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Uroczystej mszy za ojczyznę w bazy-
lice św. Antoniego przewodniczył ks. bi-
skup Grzegorz Olszowski. Oficjalne uro-
czystości odbyły się, jak co roku, na ryn-
ku, gdzie m.in. prezydent Rybnika i jego 
współpracownicy, radni i parlamenta-
rzyści oraz przedstawiciele służb mun-
durowych i organizacji kombatanckich 
złożyli kwiaty przy wmurowanej w jego 
płytę tablicy upamiętniającej pobyt w 
Rybniku marszałka Józefa Piłsudskiego 
w sierpniu 1922 roku. – Dziś jesteśmy 
państwem i narodem wolnym, częścią 
wspólnej, wolnej, zjednoczonej Europy. 
Jednak to, jak tę wolność wykorzysta-
my, zależy wyłącznie od nas samych. 
Wierzę, że zapisane na kartach historii 
wydarzenia, między innymi trudne dzie-
je II Rzeczpospolitej, będą nas inspirowa-

ły do coraz lepszego budowania polskiej 
państwowości. Wolnej od lęków, mądrze 
dumnej z wielkich osiągnięć i otwartej na 
każdego człowieka – powiedział w czasie 
swojego tradycyjnego wystąpienia Piotr 
Kuczera, prezydent Rybnika.

Po południu na rynku odbył się m.in. 
koncert pieśni patriotycznych, które 
mieszkańcy śpiewali z towarzyszeniem 
Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”.

Warto pamiętać, że gdy w listopadzie 
1918 roku Rzeczpospolita Polska odzy-
skiwała niepodległość, Rybnik należał 
jeszcze do Prus. Do Polski powrócił w 
lipcu 1922 po wcześniejszym plebiscy-
cie i III powstaniu śląskim. 

Tekst i zdjęcia Wacław Troszka 

Prezydent Piotr Kuczera złożył kwiaty razem z komisarz Komisji 
Europejskiej Elżbietą Bieńkowską i wiceprzewodniczącym Sejmiku 
Województwa Śląskiego Grzegorzem Wolnikiem

Za sprawą harcerzy można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z sa-
mym marszałkiem Piłsudskim. Z możliwości tej skorzystały m.in. sio-
stry Agata i Dorota Majcher

Jedną z wieczornych atrakcji był tzw. mapping, czyli projekcja na 
fasadzie ratusza animacji obrazującej historię Rybnika

W ciepłą, słoneczną niedzielę 11 listopada, w znacznie liczniejszym niż 
co roku gronie, rybniczanie świętowali 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

W czasie tradycyjnego świątecznego pochodu rybniccy harcerze 
nieśli kilkunastometrową polską flagę

Uroczystą mszę w intencji Ojczyzny odprawiono tradycyjnie  
w bazylice św. Antoniego. Przed wyruszeniem na rynek 
delegacje biorące udział w uroczystościach złożyły kwiaty 
pod pomnikiem papieża Polaka Jana Pawła II

Harcerze i harcerki z Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
„Ślady” zorganizowali dla rybniczan historyczną grę miejską Śladami Niepodległości 
„Józik z Rybnika”, polegającą na odwiedzaniu i zbieraniu pieczątek na kolejnych 
stanowiskach usytuowanych przy historycznych dla miasta budynkach. Np. pod 
Świerklańcem przy jednym stole zasiedli Korfanty, Jan Ignacy Paderewski i rybniczanin 
Maksymilian Basista, a przed budynkiem I LO można było, jak w 1921 roku, wziąć 
udział w plebiscycie i zagłosować za Polską lub Niemcami. W organizację gry było 
zaangażowanych 60 harcerek i harcerzy  

Patriotyczne 
świętowanie
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Rozmawiamy jeszcze przed pierwszą sesją. Czy 
patrząc na skład nowej rady miasta, można mieć 
nadzieję na Waszą, owocną dla miasta i mieszkań-
ców współpracę?

Chciałbym przede wszystkim podziękować ustępującej 
radzie miasta za minioną kadencję, zwłaszcza tym osobom, 
które w tej kadencji już radnymi nie są. Szczególnie dzię-
kuję radnym wspierającym prezydenta w ciągu tych ostat-
nich czterech lat. Rada miasta została odmłodzona, poja-
wiły się w niej nowe osoby, które radnymi wcześniej nie 
były. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się dobrze 
układać i będziemy mogli realizować wszystkie te przed-
sięwzięcia, które pojawiły się w projekcie przyszłorocz-
nego budżetu miasta. Jako prezydent miałem obowiązek 
przedstawić projekt budżetu radzie do 15 listopada. Sy-
tuacja kuriozalna, bo już 16 listopada kadencja poprzed-
niej rady, której przedstawiłem projekt budżetu, się skoń-
czyła. Nad nowym budżetem będzie więc w pełni proce-
dować już nowa rada. Dużo projektów będzie miało w tym 
budżecie swoją kontynuację, a te przygotowywane w po-
przedniej kadencji jak np. modernizacja szybu Kościuszko 
Zabytkowej Kopalni „Ignacy” czy pawilonu Rafał w daw-
nym szpitalu Juliusz będą musiały znaleźć w nim swoje fi-
nansowanie. Na pewno będzie to budżet sporych wyzwań 
i wierzę, że nowa rada podejdzie do niego z entuzjazmem, 
akceptując główne kierunki rozwoju miasta, wyznaczone 
w poprzedniej kadencji.

Na początku kadencji mamy w radzie tylko czte-
ry ugrupowania. W poprzedniej radzie było ich pięć…

Mam nadzieję, że to mniejsze rozdrobnienie przełoży 
się na lepszą współpracę. Na pierwszej sesji wybierzemy 
przewodniczącego rady miasta, a na kolejnych wiceprze-
wodniczących rady i przewodniczących komisji branżo-
wych. Ważne, by radni chcieli się uczyć, chcieli poznawać 
najnowsze trendy, pojawiające się w samorządzie, no i by 
chcieli współpracować z władzą wykonawczą, czyli prezy-
dentem, bo to wszystko służy rozwojowi miasta. Do 2021 
roku musimy przedstawić nasze pomysły na wykorzysta-
nie funduszy z konkretnych programów Unii Europejskiej. 
Pozyskanie jak największych środków z UE będzie wła-
ściwie podstawowym celem kolejnych budżetów miasta.

Od polityki jednak nie uciekniemy. Ma Pan więk-
szość w tej radzie…

Tak, mam. To ważne, bo gwarantuje rozwój miasta. Ale 
mamy też swoistą równowagę, bo z jednej strony ogól-
nopolskie ugrupowanie Koalicja Obywatelska, a z drugiej 
wspierające mnie ugrupowanie lokalne Wspólnie dla Ryb-
nika, które opiera się na radach dzielnic i doświadczeniu 

zaprawionych w bojach sa-
morządowców. Po drugiej 
stronie jest podobnie. Liczę, 
że ewentualna krytyka ze 
strony opozycji będzie kon-
struktywna, a jej propozy-
cje w zasięgu naszego bu-
dżetu i zgodne z prawem, 
regulującym poczynania sa-
morządów. W ostatnich la-
tach sensownych propozycji 
ze strony opozycji było nie-
wiele, skupiano się raczej na krytyce. A przecież patrząc 
na wynik ostatnich wyborów, mogę śmiało powiedzieć,  
że akceptacja mojej wizji rozwoju Rybnika jest dość wysoka. 

Ma Pan więc nadzieję, że to przysłowiowe licze-
nie szabel koalicji i opozycji nie będzie potrzebne?

Zakładam przede wszystkim, że nie będę musiał bro-
nić dobrych pomysłów i projektów. Priorytetami pozosta-
ją walka o czyste powietrze i pozyskiwanie funduszy unij-
nych na nasze powszechnie już znane projekty. Właściwie 
nie ma tu już nad czym dyskutować, bo większość z nich 
jest mocno zaawansowana. Na pewno pojawią się sporne 
kwestie związane z inwestycjami dzielnicowymi, finanso-
wanymi w całości z budżetu miasta. Wtedy zazwyczaj rad-
ni stają się adwokatami swoich dzielnic i trudno się im dzi-
wić. Chciałbym tylko, by miasto rozwijało się równomier-
nie, a dzielnice ze sobą współpracowały.

To będzie dłuższa, pięcioletnia kadencja…
Ta zmiana jest zgodna z postulatami samorządowców. 

Szkoda, że przy okazji okres sprawowania urzędu prezy-
denta czy burmistrza ograniczono do dwóch kadencji, czyli 
dwóch pięciolatek. Dłuższa kadencja pozwoli sprawniej re-
alizować projekty długofalowe. W kolejnych latach chciał-
bym się bardziej skupić na analizowaniu kosztów później-
szego utrzymania kolejnych powstających inwestycji, bo 
ma to zasadnicze znaczenie dla kondycji budżetu miasta. 
Postaramy się minimalizować te koszty eksploatacyjne. 
Trzeba też zadbać o dochody bieżące miasta, dlatego za-
mierzam wspierać lokalną przedsiębiorczość, dbając m.in. 
o infrastrukturę techniczną, a tym największym przedsię-
wzięciem, które powinno być impulsem do rozwoju gospo-
darczego miasta, jest budowa rybnickiego odcinka drogi 
regionalnej Racibórz – Pszczyna, która w końcu przyszłe-
go roku powinna dobiec końca.

Rozmawiał Wacław Troszka     

3Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 23 grudnia

Miastu potrzebna jest współpraca 
Rozmowa z Piotrem Kuczerą, prezydentem Rybnika, rozpoczynającym 
drugą, tym razem pięcioletnią kadencję.



Miasto w skrócie
• Spośród 41 kandydatek zgłoszonych indywidual-

nie i przez organizacje pozarządowe i inne pod-
mioty działające na rzecz kobiet wybrano siedem 
członkiń Rybnickiej Rady Kobiet. Wyboru doko-
nała pięcioosobowa komisja złożona z trzech ko-
biet i dwóch mężczyzn (przewodniczący Piotr 
Masłowski). Zgodnie z ich decyzją w RRK pra-
cować będą: Monika Glosowitz, Mariola Kujań-
ska, Joanna Bulandra, Edyta Godziek-Knaissi, 
Danuta Hanak, Monika Abrahamczyk i Barbara 
Płaczek. Radę uzupełnią jeszcze trzy panie wska-
zane przez prezydenta Piotra Kuczerę oraz trzy 
kolejne wytypowane przez stowarzyszenie Ślą-
skie Perły, które zainicjowało powstanie w Ryb-
niku takiej rady.

• Po raz siódmy w mieście ruszył konkurs „Wolon-
tariusz Roku Miasta Rybnika”, który skierowany 
jest do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji 
współpracujących z wolontariuszami. Organizują 
go wspólnie Stowarzyszenie Oligos, Forum Orga-
nizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego 
i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, 
po to by nagrodzić wolontariuszy za ich zaanga-
żowanie i pomoc niesioną potrzebującym. Kan-
dydatów można było zgłaszać do 21 listopada, 
a laureatów w kategoriach: wolontariat indywi-
dualny, grupy wolontariackie i wolontariat pra-
cowniczy oraz głównego laureata, czyli Wolon-
tariusza Roku 2018 Miasta Rybnika, poznamy  
5 grudnia podczas uroczystości w Domu Kultu-
ry w Chwałowicach.

• Strażnicy miejscy przypominają, że na proś-
bę mieszkańców mogą sprawdzić przenikal-
ność cieplną budynków. – Od dwóch lat dziel-
nicowi dysponują kamerą termowizyjną, któ-
ra wskazuje, gdzie z budynku wydostaje się 
najwięcej ciepła. Zachęcamy, by korzystać  
z tej możliwości, i liczymy, że w ten sposób 
uda się przekonać właścicieli do ocieplenia 
domów – mówi Dawid Błatoń, rzecznik praso-
wy rybnickiej straży miejskiej. W tej sprawie 
można się umawiać, wysyłając e-mail na adres  
sekretariat@sm.rybnik.pl lub dzwoniąc pod 
bezpłatny numer tel. 986.

• 14 października strażnicy miejscy interwenio-
wali w sprawie mężczyzny leżącego na uli-
cy Floriańskiej na osiedlu Nowiny. Początko-
wo nie mogli z nim nawiązać kontaktu, więc 
sprawdzili oddech, puls i wezwali pogotowie 
ratunkowe. Po przyjeździe karetki mężczyzna 
odmówił jednak przyjęcia jakiejkolwiek pomocy 
i został oddany pod opiekę najbliższych. – Sło-
wa uznania należą się osobie, która nas o tym 
zawiadomiła. Warto informować odpowiednie 
służby o tego typu przypadkach, gdyż nigdy nie 
wiadomo, czy leżący człowiek nie potrzebuje 
natychmiastowej pomocy – mówi Dawidł Bła-
toń z rybnickiej straży miejskiej.
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Z kolei najkrótszy zapewne w rozpo-
czynającej się kadencji jej porządek ob-
rad przewidywał: wręczenie radnym i pre-
zydentowi miasta przez przewodniczą-
cą miejskiej komisji wyborczej zaświad-
czeń o wyborze, następnie ich ślubowa-
nie, wreszcie wybór przewodniczącego 
rady miasta. Tym według wszelkich zna-
ków na ziemi i niebie miał zostać 32-let-
ni Wojciech Kiljańczyk z PO, który mandat 
radnego zdobył już po raz trzeci, a w po-
przedniej kadencji był szefem klubu rad-
nych PO.

W nowej radzie swoich przedstawicieli 
mają cztery ugrupowania; PiS – 9, Koali-
cja Obywatelska – 7, Wspólnie dla Rybni-
ka – 6 i BSR – 3. I wiadomo już, że przy-
najmniej na samym początku kadencji w 
radzie będą też funkcjonować cztery klu-
by radnych. Uchwalony jeszcze przez po-
przednią radę nowy Statut miasta Rybni-
ka stanowi, że klub radnych może tworzyć 
minimum trzech radnych. Według stare-
go statutu w klubie musiało być przynaj-
mniej pięciu radnych i dlatego w końcu po-
przedniej kadencji czterech radnych PiS-u 
nie miało nawet swojego klubu.

Jeśli chodzi o polityczny układ sił w ra-
dzie, jest on w pewnym sensie symetrycz-
ny, bo koalicję wspierającą prezydenta Pio-
tra Kuczerę tworzą radni partyjnej Koalicji 
Obywatelskiej, a tak naprawdę PO oraz 
radni lokalnego ugrupowania Wspólnie 

dla Rybnika. Z kolei po drugiej, opozycyj-
nej stronie mamy silną reprezentację par-
tii rządzącej, czyli PiS-u, i już tylko tercet 
radnych lokalnego Bloku Samorządowe-
go Rybnik (BSR). To ugrupowanie zmar-
łego we wrześniu byłego prezydenta Ada-
ma Fudalego. A jeszcze cztery lata temu w 
wyborach samorządowych zdobyło ono w 
radzie miasta najwięcej, bo 10 mandatów.

W 25-osobowym gronie 10 radnych to 
debiutanci. Najwięcej wprowadził ich do 
rady PiS – 4, potem PO – 3, WdR – 2 i BSR 
– 1. Posypały się parytety… W poprzedniej 
radzie było 7 kobiet, w nowej jest ich tyl-
ko 5 i trudno nie zauważyć, że pierwiastka 
żeńskiego brakuje w klubie PO i w znacz-
nie mniejszym klubie BSR-u.

Średnia wieku nowej rady wynosi pra-
wie 49 lat i jest zdecydowanie niższa od 
średniej wieku poprzedniej rady; na po-
czątku kadencji, w 2014 roku wynosiła 
ona blisko 53 lata, a na jej końcu, czyli w 
tym roku – ponad 57. Przed czterema laty 
najmłodszym radnym był Wojciech Kiljań-
czyk z PO (28 lat), a najstarszym Andrzej 
Oświecimski z BSR-u (75 lat); obecnie 
taką parę tworzą 22-letni Karol Szymu-
ra z PiS-u i 69-letni Jan Mura z WdR-u. 

Warto też przypomnieć, że radni Marian 
Fojcik (PO) i Marek Florczyk (WdR) przeję-
li mandaty radnych zdobyte w wyborach 
przez prezydenta Piotra Kuczerę i jego za-
stępcę Piotra Masłowskiego.             (WaT)

Pierwsza i ostatnia sesja 
22 listopada, już po zamknięciu tego wydania „GR”, w magistracie w sali 

sesyjnej noszącej im. burmistrza Władysława Webera miała się odbyć pierwsza 
sesja nowo wybranej Rady Miasta Rybnika. Przed nią najdłuższa jak dotąd  
w historii polskiego samorządu pięcioletnia kadencja.

Ostatnia sesja poprzedniej rady miasta odbyła się w urzędzie miasta 8 listopada



Miasto w skrócie
• 12 i 13 października strażnicy miejscy znów ujaw-

nili spalanie odpadów. Mieszkaniec Ligoty-Ligoc-
kiej Kuźni wrzucił do pieca płyty meblowe i tłu-
maczył funkcjonariuszom, że jego zdaniem jest to 
drewno. Strażnicy wyjaśnili więc, z czego są pro-
dukowane tego rodzaju płyty i dlaczego zabro-
niono ich spalania. Ta akcja zakończyła się man-
datem w wysokości 500 zł. Rybniczanin z Ra-
dziejowa, już bez żadnych tłumaczeń, zapłacił tę 
samą kwotę za palenie odpadów plastikowych.

• Straż miejska przypomina, że właściciele zwierząt 
domowych, szczególnie psów, są zobowiązani 
do ich pilnowania i zabezpieczenia terenu posesji  
w taki sposób, by czworonogi nie stanowiły dla ni-
kogo zagrożenia. W październiku patrol kilkakrotnie 
interweniował w Ligocie-Ligockiej Kuźni w spra-
wie dwóch psów, które notorycznie biegały poza 
posesją i pogryzły córkę kobiety, która o wszyst-
kim powiadomiła strażników. Funkcjonariusze, po-
mimo kilkakrotnie podejmowanych prób, nie mo-
gli zastać w domu właściciela zwierząt. Zgodnie  
z przepisami patrol mógł schwytać psy dopie-
ro wtedy, gdy były poza granicą posesji. Obecnie 
czworonogi przebywają w schronisku, a funkcjona-
riusze prowadzą czynności zmierzające do ukara-
nia ich właściciela. – W minionym miesiącu straż-
nicy ujawnili 14 wykroczeń polegających na nie-
zachowaniu środków ostrożności przez właścicie-
li zwierząt. W wyniku podjętych interwencji osiem 
osób ukarano mandatami, a sześć pouczono – po-
daje Dawid Błatoń z rybnickiej straży miejskiej.

• Uczestnicy dwóch rybnickich warsztatów tera-
pii zajęciowej zapraszają na bożonarodzeniowe 
kiermasze. W oryginalne upominki i pomysłowe 
ozdoby świąteczne będzie można się zaopatrzyć 
na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” przy  
ul. Mościckiego 3 (8 grudnia), w siedzibie Powia-
towego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności przy ul. Chrobrego 39 (11 grud-
nia), w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy  
ul. Reymonta 2 (12 i 18 grudnia), w urzędzie mia-
sta (13 grudnia), w galerii handlowej Focus Park 
(14-16 grudnia) oraz w Centrum Usług Wspól-
nych przy ul. Reymonta 69 (19 grudnia).

• Jak co roku w Chwałowicach pod pomnikiem Bo-
haterów i Męczenników, Bojowników o Wolność 
i Niepodległość Polski, Poległych i Pomordowa-
nych w Latach 1939-1945 odbyły się dzielnico-
we obchody Święta Niepodległości. Poprzedziła 
je msza św. w intencji ojczyzny w kościele para-
fialnym, po której mieszkańcy i poczty sztanda-
rowe przeszli pod pomnik, by oddać cześć pole-
głym i wspólnie świętować przy dźwiękach ko-
palnianej orkiestry. W obchodach wzięły udział 
delegacje wszystkich placówek oświatowych, 
instytucji i organizacji działających w dzielnicy 
oraz harcerze i sportowcy. Organizatorem ob-
chodów była chwałowicka rada dzielnicy.

Od listopada funkcjonuje zintegrowany bilet 
umożliwiający podróżowanie pociągami Kolei 
Śląskich oraz autobusami komunikacji miejskiej 
między Rybnikiem a Wodzisławiem Śląskim, a 
także w obu tych miastach. Nazywa się USB – 
Uniwersalny Subregionalny Bilet. 

Pasażer może wybrać wiele opcji. Dostępne są 
np. warianty na pociągi między oboma miastami i 
komunikację miejską tylko w Rybniku lub tylko w 
Wodzisławiu. Są m.in. wersje na komunikację ko-
lejową i autobusową w obrębie obu miast, a tak-
że rozszerzone o gminy, z którymi Rybnik podpi-
sał porozumienia o wspólnej organizacji komunika-
cji. – Obecne porozumienie można nazwać testo-
wym. Obowiązuje do końca bieżącego roku i jest to 
dobry czas na „docieranie się” i obserwację. Koleja-
rze pracują jeszcze nad tym, by bilety USB były do-
stępne w punktach sprzedaży na terenie Rybnika i 

Wodzisławia – mówi prezydent Piotr Kuczera i do-
daje: – Wprowadzone rozwiązanie ma swoje zale-
ty i wady. Szkoda, że Koleje Śląskie nie porozumia-
ły się z Przewozami Regionalnymi, które obsługują 
kilka połączeń, wtedy integracja po stronie kolejo-
wej byłaby kompletna. Liczę, że w kolejnym okresie 
uda się wypracować lepsze rozwiązanie. Normal-
ny bilet trzydziestodniowy na strefę rybnicką (ZTZ 
oraz pociągi w granicach miasta) kosztuje 100 zł, 
ulgowy – zależnie od uprawnień: na przykład stu-
dent zapłaci 49,60 zł, a uczeń 55,20 zł. – W po-
równaniu do biletu na same autobusy trzeba tylko 
dopłacić 30 złotych, by oprócz wszystkich auto-
busów ZTZ w Rybniku jeździć też pociągami Ko-
lei Śląskich na terenie miasta – dodaje Bartosz Ma-
zur, główny specjalista ds. transportu w rybnickim 
magistracie. Szczegółowy cennik jest dostępny 
na stronach Kolei Śląskich – obejmuje wszystkie 
możliwe warianty zasięgu oraz kombinacje ulg. Bi-
lety można kupować w kasie biletowej na dworcu i 
bezpośrednio u konduktorów.                                     (S)

Do 7 grudnia potrwa drugi etap konsulta-
cji społecznych dotyczących projektu nowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla dzielnicy Zamysłów.

Już od 7 listopada projekt planu jest wyło-
żony do publicznego wglądu w urzędzie miasta 
(na parterze obok pokoju nr 56), ale zorganizo-
wano także dyżury projektantów z działającej 
w ramach magistratu miejskiej pracowni urba-
nistycznej, którzy są jego autorami. Udzielą oni 
wszelkich informacji dotyczących nowego pla-
nu i zawartych w nim planistycznych rozwiązań 
i ich praktycznych skutków. Ostatnie dwa ta-
kie dyżury odbędą się w środę 28 listopada i w 
środę 5 grudnia między godz. 16 a 18 w Szkole 
Podstawowej nr 6 na Zamysłowie (ul. Wodzi-
sławska 123). Tam również w czwartek 29 li-
stopada o godz. 17 odbędzie się dyskusja pu-
bliczna na temat przyjętych w projekcie nowe-
go planu rozwiązań. Mogą wziąć w niej udział 
wszyscy zainteresowani, a na ich pytania, uwa-

gi i opinie odpowiadać będą przede wszystkim 
autorzy nowego planu oraz pełnomocnik prezy-
denta miasta ds. inwestycji i gospodarki prze-
strzennej Tomasz Cioch.

Uwagi do projektu planu zagospodarowa-
nia dla Zamysłowa można składać do piątku 
21 grudnia. Fizycznie w urzędzie miasta bę-
dzie to można zrobić tego dnia do godz. 13, bo 
wtedy magistrat kończy pracę. W przypadku 
uwag wysłanych do urzędu pocztą decydują-
ca będzie data stempla pocztowego. Skorzy-
stać można również z poczty elektronicznej, 
ale w tym przypadku będzie wymagany pod-
pis elektroniczny. 

Zamysłów to dzielnica, w której w ostat-
nich latach nastąpił prawdziwy boom budow-
lany, jeśli chodzi o zabudowę mieszkaniową, a 
zwłaszcza powstające jak grzyby po deszczu 
szeregowce i apartamentowce, co wzbudza 
spore emocje wśród dotychczasowych miesz-
kańców i właścicieli gruntów.                     (WaT)

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Zamysłowa

Konsultacje, dyskusje, uwagi

W podróż z USB 

Z okazji zbliżającej się Barbórki wszystkim Górnikom 
i Pracownikom kopalń życzę szczęścia, 

wszelkiej pomyślności, spokoju w zakładach pracy 
i wytrwałości w ciężkiej, a często i niebezpiecznej pracy. 
Niech Wasza patronka św. Barbara nieustannie otacza 

swoją opieką Was, Wasze rodziny i Bliskich. Szczęść Boże!

  Prezydent Rybnika
 Piotr Kuczera
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19 listopada rano w czasie doraźnej 
konferencji prasowej prezydent Piotr 
Kuczera poinformował dziennikarzy, że 
poprzedniego dnia wieczorem został 
przez patrol drogówki zatrzymany do 
rutynowej kontroli trzeźwości. 

Urządzenie do przesiewowego badania 
kierowców wykazało obecność alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Korzystając z 
prawa przysługującego każdemu kierow-
cy, prezydent Kuczera odmówił podda-
nia się badaniu alkomatem i wybrał bada-
nie krwi. Próbka została pobrana w szpi-
talu wojewódzkim w Orzepowicach i tra-
fiła do policyjnego laboratorium krymina-
listycznego.  – Sytuacja jest dla mnie trud-

na. Chciałem przeprosić tych, którzy są 
tym faktem zbulwersowani – mówił Piotr 
Kuczera zapewniając, że jest gotów po-
nieść wszelkie konsekwencje i wyrażając 
nadzieję, że tę kłopotliwą dla niego sytu-
ację wyjaśni postępowanie sądowe. Nie 
znając wyniku badania krwi trudno jed-
nak zakładać, że sprawa w ogóle trafi do 
sądu (tak stanie się gdy badanie wykaże 
stężenie alkoholu na poziomie 0,2 promi-
la i więcej). W czasie konferencji Piotr Ku-
czera wspomniał o białym winie wypitym 
do niedzielnego obiadu. 

Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR” wy-
nik badania krwi nie był jeszcze znany. 

(WaT)    

Trudne dni prezydentaMiasto w skrócie
• Cztery szkoły średnie z Rybnika włączyły się  

w projekt #Komórkomania i będą edukować i re-
jestrować potencjalnych dawców szpiku. To Me-
chanik, Tygiel, IV LO i Branżowa Szkoła I Stop-
nia Izby Rzemieślniczej. Projekt zainicjowała Fun-
dacja DKMS w 2016 roku, a w listopadzie #Ko-
mórkomania wystartowała również na terenie 
województwa śląskiego. Dotychczas w ramach 
tego projektu na terenie całej Polski zarejestro-
wało się ponad 35 tys. dawców, a pozostałych 
75 z nich oddało już swoje komórki macierzyste 
bądź szpik i podarowało chorym szansę na nowe 
życie. Nauczyciele i uczniowie, którzy chcie-
liby zorganizować akcję rejestracji (wyłącznie 
dla osób pełnoletnich) w swojej szkole ponad-
podstawowej, mogą jeszcze zgłosić swój udział  
w projekcie, wysyłając e-maila na szkola@dkms.
pl (więcej informacji o fundacji DKMS na stronie 
www.dkms.pl).

• 21 listopada (już po zamknięciu tego wydania 
„GR”) rybnicki Wydział Biznesu, Finansów i Ad-
ministracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach miał obchodzić swoje święto. W tym 
dniu w Kampusie przy ul. Rudzkiej zaplanowa-
no wykład rektorski pt. „Jak rozmyśla sztuczna 
inteligencja?” dziennikarza naukowego, fizyka  
i znanego popularyzatora nauki dr. Tomasza Roż-
ka. Do udziału w uroczystości zaproszono stu-
dentów, uczniów zaprzyjaźnionych szkół śred-
nich, przedstawicieli władz uczelni i wydziału, in-
stytucji publicznych i środowiska biznesowego. 
Przypomnijmy: pierwsze posiedzenie Rady Wy-
działu Biznesu, Finansów i Administracji odbyło 
się w Rybniku trzy lata temu, 20 listopada. Było 
ono formalnie momentem wieńczącym proces 
organizacji wydziału i faktycznego rozpoczęcia 
jego działalności.

• – Nasze listy mają znaczenie, potrafią zmienić sy-
tuację osób, w sprawie których je piszemy – prze-
konuje Aleksandra Roleder, opiekunka Szkolnej 
Grupy Praw Człowieka w ZS nr 3 na Nowinach, 
zapraszając na kolejny maraton pisania listów 
Amnesty International. Rybniczanie będą mogli 
wziąć w nim udział już w sobotę 1 grudnia – se-
sja otwarta dla wszystkich, którzy chcą napisać 
list, potrwa od 12.00 do 16.00 (ZS nr 3, ul. Orze-
powicka 15A). Maraton pisania listów odbędzie 
się również w Halo! Rybnik (od 3 do 9 grudnia).

• 14 listopada Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
podpisał umowę z poznańską spółką, która po 
wygraniu zorganizowanego przez ZGM przetar-
gu ma zaprojektować budynek senioralny, ma-
jący powstać przy ul. 3 Maja w tzw. strefie Ju-
liusza. Docelowo zamieszka w nim 96 osób: 
część w mieszkaniach komunalnych, a część  
w tzw. mieszkaniach chronionych. Dokumenta-
cja budowlana ma być gotowa w kwietniu 2019 r.

20 listopada na skwerze naprzeciw 
d worc a  P K P  us t aw i ono  now y 
miejski pomnik. To odlani z brązu 
naturalnej wielkości muzycy, pianista 
i skrzypek – bracia Karol i Antoni 
Szafrankowie, wybitni pedagodzy, 
twórcy przedwojennej jeszcze szkoły 
muzycznej, którą przez wiele lat 
prowadzili. 

Funkcjonowała ona niedaleko stąd, w 
nieistniejącym już, przypominającym fa-
milok budynku z czerwonej cegły, w miej-
scu, w którym dziś stoi gmach rybnickie-
go ośrodka Sądu Okręgowego w Gliwi-
cach. Autorem tej podwójnej rzeźby jest 
Maciej Jagodziński z Torunia (na zdjęciu). 
Jej odsłonięcie zaplanowano na 22 listo-
pada, a w uroczystości, obok prezydenta 
miasta oraz przedstawicieli społeczności 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. 

Karola i Antoniego Szafranków w Rybni-
ku, mieli wziąć udział m.in. wybitni piani-
ści wywodzący się z Rybnika Lidia Grych-
tołówna i Piotr Paleczny i Magdalena Ar-
czewska, wnuczka Antoniego Szafranka. 
Imię braci Szafranków, którzy wykształcili i 
wychowali wielu znakomitych instrumen-
talistów, a także powołali do życia Filhar-
monię ROW, nosi dziś i rybnicka Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, i Filhar-
monia Rybnicka, i towarzystwo muzyczne, 
które doprowadziło do jej reaktywowania. 

W przeddzień odsłonięcia pomnika, któ-
re przypadło w roku 85-lecia Szkoły Sza-
franków, odbył się jubileuszowy koncert 
szkolnej orkiestry z udziałem Piotra Pa-
lecznego. Więcej o koncercie i jubileuszu 
w kolejnej „GR”.

(WaT)

Szafrankowie już nam grają
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Skromne, ale efektowne odlane w brązie rzeźby przedstawiające braci Szafranków to właściwie pierwszy  
w Rybniku pomnik poświęcony osobom dla naszego miasta wyjątkowo zasłużonym



Miasto w skrócie
• 8 listopada wieczorem zatrzęsło całym Rybni-

kiem. Również w naszym mieście wyraźnie od-
czuwalny był silny wstrząs, który był efektem 
silnego tąpnięcia w kopalni Budryk w Ornon-
towicach, do którego doszło na dużej głębo-
kości (około 1050 m pod ziemią). W Rybniku 
nikt nie ucierpiał. 

• 11 listopada w południe w jednym z mieszkań  
w budynku na obrzeżach centrum miasta ekipa 
karetki pogotowia stwierdziła zgon 41-letnie-
go mężczyzny, który posiadał widoczne obra-
żenia. Wszystko wskazuje na to, że wcześniej 
w mieszkaniu doszło do awantury. Przybyły 
na miejsce prokurator zarządził sekcję zwłok  
i zdecydował o zatrzymaniu 34-letniego 
współlokatora, któremu postawił zarzut uszko-
dzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. Nieco 
później zatrzymano jeszcze jednego 34-latka, 
który zdaniem policji był w mieszkaniu w czasie 
awantury, a potem zacierał ślady. Obu zatrzy-
manych sąd na wniosek prokuratury areszto-
wał tymczasowo na trzy miesiące.

• 17 listopada w czasie pierwszej sesji nowo wy-
branej Rady Powiatu Rybnickiego radni po raz 
szósty wybrali Damiana Mrowca na starostę po-
wiatu. Podobnie jak w przypadku wójtów, burmi-
strzów i prezydentów rozpoczęta kadencja sta-
rosty będzie trwać pięć lat. 

• 26 listopada w Rybnickim Centrum Edukacji Za-
wodowej na terenie Kampusu (budynek D, par-
ter) ma się odbyć ogólnodostępne spotkanie  
z rzecznikiem praw obywatelskich dr. Adamem 
Bodnarem. Początek o godz. 16.30. 

• Na 30 listopada zaplanowano jubileuszową 20. 
galę wręczenia Czarnych Diamentów, dorocz-
nych wyróżnień przyznawanych przez Izbę Prze-
mysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Prze-
mysłowego. W gronie tegorocznych laureatów 
znalazł się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
nr 3 w Rybniku-Orzepowicach. 

• Na początku grudnia na terenie szpitala psychia-
trycznego przy ul. Gliwickiej stanie kontener, 
w którym od 10 grudnia będzie funkcjonować 
ogrzewalnia dla bezdomnych. Będzie usytuowa-
ny w południowo-zachodniej części szpitalnych 
włości w sąsiedztwie dawnego szpitalnego pro-
sektorium i niedaleko izby przyjęć. 

• 19 listopada około 11.40 anonimowa kobieta po-
informowała telefonicznie dyżurnego straży miej-
skiej o dwóch mężczyznach niedających oznak 
życia. Przybyli na wskazany przez nią skwer przy 
ul. Sławików (obok sklepu Netto) dzielnicowi SM 
rozpoczęli reanimację leżącego na ławce 37-lat-
ka, którą kontynuowała później ekipa pogotowia 
ratunkowego. Nic to nie dało i lekarz stwierdził 
jego zgon. Drugi z mężczyzn, 50-latek, który był 
nieprzytomny trafił do szpitala. 

To mniejsza hałda, a właściwie dwie hał-
dy dawnej kopalni Ignacy, usytuowane po 
zachodniej stronie ul. Sportowej (po roz-
parcelowaniu jej górnej części z drogi już 
jej nie widać; widoczna jest tylko tablica 
„Sprzedaż kruszywa”). Jak informuje Aloj-
zy Szwachuła, przewodniczący Stowarzy-
szenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, z ko-
palnianej dokumentacji wynika, że były to 
hałdy nr 2 i nr 3. Tę pierwszą zaczęto usy-
pywać w 1928 roku, zakończono zaś w po-
łowie 1957 roku. Na hałdzie nr 3 składo-
wano wydobywaną wraz z węglem skałę 
od maja 1957 roku do końca roku 1968. Z 
hałdą nr 2 wiąże się ciekawa historia. Otóż 
przed II wojną światową na zboczu hałdy 
od strony dzisiejszej ul. Sportowej zaczę-
to usypywać część wydobywanego z ko-
palnianych wyrobisk urobku. Węgiel ten 
miał stanowić zapas na czas wojny, której 
się spodziewano i obawiano; przypuszcza-
no, że w czasie działań wojennych kopalnia 
nie będzie fedrować i węgla będzie brako-
wać. W ciągu kolejnych lat wnętrze hałdy 
zdążyło się przepalić, ale węgiel zalegający 
na zboczu pozostał nietknięty. Jak wspo-
mina Alojzy Szwachuła, „sfedrowano” go 
w latach 80. XX w., mieszając ten stary 
węgiel z tym wydobywanym wtedy jesz-
cze w kopalni Ignacy. W kopalnianej doku-
mentacji to wyjątkowe wyrobisko na zbo-

czu starej hałdy nazwano „ścianą retro”.
Miejska spółka eksploatuje tu dwa ro-

dzaje kruszywa: łupek czarny – nieprze-
palony, przez co bardziej podatny na kru-
szenie się i lasowanie, oraz mający znacz-
nie lepszą charakterystykę łupek czer-
wony – przepalony we wnętrzu hałdy i 
w efekcie odporny na kruszenie się i la-
sowanie. Przeprowadzone na wstępie na 
hałdzie badania geologiczne wykazały, że 
zasoby łupka czarnego mogą wynosić od 
450 do 500 tys. ton, zaś czerwonego od 
350 do 400 tys. ton. Do tej pory miejska 
spółka wydobyła już i przerobiła na odpo-
wiedniej grubości kruszywo 223 tys. ton 
łupka czarnego i 143 tys. ton czerwone-
go. – Można założyć, że jesteśmy na pół-
metku eksploatacji tej hałdy – komentuje 
Jarosław Sikora, prezes spółki Hossa, któ-
ry podkreśla, że po jej zakończeniu miastu 
przybędzie nowy teren inwestycyjny, poło-
żony na dodatek blisko szlaku kolejowego 
i drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna, za-
pewniającej szybki dojazd do autostrady. 
Decyzja prezydenta miasta na przetwarza-
nie odpadów z hałdy utraci moc z końcem 
2019 roku i wszystko wskazuje na to, że 
Hossa przekaże wtedy miastu 14 hekta-
rów zniwelowanego, płaskiego terenu, na 
którym będzie mogła powstać np. strefa 
przemysłowa.                                           (WaT)

 Rozbierają hałdę pod drogę

Miejska spółka Hossa eksploatuje należącą do miasta jedną z dwóch hałd 
dawnej kopalni Ignacy w Niewiadomiu. Produkowane z popularnej „bergi” 
kruszywo jest wykorzystywane głównie do budowy drogi regionalnej Racibórz 
– Pszczyna.

Składowisko kopalnianej skały eksploatowane przez miejską spółkę nie przypomina już tradycyjnej hałdy
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Nowa Rada Miasta

JOANNA 
BRZÓZKA 

(39 lat) – Boguszowice 
Stare; doradca klienta 
w instytucji finansowej

KAROL 
SZYMURA 

(22 lata) – Kamień; asy-
stent europosła Bole-
sława Piechy

ANDRZEJ 
SĄCZEK 

(45 lat) – Chwałęcice; 
dyrektor Departamen-
tu Wsparcia Rozwoju  
i Szkoleń w Polskiej 
Grupie Górniczej

TADEUSZ 
PAŁKA 

(47 lat) – Kłokocin; 
emerytowany górnik; 
zastępca przewodni-
czącego rady dzielnicy 

JACEK 
MULARCZYK 

(37 lat) – Rybnicka Kuźnia; 
prowadzi własną działal-
ność gospodarczą (usłu-
gi transportowe); członek 
zarządu rady dzielnicy 

I VV

II

II

IIIII

II II II

451 głosów

327 głosów 709 głosów

390 głosów 607 głosów

JERZY
LAZAR

(66 lat) – Orzepowi-
ce; emerytowany elek-
tryk górniczy i kierownik 
pływalni; członek rady 
dzielnicy 

MIRELA 
SZUTKA 

(46 lat) – Gotartowice; 
pracuje w Zespole Szkół 
nr 3 w Rybniku (nauczy-
ciel-dyrygent); przewod-
nicząca rady dzielnicy

MARIUSZ
WĘGLORZ

(36 lat) – Niedobczyce; pra-
cuje w Urzędzie Miasta Ra-
dlina (naczelnik wydziału roz-
woju i funduszy zewnętrz-
nych); członek rady dzielnicy

ARKADIUSZ
SZWEDA

(47 lat) – Radziejów; 
prowadzi własną dzia-
łalność gospodarczą 
(agent ubezpieczenio-
wy) 

ŁUKASZ 
DWORNIK 

(41 lat) – Maroko-No-
winy; doradca eurode-
putowanego Bolesła-
wa Piechy; członek rady 
dzielnicy

ANDRZEJ 
WOJACZEK 

(66 lat) – Chwałowice; 
emerytowany górnik, 
były przewodniczący 
rady miasta; przewodni-
czący zarządu dzielnicy

MICHAŁ 
CHMIELIŃSKI

(65 lat) – Maroko-Nowi-
ny; pracuje w banku Pe-
kao SA (doradca klienta 
korporacyjnego); czło-
nek rady dzielnicy

1.782 głosy 1.993 głosy

1.232 głosy1.668 głosów 652 głosy

521 głosów 1.320 głosów
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Przedstawiamy Pań-
stwu nową radę mia-
sta wybraną przez ryb-
niczan 21 października 
w czasie wyborów sa-
morządowych. Za spra-
wą ordynacji propor-
cjonalnej tworzą ją rad-
ni czterech ugrupowań 
– dwóch partii politycz-
nych i dwóch ugrupo-
wań lokalnych. Przy każ-
dym radnym podajemy 
informacje o pierwszej 
bądź kolejnej kadencji w 
radzie miasta i o liczbie 
otrzymanych głosów, 
a także o dzielnicy za-
mieszkania, statusie za-
wodowym i o ewentual-
nej pracy w samorządzie 
dzielnicowym.



Rybnika 2018-2023

KRZYSZTOf 
SZAfRANIEC 

(49 lat) – Ochojec; pra-
cuje w JSW Koks SA; 
przewodniczący rady 
dzielnicy 

MARIAN 
fOJCIK 

(66 lat) – Meksyk; eme-
rytowany górnik; prze-
wodniczący rady dziel-
nicy

230 głosów

I

MAREK 
fLORCZYK 

(61 lat) – Maroko-Nowi-
ny; emerytowany dyrek-
tor Zespołu Szkół Bu-
dowlanych

GRAŻYNA 
KOHUT 

(59 lat) – Popielów; 
emerytowana dyrek-
torka Zespołu Szkół 
Technicznych

RADOSŁAW 
KNESZ 

(34 lata) – Maroko-Nowi-
ny; menedżer inkubatorów 
przedsiębiorczości, pracuje 
w Centrum Rozwoju Inicja-
tyw Społecznych w Rybniku

ZBIGNIEW 
LUBSZCZYK 

(31 lat) – Niedobczyce; 
aplikant radcowski, pra-
cuje w kancelarii radców 
prawnych w Żorach; 
członek rady dzielnicy

III I IV

 1.433 głosy

I I

I V

III

II II II

348 głosów 659 głosów

654 głosy

507 głosów

JAN
MURA 

(69 lat) – Boguszowi-
ce Stare; emerytowany 
górnik, były przewodni-
czący rady miasta 

MAŁGORZATA 
PIASKOWY

(50 lat) – Kamień; nie 
pracuje zawodowo, 
przewodnicząca zarzą-
du dzielnicy 

KRYSTYNA 
WAŁACH

(56 lat) – Chwałęci-
ce; nie pracuje zawo-
dowo; zastępca prze-
wodniczącego zarządu 
dzielnicy 

ŁUKASZ
KŁOSEK

(35 lat) – Boguszowice 
Stare; dyrektor biura posła 
Marka Krząkały, prowadzi 
własną działalność gospo-
darczą (agencja reklamowa)

fRANCISZEK
KURPANIK

(65 lat) – Zamysłów, pro-
wadzi własną działalność 
gospodarczą (biuro nie-
ruchomości); przewod-
niczący zarządu dzielnicy

MARIUSZ
WIŚNIEWSKI

(54 lata) – Boguszowice Osie-
dle; wychowawca-pedagog, 
dyrektor Zespołu Placówek 
Wsparcia Stowarzyszenia 
„17-ka”; członek rady dzielnicy 

WOJCIECH
KILJAŃCZYK

(32 lata) – Śródmie-
ście; pracuje w zarzą-
dzie spółki celowej Uni-
wersytetu Śląskiego; 
członek rady dzielnicy 

969 głosów 1.278 głosów

1.298 głosów

688 głosów 1.178 głosów 740 głosów 786 głosów

III
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Jak to się stało, że zajęła się Pani 
działalnością samorządową?

W 1990 roku do grona kandydatów 
Komitetu Obywatelskiego do rady mia-
sta dołączyłam w ostatniej chwili. Jego 
współtwórcą, przewodniczącym i lide-
rem był przyszły prezydent Józef Makosz. 
To on, przeglądając zawody wykonywane 
przez kandydatów Komitetu, zauważył,  
że nie ma wśród nich ekonomisty. Pracując  
w Warszawskim Banku Kredytowym  
(u zbiegu ulic Chrobrego i 3 Maja – przyp. 
red.), byłam wtedy najmłodszym w woje-
wództwie naczelnikiem bankowego wy-
działu kredytów. Makosz dotarł do mnie 
przez moich znajomych i zaproponował 
kandydowanie. Decyzję podjęłam po roz-
mowie z najbliższymi. Po ustrojowych 
zmianach w Polsce wciąż panowała eu-
foria, a w ludziach był wielki entuzjazm; 
na nasze przedwyborcze spotkania przy-
chodziło mnóstwo mieszkańców. Zresz-
tą wtedy ludzie szli na wybory nie gło-
sować, ale wybierać. Listy kandydatów 
były wtedy układane alfabetycznie. Do-
stałam się do rady miasta, która na pre-
zydenta wybrała Józefa Makosza, co dla 
nikogo nie było niespodzianką, bo już na 
wspomnianych spotkaniach informowa-
liśmy mieszkańców, że jak wygramy, a in-
nego scenariusza nie braliśmy pod uwagę, 
to prezydentem będzie Makosz. Po wy-
granych wyborach przyjechał do mnie do 
domu i zaproponował stanowisko w za-
rządzie miasta; miałam się zająć finansa-
mi. Na szczęście miałam być nieetatowym 
członkiem zarządu, bo z pracy w banku nie 
chciałam rezygnować.

Do 2006 roku rada miasta liczyła 45 
radnych. Wtedy też na forum rady były 
dyskusje, ale nie było złośliwości i imper-
tynencji jak obecnie. Budżet miasta, któ-
rego uczył mnie skarbnik miasta Bogusław 
Paszenda, był wtedy znacznie mniejszy.  

W kadencji 1994-98 jako pierwsze mia-
sto w Polsce zaciągnęliśmy kredyt ban-
kowy. Inflacja szalała, a my potrzebowa-
liśmy pieniędzy na inwestycje.

Euforia początku lat 90. szybko mi-
nęła…?

Już po tej pierwszej kadencji ludzie się 
zmienili, zaczęli być podejrzliwi. Pamię-
tam, jak powstała plotka, że drewno z wy-
cinanych w mieście topoli trafia do stolar-
ni Józefa Makosza, którą będąc prezyden-
tem wciąż prowadził. Gdyby ktoś zadał so-
bie trochę trudu, dowiedziałby się, że Ma-
kosz od zawsze robił meble z dębu, a nie  
z byle jakiej topoli.

Kiedy Pani zdaniem do lokalnego 
samorządu wkroczyła polityka z War-
szawy?

W 1998 roku, gdy odbyły się trzecie wy-
bory samorządowe. Nigdy nie zapomnę, jak 
na pierwsze po wyborach spotkanie w ma-
gistracie ul. Zamkową szła grupa nowo wy-
branych radnych z listy AWS-u, wśród któ-
rych był przyszły prezydent Adam Fudali, 
a na czele tego pochodu szedł poseł Cze-
sław Sobierajski. Pierwsza sesja była bar-
dzo burzliwa. Nasze ugrupowanie dotych-
czasowego prezydenta Józefa Makosza 
zdobyło najwięcej 19 mandatów, ale rad-
ni AWS-u (16) zawiązali koalicję z SLD (9) 
i nas przegłosowali. Rozpoczęła się epoka 
Adama Fudalego, a władzę w mieście prze-
jął AWS. Makosz złożył wtedy mandat rad-
nego i zrezygnował z członkostwa w radzie 
miasta. Lojalnie zrobiłam to samo, choć jego 
rezygnację do dziś uważam za błąd, bo miał 
zostać w radzie i być solidną opozycją. Za-
brakło chłodnej, politycznej kalkulacji, ale 
taki był prezydent Makosz. Oczywiście nie 
wszyscy dotychczasowi współpracownicy 
Makosza złożyli wtedy mandat, a niektó-
rzy znaleźli się nawet w zarządzie miasta.

Nie wszystkie wybory, w których 
Pani kandydowała, kończyły się zdo-
byciem mandatu…

W 2006 roku zaproponowano mi start  
z listy Platformy Obywatelskiej, choć ni-
gdy członkiem PO nie byłam. Wystarto-
wałam, ale mandatu nie zdobyłam. Pamię-
tam, że przegrałam o pięć głosów z Broni-
sławem Drabiniokiem z tej samej listy PO. 
Do rady miasta wróciłam cztery lata póź-
niej, startując po raz drugi w barwach PO. 
Przed czterema laty dałam się namówić na 
start w wyborach po raz ostatni. Wybory 
prezydenckie wygrał wtedy Piotr Kuczera, 
który pokonał w II turze urzędującego od 
16 lat Adama Fudalego. Ten niestety nie 
potrafił pogodzić się z porażką i atmos-
fera panująca na sesjach RM była bardzo 
nieprzyjemna. Zawsze byłam w opozycji 
do prezydenta Fudalego, ale to człowiek 
dla miasta bardzo zasłużony. Sama jako 
radna załatwiłam z nim wiele spraw, choć 
czasem przypominał mi z przekąsem, że 
przecież jestem z opozycji. Odpowiada-
łam wtedy, że przecież jest prezydentem 
wszystkich rybniczan, również moim.

Jestem wdzięczna moim wyborcom. 
Myślę, że ich nigdy nie zawiodłam i god-
nie wypełniałam mandat radnego, bo nie 
zrobiłam niczego, czego musiałabym się 
wstydzić. W życiu przychodzi moment, 
gdy trzeba powiedzieć pas. Patrzę na mo-
ich dużo młodszych klubowych kolegów, 
którzy współtworzą już nową radę; to mło-
dzi ludzie z otwartymi głowami i dobry-
mi pomysłami, dobrze przygotowani me-
rytorycznie, a przy tym bardzo spokojni.  
A swoją drogą, gdyby mnie tak po raz siód-
my nie wybrano, to byłoby mi zwyczaj-
nie przykro.

Mocno zmienił się samorząd przez 
tych 28 już prawie lat? Samo oto-
czenie prawne, kiedyś wiele spraw 

Bankowiec, który dał się namówić na samorząd

8 listopada, z końcem ostatniej sesji Rady Miasta Rybnika kadencji 2014-
2018, pracę w rybnickim samorządzie zakończyła Krystyna Stokłosa. Pracowała 
w nim od samego początku, czyli od pierwszych wyborów samorządowych 
w powojennej Polsce w maju 1990 roku, gdy za namową Józefa Makosza, 
pierwszego prezydenta Rybnika, najpierw wystartowała w wyborach i została 
radną, a potem nieetatowym członkiem zarządu miasta, odpowiedzialnym za 
finanse i budżet miasta. Mieszkańcy sześciokrotnie wybierali ją do rady miasta. 
Po raz ostatni cztery lata temu, gdy startowała z listy Platformy Obywatelskiej, 
choć – jak podkreśla – nigdy nie należała do żadnej partii. W ostatnich wyborach 
samorządowych, mimo że namawiano ją do kandydowania, nie wystartowała. 
– Pora ustąpić miejsca młodszym – powiedziała nam na początku rozmowy. 

Rozmowa z Krystyną Stokłosą, 
samorządowcem z wieloletnim stażem

Krystyna Stokłosa była związana z rybnickim samorządem 
od samego jego początku



Tak było np. w przypadku kontrapasu na dolnej 
części ul. Chrobrego. Trudno więc się dziwić fali 
krytyki, która spadła na magistrat po tym, jak wy-
malowano rowerowy kontrapas na ul. Brudnioka, 
łączącej usytuowany przy niej parking i ul. Rybnic-
kiego z ul. Gliwicką. Na tej jednokierunkowej ulicy 
kierowcy mieli dotąd do dyspozycji dwa pasy ru-
chu. Z jednego korzystali ci skręcający w lewo,  
z drugiego skręcający w prawo i jadący prosto w 
ulicę Na Górze, a i tak w godzinach szczytu tworzy-
ły się tu niemałe korki. Teraz wszyscy mają tu tyl-
ko jeden pas, co przekłada się na znacznie dłuższą 
kolejkę samochodów. A widok rowerowego kon-
trapasu, z którego zazwyczaj nikt nie korzysta, na-
strojów kierowcom nie poprawia.

Urząd miasta tłumaczy zmianę organizacji ruchu 
realizacją projektu, który jest konsekwencją przy-
jętego przez radę miasta planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej, a na realizację którego miasto 
otrzymało unijne dofinansowanie. Jednym z jego 
założeń jest poprawa bezpieczeństwa i komfor-
tu niezmotoryzowanych uczestników ruchu dro-
gowego poruszających się po śródmieściu. Z ko-
lei naczelnik magistrackiego wydziału dróg Jacek 
Hawel zwraca uwagę, że obecnie z parkingu przy 
Brudnioka można też wyjechać nową drogą od 
południa na ul. Rybnickiego i szybko dojechać do  
ul. Cmentarnej bądź Rudzkiej. Urzędnicy przyta-
czają też argument mało bezpiecznego wyjazdu z 
ul. Brudnioka, gdzie stojące obok siebie samocho-
dy wzajemnie ograniczają kierowcom widoczność.

– Polityka mobilności przyczynia się również do 
poprawy wizerunku Rybnika. Miasto, po którym 
człowiek chce poruszać się na piechotę, to mia-
sto estetyczne, bezpieczne i czyste – mówi pre-
zydent Piotr Kuczera.

Wygląda więc na to, że klamka zapadła. Kierow-
com pozostaje ewentualnie poszukanie innych 
dróg w tej części miasta. Mogą np. ul. Cmentarną  

dostać się na równoległą do Brudnioka dwukie-
runkową ul. Cegielnianą bądź jadąc Cmentarną, 
wyjechać na ul. Kotucza (nakaz skrętu w prawo) 
i dojechać nią do ronda Gliwickiego. Alternatywą 
jest też ul. Rudzka krzyżująca się z ul. Kotucza. Nie 
wiadomo tylko, na ile ruch samochodów w tym re-
jonie spotęguje rychłe otwarcie centrum handlo-
wego, które powstało na terenie dawnego glinio-
ka, usytuowanego między ulicami Kotucza (wy-
jazd) i Cegielnianą (wjazd). 

Wkrótce kontrapasy dla rowerzystów zosta-
ną też wytyczone na jednokierunkowych ulicach 
Szkolnej i Poprzecznej w dzielnicy Smolna, a pasy 
dla rowerzystów na ul. Wodzisławskiej i Zebrzydo-
wickiej. Rozpoczęła się też budowa tzw. centrów 
przesiadkowych przy dworcach autobusowym i 
kolejowym. W najbliższych latach planuje się też 
budowę ścieżek rowerowych wzdłuż głównych 
arterii naszego miasta. – Najtrudniej walczyć ze 
starymi przyzwyczajeniami, co najlepiej pokazała 
przebudowa ronda Mikołowskiego na skrzyżowa-
nie. Gdy powstał kontrapas na ul. Chrobrego, gło-
sów sprzeciwu też było wiele, a dziś wszystko nor-
malnie funkcjonuje. Potrzeba czasu; jestem prze-
konany, że wiosną wielu mieszkańców przesią-
dzie się na rower. Przy obecnym tempie rejestra-
cji wkrótce na jednego mieszkańca będzie przy-
padał jeden samochód. Dlatego we wprowadza-
niu w życie planu zrównoważonej mobilności miej-
skiej będę bardzo konsekwentny. A wyniki ostat-
nich wyborów utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że działania te popiera spora część mieszkańców 
– komentuje prezydent Piotr Kuczera. 

Wacław Troszka

Trudno powiedzieć dlaczego, ale  
z kontrapasów wciąż korzysta w Ryb-
niku niewielu rowerzystów. Na zdję-
ciu kontrapas na ul. Chrobrego, który 
na początku też budził wiele kontro-
wersji. Taki wyjątkowy obrazek można 
tym było zobaczyć w czerwcu, gdy do 
Rybnika zjechali oficerowie rowerowi  
z całego województwa
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nie było uregulowanych, 
działal iście Państwo 
prawie intuicyjnie. Dziś  
z kolei niektóre regulacje 
prawne wydają się zbyt 
szczegółowe.

Często działaliśmy intu-
icyjnie, bo przepisy były zbyt 
ogólne, ale przed Regionalną 
Izbą Obrachunkową w Kato-
wicach, która kontrolowa-
ła, czy pieniądze z budżetu 
miasta wydajemy zgodnie 
z prawem, zawsze potrafi-
liśmy obronić nasze racje. 
Dziś miasto ma oczywiście 
więcej pieniędzy, nie wspo-
minając już o dotacjach  
z Unii Europejskiej, których 
na początku naszej samo-
rządności nie było. Dzisiej-
sze szczegółowe regula-
cje prawne są korzystne dla 
osób sprawujących władzę, 
bo chronią je przed złama-
niem prawa. Owszem, krę-
pują, ale też chronią.

Październikowe wybo-
ry samorządowe były naj-
bardziej upolityczniony-
mi w historii samorządu. 
Dużo jest dziś polityki w 
samorządzie? 

Właściwie to już sama po-
lityka. W poprzedniej kaden-
cji niewiele było wystąpień 
bez używania politycznych 
szyldów – a PO to, a PiS  
tamto… Kiedyś tego nie 
było. To nieporozumienie. 
Radni niezależnie od tego, 
z listy jakiej partii zosta-
li wybrani, powinni czuć się 
przede wszystkim radnymi 
naszego miasta i wszystkich 
mieszkańców. Nie mogą 
też być radnymi tylko swo-
jej dzielnicy. Mnie etykiety 
partyjne nie przeszkadza-
ją, choć przez całe życie by-
łam bezpartyjna. Ważne, by 
radni działali dla dobra mia-
sta i mieszkańców, a nie wy-
konywali polecenia swoich 
partyjnych przełożonych,  
a czasem miałam wrażenie, 
że tak właśnie się dzieje.

Rozmawiał 
Wacław Troszka

W czwartek 20 grudnia o godz. 17 w urzędzie mia-
sta, w sali 264 odbędzie się ogólnodostępne spo-
tkanie, którego tematem będzie polityka rowerowa 
miasta. Omówione zostaną m.in. projekty nowych 

dróg dla rowerzystów. Weźmie 
w nim udział również śląski ofi-
cer rowerowy, który przedsta-
wi korzyści płynące dla Rybnika  
z programu Velo Silesia.

 Kontrapasy kontra kierowcy

Niektóre wytyczone na jednokierunkowych ulicach śródmieścia kontrapasy dla 
rowerzystów od początku wywoływały sporo kontrowersji. Bo z jednej strony zawężają 
jezdnię dostępną dla kierowców samochodów, z drugiej służą wciąż bardzo nielicznej grupie 
rowerzystów.



Ranking powstał po przyznaniu po-
szczególnym miastom punktów według 
aż 18 kryteriów. Oceniano m.in.: długość 
rowerowej infrastruktury drogowej o na-
wierzchni asfaltowej w stosunku do dłu-
gości infrastruktury rowerowej o innej na-
wierzchni; długość rowerowej infrastruk-
tury drogowej wybudowanej w ostat-
nich dwóch latach w stosunku do wiel-
kości miasta oraz długość ulic jednokie-
runkowych z dopuszczonym ruchem ro-
werowym w obu kierunkach (m.in. przez 
wytyczenie kontrapasów) w stosunku do 
łącznej długości wszystkich ulic jedno-
kierunkowych w mieście. Ocenie podle-
gała też liczba stojaków, do których moż-
na przypiąć rower (w odniesieniu do liczby 
mieszkańców), zasady przewożenia rowe-
rów w autobusach komunikacji miejskiej,  
no i wreszcie publiczny rower miejski i jego 
popularność. Tworząc ranking miast przy-
jaznych rowerzystom, jego autorzy zapy-
tali też samorządowców, czy tworząc in-
frastrukturę dla rowerzystów korzystają  
z zewnętrznych dofinansowań i czy 
współpracują z sąsiadami.

W poprzednim rankingu w roku 2017 
Rybnik zajął miejsce 31., tym samym 
udziałem naszego miasta stał się najwięk-
szy awans w tegorocznym zestawieniu  
– o 16 pozycji. Pierwsze miejsce w rankin-
gu zajął Wrocław, który przed dwoma laty 
sklasyfikowano na miejscu drugim. Sto-
lica Dolnego Śląska otrzymała 50,4 pkt  
i wyprzedziła poprzedniego zwycięzcę 
Gdańsk (49,8 pkt) oraz Radom (47,9) i To-
ruń (45,8). Rybnik z dorobkiem 36,5 pkt 
zajął miejsce 15., a za nim na 16. (ex aequo 
ze Szczecinem) uplasowała się stolica na-
szego województwa Katowice (36,0). Na 
23. miejscu klasyfikowano Tychy (31,7), 
na 24. Sosnowiec (31,4), a na 26. Dą-
browę Górniczą (29,4). Pobliskie Gliwice  
ex aequo z Zabrzem z dorobkiem 23,7 pkt 
znalazły się na miejscu 33. 

Jak podkreśla prezydent Piotr Kuczera, 
o awansie Rybnika w rowerowym rankin-
gu zdecydowały nie tylko nowe drogi rowe-
rowe, ale także zmodernizowane kilometry 
dróg dostosowanych do potrzeb rowerzy-
stów oraz kontrapasy wytyczone na jedno-
kierunkowych drogach głównie śródmie-

ścia. – Na przestrzeni kilku ostat-
nich lat w mieście pojawiło się 
sporo drobnych udogodnień dla 
osób poruszających się rowerem, 
które z pewnością również wpły-
nęły na sukces w tegorocznym 
rankingu. To m.in. montaż sto-
jaków rowerowych w miejscach 
publicznych, budowa wiat rowe-
rowych przy szkołach, montaż 
praktycznych podpórek na skrzy-
żowaniach z sygnalizacją świetl-
ną i czujników „włączających” ro-
werzystom zielone światło. Nie 
bez znaczenia jest też udział ryb-
nickich szkół w kampanii Rowe-
rowy Maj – dodaje rzecznik pra-
sowy urzędu miasta Agnieszka 
Skupień i zapewnia, że w najbliż-
szych latach magistrat będzie 
kontynuować politykę prorowe-
rową. W planach jest m.in. budo-
wa kolejnych odcinków bulwarów 
wzdłuż rzeki Nacyny i dróg rowe-
rowych przy głównych arteriach 
Rybnika.                                      (WaT)

Miasto przyjazne rowerzystom
Co dwa lata magazyn „Rowertour” publikuje ranking miast najbardziej 

przyjaznych rowerzystom. W tegorocznym zestawieniu opublikowanym 
w październiku Rybnik znalazł się na 15. miejscu w kraju i jest najwyżej 
sklasyfikowanym miastem z naszego województwa.

Dr inż. Tadeusz Kopta z Departamentu 
Studiów Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad: 

– Unia Europejska od lat apeluje do władz 
lokalnych o ograniczenie ruchu samochodo-
wego. Rower stał się istotnym elementem 
europejskiej polityki transportowej. Więk-
szość podróży samochodowych jest tak 
krótka, że może być z powodzeniem zastą-
piona przez rower. W krajach UE 30 proc. po-
dróży samochodowych nie przekracza 3 km, 
a 50 proc. 5 km. Nie ma możliwości rozwią-
zania problemów komunikacyjnych miast 
przy pomocy samochodu. Innym uzasadnie-
niem jest też zbyt mała aktywność fizyczna 
Europejczyków, a codzienny dojazd do pra-
cy i szkoły zapewnia minimum ruchu w profi-
laktyce zdrowotnej. W Rybniku pokazano, że 
można oprócz rozwiązań w postaci twardej 
infrastruktury – jak budowa dróg dla rowe-
rów – także przy pomocy samej organizacji 
ruchu udostępnić miasto rowerzystom. Pasy 
i kontrapasy rowerowe to narzędzie słabo 
wykorzystywane dotychczas w Polsce, ale 
powszechne w wielu krajach europejskich. 
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Nie byłoby wysokiego miejsca Rybnika 
w rowerowym rankingu, gdyby w mie-
ście nie było ogólnodostępnego roweru 
miejskiego. Od 20 lipca głównie w śród-
mieściu, ale też w dzielnicach (łącznie 35 
stacji) dostępne były solidne, praktycz-
ne rowery. Firma GeoVelo, operator ca-
łego systemu, podsumowała pierwszy 
sezon funkcjonowania rowerów miej-
skich w Rybniku, czyli okres od 20 lipca 
do 15 listopada:
• liczba wypożyczeń – 3.334
• liczba wypożyczających – 1.049
• średnia dzienna liczba wypożyczeń – 28
• łączny czas wypożyczeń – 192.403 mi-

nuty, czyli 3.206 godzin i 43 minuty
• średni statystyczny czas jednego wypo-

życzenia – prawie 58 minut
• łączny przejechany dystans przez wy-

pożyczających – 3.819 km
• średni statystyczny dystans przypada-

jący na jedno wypożyczenie – 1,2 km

Od niedawna rowerzyści mogą korzystać z ponadczterokilome-
trowego traktu o asfaltowej nawierzchni, biegnącego wzdłuż  
ul. Raciborskiej. Prowadzi od ronda Liévin u zbiegu Raciborskiej  
z Obwiednią Południową, a kończy w pobliżu ul. Sportowej



W przyszłorocznym budżecie na bezpośrednią 
walkę ze smogiem miasto przeznaczy, podobnie 
jak w tym roku, 5 mln zł. Kwota ta zostanie jed-
nak w całości przeznaczona na likwidację starych 
pieców i termomodernizację należących do mia-
sta budynków wielorodzinnych, którymi zarządza 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Właściciele 
lub współwłaściciele prywatnych budynków jed-
norodzinnych będą mogli się starać o dofinanso-
wanie swoich proekologicznych inwestycji w ra-
mach rządowego programu „Czyste powietrze”.

– Ekologia i walka o czyste powietrze wciąż jest 
dla mnie priorytetem. W przyszłym roku na wal-
kę ze smogiem przeznaczymy tę samą kwotę, 
co w tym roku, czyli 5 mln zł: 4 mln na termomo-
dernizację budynków wielorodzinnych z zasobu 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, a pozosta-
ły milion na ekodotacje dla wspólnot i spółdziel-
ni mieszkaniowych. Pojawił się rządowy program 
„Czyste powietrze” adresowany do tych samych 
osób, które dotąd mogły się ubiegać o dofinan-
sowanie swoich proekologicznych inwestycji ze 
środków budżetu miasta. Dlatego będę zachęcał 
mieszkańców domów jednorodzinnych, by ko-
rzystali z rządowego programu, a miejskie fun-
dusze przeznaczymy na likwidację starych pie-
ców w budynkach komunalnych, co pozwoli uzy-
skać lepsze efekty w walce z niską emisją i za-
bijającym nas smogiem – mówi prezydent Piotr 
Kuczera, przypominając, że zgodnie z uchwałą 
antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego 
do 2021 roku również w zasobie mieszkaniowym 
miasta nie będzie mogło już być starych pieców, 
czyli popularnych kopciuchów. – Zasób mieszka-
niowy miasta musi być ekologiczny i w tej kwe-
stii będziemy bardzo konsekwentni – mówi pre-
zydent Kuczera. Zapowiada też stworzenie punk-
tu informacyjnego programu „Czyste powietrze”; 
poprowadzi go organizacja pozarządowa – stowa-
rzyszenie bądź fundacja, która zwycięży w zorga-
nizowanym przez urząd miasta konkursie gran-
towym. Mieszkańców będzie też wspierać ma-
gistracki wydział ekologii. 

– Za 4 mln zł z budżetu miasta wykonamy 
pierwszy etap modernizacji energetycznej osie-
dla Boguszowice. W 22 budynkach (ich śred-
ni wiek to 65 lat) zlokalizowanych w rejonie ulic: 
Bogusławskiego, Żurawiej, Grażyńskiego, Elsne-
ra i Patriotów wymienimy stare piece węglowe 
na dwufunkcyjne piece gazowe i dokonamy ich 
gruntownej termomodernizacji – mówi dyrektor 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Artur Gliwic-
ki. W dzielnicy Boguszowice Osiedle termomo-
dernizacji wymaga łącznie 61 budynków wielo-
rodzinnych. ZGM ma już opracowany całościo-
wy projekt ich kompleksowej termomoderniza-

cji i niezbędną dokumentację. 
Na jego realizację urząd mia-
sta stara się zdobyć dofinan-
sowanie ze źródeł zewnętrz-
nych, m.in. z tzw. funduszy 
norweskich. Gdyby taką do-
tację udało się uzyskać, ter-
momodernizację tych pierw-
szych 22 budynków można 
by rozpocząć i zakończyć w 
przyszłym roku. W tej części 
Boguszowic nie ma na razie 
możliwości podłączenia bu-
dynków wielorodzinnych do 
sieci ciepłowniczej, bo jej tam 
po prostu nie ma.

– Generalnie w naszych za-
sobach modernizacji energe-
tycznej wymaga 107 budyn-
ków. Równolegle będziemy 
prowadzić działania proekolo-
giczne w Niedobczycach (24 
budynki wymagające termo-
modernizacji) i na Paruszow-
cu (12). Poza tym przymierza-
my się do termomodernizacji naszych budynków 
przy ul. Kraszewskiego w Śródmieściu i przy ul. 
Kupieckiej w Chwałowicach – informuje Artur 
Gliwicki. Lokatorzy budynków, które zostały już 
poddane termomodernizacji i będą ogrzewane 
piecami gazowymi, będą płacić nieco wyższy 
czynsz. Kwestie te reguluje stosowna uchwa-
ła rady miasta.

 Opozycja innego zdania
Sprawa przekierowania miejskich ekodota-

cji na budynki komunalne wywołała gorącą dys-
kusję na ostatniej sesji ustępującej rady mia-
sta, która odbyła się 8 listopada. Henryk Cebu-
la (SRD) uznał „likwidację dopłat” dla mieszkań-
ców budynków prywatnych za nieuczciwą, a Łu-
kasz Dwornik, niedawny kandydat PiS-u na pre-
zydenta Rybnika, za przedwczesną. – Likwidacja 
dobrego programu w sytuacji, gdy nie ma przy-
gotowanej alternatywy, to skandal! – grzmiał 
inny radny PiS-u Arkadiusz Szweda. Na nic zda-
ły się przekonywania prezydenta Piotra Kucze-
ry i jego współpracowników, że likwidacja pieca 
w budynku komunalnym i pieca w budynku pry-
watnym daje ten sam efekt i że połączenie wy-
siłków państwa i miasta, czyli rządowego pro-
gramu „Czyste powietrze” i miejskich ekodota-
cji wspierających termomodernizację budynków 
z zasobu miasta, poprawi efekty walki ze smo-
giem w naszym mieście.

Za uchyleniem uchwały z października ubie-

głego roku, zawierającej regulamin przyznawania 
ekodotacji mieszkańcom, zagłosowało 13 rad-
nych, a przeciw 11 i w ten sposób miejski system 
dofinansowania ekologicznych inwestycji miesz-
kańców przeszedł do historii.

 Minister o programie
Założenia rządowego, wieloletniego progra-

mu „Czyste powietrze” (ma być realizowany do 
2029 roku) krótko przed wyborami samorządo-
wymi przedstawił w czasie spotkania z miesz-
kańcami w auli rybnickiego ośrodka Uniwersyte-
tu Ekonomicznego minister środowiska Henryk 
Kowalczyk. W tym przypadku w rachubę wchodzi 
dopłata do zakupu nowego pieca bądź do przyłą-
cza do ciepłociągu albo do sieci gazowej oraz do 
termomodernizacji budynku. Maksymalny koszt 
indywidualnej inwestycji, od którego będzie na-
liczana dotacja, to 53 tys. zł. Dofinansowania do 
nowego pieca nie otrzymają właściciele budyn-
ków, które można podłączyć do sieci ciepłowni-
czej bądź gazowej. Co ważne, wysokość dotacji 
będzie uzależniona od stopnia zamożności, czy-
li średnich miesięcznych dochodów gospodar-
stwa domowego. Realizacją programu i obsłu-
gą mieszkańców zajmuje się Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Więcej informacji o programie „Czyste powie-
trze” na str. 28-29.

Wacław Troszka

13Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Prezydent Piotr Kuczera jest pewien, że wsparcie proekologicznych in-
westycji mieszkańców w ramach rządowego programu „Czyste powie-
trze” i jednoczesne przeznaczenie 5 mln zł z budżetu miasta na wymianę 
starych pieców głównie w budynkach komunalnych przyniesie znacznie 
lepsze efekty niż dotychczasowe poczynania miasta, które z własnych 
środków wspierało finansowo inwestycje mieszkańców. Z prawej Artur 
Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w zasobach które-
go jeszcze 2.192 mieszkania są ogrzewane starymi piecami węglowymi

Miasto zlikwiduje stare piece w swoich zasobach, a rząd pomoże właścicielom domów jednorodzinnych

 Walka ze smogiem z podziałem na role
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Również dla drogowców końcówka roku jest czasem 
podsumowań: jeśli nie całych inwestycji, to przynajmniej 
ich pewnych etapów. 

Ze względu na kłopoty finansowe rybnickiej firmy Erbud, głównego wykonawcy miejskiego, piętrowego parkingu w centrum miasta, 
jego oddanie do użytku nieco się opóźni i nastąpi prawdopodobnie na początku przyszłego roku. W obiekcie trwają jeszcze ostatnie 
prace wykończeniowe, a później rozpoczną się procedury odbiorowe. W najlepsze trwają prace wokół nowego gmachu i na nowej 
drodze łączącej ulice Hallera i pocztową. Na zdjęciu prace w obrębie skrzyżowania nowej drogi z ul. Hallera. Ruchem będzie tutaj 
sterować sygnalizacja świetlna, która zostanie uruchomiona dopiero z chwilą otwarcia parkingu 
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Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl

 Wiele osób z rzadka przejeżdżających w okolicy placów budo-
wy drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna jest pod wrażeniem 
postępu robót. Optymistycznie do realizacji tego zadania pod-
chodzą też najbardziej zainteresowani. – Wiele wskazuje na to, 
że do końca roku na ponad 30 proc. długości budowanej drogi 
położona zostanie wiążąca się z podbudową warstwa asfaltu. 
Aktualnie prace bitumiczne trwają na 1,5-kilometrowym od-
cinku od granicy z Żorami do wiaduktu nad linią kolejową pro-
wadzącą do kopalni piasku Kotlarnia, a także na 800-metro-
wym odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Świerklańskiej, warstwę 
wiążącą położono też na całym węźle wodzisławskim. Na po-
zostałej części inwestycji roboty drogowe są bardzo zaawanso-
wane, a przecież asfalt to taka „wisienka na torcie” budowanej 
drogi – mówi Jacek Hawel, naczelnik wydziału dróg. Wcześniej 
trzeba w śladzie drogi wzmocnić lub wymienić grunt, w zależ-
ności od ukształtowania terenu wykonać nasypy lub wykopy,  
a następnie konstrukcję drogi, o budowie sieci lub ich przezbraja-
niu nie wspominając, i to te roboty są najbardziej czasochłonne. 

 Roboty konstrukcyjne trwają na rondzie u zbiegu ulic Wodzi-
sławskiej i Hetmańskiej, w miejscu, gdzie kończy się budowa 
pierwszego etapu całego zaplanowanego rybnickiego odcinka 

drogi regionalnej. Wzmacniany jest grunt, powstaje podbudo-
wa drogi, a jeśli warunki pogodowe będą dobre, warstwa bitu-
miczna pojawi się tam pod koniec roku. Lekkie opóźnienie na 
tym odcinku spowodowała konieczność wykonania i montażu 
nowej studni kanalizacji deszczowej, W istniejącej po wypom-
powaniu wody zauważono pęknięcia betonowych kręgów.

 Trwają roboty na obiektach inżynieryjnych drogi. Gotowy jest 
wiadukt na węźle świerklańskim, brakuje tylko nawierzchni 
bitumicznych i dróg dojazdowych. Część konstrukcji drogo-
wej estakady nad liniami kolejowymi pomiędzy Chwałowica-
mi a Zamysłowem realizowanej w technice nasuwania betono-
wych elementów jest gotowa w około 40 proc. Nie ma prze-
szkód technologicznych, by roboty te kontynuować nawet przy 
lekkim mrozie i jeśli warunki pogodowe pozwolą, zakończenie 
tego zadania powinno nastąpić w marcu 2019 r. Równolegle z 
budową drogi regionalnej powstaje ul. Śródmiejska, gdzie trwa 
budowa kanalizacji deszczowej i nasypu pod konstrukcję drogi.

 Do końca listopada powinna zakończyć się budowa 300-me-
trowej drogi łączącej ulice Pocztową i Hallera oraz położonych 
przy niej chodników i ścieżki rowerowej, zaś w grudniu będzie 
czas na sprzątanie i procedury odbiorowe. Droga jest przygoto-
wywana pod obsługę wielopoziomowego parkingu, ale będzie ją 
można użytkować, nawet jeśli ten obiekt zostanie oddany nie-
co później, niż planowano, co nie jest wykluczone. Jednak mimo 
problemów finansowych głównego wykonawcy roboty na par-
kingu kontynuują podwykonawcy, bo w ich interesie leży, by za-
danie to zostało rozliczone. Elementem nowego układu drogo-
wego jest również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu nowej 
drogi z ul. Hallera, ale zostanie ona włączona w momencie odda-

nia do użytku parkingu. 

 Zakończyła  s ię 
przebudowa ścieżki ro-
werowej wzdłuż ul. Ra-
ciborskiej od ronda Li-
évin do ul. Granicznej, 
która na odcinku leśnym 
do skrzyżowania z ul. 
Krzywoustego budo-
wana była od podstaw. 
Gotowa jest też nowa 
asfaltowa nawierzchnia 
ul. Raciborskiej od krzy-
ża do ul. Sławików oraz 
ulicy Gruntowej od ul. 
Raciborskiej do ul. Pod 
Lasem.

 Nadal prowadzo-
ne są roboty chodniko-
we na części ul. Bogu-
szowickiej, m.in. w re-
jonie jej przebiegu nad 
drogą regionalną Raci-
bórz – Pszczyna; na koń-
cowym etapie są roboty 
chodnikowe na ul. Zie-
lonej i św. Maksymilia-
na oraz Ogródki.            (r)

W
ac

ła
w 

Tr
os

zk
a



Sa
bin

a H
or

ze
la-

Pi
sk

ula

Przypomnijmy: karta wydawana jest 
przez Rybnicką Radę Seniorów podczas 
cotygodniowych wtorkowych dyżurów 
(od godz. 10 do 12, w pokoju 213 w Urzę-
dzie Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2) 
wyłącznie mieszkańcom naszego mia-
sta, którzy ukończyli 60. rok życia. Dlate-
go też osoby zainteresowane muszą mieć 
przy sobie dowód osobisty, a wraz z kar-
tą seniora otrzymują dokładny wykaz ho-
norujących ją firm. Obecnie jest ich w na-
szym mieście 34 (m.in. zakłady fryzjerskie 
i optyczne, kwiaciarnie, kawiarnie, szkoły 
językowe, czy restauracje), które oferu-
ją na swoje usługi zniżki od 5 do 50 proc. 

Posiadacze karty mogą też liczyć na ulgi  
w miejskich instytucjach kultury oraz 
obiektach MOSiR-u. I tak: w miejskich in-
stytucjach kultury z kartą seniora obowią-
zuje zniżka w wysokości 5 złotych dla bile-
tów w cenie od 15 do 50 złotych; 10 zło-
tych dla biletów w cenie 51 do 100 złotych 
oraz 15 zł – dla biletów powyżej 101 zł. Po-
nadto korzystając z oferty kół zaintereso-
wań i zespołów można liczyć na 20 proc. 
zniżki. Z kartą seniora można również sko-
rzystać z biletów ulgowych na wszystkie 
usługi w obiektach MOSiR-u, w których 
takie bilety funkcjonują (pływalnia kryta 
w Boguszowicach i tamtejsza hala wido-

wiskowo-sportowa, pływalnia kryta i sala 
gimnastyczna przy ul. Powstańców Śl. oraz 
Ruda i kąpielisko w Chwałowicach). Po-
nadto na pływalni w Boguszowicach moż-
na kupić bilet „Aktywny Senior” (90 mi-
nut za 9 zł) i skorzystać z basenu sporto-
wego, rekreacyjnego i sauny (czwartki od 
godz. 12 do 20). Seniorzy mogą też popły-
wać za 3 zł na pływalni przy ul. Powstań-
ców (od poniedziałku do piątku o godz. 7  
i o 8). Z kolei działający w ramach MOSiR-u  
ośrodek Bushido (ul. Floriańska 1 na osie-
dlu Nowiny) zapewnia 20 proc. rabatu na 
karnet na usługi rehabilitacyjne dla senio-
rów (w godz. od 8 do 22). Pełen wykaz in-
stytucji i zniżek znajduje się również na 
stronie internetowej miasta (rybnik.eu)  
w zakładce „Seniorzy”, gdzie zamieszczo-
no też formularz zgłoszenia dla kolejnych 
partnerów, którzy chcą dołączyć do pro-
gramu „Rybnik przyjazny seniorom”. 

(S)

– Kiedy dołączę do rady, będę się starała 
wspierać seniorów w moim wieku, bo wiem, 
jak bardzo jest im to potrzebne. Współor-
ganizuję cieszące się dużym zainteresowa-
niem wieczorki taneczne w Starej Gazowni 
dla osób, które wciąż chcą się bawić, mają 
siłę, energię i zdrowie. Uważam, że to dla 
nas najlepsza terapia! – mówiła Janina Soj-
ka, zachęcając zebranych do oddania na nią 
swoich głosów. A zagłosować mógł każdy 
mieszkaniec Rybnika, który skończył 65 lat. 
Do obsadzenia było dziewięć miejsc, a kan-
dydatów zgłoszonych przez rybnickie orga-
nizacje senioralne – 14. W wyborach najwię-
cej głosów (po 85) zdobyli Andrzej Oświe-
cimski z Paruszowca oraz Alfred Frelich  
z Popielowa, którzy zasiadali już w pierw-
szej Rybnickiej Radzie Seniorów. W tej, któ-
ra swoją kadencję rozpocznie 23 listopada, 
pracować będą również inni doświadczeni 
radni-seniorzy: Henryk Ryszka, Józef Pion-
tek i Henryk Kaletka (wskazani przez radę 
miasta) oraz dotychczasowa przewodniczą-
ca RRS Jolanta Groborz (wskazana przez 
prezydenta). Będą też debiutanci, jak Jani-
na Freund i Edyta Korepta (również wska-
zane przez prezydenta miasta), ale też wy-
brana w tajnych wyborach Stefania Forre-

iter zgłoszona przez 
Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecz-
nych CRIS czy Eu-
geniusz Zimończyk 
kandydat Rybnic-
kiego Koła Emery-
tów i Rencistów Si-
lesia. Wyborcy zdecydowali też, że w Ryb-
nickiej Radzie Seniorów pracować będzie 
m.in. Krystyna Wysocka, która pływa i upra-
wia nordic walking i zachęca osoby star-
sze do aktywności fizycznej, oraz wspo-
mniana już Janina Sojka, która organizu-
je wieczorki taneczne dla seniorów w ra-
mach grantu pozyskanego z konkursu CRI-
S-u. W radzie zadebiutuje też Józef Skrzy-
piec z dzielnicy Rybnik-Północ, były radny 
rady miasta dwóch kadencji.  – To dobrze, 
że osoby, które mają spore doświadczenie 
życiowe, chcą się nim dzielić i współpraco-
wać na rzecz miasta i jego mieszkańców. 
Jako społeczeństwo dojrzeliśmy już chy-
ba do tego, by po przejściu na emeryturę 
nie zamykać się w czterech ścianach. Po-
twierdzają to badania, które pokazują, że 
aktywni seniorzy są bardziej zadowoleni ze 
swojego życia – mówi prezydent Piotr Ku-

Podczas głosowania w urzędzie miasta wybranych zostało dziewięcioro seniorów, 
którzy zasiadać będą w 15-osobowej Rybnickiej Radzie Seniorów

Seniorzy 
wybrali seniorów

25 października największa sala rybnickiego urzędu 
miasta pękała w szwach. Ponad 150 osób przyszło wybrać 
swoich kandydatów do Rybnickiej Rady Seniorów drugiej 
kadencji.

czera. Nowa Rybnicka Rada Seniorów mia-
ła się zebrać na pierwszej sesji 23 listopa-
da (już po zamknięciu tego wydania „GR”). 
Z kolei pierwsza w historii miasta, ustępu-
jąca rada seniorów spotkała się 7 listopa-
da w urzędzie miasta na pożegnalnej sesji. 
Wzięli w niej udział również prezydenci Piotr 
Kuczera i Piotr Masłowski oraz przedstawi-
ciele wydziałów polityki społecznej, kultu-
ry i promocji rybnickiego magistratu. – Na-
leżą się państwu gratulacje, bo ta kadencja 
była bardzo twórcza – podsumował czte-
roletnią działalność RRS prezydent. – Rada 
seniorów wykonała kawał dobrej roboty, 
mam tu na myśli przede wszystkim „Kino 
seniora”, spotkania chóru i sztandarową już 
miejską kartę seniora – wyliczał wiceprezy-
dent Piotr Masłowski, który zapowiedział, 
że miasto nadal podejmować będzie dzia-
łania na rzecz seniorów.                                 (S)

15Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Karta ze zniżkami
Wciąż sporą popularnością cieszy się wydawana od trzech lat w ramach 

programu „Rybnik przyjazny seniorom” karta seniora. Dzięki niej już około 
8.800 mieszkańców w wieku 60 plus może korzystać z ulg i zniżek zarówno 
w miejskich placówkach, jak i w prywatnych firmach. 



Przygotowane przez ryb-
nicki PUP, urząd miasta, Izbę 
Pr z emys ł owo - H a n d l ową 
ROP, Centrum Rozwoju Ini-
cjatyw Społecznych, Inkuba-
tor Przedsiębiorczości i Cech 
Rzemiosł oraz Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości obfitowa-
ły w wiele interesujących spo-
tkań, szkoleń i konsultacji, któ-
re miały wesprzeć lokalnych 
przedsiębiorców oraz osoby 
planujące rozpocząć działal-
ność gospodarczą. Doradcy  

Nauka dla pracodawców, 
oferty dla pracowników

Targi pracy dla osób z niepełnosprawnością zakończyły trzecią edycję Rybnickich 
Dni Pracodawców

Od dziesięciu lat partnerzy tworzący Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego realizują wspólnie najróżniejsze przedsięwzięcia, by uświadomić, głównie młodym 
ludziom, jak racjonalnie wybierać zawód 
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Zorganizowane 16 listopada w Powiatowym Urzędzie 
Pracy targi pracy dla osób z niepełnosprawnością były 
ostatnim akcentem trzeciej edycji Rybnickich Dni 
Pracodawców.

16 Nr 11/569; listopad 2018

– W trakcie tej dekady wydarzyło się na-
prawdę sporo – mówiła Anna Michalczyk, dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ryb-
niku, instytucji, która wspólnie z Zespołem 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Zespo-
łem Szkół Technicznych, Rybnickim Cen-
trum Edukacji Zawodowej i Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej z Czerwionki-Leszczyn za-
łożyła platformę. Cel był jeden – połączyć siły 
i wspólnie realizować przedsięwzięcia, które 
uświadomią, głównie młodym ludziom, że 
trzeba racjonalnie planować karierę, wybierać 
zawód i skutecznie poszukiwać zatrudnienia. 
Platforma ma na koncie m.in. cykl debat do-
radzających młodzieży jak przygotować się 
do rozmowy kwalifikacyjnej, jakich błędów 
unikać w dokumentach rekrutacyjnych i jak 
poruszać się po rynku pracy, ale najbardziej 

znana jest z organizowanych od 2009 roku 
Rybnickich Dni Kariery. Cechuje je wyjątko-
wa różnorodność – to nie tylko konferencje, 
warsztaty i szkolenia, ale też konkursy, hap-
peningi i festyny, a nawet pokaz mody i ma-
raton filmów zawodoznawczych. RPPZ zor-
ganizowała też grę miejską „Odkryj miejsca 
rozwijania talentów” czy konkurs na najcie-
kawszy życiorys zawodowy „Master of CV”, 
w którym wyróżnił się robot deklamujący 
CV. Od kilku lat organizowana jest też szkol-
na olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarzą-
dzaniu karierą zawodową. Nic dziwnego, że 
tak różnorodne Rybnickie Dni Kariery są re-
gularnie nagradzane na ogólnopolskim fo-
rum. Platforma zrealizowała też unijny pro-
jekt „Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój 
zawód, moja praca”, w ramach którego 2200 

Dekada dla platformy
Zaczynali w 2008 roku w gronie pięciu założycieli. Dziś Rybnicką Platformę 

Poradnictwa Zawodowego tworzy 13 instytucji, a okazja do podsumowania 
dziesięcioletniej działalności nadarzyła się podczas konferencji pt. „Poradnictwo 
zawodowe XXI wieku”, która odbyła się 4 października w auli Uniwersytetu 
Ekonomicznego.

gimnazjalistów wzięło udział w warsztatach 
zawodoznawczych i obozach profilaktyczno-
-edukacyjnych, a pedagodzy szkolni przeszli 
szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowe-
go. Wydano też zeszyt metodyczny dla na-
uczycieli zawierający scenariusze lekcji i biu-
letyn informacyjny o zawodowej ofercie ryb-
nickich szkół ponadpodstawowych.

W trakcie ogólnopolskiej konferencji  
w Kampusie wiceprezydent Piotr Masłow-
ski, który zwrócił uwagę na unikatową współ-
pracę instytucji i szkół, wręczył wyróżnienia 
wszystkim członkom aktualnie tworzącym 
rybnicką platformę. Konferencja zorganizo-
wana wspólnie przez RPPZ i Stowarzyszenie 
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzecz-
pospolitej Polskiej zainicjowała też 10. Ryb-
nickie Dni Kariery, obchodzone tym razem 
pod hasłem „Bądź architektem swojego 
szczęścia”. Od 15 do 19 października w mie-
ście odbyły się m.in. drzwi otwarte instytucji 
tworzących RPPZ, międzyszkolny dzień z pa-
sją w Zespole Szkół Technicznych, warszta-
ty dla przedszkolaków i konkurs z przedsię-
biorczości dla młodzieży.  

(S)
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– Dzisiaj czujemy, że w Rybniku nasi pod-
opieczni są częścią społeczeństwa. By-
wają na mieście, w instytucjach publicz-
nych, a my pracujemy nad tym, by potrafili 
się tam odpowiednio zachować. Społecz-
na akceptacja dla niepełnosprawności inte-
lektualnej jest większa, mniej jest barier ar-
chitektonicznych, przez co życie niepełno-
sprawnych i ich rodzin jest choć trochę lżej-
sze – dodaje Barbara Płaczek, która funk-
cję kierownika niedobczyckich warsztatów 
pełni od sześciu lat. Jako najmłodsza sze-
fowa WTZ w Polsce objęła to stanowisko 
po Joannie Klubie i Rafale Wajnerze, pierw-
szym szefie placówki.

Pierwszy rybnicki warsztat terapii za-
jęciowej dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną powstał w 1997 roku przy  
ul. Kościuszki. Zainteresowanie jego ofertą 
było tak duże, że dwa lata później rybnic-
kie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
rozpoczęło starania o pozyskanie budynku, 
w którym powstałaby kolejna placówka.  
I tak, w 2003 r., dzięki wsparciu m.in. władz 
miasta, PFRON-u i rodzin osób niepełno-
sprawnych, w starej willi przy ul. Andersa 
14, gdzie wcześniej funkcjonował ośrodek 
zdrowia, uruchomiono WTZ nr 2. Wtedy te-
rapię rozpoczęły 24 osoby, dzisiaj to ponad 

40 dorosłych z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym. – Na początku naszym głównym ce-
lem była terapia społeczna, teraz kładziemy 
nacisk przede wszystkim na terapię zawo-
dową naszych uczestników – wyjaśnia Bar-
bara Płaczek. W Niedobczycach warsztato-
wicze mają do dyspozycji siedem pracow-
ni: ceramiczną, wikliniarską, krawiecką, re-
cyklingu, gospodarstwa domowego, ręko-
dzieła artystycznego i techniczno-stolar-
ską. – Gdy okazało się, że we własnych do-
mach spędzają dużo czasu przed ekranem, 
zajęcia komputerowe zastąpiliśmy pracow-
nią recyklingu. Świetnie odnaleźli się w niej 
zarówno warsztatowicze o wyższym stop-
niu niepełnosprawności intelektualnej, jak 
i lepiej funkcjonujący. Rozkręcając i segre-
gując różne elementy ćwiczą cierpliwość, 
systematyczność i koordynację wzroko-
wo-ruchową – wyjaśnia szefowa „Latar-
ni”. W warsztatach plany terapii dostoso-
wywane są do możliwości poszczególnych 
osób, które wspierają: psycholog, logopeda, 
fizjoterapeuta i doradca zawodowy. W tzw. 
biurze uczestnika warsztatowicze odbie-
rają telefony, uczą się pisać CV i listy mo-
tywacyjne, przygotowują zaproszenia, dy-
plomy, zamieszczają posty na portalu spo-
łecznościowym. Uczą się też funkcjonowa-

nia poza murami placówki. Raz w miesiącu,  
w towarzystwie terapeuty wychodzą do 
sklepu albo do banku, gdzie samodziel-
nie wybierają pieniądze z konta i decydują, 
na co je przeznaczyć. Część z nich odby-
wa praktyki zawodowe, głównie w instytu-
cjach miejskich, gdzie sprawdzają się jako 
sumienni i oddani pracownicy. Kilka razy  
w roku w Rybniku organizowane są wysta-
wy prac wykonanych przez warsztatowi-
czów. Niebanalne wyroby, ceramika, ozdo-
by świąteczne, oryginalna biżuteria cieszą 
się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców miasta i regionu. – Nasi uczestnicy nie 
kolorują obrazków, nie lepią kulek z bibu-
ły, ale wykonują piękne, unikalne rękodzie-
ło, dekoracje, przedmioty domowego użyt-
ku. Ich prace nie są ubocznym efektem te-
rapii, który dyskretnie chowamy w komór-
ce, by nie sprawiać przykrości ich autorom. 
To wyroby, o które mieszkańcy dopytują  
i które sobie bardzo cenią – podkreśla Bar-
bara Płaczek, która z okazji jubileuszu za-
prosiła osoby niepełnosprawne intelektu-
alnie do udziału w pierwszym Ogólnopol-
skim Konkursie Literackim „Anielskie Pió-
ro”. Na konkurs wpłynęły 123 prace z całej 
Polski, a autorzy trzech najlepszych otrzy-
mali m.in. statuetki wykonane przez warsz-
tatowiczów z Niedobczyc.                          (D)

z PUP-u odwiedzali firmy, zachęcając ich 
właścicieli do współpracy, konsultanci  
z CRiS-u mówili o sposobach pozyskiwa-
nia środków unijnych, a Izba Przemysło-
wo-Handlowa zaprosiła m.in. na spotka-
nie, podczas którego Szymon Twardoń, 
doradca energetyczny z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, mówił, jak 
skorzystać z rządowego programu „Czy-
ste powietrze”. Były też porady na temat 
planowania biznesowego, uruchamiania 
przedsiębiorstw społecznych oraz kur-
sy kompetencji cyfrowych. Trwające od 
5 do 16 listopada Dni Pracodawców za-
kończyły targi pracy dla osób z niepełno-

sprawnością, na które jedenastu praco-
dawców: firm i agencji pracy wespół z ryb-
nickim pośredniakiem przygotowało oko-
ło 80 ofert. – W Rybniku szukamy osób do 
sprzątania lub ochrony dużych zakładów 
przemysłowych: kopalni, elektrowni albo 
mniejszych firm, np. siłowni. Jeżeli ktoś 
ma chęci do pracy i zależy mu, by podjąć 
stabilne zatrudnienie z umową o pracę, 
pensją na czas i opieką ze strony kierow-
ników, to nie wymagamy spełnienia wy-
górowanych kryteriów i jesteśmy gotowi 
taką osobę zatrudnić – mówi Bożena Jerbi, 
kierownik działu zasobów ludzkich w Za-
kładach Usługowych „EZT” w Sosnowcu. 
Na nowy personel liczyła również Renata 

Pompa z rybnickiej firmy odzieżowej La-
zar, która oferowała zatrudnienie krawco-
wym i prasowaczom: – Od pewnego cza-
su mocno odczuwamy brak pracowników. 
Kiedy likwidowano wiele szkół zawodo-
wych, przez kilka lat nie mogliśmy zna-
leźć do pracy krawcowej. Załoga jest co-
raz starsza, więc przydaliby się też młodzi. 
W tej chwili zatrudniamy osobę głuchonie-
mą. Jesteśmy z jej pracy zadowoleni, więc 
mam nadzieję, że po tych targach dołączą 
do nas kolejni pracownicy – mówi. W Po-
wiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowa-
nych jest obecnie 250 osób z orzeczenia-
mi o różnym stopniu niepełnosprawności. 

(D)

„Latarnia” świeci 
od piętnastu lat

– Gdy podczas praktyk zawodowych kilkanaście lat temu 
wychodziłam z osobami niepełnosprawnymi na spacery, 
byliśmy odbierani jak egzotyczni przybysze. Przechodnie 
nieustannie nam się przyglądali, pokazywali palcami – mówi 
Barbara Płaczek, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej 
nr 2 „Latarnia” w Niedobczycach, które w październiku 
świętowały piętnastolecie istnienia. 
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Prezydent Piotr Kuczera wystąpił w krótkim filmie, który Warsztaty Terapii 
Zajęciowej przygotowały z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia
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WYMIANA CIEPŁA W RYBNIKU. W pasażu przy ul. Sobieskiego 15 stanął wieszak z cie-
płymi ubraniami. Zasada jest prosta: potrzebujesz – zabierasz ubranie; chcesz pomóc – zostawiasz coś 
na wieszaku. – Pomysł pod hasłem „Wymiana ciepła” trafił do Polski z Budapesztu. To trzeci zimowy 
sezon, w którym takie wieszaki pojawiają się w naszych miastach. W Gliwicach, skąd pochodzę, stał 
dwa sezony i kiedy przeprowadziłam się do Rybnika, również tutaj postanowiłam ustawić taki wie-
szak – mówi Justyna Koch ze stowarzyszenia Przed Siebie, pomysłodawczyni i realizatorka akcji, która 
dostała zgodę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na postawienie wieszaka w monitorowanym pasa-
żu przy ul. Sobieskiego 15. – Idea „wymiany ciepła” jest prosta: podzielić się tym, co mamy. Można tu-
taj zawiesić używane ciepłe ubrania – kurtki, polary, swetry, bluzy, czapki, szaliki i rękawiczki, oczywi-
ście w stanie, który pozwali nie tylko bezdomnym, ale też wszystkim potrzebującym z nich korzystać. 
I okazuje się, że parę rzeczy już znalazło nowych właścicieli – mówi pani Justyna. Pomysł chwycił, dla-
tego pomysłodawczyni akcji zastanawia się nad dostawieniem kolejnego wieszaka, tak by panował tu 
porządek. Warto dodać, że pani Justynie będą w tym pomagać m.in. uczniowie z Mechanika pod okiem 
Bożeny Paniczek, wolontariuszki roku 2017 miasta Rybnika. Wieszak będzie stał w pasażu do 21 marca.

RAR JUŻ DZIAŁA. Wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla mieszkańców Rybnika, 
poradnictwo prawne, mediacje rodzinne, promocja rodzicielstwa zastępczego i porady dla pacjen-
tów onkologicznych – to tylko niektóre formy bezpłatnej pomocy, jakie oferuje Rybnicka Akade-
mia Rodziny. Placówka działa już przy ul. Kraszewskiego 9 (od poniedziałku do piątku, szczegóło-
we informacje: 570 666 183, email: efs.orpz@gmail.com). – Chcemy pracować systemowo z całą 
rodziną. Stąd dobór partnerów – mówi Grzegorz Głupczyk, prezes Stowarzyszenia „17-tka”, któ-
remu partnerują stowarzyszenia: Serduchowo i Razem oraz Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
w Rybniku. Najprawdopodobniej w marcu RAR przeniesie się do Strefy Juliusza, do modernizowa-
nego właśnie budynku dawnej dermatologii. Dofinansowany z UE projekt oficjalnie ma być reali-
zowany do 2020 roku, ale jak zgodnie przyznają Grzegorz Głupczyk i Mariusz Wiśniewski ze Sto-
warzyszenia „17-tka”, dotąd nie zamknięto żadnej z rozpoczętych przez nie inicjatyw, więc jest 
szansa, że tak będzie i tym razem. Dodatkowo, począwszy od 25 listopada, co tydzień w niedzielę  
w samo południe w siedzibie RAR-u odbywać się będą zajęcia języka polskiego dla Ukraińców pra-
cujących w naszym mieście. Do tematu Rybnickiej Akademii Rodziny wrócimy w kolejnym numerze.

TERMOMODERNIZACJE Z UNIJNYM WSPOMAGANIEM. Dobiegła koń-
ca gruntowna termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w dzielnicy Zamysłów (na zdjęciu). 
Oprócz docieplenia m.in. ścian i dachów w szkole, która ma swoją kotłownię gazową, wymienio-
no również instalację centralnego ogrzewania. To jeden z 11 miejskich budynków, które w tym 
roku zostały poddane gruntownej termomodernizacji. W ramach trzech projektów dofinanso-
wanych przez Unię Europejską termomodernizację przeprowadzono w ośmiu budynkach, m.in. 
w Zespole Szkół Technicznych, czyli w popularnym Tyglu, w Zespole Szkół Sportowych (dawne 
Gimnazjum nr 2) oraz w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Powstańców 
Śl. w Śródmieściu, czyli w budynku, w którym mieści się pływalnia Yntka i sala sportowa oraz w 
pawilonie dżudo. Z kolei wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu miasta poprawiono pa-
rametry energetyczne sali gimnastycznej IV LO w Chwałowicach i przeprowadzono drugi etap 
modernizacji remizy OSP Boguszowice. Termomodernizacja 10 miejskich obiektów kosztowała 
łącznie prawie 2,2 mln zł, ale ponad 10,7 mln zł pokryły unijne dotacje, które miasto otrzymało 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
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PRZEDWCZESNE SZCZĘŚCIE. – Od pewnego momentu wiedziałam, że czeka mnie 
przedwczesny poród. Prosiłam tylko Boga, by dla bezpieczeństwa córki było to jak najpóźniej 
– mówi pani Katarzyna Juraszek, mama półtorarocznej Wiktorii, która w trzydziestym tygodniu 
ciąży kiedy przyszła na świat, ważyła zaledwie 800 gramów. To jedna z historii, którą można było 
usłyszeć podczas zorganizowanego 17 listopada (Światowy Dzień Wcześniaka), pierwszym tzw. 
balu wcześniaka. Na kilkugodzinne spotkanie w bibliotece głównej zaprosiły: Iwona Salawa, Mar-
ta Leśniak i Justyna Wodecka, inicjatorki akcji mającej zwrócić uwagę na problem wcześniactwa, 
wspólnie z dr Ewą Adamiec-Poniewierką, ordynator oddziału noworodków i wcześniaków w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku-Orzepowicach. W ubiegłym roku na 1300 
urodzonych tam dzieci 81 przyszło na świat przed 37. tygodniem ciąży. W bibliotece była okazja 
do wysłuchania wykładów o wczesnym wspomaganiu i pielęgnacji wcześniaków. Były też kon-
kursy i praktyczne warsztaty oraz wypełniony zabawkami i kolorowankami kącik, w którym kil-
kuletnie już wcześniaki udowadniały, że pomimo początkowych trudnych doświadczeń związa-
nych z walką o życie i zdrowie są radosne, pełne energii i chętne do zabawy.



PRZYWRÓCONE ŻYCIU. 11 listopada, w dniu obchodów stulecia odzyskania niepodległo-
ści, w muzeum otwarto wystawę zabytkowych chorągwi i sztandarów cechowych ze zbiorów Działu 
Historii Rzemiosła tej placówki, które po konserwacji po raz pierwszy zostały pokazane zwiedzającym. 
Jest wśród nich m.in. chorągiew ze zrekonstruowanym napisem „Lud uszczęśliwiony Dnia 3 Maja 1791” 
i zabytkowy sztandar Niedobczyc z 1919 roku (na pierwszym planie). Wystawę „Przywrócone życiu” 
można oglądać do końca lutego. O odrestaurowanych eksponatach pisaliśmy w poprzednim numerze.

JAŚNIEJ W PSYCHIATRYKU. W szpitalu psychiatrycznym 129 starych czterometro-
wych, betonowych latarni wymieniono na stylizowane latarnie z oprawami LED, zaakceptowane 
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dają one więcej światła, a zużywają tylko 39 proc. 
energii, którą pochłaniało stare oświetlenie. Inwestycja kosztowała  prawie 383,5 tys. zł, ale po-
nad 321 tys. zł pokryła unijna dotacja, którą szpital otrzymał w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Warto wybrać się na wieczorny spacer do psychiatryka.

KAPSUŁA Z ŻYCZENIAMI. Prezydent miasta ogłosił konkurs dla uczniów ryb-
nickich szkół na życzenia dla Polski i Rybnika z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 15 listopada z pomocą uczniów – autorów najciekawszych życzeń prezydent 
Piotr Kuczera zakopał w sąsiedztwie budowanej drogi Racibórz – Pszczyna kapsułę, w któ-
rej umieszczono100 najciekawszych życzeń. – Mam nadzieję, że wasze życzenia dla Polski 
i Rybnika spełnią się w ciągu najbliższych 100 lat – wyraził swoje życzenie Piotr Kuczera. 

HUBERTUS. 3 listopada w dniu św. Huberta swoje święto obchodzili myśliwi. W tym 
dniu w hubertusowym polowaniu (z ambon) rybnickiego koła Pod Bukiem wzięło udział 
52 myśliwych. Upolowali jelenia, dwie łanie (samice jelenia), dwa cielaki (młode jelenie)  
i lisa. Królem polowania został były łowczy koła Ryszard Paszenda z Wielopola (na zdjęciu 
pierwszy z prawej), który ustrzelił około 14-letniego byka jelenia z mocno zniszczonym 
porożem tzw. myłkusem, które w myśliwskim światku stanowi bardzo cenione trofeum. 

LASKA DLA PREZYDENTA. Uroczystości odbywające się 11 listopada na rynku miały 
też swój akcent harcerski. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wol-
nik odznaczył sztandar hufca ZHP Ziemi Rybnickiej, obchodzącego w tym roku swoje 95-lecie, 
złotą odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Z kolei prezydent Piotr Kuczera otrzy-
mał od harcerzy laskę skautową – najwyższe wyróżnienie przyznawane „niezawodnym przyja-
ciołom harcerstwa”. Indywidualne wyróżnienia otrzymali też doświadczeni instruktorzy ZHP.

MUZYCZNE WSPOMINKI. 9 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej pod tytułem „Ro(c)k 
 Niepodległości” odbyły się V Rybnickie Zaduszki Muzyczne. 11 zespołów z Rybnika i okolicy 
zagrało piosenki gwiazd, które zeszły już z doczesnej sceny muzycznej. W ich interesującym 
wykonaniu można było usłyszeć m.in. piosenki Grzegorza Ciechowskiego, Agnieszki Osieckiej 
i zmarłej w lipcu Kory. Na zaduszkach zagrali: Blend, Jinx, Nie Tak Głośno, Ostatni Pociąg, Sek-
cja z Włoch, Tata Sławek, The Farsk, Transfer, Vitamins, Voyth Guitar i Znaki Czasu (na zdjęciu). 

19Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Statystyki  wskazują,  że coraz 
częściej dochodzi do przemocy wobec 
dzieci. To złożone zjawisko, które – 
poza skrajnymi sytuacjami – nieraz 
może być trudne do rozpoznania. 
Krzywda najmłodszych ma różne 
oblicza i w dużej mierze wynika z tego, 
jak zorganizowali sobie świat dorośli.

Żeby temat uznać za ważny, trzeba naj-
pierw dostrzec, że nas też dotyczy. Powoła-
ny przez miasto zespół interdyscyplinarny, 
w skład którego wchodzą przedstawiciele 
m.in. pomocy społecznej, policji, oświaty  
w ostatnich latach odnotowuje wzrost 
liczby rodzin objętych procedurą przeciw-
działania przemocy (tzw. Niebieską Kartą),  
w tym coraz więcej przypadków przemocy 
domowej wobec dzieci. W 2016 roku Nie-
bieska Karta była prowadzona w 436 ryb-
nickich rodzinach, w tym 30 sytuacji do-
tyczyło dzieci; w 2017 r. – 470, w tym 96 
ws. dzieci; w pierwszym półroczu 2018 r. 
– 304, w tym 75 ws. dzieci. Niestety, prze-
moc rośnie w siłę i częściej dotyka najsłab-
szych – trzeba więc uczyć się zauważać nie-
pokojące sygnały, by zdążyć z odpowied-
nią pomocą. Taki też cel przyświecał kon-
ferencji „Ochrona dziecka przed krzywdze-
niem”, która we wrześniu odbyła się z ini-
cjatywy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastęp-
czej w Rybniku, Stowarzyszenia Rodzin Za-
stępczych „Serduchowo” i Stowarzyszenia 
„In Tempore”. Jej prelegentami i adresata-
mi byli głównie przedstawiciele pieczy za-
stępczej i pomocy społecznej, oświaty, są-
downictwa, policji oraz służby zdrowia. Dys-
kutowane treści są jednak potrzebne nam 
wszystkim – dla grona profesjonalistów sta-
nowią wyzwanie zawodowe, zachętę do 
skuteczności i dobrej współpracy; dla po-
zostałych – prośbę o większą wrażliwość 
na krzywdę najmłodszych, na co dzień przy-
krytą wstydem, lękiem i brakiem nadziei. Bo 
najczęściej przemocy względem dzieci do-
puszczają się ich najbliżsi – rodzina, krew-
ni, znajomi. Obrazowo zjawisko to określił 
amerykański pisarz i socjolog Richard J. Gel-
les: „Ciepło rodzinne osiąga niekiedy tem-
peraturę ognia piekielnego”.

Nieprzypadkowe przypadki
Wydaje się, że przemoc fizyczna wobec 

dzieci jest zjawiskiem pozbawionym niu-
ansów i dość łatwym do zidentyfikowania 
– pod warunkiem że jej symptomy zosta-
ną w porę zauważone i odpowiednio zin-
terpretowane. Prof. Stanisław Kwiatkow-

1 6 0  m i e j s c  w  s c h ron i s kac h  
i noclegowniach czeka tej jesieni 
i  z i m y  n a  o s o b y  b e z d o m n e  
z terenu Rybnika. Jak co roku osoby 
pozbawione własnego lokum mogą 
liczyć nie tylko na ciepłe schronienie w 
mroźne dni, ale też na gorący posiłek, 
odzież i środki czystości. Z pomocą 
potrzebującym przychodzą placówki 
miejskie,  instytucje kościelne  
i organizacje humanitarne.

Na bezdomnych mężczyzn czekają 
miejsca w schronisku św. Brata Alberta 
w Przegędzy (ul. Mikołowska 78), w Domu 
Nadziei w Niewiadomiu przy ul. Sportowej 
136/1 (który przyjmuje również bezdom-
ne kobiety z dziećmi), w schronisku, któ-
re przy ul. 3 Maja 48B (w sąsiedztwie ron-
da Chwałowickiego) prowadzi Stowarzy-
szenie im. Jana Pawła II Pomoc Potrzebu-
jącym, lub w jednym z dwóch czterooso-
bowych mieszkań chronionych. Kobiety 
z dziećmi mogą też skorzystać z „Przy-
tuliska” Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16, Cen-
trum Matki z Dzieckiem „Maja” w Raci-
borzu (ul. Sempołowskiej 5) oraz dwóch 
przeznaczonych dla pań mieszkań chro-
nionych.

Od poniedziałku do piątku (od godz. 
9 do 15) w rybnickiej siedzibie Polskie-
go Czerwonego Krzyża przy ul. Chrobre-
go 16 można otrzymać żywność, środki 
czystości i używaną odzież. PCK pośred-
niczy też w przekazywaniu sprzętu RTV  

i AGD oraz mebli. Tradycyjnie ciepły posi-
łek czeka na bezdomnych w ochronce św. 
Mikołaja przy boguszowickiej parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa (Boguszo-
wice Stare, ul. Małachowskiego 18). Przez 
pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do 
piątku, od godz. 13.30 do 14.30.) mogą tu 
zjeść pożywną zupę, pieczywo, domowe 
ciasto i sięgnąć po ciepłą odzież. Z kolei w 
każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 18 
w pomieszczeniach parafii Królowej Apo-
stołów przy ul. Kościuszki ciepłe posiłki  
i odzież wydaje rybnickie koło Stowarzy-
szenia św. Brata Alberta.

W tym sezonie po raz pierwszy bez-
domni z Rybnika będą mogli skorzystać 
z miejskiej ogrzewalni, która na początku 
grudnia ma zostać uruchomiona na tere-
nie Państwowego Szpitala dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej.  
W specjalnym, ocieplonym kontenerze 
będą mogli nie tylko schronić się przed 
chłodem, ale też wykąpać, przebrać  
w czyste ubranie i napić gorącej herbaty. 
Informacje o noclegach i wyżywieniu bez-
domni otrzymają pod całodobowym, bez-
płatnym numerem telefonu: 987. Na po-
trzebujących czekają także pracownicy 
Zespołu ds. Bezdomności OPS pod nu-
merem telefonu 32 42 63 551 oraz w sie-
dzibie przy ul. Białych 7 (II piętro) w ponie-
działki, środy i czwartki od godz. 7 do 15, 
we wtorki od godz. 7 do 16 oraz w piątki 
od godz. 7 do 14. 

(D)

Rybnickie stowarzyszenie Śląskie Perły zaprasza na wyjątkowy koncert 
„Siłaczki”, dedykowany opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami, który 27 
listopada o godz. 18 odbędzie się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

– Utalentowani i wartościowi artyści zaśpiewają dla wyjątkowych osób. Będzie pięk-
nie i wzruszająco – zapowiada Joanna Bulandra ze Śląskich Pereł. Podczas koncertu 
wystąpią osoby z niepełnosprawnościami z całej Polski oraz młody wokalista z Gruzji, 
którzy pomimo swoich ograniczeń kształcą się muzycznie. Ich występ ma być podzię-
kowaniem dla rodziców i opiekunów, którzy na co dzień towarzyszą i wspierają niepeł-
nosprawnych. – Najczęściej ciężar opieki nad bliskimi niepełnosprawnymi biorą na sie-
bie kobiety, dlatego to głównie im dedykujemy to wydarzenie – dodaje Joanna Bulan-
dra. Wokaliści przedstawią własne aranżacje przebojów popularnych artystów, m.in.: 
Zbigniewa Wodeckiego, Michaela Bublé czy zespołu Zakopower. Towarzyszyć im bę-
dzie zespół Coincidence, a gościem specjalnym wieczoru będzie Piotr Kupicha z ze-
społu FEEL. Bezpłatne wejściówki na koncert pod patronatem prezydenta Piotra Ku-
czery można odbierać w kasie TZR. Tuż przed i w trakcie koncertu będzie można za-
kupić cegiełki, z których dochód zostanie przekazany na rzecz stowarzyszenia Śląskie 
Perły, które wspiera osoby wykluczone społecznie.                                                                 (D)

Będzie ogrzewalnia 
        dla bezdomnych

  Najczęściej        krzywdzą najbliżsi
 Zaśpiewają dla „siłaczek”
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ski (Wydział Lekarski UJ) zwrócił uwagę na 
tzw. urazy nieprzypadkowe. Zaniepokoje-
nie powinno budzić występowanie na cie-
le dzieci starych i nowych urazów, ich nie-
równomierne gojenie się, obrażenia gło-
wy i jej okolic, ślady na szyi, małżowinach 
usznych. – Współczesne możliwości me-
dycyny pozwalają na przeprowadzanie ba-
dań narządów wewnętrznych i kości, które 
w przypadkach stosowania przemocy czę-
sto noszą ślady obecnych i wcześniejszych 
urazów, złamań czy krwotoków. Lekarze  
z pewnością będą zaniepokojeni, kiedy tra-
fi do nich dziecko z dawnymi obrażeniami, 
które nie zostały odnotowane w kartote-
ce. Ważnym elementem diagnozowania 
jest też wywiad. W sytuacji, kiedy dziecko 
jest bite, opiekunowie często podają nie-
spójną wersję wydarzeń – mówił podczas 
konferencji prof. Kwiatkowski. Z informa-
cji przekazanej przez Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku wynika,  
że w ostatnim czasie nie trafiły do lecz-
nicy dzieci skrzywdzone przez dorosłych. 
Doktor Urszula Kędzior-Zając z oddzia-
łu pediatrii w rybnickim szpitalu wska-
zuje natomiast na bardzo niebezpieczne 
skutki potrząsania najmłodszymi dziećmi,  
w wyniku czego może dojść do uszkodze-
nia drobnych naczyń krwionośnych we-
wnątrz czaszki i powstania krwiaków czy 
wylewów, a w konsekwencji poważnych 
zaburzeń świadomości, wzroku i upo-
śledzenia rozwoju dziecka. Zaniepokoje-
nie budzą też wszelkie uszkodzenia skó-
ry, krwiaki w nietypowych miejscach (jak 
plecy, krocze, brzuch czy policzki) oraz 
złamania kończyn u niemowląt – wyjaśnia 
lekarka. Wspomina, że na początku ka-
riery zawodowej trafiło do niej niemowlę  
z zaburzeniami świadomości i drgawkami. 
Dziecko nie nosiło zewnętrznych śladów 
urazów, jednak badania wykazały krwiaki 
wewnątrz czaszki. Według relacji opiekuna 
dziecko miało mu upaść – ale okoliczności 
zdarzenia zostały podane dopiero po ujaw-
nieniu wewnętrznych obrażeń, więc spra-
wa i tak trafiła do sądu. Wydarzenie to po-
twierdza, że każdy niepokojący przypadek 
należy wyjaśnić i odpowiednio reagować. 
Zarówno dzieci, które jeszcze nie potrafią 
mówić, jak i starsze mające już świado-
mość tego, co się dzieje, ale zazwyczaj bo-
jące się o tym opowiadać, mogą być ofia-
rami przemocy. Czujność otoczenia i zwra-
canie uwagi na niepokojące objawy mogą 
zapobiec dalszemu wyrządzaniu krzywdy.

Przestępstwa na tle 
seksualnym – surowsze kary 
i silniejsza profilaktyka

Trudnym i bulwersującym tematem jest 
przemoc wobec dzieci na tle seksualnym. 
Żeby zminimalizować ryzyko narażenia ich 
na kontakt z osobami karanymi w prze-
szłości za przestępstwa seksualne, Mini-
sterstwo Sprawiedliwości w ubiegłym roku 
uruchomiło Rejestr sprawców przestępstw 
na tle seksualnym. Umożliwia on spraw-
dzenie, czy osoba, która w podejmowanej 
pracy będzie miała kontakt z dziećmi, była  
w przeszłości z tego tytułu karana. – W pierw-
szym tygodniu działania rejestru wykryto  
w skali kraju cztery przypadki, w których oso-
by mające na koncie tego rodzaju przestęp-
stwa były zatrudnione w placówkach oświa-
towych jako pracownicy obsługi. Obecnie  
w rejestrze z pełnym dostępem figuruje oko-
ło 800 nazwisk, a w części z dostępem ogra-
niczonym (możliwość uzyskania informacji 
po zweryfikowaniu podmiotu zgłaszające-
go pytanie) – około trzy tysiące. Korzystanie  
z rejestru jest obowiązkowe wobec osób do-
puszczanych później do kontaktu z dziećmi 
– podawał w swoim wystąpieniu Michał Woś, 
wiceminister sprawiedliwości. Podkreślił on 
również, że w wyniku zaostrzenia przepi-
sów dotyczących przestępstw seksualnych 
zmniejszono możliwość zawieszania kary,  
a w przypadku recydywy orzekane kary mają 
być znacznie surowsze. Przeciwdziałanie na 
poziomie prawa, choć bardzo istotne, nie po-
winno być jedynym obszarem walki z prze-
mocą seksualną wobec dzieci. – W 80 proc. 
sprawcy tego typu krzywd są im dobrze zna-
ni – oceniła dr Iwona Wiśniewska, dyrektor 
Ośrodka Dla Osób Dotkniętych Przemocą  
w Krakowie. Trudnością w ujawnianiu nadużyć 
seksualnych są wciąż problemy związane  
z komunikacją. To nadal temat tabu; braku-
je adekwatnego języka, umiejętności nazy-
wania intymnych części ciała. Kiedy dziec-
ko to potrafi, a do tego zna normy społecz-
ne i ma prawidłowo ukształtowane poczucie 
własnej autonomii, łatwiej dostrzeże zacho-
wania, które je naruszają.

Rodzice przeciw sobie 
i dziecku

Konflikty, rozstania i rozwody rodziców to 
niezwykle traumatyczne przeżycia dla dzie-
ci. Paradoksalnie to one płacą największą 
cenę za nieudane związki, na których po-
wstanie i przebieg nie miały wpływu. Nie-
odpowiedzialni rodzice, skoncentrowani na 

swoich emocjach i wzajemnych pretensjach, 
mogą doprowadzić do tzw. alienacji rodzi-
cielskiej. – Rodzice mają obowiązek współ-
działać w sprawach związanych z wycho-
waniem dziecka. Budowanie negatywne-
go obrazu drugiego rodzica i ograniczanie  
z nim kontaktu niszczy jego więź z dzieckiem,  
i w tym sensie jest formą przemocy – zauwa-
żyła Agnieszka Szmigielska, adwokat i psy-
cholog. Wiceminister Woś wskazał, że resort 
sprawiedliwości pracuje nad wprowadze-
niem obowiązkowego i bezpłatnego rodzin-
nego postępowania informacyjnego, które 
ma być przeprowadzane przed każdym roz-
wodem, w którym występują dzieci. Będzie 
służyć informowaniu rodziców o skutkach 
rozwodu oraz ustaleniu kwestii dotyczących 
m.in. sprawowania opieki, kontaktów, ali-
mentów. W ten sposób zabezpieczanie sy-
tuacji dzieci ma się dokonać już na począt-
ku procesu sądowego. Wiceprezydent Piotr 
Masłowski zachęcał, by rodziny przeżywają-
ce kryzysy i trudności korzystały ze wspar-
cia Rybnickiej Akademii Rodziny. Prof. Zofia 
Waleria Stelmaszuk (Uniwersytet Warszaw-
ski) zauważyła, że w przeciwdziałaniu prze-
mocy wobec dzieci niezastąpioną rolę od-
rywają lokalne wspólnoty i budowane na ich 
kanwie relacje, w naturalny sposób wspiera-
jące rodzinę. Pogląd ten poparła doświad-
czeniami z własnego dzieciństwa: – Pamię-
tam, że zawsze mogliśmy liczyć na naszych 
sąsiadów. Wszyscy się wspomagali, to było 
dobre przygotowanie do życia.

Podsumowując: we wspólnocie siła,  
a przemoc słabnie, gdy przestaje być ano-
nimowa.

Małgorzata Tytko

  Najczęściej        krzywdzą najbliżsi

Jednym z prelegentów konferencji „Ochrona 
dziecka przed krzywdzeniem” był prof. Stanisław 
Kwiatkowski (UJ), który omawiał występowanie 
u dzieci urazów nabytych w wyniku przemocy fi-
zycznej. Spotkanie odbyło się 20 września w auli 
szkoły muzycznej i zostało zorganizowane przez 
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybni-
ku, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin 
Zastępczych „Serduchowo” i Stowarzyszeniem 
„In Tempore”.
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Zdobyli Złote Koryto kabaretów (za 
zwycięstwo w klasyfikacji generalnej kon-
kursu, w którym kabarety oceniają się 
same nawzajem), Złote Koryto tajnego ju-
rora, którym był Mirosław Gancarz z legen-
darnego wręcz, zielonogórskiego kabare-
tu Potem i wreszcie Złote Koryto publicz-
ności. Takie potrójne zwycięstwo zdarzyło 
się w 23-letniej historii Ryjka dopiero po 
raz czwarty, wcześniej dwukrotnie (2010 
i 2013) dokonał tego inny lubelski kaba-
ret Ani Mru Mru oraz w roku 1997 nieist-
niejący już kabaret Niemy z Częstochowy.

Popularne Smajle mają wiele kabare-
towych atutów – szalone pomysły, nie-
ograniczoną wyobraźnię i niesamowite-
go Andrzeja Mierzejewskiego obdarzo-
nego talentem aktorskim i mimiką, przy 
użyciu której, gdyby się postarał, mógłby 
bez słów oddać przebieg bitwy po Grun-
waldem. W konkursie, który w dwóch od-
słonach (16 i 17 listopada) odbył się trady-
cyjnie w elektrownianym Klubie Energety-
ka, tercet z Lublina pokazał m.in. znakomi-
ty skecz o ZUS-ie, który kontaktuje się, a 
raczej stara się kontaktować z poszkodo-
wanymi „on line” (kategoria „Przyjęcie”). Z 
kolei w skeczu w kategorii „A myśmy kie-
dyś ze Szwagrem” w roli głównej wystą-
pił oczywiście Paweł Szwajgier, ale oprócz 
niego również Krzysztof Cugowski z Bud-
ki Suflera i siatkarz Mariusz Wlazły, którzy 
pojawili się w nakręconym do skeczu ma-
teriale filmowym.

Zwycięstwo kabaretu Smile (146 pkt) 

nie podlegało dyskusji, ale w klasyfikacji 
generalnej po piętach deptał im ubiegło-
roczny podwójny zwycięzca kabaret Cze-
suaf (142 pkt) i wrocławska formacja Chy-
ba (141 pkt). Tematycznych konkurencji 
było sześć, ale aż w czterech takie same 
najwyższe noty otrzymały po dwa kabare-
ty. Smajle najwyższe noty otrzymali czte-
rokrotnie, ale tylko w jednej kategorii „Wol-
ność słowa” odnieśli „samodzielne” zwy-
cięstwo. - Tegoroczny Ryjek był bardzo 
wyrównany, decydowały punkciki. Najwię-
cej nerwów kosztował nas ostatni skecz 
śląski, w którym godaliśmy po śląsku. Po-
rwaliśmy się z motyką na słońce i czułem 
się tak jakbyśmy rozmawiali na scenie po 
chińsku – zdradził nam Andrzej Mierzejew-
ski z kabaretu Smile.  

Trzykrotnie najwyższe noty (na ogół ex 
aequo z innym kabaretem) zarobiła konku-
rencja, czyli Czesuaf i Chyba. W konkursie 
wystąpiły też dwa kabarety po kadrowych 
przejściach, czyli Paranienormalni (6. miej-
sce – 95 pkt) już bez Mariolki (Igora Kwiat-
kowskiego) i już tylko w trzyosobowym 
składzie, bez Mariusza Kałamagi i Barto-
sza Gajdy Łowcy.B (4. miejsce – 125 pkt) 
oraz debiutujący na Ryjku małżeński duet 
Fifa-Rafa (5. miejsce – 111 pkt), który two-
rzą Ola i Mateusz Kwiatkowscy.

- Tu zawsze najtrudniejszy 
jest pierwszy skecz, który trze-
ba zagrać przed kolegami ze 
środowiska, którzy siedzą w 
pierwszym rzędzie i dostrze-

gają każdy 
błąd każde 
potknięcie. To wielkie nerwy i wielki stres 
– zdradza Piotr Gumulec z kabaretu Chyba. 

Na wysokim poziomie, zresztą jak za-
wsze od kilku lat, stał konkurs kabareto-
wej piosenki o Melodyjną Nagrodę im. Ar-
tura z udziałem siedmiu wykonawców. Ju-
rorzy, wśród których był Krzysztof Jaślar i 
Michał Wojaczek,dyrektor festiwalu, a na 
co dzień dyrektor Teatru Ziemi Rybnic-
kiej, pierwszą nagrodę przyznali kabare-
towi Czesuaf za damsko-męską piosen-
kę na zespół i stug siana. – Bo to był buc, 
straszny cham, od teraz solo gram – śpie-
wała w jej refrenie Olga Łasak. Ten ryjko-
wy wieczór miał jeszcze drugą muzyczną 
odsłonę, bo chwilę później rozpoczął się 
recital Artura Andrusa.

Transmitowany z małym poślizgiem 
przez Polsat finał Ryjka odbył się w nie-
dzielny wieczór 18 listopada w TZR. Pu-
bliczność zobaczyła skecze trzech naj-
lepszych kabaretów tegorocznego Ryjka, 
a dodatkowo Jerzego Kryszaka i Kabaret 
pod Wyrwigroszem i oczywiście rybnicki 
Kabaret Młodych Panów. Z kolei w ponie-
działek w tej samej telewizyjnej scenogra-
fii odbył się rejestrowany przez Polsat ka-
baretowy koncert „Piotr Bałtroczyk i przy-

Ryjek zacięty jak nigdy
Trzyosobowy kabaret Smile z Lublina zdobył trzy najważniejsze trofea tegorocznego Ryjka, 

czyli 23. Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, której głównym organizatorem po raz pierwszy 
było miasto.

W ostatniej konkursowej konkurencji „Dwa światy” kabaret Smile pokazał gwarowy skecz 
śląski, czyli scenkę z przejścia granicznego na granicy Polski i Zjednoczonych Emiratów 
Śląskich

Telwizyjny finał Ryjka w TZR poprowadzili jak zwykle Robert Koról-
czyk i Bartosz Demczuk z Kabaretu Młodych Panów  
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Po oficjalnych 11-listopadowych uroczystościach biorący w nich udział mieszkańcy pozowali do dorocznego zdjęcia rybniczan. To wciąż młoda jeszcze tradycja, zapocząt-
kowana przez Forum Obywateli Rybnika. Na tegorocznym zdjęciu, wykonanym w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, jest wyjątkowo tłoczno. Zdj. Wacław Troszka

W czasie pierwszego konkursowego wieczoru w Klubie Energetyka ryjkowa publiczność obejrza-
ła też najnowszy program rybnickiego Kabaretu Młodych Panów zatytułowany „To jest chore”

jaciele”. W TZR Ryjek gościł już 15 listopa-
da; w sali kameralnej odbył się wtedy kon-
kurs stendaperów One Ryj Show, w któ-
rym zwyciężył pochodzący ze Szczecina 
komik Grzegorz Dolniak, a po nim już na 
dużej scenie spektakl komediowy „Sce-
ny dla dorosłych, czyli sztuka kochania”. 

- Jako Teatr Ziemi Rybnickiej wespół z 
agencją Star Manager po raz pierwszy by-
liśmy organizatorem kabaretowego festi-
walu, co było sporym wyzwaniem, zwłasz-

cza, że dopiero w czerwcu roz-
poczęliśmy działania organiza-
cyjne. Bez doświadczenia biu-
ra organizacyjnego Ryjka pod 
wodzą Piotra Sobika trudno było by to 
wszystko „podopinać”. Wyjątkowy był 
poziom konkursu głównego, w którym 
zobaczyliśmy 36 premierowych skeczy, 
z których, według mnie, wiele będzie hi-
towymi produktami sceny kabaretowej.  
Po raz pierwszy w ramach festiwalu zo-

Rybniczanie 2018

Kabaret Czesuaf wygrał konkurs o Melodyjną Nagrodę im. Artura 
piosenką z rolnikiem, który szuka żony w roli głównej

stał zaprezentowany spektakl komediow 
i został dobrze odebrany przez widzów, 
sprawdziła się także organizacja One Ryj 
Show w przyjaznej przestrzeni sali kame-
ralnej – mówi Michał Wojaczek, dyrek-
tor TZR. 

Wacław Troszka
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Kreatywnie z Politechniką
4 października w urzędzie miasta podsumowano trwają-

cy 14 miesięcy projekt „Kreatywność bez barier – trzecia mi-
sja uczelni” realizowany przez miasto we współpracy z Poli-
techniką Śląską. 48 uczniów z sześciu rybnickich szkół po-
nadpodstawowych – Zespołu Szkół nr 1 „Powstańców”, IV Li-
ceum Ogólnokształcącego, Ekonomika, Mechanika, Budow-
lanki i Tygla wzięło udział w cyklu zajęć na Wydziale Organi-
zacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Dotyczyły 
one komunikacji, myślenia kreatywnego, współpracy i inno-
wacji. Po zakończeniu zajęć młodzi ludzie w grupach przygo-
towali autorskie innowacyjne projekty. Swoje pomysły przed-
stawili w UM m.in. w obecności dziekana Wydziału Organizacji  
i Zarządzania prof. Krzysztofa Wodarskiego i kierownika pro-
jektu prof. Aleksandry Kuzior oraz wiceprezydenta Wojciecha 
Świerkosza. Spośród ośmiu projektów wyłoniono ten zwycię-
ski – projekt budowy sieci parkingów rowerowych w Rybniku, 
opracowany przez grupę w składzie: Michał Gonsior, Maciej 
Świerczyna, Karol Garbocz, Michał Motyka, Sebastian Kraw-
czyk i Jacek Chmiel.

Patryk znów najlepszy
24 września w rybnickiej szkole muzycznej odbyła się szes-

nasta edycja Wojewódzkiego Konkursu Poezji Metafizycznej. 
Tradycyjnie zorganizowały go Zespół Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Śląskich w Rybniku i Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Wiśle. O laur najlepszego recytatora ubiegało się dziesię-
ciu finalistów, a jury w składzie: prof. Tadeusz Sławek, Andrzej 
Warcaba i Joanna Klima podobnie jak przed rokiem pierwszą 
nagrodę przyznało Patrykowi Andryszakowi z Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku, który zdobył również 
nagrody specjalne obu dyrektorów szkół organizujących kon-
kurs. Nagroda publiczności powędrowała do Wiktorii Kowal-
skiej z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śl.

Tygiel z IPN-em 
20 września Zespół Szkół Technicznych podpisał umowę 

z katowickim Instytutem Pamięci Narodowej. W ramach tego 
porozumienia uczniowie i nauczyciele Tygla będą uczestniczyć 
w spotkaniach, warsztatach, konkursach czy rajdach organizo-
wanych przez IPN. Umowę podpisali w ZST dyrektor placówki 
Piotr Tokarz i dyrektor katowickiego IPN-u dr Andrzej Sznajder. 

Podziwiali gwiazdy 
Dzięki działającemu w Zespole Szkół nr 6 w Boguszo-

wicach stowarzyszeniu „Dla dobra” placówka uczestniczy 
w europejskim projekcie „Astronomy for Blind and Disabled 
– Astronomia dla osób niewidomych i niepełnosprawnych”. 
Ma on przybliżyć takim właśnie osobom astronomię i pomóc 
im w stworzeniu portalu internetowego o ciałach niebieskich. 
W połowie września młodzież i nauczyciele z „Szóstki” wzię-
li więc udział w obserwacjach astronomicznych na wyspie La 
Reunion, będącej zamorskim departamentem francuskim le-
żącym na Oceanie Indyjskim. W tamtejszym obserwatorium 

astronomicznym uczestnicy projektu prowadzili obserwacje 
i podziwiali gwiazdy. 

Współpracują z Czechami
W dniach 22-26 października społeczność IV LO w Chwa-

łowicach gościła grupę uczniów i ich opiekunów z partnerskiej 
szkoły w czeskim mieście Tabor. To efekt współpracy w ra-
mach projektu eTwinning „The Universe is made of tiny sto-
ries” („Wszechświat tworzą drobne opowieści”). Jego uczest-
nicy wzięli udział we wspólnych lekcjach czeskiego i polskie-
go, zagrali w grę miejską i wykonywali doświadczenia w szkol-
nej pracowni chemicznej. Młodzi ludzie odwiedzili też Klub 
„17-tka”, Maszkeciarnię, Integracyjny Klub Aktywnych „IKA” 
w Boguszowicach i chwałowicką kopalnię.   

Dla Niepodległej
6 listopada w Zespole Szkół Urszulańskich wręczono na-

grody laureatom konkursu fotograficznego zorganizowane-
go z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W konkursie fotograficznym „Kiedy myślę: Polska…” 
wzięło udział ponad 100 uczniów m.in. z Rybnika, Żor, Wodzi-
sławia Śl., Świerklan, Rydułtów, Krakowa, Lublina i Wrocła-
wia. Jury pod przewodnictwem Marii Śliwy przyznało czte-
ry nagrody, pięć wyróżnień i zakwalifikowało 40 prac do po-
konkursowej wystawy. Wśród nagrodzonych była też przed-
stawicielka naszego miasta – Wiktoria Mitko z Zespołu Szkół  
nr 5 w Niedobczycach. 

Na stażu w Bradze
W ramach dofinansowanego przez UE projektu „Euro-

pejskie staże rybnickiej Budowlanki” we wrześniu ośmioro 
uczniów z kierunku informatyka w ZSB odbywało staż w por-
tugalskiej Bradze. Uczniowskie zadania związane były z na-
prawą i czyszczeniem komputerów, diagnostyką systemu, in-
stalacją i konfiguracją urządzeń, instalowaniem i usuwaniem 
aplikacji, a także pracami administracyjnymi. Podczas week-
endów uczestnicy projektu zwiedzali, a trafili m.in. do Porto, 
Fatimy, Valençy i Lizbony.   

Z Erasmusem do Hiszpanii
Od 23 do 29 września ośmioro uczniów Zespołu Szkół  

nr 3 na Nowinach wzięło udział w kolejnej wizycie w Hiszpa-
nii w ramach projektu „Innowacyjne metody nauczania przed-
miotów przyrodniczych”. Pobyt był okazją do poznania spo-
sobu pracy hiszpańskiej szkoły i udziału w lekcjach, również 
tych mniej typowych, bo hiszpańska młodzież uprawia też 
winorośl w szkolnej winnicy. Młodzi Hiszpanie opowiedzieli 
więc rybniczanom o produkcji wina, zbiorze winogron i przy-
gotowaniu tzw. mosto – bezalkoholowego soku winogrono-
wego. Hiszpańskie rodziny zabrały też swoich gości z Polski  
w różne urokliwe zakątki kraju. Wszyscy pokonali odcinek piel-
grzymkowej trasy do sanktuarium Santiago de Compostela.  

Rozmówki z Kamerunem
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10  

na Smolnej rozmawiają z uczniami z Kamerunu za pośrednic-
twem internetu. To efekt międzynarodowego projektu edu-
kacyjno-humanitarego „Face to face with the world” (Twa-
rzą w twarz ze światem), do którego przystąpiła szkoła. Ma on 
uświadomić młodym ludziom, jak ubóstwo, brak dostępu do 

edukacji czy wojna wpływają na życie dzieci na świecie oraz 
uczyć zaangażowania i sposobów niesienia pomocy innym. 
Projekt umożliwia nawiązanie międzynarodowych przyjaźni ze 
szkołami i instytucjami w Afryce, Azji czy na Bliskim Wscho-
dzie. Placówka ze Smolnej współpracuje ze szkołą z Kamerunu. 

Z myślą o uczniach 
niepełnosprawnych

„Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój 
uczniów niepełnosprawnych” – to nazwa projektu, jaki od 
początku roku szkolnego w ramach unijnego programu Era-
smus+ realizuje Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, na-
zywany powszechnie Szkołą Życia. W działaniach projekto-
wych wezmą udział nauczyciele placówki, która stara się do-
stosowywać swoje działania do zmieniających się potrzeb 
osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Jednym 
z efektów projektu ma być wypracowanie na gruncie szkoły 
procedur postępowania w przypadkach występowania trud-
nych zachowań uczniów z niepełnosprawnością intelektual-
ną. W ramach projektu nauczyciele Szkoły Życia wezmą udział 
w zagranicznych kursach specjalistycznych, a także odwie-
dzą dwie szkoły specjalne w Wielkiej Brytanii, dwie w Hisz-
panii i jedną na Malcie, gdzie będą przyglądać się pracy tam-
tejszych nauczycieli.

Patriotyczne Chwałowice
Listopadowe święto jest okazją do kształtowania u naj-

młodszych postaw patriotycznych. Dzieci z Przedszkola  

nr 14 w Chwałowicach wzięły udział w konkursie plastycznym 
ogłoszonym przez prezydenta miasta, a jedna z nagrodzonych 
prac trafiła do tzw. kapsuły czasu. W dniach poprzedzających 
11 listopada dzieci uczestniczyły też w cyklu zajęć dotyczących 
ojczyzny. W setną rocznicę odzyskania niepodległości dzieci z 
P nr 14 ubrane w stroje regionalne uczestniczyły też w dziel-
nicowych obchodach święta pod chwałowickim pomnikiem.

Piękna Polska 
Przedszkole nr 41 na Nowinach realizuje międzynarodowy 

projekt „Piękna nasza Polska cała”. 15 października pracowni-
cy przedszkola razem z dziećmi zasadzili w ogrodzie „Drzewo 
pamięci” podarowane przez miasto dla uczczenia 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach projektu 
dzieci obejrzały też m.in. prezentację na temat naszego mia-
sta. – Chcemy uczyć nasze dzieci postaw patriotycznych  
i szacunku do symboli narodowych już od najmłodszych lat – 
mówi Klaudia Ciupek, dyrektor Przedszkola nr 41 w Rybniku.

(S)
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LISTOPAD
27.11 WTOREK
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Siłaczki” (koncert dedykowa-

ny opiekunom dzieci niepełnosprawnych).
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane 

w Żółtym Młynku – spotkanie z Alicją Żak pt. „Po-
dróż 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 Artystycz-

ny „Pojedynek na słowa” (w programie recital Bar-
bary Piotrowskiej pt. „Tekście, wróć”).

17.00 Halo! Rybnik: Andrzejki przy muzyce Kawy z Mlekiem (wy-
stęp rybnickiego zespołu promujący jego nową płytę).

17.00 Industrialne Centrum Kultury: One Man Show – An-
drzejki dla dzieci (pokaz artystyczny w wykonaniu Toma-
sza Kabisa i warsztaty iluzji).

19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Fajnych Fil-
mów (darmowe projekcje filmów familijnych, przygodo-
wych lub animowanych).

GRUDZIEŃ
1.12 SOBOTA
9.00  Dom Kultury w Niedobczycach: 5. Ogólnopolski Fe-

stiwal Zespołów Tanecznych „Magia Tań-
ca 2018”. 

9.30  Urząd Miasta Rybnika (ul. Chrobrego 2): „Orzeł Bia-
ły, ale jaki? Stylistyka godła na przestrze-
ni wieków” – konferencja z okazji 100-lecia odzyska-
nia niepodległości, organizowana wspólnie z Polskim To-
warzystwem Heraldycznym.

11.00  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Od deski do 
deski – rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzie-
ci do 4 lat (obowiązują zapisy).

15.00  Halo! Rybnik: Pasjonaci ginących zawodów – 
piekarstwo (projekt ReWITA, w programie: wystawa foto-
grafii Kingi Drążek ze skansenu w Chwałowicach oraz pre-
lekcja na temat tradycyjnego wypieku chleba). 

19.00  Kawiarnia Sweet Home Silesia (ul. Sobieskiego 38): kon-
cert Martyny Pogorzelczyk.

19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert czeskiego barda 
Jaromira Nohavicy.

2.12 NIEDZIELA
15.00  Halo! Rybnik: Barbórka dla najmłodszych (pro-

jekt ReWITA, opowieść Ewy Mackiewicz-Polnik o kulcie 
św. Barbary i warsztaty dla dzieci prowadzone przez Kazi-
mierę Drewniok. Obowiązują zapisy: tel. 32 439 22 00).

18.00  Dom Kultury w Chwałowicach: „Orkiestra” – spektakl 
w wykonaniu Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert czeskiego barda 
Jaromira Nohavicy.

3.12 PONIEDZIAŁEK
8.30  Dom Kultury w Boguszowicach: Zaraź nas swoją pa-

sją – finał konkursu filmowego adresowanego do młodzie-
ży.

od 10.00  Halo! Rybnik: Maraton pisania listów (akcja 
potrwa do 9 grudnia). 

16.00  Halo! Rybnik: Social Language Meeting – spotka-
nie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmo-
wami w obcych językach.

4.12 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia: Podróże w nieznane w Żółtym 

Młynku: spotkanie z Dominiką Manalawicz pt. „Bhutan”.
 

5.12 ŚRODA
17.00  Dom Kultury w Niedobczycach: Ozdoby choinkowe – 

świąteczne warsztaty rękodzielnicze w ra-
mach cyklu „Przedświąteczne środy”.

6.12 CZWARTEK
15.30 i 17.30  Dom Kultury w Niedobczycach: Spotkanie  

z Mikołajem (w programie: zabawy taneczne, quizy  
i wiele atrakcji).

16.00 i 18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Mikołaj  
w domu kultury (w programie: spektakl „Smocze ga-
danie” w wykonaniu Teatru Guziczek i  spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem).

17.00  Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Telefon 
do Świętego Mikołaja” – spektakl dla dzieci i spo-
tkanie z Mikołajem (obowiązują zapisy). 

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Kryształowa Królowa 
Śniegu” – muzyczna bajka w wykonaniu Teatru Prym
-Art.

7.12 PIĄTEK
12.00  Klub Energetyka: „Pojedynek na słowa” – turniej 

poetycko-wokalny dla młodzieży i recital Izabeli Szafrań-
skiej „Piosenki mi najbliższe”. 

18.00  Parter na Wysokiej (ul. Wysoka 25): Wieczór artystyczny 
(występ zespołu zaNim pójdę).

19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Jaskiniowcy” – spektakl ko-
mediowy Teatru Rębacz. 

8.12 SOBOTA
9.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Warsztaty artystyczne przy 

kawie – bożonarodzeniowe kartki techniką linorytu (zapisy: 
32 422 32 46 lub reklama.rck@gmail.com).  

9.30  Dom Kultury w Chwałowicach: Między nami foto-
grafami (druga część warsztatów fotograficznych ca-
mera obscura – ciemnia optyczna w sztukach wizualnych). 

10.00  Muzeum: „Wioska św. Mikołaja” – warsztaty po-
dróżnicze dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawo-
wych (zapisy: 32 432 74 66). 

10.00  Halo! Rybnik: Spotkanie miłośników numizmatów.
14.00  Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu: Kiermasz 

bożonarodzeniowy (w programie: występ włoskie-
go zespołu Salvatore Esposito oraz przedstawienie dla dzie-
ci w wykonaniu Teatru Kurtynka). 

17.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: 3. Rybnicka Biesiada Ślą-
ska (wystąpią: Damian Holecki, zespół Larmodzieje, ka-
pela góralska Zwyrtni i Makula Band). 



9.12 NIEDZIELA    
9.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: 43. Vinyl Swap (gieł-

da płyt winylowych, kompaktowych, książek o te-
matyce muzycznej, nut i sprzętu muzycznego).

14.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Świąteczne 
Chwałowice (spotkanie ze św. Mikołajem, 
kiermasz rękodzieła, warsztaty ozdób świątecz-
nych, kolędy, animacje dla najmłodszych).

16.00  Dom Kultury w Boguszowicach: „Smocze ga-
danie” – spektakl w wykonaniu Teatru Guziczek 
w ramach cyklu Bajkowa Niedziela. 

11.12 WTOREK
16.00  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Wręcze-

nie nagród laureatom konkursu aktywnego czyta-
nia.

19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nie-
znane w Żółtym Młynku – spotkanie z Do-
rotą Chojnowską pt. „Oman na bambusowych ro-
werach”.

12.12 ŚRODA
9.00  Dom Kultury w Chwałowicach: 25. Między-

narodowy Festiwal Kolęd i Pastora-
łek (przesłuchania rejonowe).

17.00  Dom Kultury w Niedobczycach: Przedświą-
teczne środy – spotkanie świąteczne z insty-
tucjami, stowarzyszeniami oraz społecznością lo-
kalną dzielnicy.

17.00  Muzeum: „Zaproszenie do tańca” – kon-
cert w wykonaniu rybnickiego duetu fortepiano-
wego: Katarzyna Leśnik i Agnieszka Robok. 

17.00  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Pan-
teon… Kilka myśli o muzyce na Ślą-
sku” – wykład dr. Jacka Kurka. 

17.30 i 20.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: „To jest cho-
re!” – premiera najnowszego programu Kabare-
tu Młodych Panów. 

 
13.12 CZWARTEK

13.30  Biblioteka w Paruszowcu-Piaskach: Spotkanie  
z książeczką – zajęcia dla maluszków. 

16.00  Halo! Rybnik: „Magiczne dźwięki trady-
cji” – spotkanie z okazji jubileuszu 105-lecia ist-
nienia rybnickiego Chóru „Seraf”.

17.30 i 20.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: „To jest cho-
re!” – premiera najnowszego programu Kabare-
tu Młodych Panów.

14.12 PIĄTEK
12.00  Klub Energetyka: „Pojedynek na słowa” 

– turniej poetycko-wokalny dla młodzieży i recital 
Piotra Zubka „Przybornik, czyli niezbędnik – poeci 
polskiej piosenki”.

16.00  Halo! Rybnik: „Magiczne dźwięki trady-
cji” – wspólne kolędowanie z chórem Seraf. 

19.00  Kawiarnia Sweet Home Silesia: Koncert bo-
żonarodzeniowy w wykonaniu Weroniki 
Gojny.

19.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Faj-
nych Filmów – projekcje filmów familijnych, 
przygodowych i animowanych.

15.12 SOBOTA
9.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: 12. Międzynarodo-

wy Silesia Gospel Festival im. Norberta 

Blachy – warsztaty wokalne. 
9.00  Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu: 

warsztaty muzyczne poprowadzi basista 
Wojtek Pilichowski.

13.00  Dom Kultury w Niedobczycach: 3. Niedobec-
ki Jarmark Świąteczny. 

16.12 NIEDZIELA
9.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: 12. Międzynarodo-

wy Silesia Gospel Festival im. Norberta 
Blachy – warsztaty wokalne. 

11.00  Dom Kultury w Chwałowicach: „Bajki Najnaj-
ki” – magiczny świat baśni z Mateuszem Śwista-
kiem.

19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: 12. Międzynarodo-
wy Silesia Gospel Festival im. Norberta 
Blachy – koncert galowy (wystąpią m.in.: uczestni-
cy warsztatów, Darnita i Kirk Rogers, Gabriela Gą-
sior i Adam Kosewski). 

17.12 PONIEDZIAŁEK
16.00  Halo! Rybnik: Social Language Meeting 

– spotkanie dla osób zainteresowanych niezobo-
wiązującymi rozmowami w obcych językach.

17.00  Kładka łącząca dzielnice Boguszowice Osiedle  
i Stare: Kolędowy Most (wspólne kolędowa-
nie mieszkańców obu dzielnic).

19.00  Bazylika św. Antoniego: Rybnicki Wieczór 
Chwały – spotkanie modlitewne z muzyką na 
żywo.

18.12 WTOREK
17.30  Teatr Ziemi Rybnickiej: „La Traviata” – re-

transmisja opery Giuseppe Verdiego z Metropoli-
tan Opera.

19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nie-
znane w Żółtym Młynku – spotkanie z Ali-
cją Korek pt. „Dominikana – czy Mikołaj bywa w tro-
pikach?”.

19.12 ŚRODA 
18.00  Dom Kultury w Niedobczycach: Koncert ad-

wentowy – występ folkowej kapeli Góralska 
Hora.

20.12 CZWARTEK
17.00  Halo! Rybnik: Ślōnski sztwortek – „Samotny ślōnski 

pōntnik i jego pōncie” – opowieść Adama Porwoła 
o jego wędrówkach i pielgrzymowaniu. 

28.12 PIATEK
19.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Faj-

nych Filmów – projekcje filmów familijnych, 
przygodowych i animowanych.

29.12. PONIEDZIAŁEK 
14.00 i 18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Drach” – spek-

takl na podstawie powieści Szczepana Twardocha. 

31.12 PONIEDZIAŁEK
20.30  Teatr Ziemi Rybnickiej: Sylwester w Te-

atrze – w programie: duet fortepianowy Cze-
sław Majewski i Janusz Tylman, Malina Kowalew-
ski Band oraz soliści operetki.

CYKLICZNIE
Poniedziałki
13.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Seniora – „Też go 

kocham” (3.12), „Maria Callas” (10.12) i „Loveling” 
(17.12).

19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny Klub 
Filmowy „Ekran” – „Kamerdyner” (3.12), 
„Nadmiar łaski” (10.12), „Kraina wielkiego nieba” 
(17.12).

Czwartki
20.00  Celtic Pub (ul. Rynek 8): Jam Session – noc z 

muzyką na żywo. 

WYSTAWY 
v Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki i Galeria „Obli-

cza”: „Biało-czerwona” i „Maggie Christmas” – wysta-
wa patchworków (do 2 grudnia) * „Żywy album przy-
rody” – wystawa fotografii przyrodniczej (od 6 grud-
nia do 27 stycznia).

v Muzeum: „Przywrócone życiu” – wystawa odnowionych 
sztandarów i chorągwi cechowych ze zbiorów Działu Hi-
storii Rzemiosła (do końca lutego). 

v Dom Kultury w Chwałowicach: wystawy malarstwa 
Mariana Raka i grafik Barbary Wołoszyńskiej-Rak (do 
31 grudnia).    

v Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Wybra-
ne polskie banknoty XX wieku” – wystawa numizma-
tyczna (do 17 grudnia).

v Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Tu czy tam. 
Współczesna polska ilustracja dla dzieci” (do 15 grud-
nia). 

v Biblioteka na Smolnej: „Historyjki bez taktu” – wystawa 
ilustracji Adama Wójcickiego (do 31 grudnia). 
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Halo! Rybnik zaprasza
W grudniu w Punkcie Informacji Miejskiej  
i Turystycznej Halo! Rybnik (ul. Sobieskiego 
20) obok spotkań i warsztatów zaplanowano 
też kilka akcji społecznych.
Po raz pierwszy odbędzie się tam maraton pisania listów 
organizowany pod egidą Amnesty International. Od 3 do 9 
grudnia w czasie pracy Halo! Rybnik wszyscy chętni będą 
mogli napisać listy w obronie odważnych kobiet, m.in.  
z Kenii i Ukrainy, których prawa zostały złamane.  
7 grudnia o godz. 16 podczas spotkania zorganizowa-
nego z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 
dowiemy się, na czym polega działalność społeczna,  
a o swoich planach opowiedzą wolontariusze z Rybnic-
kiego Klubu Olimpiad Specjalnych „Promyk”, którzy będą 
pomagać podczas Światowych Igrzysk Olimpiad Spe-
cjalnych w marcu w Abu Zabi. Podczas drugiego spo-
tkania z cyklu „Działamy wspólnie – rybnickie organiza-
cje pozarządowe” (10 grudnia) w Halo! Rybnik zaprezen-
tuje się Fundacja Obrony Praw Człowieka, która udziela 
porad prawnych m.in. w sprawach pracowniczych, ali-
mentacyjnych czy rodzinnych. Kolejne rybnickie organi-
zacje pozarządowe, które chcą się tutaj zaprezentować, 
proszone są o kontakt (email:halorybnik@gmail.com).  
Z kolei uczestnicy spotkania zaplanowanego na 18 grud-
nia (godz. 16) dowiedzą się, jak dobrze przygotować się 
do sezonu narciarsko-snowboardowego.

(S)



CZYSTE 
POWIETRZE

PROGRAM

- w trosce o zdrowie, 
klimat i środowisko!

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych
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Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu, otrzymasz zwrot części poniesionych kosztów.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona będzie dotacja, to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być sfinansowane  
w formie korzystnej pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany pozwalający skorzystać z programu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.

 
wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na węgiel i drewno) oraz zakupu 

       i montażu nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu

 docieplenia przegród budynku

 wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

 montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

 instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

O PROGRAMIE

Czyste Powietrze to kompleksowy rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów węglowych oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych, by ograniczyć zużycie ciepła i emisję spalin.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów 
jednorodzinnych oraz osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WfOŚiGW).

Twój mądry wybór na rzecz ochrony zdrowia, klimatu i środowiska.

       103 mld zł do wykorzystania do 2029 roku
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formy dofinansowania: 
– Dotacja
– Pożyczka

Terminy 
Realizacja programu: lata 2018-2029

Nabór wniosków:
– Prowadzony będzie w trybie ciągłym, a wnioski będą oceniane na bieżąco
– Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
     i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Warunek podstawowy
– Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na węgiel lub drewno na nowe źródło  
    ciepła spełniające wymagania programu (klasa V)
 – Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż źródła ciepła spełniającego wymagania programu

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku oraz  
instrukcjami wraz z załącznikami, a także regulaminem naboru

Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie,  
lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku

Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania będzie 
uzależniona od średniego miesięcz-
nego dochodu w przeliczeniu na oso-
bę w gospodarstwie domowym wnio-
skodawcy. Im średni dochód na osobę 
będzie mniejszy, tym większą część 
kosztów kwalifikowanych inwesty-
cji pokryje dotacja. Średni miesięcz-
ny dochód trzeba będzie wyliczyć we-
dług tych samych zasad, jakie obowią-
zują w rządowym programie Rodzina 
500 plus.
Wnioskodawców podzielono na sie-
dem grup dochodowych: I – do 600 zł 
na osobę – dofinansowanie pokryje do 
90% kosztów kwalifikowanych; II – od 

601 do 800 zł – do 80%; III – od 801 
do 1000 zł – do 70%; IV – od 1.001 
do 1.200 zł – do 60%; V – od 1.201 
do 1.400 zł – do 50%; VI – od 1.401 
do 1.600 zł – do 40%; VII – powyżej 
1.600 zł – do 30%. 
Maksymalne dopuszczalne koszty 
kwalifikowane dla poszczególnych ele-
mentów inwestycji proekologicznych, 
które w części pokryje dofinansowanie 
z programu „Czyste powietrze”: węzeł 
cieplny – do 10 tys. zł; kotły na paliwo 
stałe (biomasa) z systemem odprowa-
dzania spalin – do 20 tys. zł; kotły na 
paliwo stałe (węgiel) z systemem od-
prowadzania spalin – do 10 tys. zł; sys-
tem ogrzewania elektrycznego – do 

10 tys. zł; kotły gazowe kondensacyj-
ne, olejowe, system odprowadzania 
spalin, zbiornik na gaz lub olej – do 15 
tys. zł; powietrzna pompa ciepła – do 
30 tys. zł; pompa ciepła odbierająca 
ciepło z gruntu lub wody – do 45 tys. 
zł; instalacje wewnętrzne ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej – do 15 tys. zł; 
wentylacja mechaniczna wraz z odzy-
skiem ciepła – do 10 tys. zł; kolektory 
słoneczne – do 8 tys. zł; mikroinstala-
cja fotowoltaiczna – do 30 tys. zł; przy-
łącza i instalacja wewnętrzna gazowa 
lub olejowa – do 5 tys. zł; przyłącze do 
sieci ciepłowniczej – do 10 tys. zł; przy-
łącze i instalacje wewnętrzne elektro-
energetyczne – do 8 tys. zł.

Nabór wniosków dla budynków usytuowanych na terenie Rybnika prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19; tel.: 32 60 32 200; 32 60 32 300); 
www.wfosigw.katowice.pl; biuro@wfosigw.katowice.pl.

Więcej informacji o programie również na stronie: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze.



Do grona laureatów Honorowej Złotej Lampki Górniczej, 
nagrody prezydenta miasta i organizatorów Rybnickich Dni 
Literatury, w czasie których statuetka jest tradycyjnie wręczana, 
dołączyła Maria Warchoł-Sobiesiak, pianistka, publicystka, ale 
przede wszystkim pedagog. 

Ostatnią odsłonę RDL połączono z ostatnim koncertem VI edycji 
Festiwalu Muzycznego im. Henryka M. Góreckiego, a bohaterkami obu 
wydarzeń były rybniczanki, których zasług dla rozwoju życia muzycz-
nego naszego miasta nie sposób przecenić. Obchodząca w ub. roku 
50-lecie pracy artystyczno-pedagogicznej Maria Warchoł-Sobiesiak, 
absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Rybniku (a póź-
niej jej pedagog) oraz katowickiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycz-
nej w klasie prof. Marii Smyczyńskiej, emerytowana profesor Wydzia-
łu Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego ma na swoim koncie publi-
kacje z zakresu pedagogiki fortepianu oraz wiele recenzji muzycznych 
i artykułów na temat lokalnych wydarzeń muzycznych. – Lampka gór-
nicza jest nie tylko symbolem ciężkiej pracy górnika, ale i symbolem 
światła uosabiającym kulturę, sztukę oraz duchowość ludzi tej ziemi. 
Przyznanie tej nagrody było dla mnie ogromną niespodzianką i bardzo 
się cieszę, że znalazłam się w gronie jej szacownych laureatów. Uro-
dziłam się w Rybniku i temu miastu oddałam serce, ale znalazłam się 
tu dzięki pochodzącemu z ziemi radomskiej ojcu, przedwojennemu ab-
solwentowi Politechniki Warszawskiej, który swoje umiejętności oddał 
śląskiemu przemysłowi górniczemu i edukacji technicznej młodzieży.  
I jemu tę nagrodę dedykuję – mówiła ze wzruszeniem laureatka po ode-
braniu statuetki z rąk prezydenta Piotra Kuczery. 

Jak mówi Maria Warchoł-Sobiesiak w filmowej biografii zaprezento-
wanej na wstępie uroczystości, od dziecka lubiła śpiewać, a to, że zo-
stała pianistką, było dziełem przypadku. Na pewno jednak przypad-
kiem nie była jej decyzja o podjęciu działalności pedagogicznej. Uczyć 
zaczęła jeszcze w czasie studiów w rybnickiej szkole, a bardzo ważny-
mi postaciami w jej życiu byli bracia Szafrankowie. Prof. Antoni Szafra-
nek motywował ją do grania estradowego i dzięki niemu wielokrotnie 
występowała m.in. z rybnicką orkiestrą symfoniczną, za jego namową 
zaczęła też pisać o muzyce, m.in. w Tygodniku Regionalnym „Nowiny”. 
Jednak to pedagogika stała się jej powołaniem – pani Maria do dziś pełni 
w szkole muzycznej Szafranków funkcję kierownika sekcji fortepianu. 

(Obszerny wywiad z Marią Warchoł-Sobiesiak opublikowaliśmy  
w „GR” z grudnia 2017 r.)                                                                                         (r)

Koncert zatytułowany „Moje-
mu Rybnikowi” był ostatnim akor-
dem wydarzenia organizowane-
go przez Towarzystwo Muzycz-
ne im. Braci Szafranków oraz hoł-
dem złożonym sędziwej, wciąż jed-
nak aktywnej i pełnej artystycznej 
siły artystce. Koncert poprowadzi-
li Violetta Rotter-Kozera, dzienni-
karka Polskiego Radia Katowice  
i Wacław Mickiewicz, a rozpoczę-
ła go Filharmonia Rybnicka, któ-
ra pod dyrekcją znakomitego dy-
rygenta Tadeusza Strugały wy-
konała znaną kompozycję patro-
na festiwalu „Trzy utwory w daw-
nym stylu”. Powstały w 1963 r.  
utwór był reakcją na opinię ówcze-
snego dyrektora jednego z wydaw-
nictw muzycznych, który zarzu-
cił współczesnym kompozytorom,  
w tym Góreckiemu, brak umie-
jętności tworzenia melodii, co, jak 
możemy się przekonać, mijało się z 
prawdą. A potem sceną zawładnęła 
maestra Lidia Grychtołówna. Z to-
warzyszeniem FR pod dyrekcją Ta-
deusza Strugały artystka wykona-
ła IV Koncert fortepianowy Ludwika 
van Beethovena, a w drugiej, recita-
lowej części zabrzmiało kilkanaście 
utworów ulubionych przez nią ro-
mantyków: Schuberta, Chopina, Li-
sta, Brahmsa, a także Rachmanino-
wa i Debussy’ego. Artystka wystą-
piła w dwóch kreacjach, dowodząc 
także prezencją, że będąc przede 
wszystkim wielką damą fortepianu, 
jest damą w każdym calu. W trak-
cie swojej wspaniałej kariery Lidia 
Grychtołówna wracała do rodzin-
nego miasta wielokrotnie, zawsze 
tu oczekiwana i serdecznie wita-

na. Interesująca się życiem publicz-
nym artystka pogratulowała prezy-
dentowi Piotrowi Kuczerze kolejnej 
prezydenckiej kadencji, a rybnicza-
nom mądrości wyboru na tę funk-
cję osoby wspierającą rozwój kul-
tury, podkreślając również dbałość 
władz samorządowych o wizerunek 
miasta: – Byłam w cukierni na rynku 
i z zachwytem rozglądałam się do-
okoła: rynek nigdy nie był piękniej-
szy, nawet przed wojną... Jestem 
dumna jako rybniczanka, że stąd 
się wywodzę i tu będzie moje ostat-
nie miejsce – powiedziała. – Hono-
rowa obywatelko miasta Rybnika, 
mam odczucie, że wszyscy uczest-
niczyliśmy w czymś wielkim, histo-
rycznym – mówił prezydent Kucze-
ra, zwracając się, już po recitalu, do 
jubilatki. – Dziś role się odwróci-
ły – świętujemy pani jubileusz, a to 
my czujemy się obdarowani. Usły-
szeliśmy nie tyle muzykę, ile czyjeś 
życie poprzez muzykę. Myślę, że 
tego życia i muzyki nie da się roz-
dzielić, a wydarzenie to pozostanie 
w historii tego miasta, tych murów  
i w naszych życiorysach. Pięk-
nie dziękuję honorowej obywatel-
ce Rybnika za to, że jest, że ze-
chciała tu z nami być i nas wzbo-
gacić. Życzenia jubilatce złożył też 
starosta Damian Mrowiec, zapra-
szając ją do odremontowanego 
dworu w Łukowie Śląskim, parafii,  
w której urodził się patron festiwa-
lu Henryk M. Górecki i gdzie znaj-
duje się jego symboliczny antra-
cytowy pomnik. Starosta podkre-
ślił, że samorządowcom zależy, by 
artystka nie tylko tam zagrała, ale 
przekonała się również, jak w małej 

Pedagog z powołania
Honorowa Złota Lampka Górnicza

Wielka dama fortepianu

Z okazji niedawnych 90. urodzin, w mieście swojej młodości 
i początków muzycznej edukacji oraz dziecięcego debiutu 
wystąpiła Lidia Grychtołówna, wybitna pianistka i pedagog. 
Jej koncert w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się w ramach VI 
edycji Festiwalu Muzycznego im. Henryka Mikołaja Góreckiego. 
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– Rybnikowi oddałam serce – mówiła wzruszona laureatka Honorowej 
Złotej Lampki Górniczej Maria Warchoł-Sobiesiak; na zdj. z przekazującym 
jej statuetkę prezydentem Piotrem Kuczerą

W
ac

ła
w 

Tr
os

zk
a



ojczyźnie kompozytora szanowane są jego doko-
nania. Uroczyste otwarcie dworu w Łukowie mia-
ło miejsce w maju br., a uświetnił je fortepiano-
wy recital prezesa Towarzystwa Muzycznego im. 
Braci Szafranków Norberta Prudla, którego zasłu-
gi dla rozwoju życia muzycznego w Rybniku pod-
kreśliła Lidia Grychtołówna. I tu prezydent Kucze-
ra zaintonował podchwycone przez salę gromkie 
„Sto lat”, co oczywiście nie zakończyło serdecz-
nych życzeń. – Podziw i zachwyt to uczucia wy-
pełniające moje serce po wysłuchaniu koncer-
tu pani profesor – mówił, składając życzenia pro-
rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, rybni-
czanin Jacek Glenc. – Dostarczyła nam pani wy-
jątkowych wrażeń i wzruszeń artystycznych. Ży-
czę dalszej radości z obcowania z muzyką – mó-
wił, ofiarując jubilatce album nutowy ze swoimi 

kompozycjami. W imieniu towarzystwa muzycz-
nego oraz Filharmonii Rybnickiej do życzeń dołą-
czyli się prezes Norbert Prudel oraz dyrektor FR 
Antoni Smołka, dziękując za muzykę, życzliwość 
i przyjaźń, życząc, by ten koncert był podkreśle-
niem olbrzymiego dorobku artystycznego, ale i ko-
lejnym krokiem w dalszym jego poszerzaniu. Głos 
zabrał również prof. nauk medycznych, a jedno-
cześnie absolwent Politechniki Śląskiej Aleksan-
der Sieroń, wybitny naukowiec, m.in. specjalista 
angiologii i medycyny fizykalnej, który jest miło-
śnikiem pianistycznego kunsztu Lidii Grychtołów-
ny, co przekazał jej w pięknych słowach, żartobli-
wie tłumacząc z punktu widzenia medycyny po-
wiedzenie, że muzyka łagodzi obyczaje. Uczen-
nicą Lidii Grychtołówny okazała się też Aleksan-
dra Porwoł, przedstawicielka firmy, na której for-
tepianie artystka grała. – Dziękuję za możliwość 
zaskoczenia pani instrumentem, ale i dziękuję za 
wszystko, co od pani otrzymałam – mówiła. Wie-
czór podsumował dyrektor Teatru Ziemi Rybnic-
kiej Michał Wojaczek: – Powiedziano tyle ważnych 
słów, ja dodam tylko, że choć upłynęło trochę cza-
su, odkąd zaczęła pani grać, jest pani wciąż pięk-
ną kobietą i wielką damą, co zostało skwitowane 
burzą oklasków. Kiedy już za kulisami Lidia Grych-
tołówna odbierała dalsze gratulacje, ktoś z obec-
nych powiedział: – Pani profesor jest już na pew-
no bardzo zmęczona? – Ja? Ależ skąd, mogłabym 
zacząć od początku!                   Wiesława Różańska

25 października na scenie TZR w stworzo-
nym wspólnymi siłami wyjątkowym programie 
wystąpił rybnicki zespół folkowy Chwila Nie-
uwagi i pochodzący z pobliskiego Pszowa Kuba 
Blokesz, mający na swoim koncie m.in. zwycię-
stwo w rybnickim Ogólnopolskim Festiwalu Pio-
senki Artystycznej. Na program koncertu złożyły 
się piosenki czeskich bardów i pieśniarzy, a tak-
że grup folkowych i folkowo-rockowych. Chwi-
la Nieuwagi zagrała je oczywiście po swojemu, 
ale – jak zapewnia Andrzej Czech, lider zespo-

łu – natężenie aranżacji było bardzo różne i gdy 
jedne piosenki w niewielkim stopniu przypomi-
nały oryginał, inne niewiele się od niego różniły. 
Martyna Czech, wokalistka rybnickiej grupy, śpie-
wała, i to nie z racji nazwiska, po czesku, a Kuba 
Blokesz, który za zgodą autorów przetłumaczył 
kilka czeskich pieśni na język polski, wyłącznie 
po polsku. Publiczność usłyszała m.in. piosenki 
bardzo popularnego w Polsce Jaromira Nohavicy 
i Karela Kryla, a także zespołów Raduza czy Če-
chomor. Był też gość specjalny – Jirzi Krhut, któ-

ry wspólnie z Nohavicą i Robertem Kuśmierskim 
współtworzy ostrawski Kabaret BO. Ten czeski 
instrumentalista, tekściarz i wokalista zaśpiewał 
z Chwilą Nieuwagi kilka swoich piosenek, m.in. 
wielki przebój „Lato”, porywając publiczność do 
żywiołowej zabawy. Koncert miał też interesują-
cą oprawę wizualną.

Morawską Bramę Chwila Nieuwagi gra już od 
2016 roku, a rybnicki koncert zbiegł się z pre-
mierą płyty pod tym samym tytułem, zawie-
rającej nagrania z koncertów, które odbyły się  
w radiowych studiach w Opolu, Rzeszowie  
i Gdańsku. Co ciekawe, nie oglądając się na wy-
dawnictwa muzyczne, zespół wydał ją własnym 
sumptem (dostępna na koncertach i w sklepach 
internetowych).  – „Morawska Brama” to w histo-
rii naszej grupy przedsięwzięcie zupełnie wyjąt-
kowe. Najpierw spotkaliśmy się z dużą życzliwo-
ścią czeskich autorów, a teraz z bardzo dobrym 
przyjęciem tego programu przez publiczność  
i naszych fanów. Na dodatek Czesi nie szczędzą 
nam komplementów i chwalą nasze wykonania 
ich piosenek – mówi Andrzej Czech i podkre-
śla, że cały program wciąż ewoluuje.             (WaT)

Czeskie pieśni 
Koncert zatytułowany „Morawska Brama” był chyba największą niespodzianką 

tegorocznych Rybnickich Dni Literatury. 
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Wielka dama for-
tepianu po rybnic-
kim koncercie

To była Kraina łagodności na czeską nutę. Od lewej: 
czeski pieśniarz Jiří Krhut, „pszowik” Kuba Blokesz  
i Chwila Nieuwagi, czyli Piotr Kotas, Bartłomiej Plewka, 
Martyna Czech, Rafał Kierpiec i Andrzej Czech
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Norbert Prudel: Jak obserwuję od 
kilku już lat, grę na fortepianie profesor 
Lidii Grychtołówna z racji jej ogromne-
go doświadczenia jest bardzo wywa-
żona z bardzo dojrzałym spojrzeniem, 
ale wciąż widać u niej radość z gra-
nia. Artystka nie musi epatować no-
watorską interpretacją i fajerwerka-
mi technicznymi tak lubianymi przez 
młodych pianistów, ale jej zaletą jest 
umiejętność wnikania w głąb istoty 
dzieła. Stara się być jak najbliżej jego 
oryginału i wczytywać w myśli kom-
pozytora, co przekazuje jako peda-
gog również swoim uczniom. Stara 
się grać jak najbardziej ergonomicznie, 
wydobywając jednocześnie optymal-
ną jakość dźwięku. I to właśnie „rzeź-
bienie” w dźwięku jest jej wyjątkową 
umiejętnością, co w połączeniu z fe-
nomenalną pamięcią, zdolnościami 
estradowymi pozwalającymi na sku-
pienie się, mimo zaburzonego niekie-
dy komfortu gry, np. przez dolegliwo-
ści czy warunki w sali koncertowej, 
daje wyjątkowe efekty. I oczywiście 
pracowitość – jak mówi artystka, trze-
ba być przygotowanym na 300 proc., 
żeby osiągnąć 80 proc. 



Grzebałka, 
to dobry temat

Jako pisarka zadebiutowała biografią zmarłego w 2006 
roku ks. Jana Twardowskiego. Opowieść o „księdzu od 
biedronek” została dobrze przyjęta zarówno przez krytyków 
literackich, jak i czytelników, ale Magdalena Grzebałkowska 
nie paliła się do pracy nad kolejnymi książkami. 

Chętnie zapuszczę się w puszczę
Przede wszystkim jest naukowcem – pracownikiem Instytutu Biologii Ssaków 

Polskiej Akademii Nauk w Białowieży i badaczem Puszczy Białowieskiej. Ale 
Tomasz Samojlik, ostatni z zaproszonych przez bibliotekę gości tegorocznych 
Rybnickich Dni Literatury, ma też inną pasję. – Wieczorami zamiast wygodnie 
siedzieć w fotelu piszę książki, ilustruję je i rysuję komiksy – opowiadał 29 
października w rybnickiej bibliotece. 

Tomasz Samojlik z chęcią podpisywał 
swoje książki. Wśród łowców autografów 
był też Tobiasz, jeden z czytelników ryb-
nickiej biblioteki 
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– Praca na etacie w „Gazecie Wyborczej” 
wymagała ode mnie ciągłej gotowości do 
redagowania tekstów reporterskich. A że 
pisanie książki również wymaga dyspozy-
cyjności, nie mogłam tych dwóch zajęć po-
godzić – mówi autorka, która 25 paździer-
nika spotkała się z czytelnikami w bibliote-
ce głównej. Kilkuletnie zabiegi krakowskie-
go wydawnictwa Znak, chcącego kontynu-
ować współpracę z Grzebałkowską i pro-
pozycja interesującego tematu pisarskie-
go sprawiły, że sopocka reporterka zaczęła 
kompletować materiał do kolejnej biografii. 
Tym razem o rodzinie Beksińskich. – Posłu-
chałam intuicji, która mówiła mi: Grzebałka, 
to dobry temat – opowiada. Tak powsta-

ła poruszająca opo-
wieść „Beksińscy. 
Portret podwójny”  
o życiu słynnego ma-
larza Zdzisława i jego syna Tomasza, tłu-
macza i dziennikarza radiowego. Autorka 
wyznała, że lubi pisać o nieżyjących, któ-
rych może „dotknąć” poprzez opowie-
ści tych, którzy ich pamiętają. Dlatego nie 
napisze biografii Marii Konopnickiej, któ-
rą bardzo ceni, bo jako rasowa reporter-
ka, zanim zasiądzie do klawiatury, rozma-
wia z co najmniej setką osób. – Staram się 
jak najszerzej pokazać moich bohaterów. 
Tak było z Tomkiem Beksińskim, który  
w oczach jednych był czułym i wrażliwym 

– Tworzę książki po to, by sprawić wam 
radość, ale też by przekazać wam ziaren-
ko wiedzy przyrodniczej, które kiedyś być 
może zakiełkuje i uznacie, że warto zostać 
badaczem, biologiem lub przynajmniej mi-

łośnikiem przyrody – mówił do najmłod-
szych czytelników. Tomasz Samojlik pisze 
książki od dziesięciu lat. Ma ich już na kon-
cie 40. Zaczął od serii z żubrem Pompi-
kiem, która doczekała się już wersji animo-

wanej i teatral-
nej, a inspiracją 
do jej powsta-
nia była praw-
dziwa żubrza 
rodzina z Pusz-
czy Białowie-
skiej. Tomasz 
Samojlik poka-
zał w bibliote-
ce jej fotografie 
i udowodnił, że 
każdy może na-
rysować Pom-
pika, zachęca-
jąc tym samym 
najmłodszych 

do tworzenia własnych bohaterów i histo-
rii. Opowiadał też o innych swoich książ-
kach: serii westernowych komiksów pt. 
„Umarły las” i „Nieumarły las”, które stwo-
rzył wspólnie z dziennikarzem i populary-
zatorem przyrody Adamem Wajrakiem, 
czy „O rety! Przyroda”, która składa się  
z czterdziestu rysunkowych plansz poka-
zujących różne środowiska w trakcie ko-
lejnych pór roku (m.in. łąkę, las iglasty i li-
ściasty, pole czy rzekę) i bogactwo tamtej-
szego życia roślinnego i zwierzęcego. Sa-
mojlik opowiedział też dzieciom o specy-
fice wilczej watahy i kolejnym swoim bo-
haterze – Ambarasie, czyli pozbawionym 
węchu wilczku, co dla drapieżnika, który 
poluje kierując się tym zmysłem, oznacza 
niewielkie szanse na przetrwanie. Ostat-
ni z gości RDL, podobnie jak pozostali 
uczestnicy spotkań autorskich w bibliote-
ce, odpowiadał też na wiele pytań i długo 
podpisywał swoje książki, ale zdradził też 
jedną tajemnicę, która z pewnością ucie-
szy fanów jego twórczości. Okazuje się, że 
trwają prace nad przeniesieniem na duży 
ekran „Ryjówki przeznaczenia”, książki, 
której bohaterem jest niewielki ssak – ry-
jówka malutka o imieniu Dobrzyk. – Już nie 
mogę się doczekać – mówił Tomasz Sa-
mojlik. Podobnie jak jego czytelnicy. 

(S)

Magdalena Grzebałkowska jest nie tylko reporterką, ale i autorką biografii kilku 
znanych Polaków

przyjacielem, w oczach innych potworem 
terroryzującym rodzinę – mówiła. Odpo-
wiadając na pytania czytelników, Magdale-
na Grzebałkowska mówiła o swych zawo-
dowych mistrzach, o tym, jak selekcjonu-
je materiał pisarski oraz o pracy nad wyda-
ną w tym roku biografią Krzysztofa Kome-
dy. Opowieść o krótkim, ale fascynującym 
życiu tego wybitnego muzyka i kompozy-
tora stała się pretekstem do opisania ku-
lisów świata polskiego jazzu przełomu lat 
50. i 60. ubiegłego wieku.                         (D)
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W jednym z wywiadów Maciej Maleńczuk 
powiedział, że sięgnięcie przez niego po 
teksty Wojciecha Młynarskiego to „spotka-
nie chuligana z Mistrzem”. Wokalista kilka-
krotnie podkreślał, że bardzo ceni trafność, 
ponadczasowość i dobry warsztat literacki 
Wojciecha Młynarskiego. Maleńczuk wska-
zywał także, że gorzki opis polskiej sytuacji, 

kreślony słowami mistrza w różnych okre-
sach jego twórczości, wciąż pozostaje, nie-
stety, aktualny – a przez to bardziej ponury. 
Wokalista dokonał wyboru piosenek, szu-
kając w nich komentarzy do bieżących wy-
darzeń politycznych. W tym względzie by-
najmniej nie krył swoich poglądów: wiado-
mo, że jest przeciwnikiem obecnej władzy, 

więc pomiędzy kolejnymi utworami sma-
gał ciętą ironią jej przedstawicieli – prezy-
denta, premiera i prezesa. Temu ostatnie-
mu zadedykował nawet hymn miłości wła-
snej, czyli nagrany z Püdelsami utwór „Ko-
cham się”. W tym kontekście z repertuaru 
Młynarskiego wybrzmiały mi.in. „Maraton 
Sopot – Puck”, „Co by tu jeszcze (spieprzyć 
panowie)?”, „Mam zaśpiewać coś o cyr-
ku”. Polityka i poglądy nie były jednak jedy-
nym tematem koncertu. Ważną jego czę-
ścią była też odsłona liryczna. I Młynarski,  
i Maleńczuk mają w dorobku piosenki o ży-
ciu i miłości – a te są zawsze aktualne. Była 
więc „Żniwna dziewczyna”, „Jeszcze w zie-
lone gramy” i „Absolutnie”; a także „Ostat-
nia nocka”, „Dawna dziewczyna” czy „Tan-
go libido”. Wokaliście na scenie towarzyszył 
trzyosobowy zespół (Marek Piątek – gitara, 
Dominik Wywrocki – bas i Wiesław Jamioł 
– perkusja) – muzycy zaprezentowali cieka-
wie brzmiące aranżacje kolejnych utworów, 
przygotowane przez samego Macieja Ma-
leńczuka, który określa je jako „jednocze-
śnie cygańskie i w pewnej mierze wirtuozer-
skie”. Dobrym wspomnieniem tego koncer-
tu pozostanie także świetny kontakt arty-
sty z publicznością (pełna sala TZR), opar-
ty na bezpośredniości, szczerości i dowci-
pie wokalisty oraz nieprzemijający urok Ma-
leńczuka – dawnego ulicznego grajka, chwi-
lami dosadnego, krnąbrnego i nigdy niebo-
jącego się wprost śpiewać tego, co myśli.

(m)

Po tym jak tegoroczną Górnośląską 
Nagrodą Literacką „Juliusz” wyróżniono 
tomik wierszy „Dar Meneli” rybniczani-
na Roberta Rybickiego, postanowiliśmy 
sprawdzić, jaką popularnością cieszy się 
dziś poezja wśród czytelników korzysta-
jących z księgozbioru Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i zaopatrują-
cych się w literaturę w rynkowej księ-
garni Orbita. 

Nie ulega wątpliwości, że poezja to naj-
bardziej niszowy rodzaj literacki. Ale nic nie 
dzieje się bez powodu. Wiersze nie wciągają 
tak jak literatura fabularna, a poezja współ-
czesna jest na ogół trudna w odbiorze i wy-
maga często sporego literackiego obycia, bez 
którego trudno odczytać zawarte przez au-
tora w kolejnych wersach tropy i odwołania.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Rybniku łącznie z jej filiami jest 

blisko 310 tys. książek; rocznie kupuje się 
około 19 tys. pozycji. Poezja występuje we 
wspólnej kategorii katalogowej z drama-
tem, a książek z tej wspólnej kategorii jest 
w bibliotece około 10 tys. W 2018 roku 
do końca września książki z kategorii po-
ezja/dramat wypożyczono 697 razy. Naj-
częściej wypożyczano „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza oraz poezje Zbignie-
wa Herberta, Ewy Lipskiej, Haliny Poświa-
towskiej, Mieczysława Jastruna, Władysła-
wa Broniewskiego, Marii Pawlikowskiej-Ja-
snorzewskiej, ks. Jana Twardowskiego, 
Wisławy Szymborskiej, Adama Mickiewi-
cza, Juliana Tuwima, Agnieszki Osieckiej 
i Edwarda Stachury, zaś z literatury obcej 
wybór poezji Horacego oraz tomiki Salva-
tore Quasimodo i Charlesa Bukowskiego. 
Z kolei w czytelni biblioteki zbiory poezji 
udostępniono dziesięć razy. Były to wier-
sze Jacka Kaczmarskiego, Juliana Przybo-
sia, Leopolda Staffa oraz Aforyzmy, Cytat-
nik, Antologia poezji barokowej i Antologia 
tekstów dla uczniów.

– Potrzeby poetyckie czytelników naszej bi-
blioteki wynikają głównie z programu naucza-
nia, krótko mówiąc w zdecydowanej większo-
ści utwory poetyckie wypożyczają uczniowie  
w związku z materiałem przerabianym w szkole. 
Wypożyczeń niezwiązanych ze szkołą jest nie-
wiele – mówi Stanisława Adamek, dyrektorka Po-
wiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybni-
ku, i dodaje, że kilka razy w miesiącu do bibliote-
ki dzwonią poeci nie tylko ze Śląska, ale właści-
wie z całej Polski, proponując zakup swoich to-
mików poezji bądź udział w spotkaniu autorskim.

W księgozbiorze rybnickiej książnicy są 
oczywiście również tomiki Roberta Rybic-
kiego: „Motta robali” (w bibliotece od 2007 
roku) – 12 wypożyczeń; „Epifanie i katatonie” 
(w bibliotece od 2003 roku) – 27 wypoży-
czeń; „Masakra kalaczakra: (w bibliotece od 
2012 roku – 1 egzemplarz dostępny w czy-
telni) – bez wypożyczeń; „Dar Meneli” (w bi-
bliotece od kwietnia 2018 roku) – 6 wypoży-
czeń. W październiku nagrodzony tomik wy-
pożyczono jeden raz i do 20 listopada też tyl-
ko raz.                                                               (WaT)

Dramat 
z poezją

Lirycznie, ironicznie, politycznie
W ramach 49. Rybnickich Dni Literatury w Teatrze Ziemi Rybnickiej wystąpił 

Maciej Maleńczuk. Artysta zagrał koncert prezentujący wydaną w ubiegłym 
roku płytę „Maleńczuk gra Młynarskiego”. Podczas wieczoru nie zabrakło też 
autorskich utworów wokalisty oraz komentarzy do aktualnej sytuacji Polski  
i rządzących naszym krajem polityków.

Raz przewrotny, raz l i ryczny.  Maciej 
Maleńczuk zagrał dla rybnickiej publiczności 
utwory Wojciecha Młynarskiego oraz piosenki 
z własnego repertuaru.

33Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Najważniejszym wydarzeniem tegorocznej, 
VI edycji Festiwalu Muzycznego im. Henryka 
M. Góreckiego był koncert go zamykający 
z udziałem obchodzącej 90. urodziny 
znakomitej pianistki Lidii Grychtołówny 
(o  którym piszemy na str.  30-31) ,  
ale i pozostałe punkty festiwalowego 
programu przyniosły słuchaczom wiele 
artystycznych wrażeń.

Nie zmieniła się dotychczasowa formuła za-
kładająca, że kolejne muzyczne wydarzenia będą 
się odbywały w miejscowościach związanych  
z życiem i edukacją patrona festiwalu, natomiast 
organizatorzy, Towarzystwo Muzyczne im. Braci 
Szafranków, czynią starania, by na festiwalowym 
szlaku pojawiły się dwa kolejne miejsca związane 
z działalnością kompozytora: Katowice oraz Za-
kopane. Zapowiedzią tych planów był, być może, 
koncert w Akademii Muzycznej w Katowicach, 
macierzystej uczelni Góreckiego, na niespełna 
dwa tygodnie przed inauguracją festiwalu. Miał 
on uświetnić festiwal i przybliżyć go katowickie-
mu środowisku muzycznemu. Prowadzącym kon-
cert (pod patronatem Śląskiego Forum Samorzą-
dów Zawodów Zaufania Publicznego) i jednym  

z wykonawców był 
Wiesław Ochman, któ-
ry wspólnie z kilkorgiem innych artystów zapre-
zentował najpiękniejsze arie operowe, operetko-
we i musicalowe. 

Festiwal Góreckiego w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej zainaugurował tradycyjnie koncert „Na jazzo-
wą nutę”. Tym razem Filharmonię Rybnicką oraz 
kilku swoich bliższych jazzowi muzyków popro-
wadził dyrygent, kompozytor i aranżer Tomasz 
Szymuś. Ceniony muzyk, którego orkiestra to-
warzyszyła artystom m.in. w czasie jubileuszu 
stulecia Opery Leśnej w Sopocie, 50. Krajowego 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu czy uczest-
nikom telewizyjnego programu „Taniec z gwiaz-
dami”, nie krył, że z powodu rodzinnych więzów  
z Rybnikiem występ w naszym mieście jest dla 
niego szczególnie ważny. Muzycy pod batutą Tom-
ka Szymusia wykonali m.in. jego własną kompo-
zycję „Inspiracje” na motywach dzieł mistrza Gó-
reckiego, wzbogaconą jazzowymi improwizacja-
mi wokalistów Beaty Bednarz i Jacka Kotlarskie-
go. Ten świetnie dobrany głosowo duet zaprezen-
tował się również w wielu światowych przebojach 
od hitów Michaela Jacksona do Bryan’a Adamsa 

w ramach projektu szefa orkiestry „Mój świat mu-
zyką malowany” i wzbudził wielki aplauz widowni.

W Rydułtowach, gdzie Górecki chodził do szko-
ły średniej i podjął pierwszą pracę, zabrzmiało 
oryginalne brzmienie Bielskiego Kwartetu Pu-
zonowego. W RCK wystąpił też chór Bel Canto  
z Gaszowic pod dyrekcją Janusza Budaka. Z kolei  
w miejscu urodzenia mistrza, w czernickim ko-
ściele, wystąpił zespół Extempore wykonujący 
muzykę dawną (skrzypce, skrzypce barokowe, 
viola da gamba, fortepian, klawesyn). W rybnic-
kim muzeum zagrali znana już w Rybniku skrzy-
paczka Anna Gutowska oraz pochodzący z Ukra-
iny, ale od lat mieszkający w Polsce pianista An-
toni Lichomanow. 

Jak mówi prezes Towarzystwa Szafranków Nor-
bert Prudel, kolejny raz sprawdziła się formuła, by 
w programie festiwalu zachować zdrowe proporcje 
między muzyką klasyczną, dziełami współczesny-
mi, które, mimo niełatwego odbioru, należy słucha-
czom przybliżać, a muzyką jazzową czy popularną, 
tak by każdy odbiorca poczuł się usatysfakcjono-
wany. Dyrektor festiwalu Jolanta Sobczak-Smoł-
ka dodaje, że organizatorzy chcą sylwetkę i twór-
czość Henryka M. Góreckiego przypominać i po-
pularyzować. I ma nadzieję, że dzięki ministerialne-
mu grantowi i wparciu miasta przedsięwzięcie bę-
dzie się rozwijać.                                                              (r)

Nim jednak w niedzielę 18 listopada w bazylice św. An-
toniego odbył się koncert inauguracyjny, Norbert Prudel, 
prezes Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków, 
podziękował wszystkim chórom, które od lat podtrzymu-
ją śpiewacze tradycje naszego regionu. Tak było i w tym 
roku – od 18 do 26 listopada 18 chórów z Rybnika i najbliż-
szych okolic wystąpiło w rybnickich świątyniach w kilku-
nastu dzielnicach oraz w kościołach w Jejkowicach i Świer-
klanach, uświetniając swoim śpiewem nabożeństwa. 

Na inaugurację zabrzmiała Msza C-dur, op. 86 Beethovena w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej, 
chóru Resonans con tutti z Zabrza oraz solistów: Aleksandry Raszyńskiej (sopran), Agnieszki Mo-
nasterskiej (alt), Macieja Gallasa (tenor) i Jarosława Bręka (bas-baryton), a całość poprowadził prof. 
Jan Wincenty Hawel. Trzeba przyznać, że organizatorom z Towarzystwa Szafranków udało się ze-
brać wspaniałych wykonawców, dzięki którym dzieło zabrzmiało z całą swą siłą. Chór Resonans con 
tutti (przygotowany przez Arlenę Różycką-Gałązkę i Waldemara Gałązkę), to zespół z wielkimi tra-
dycjami, tworzony przez ponad 50 młodych ludzi. Natomiast soliści to nie tylko wybitni, utytułowa-
ni śpiewacy, ale i pedagodzy znanych muzycznych uczelni. Dodać trzeba, że Aleksandra Raszyńska, 
śpiewaczka, skrzypaczka i dyrygentka, jest rybniczanką, absolwentką szkoły muzycznej Szafranków 
i Akademii Muzycznej w Katowicach (aktualnie również pedagogiem w swojej macierzystej uczel-
ni), a także Mozarteum University w austriackim Salzburgu. Z Rybnikiem kojarzone jest również na-
zwisko znakomitego dyrygenta, kameralisty, kompozytora oraz pedagoga Jana Wincentego Hawla, 
również związanego z Akademią Muzyczną w Katowicach, której w latach 90. był rektorem. Dzieło 
i jego znakomite wykonanie doceniła też rybnicka publiczność, oklaskując artystów na stojąco.    (r)

Górecki: pamiętamy
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Dzięki znakomitym wykonawcom dzieła Beethovena inauguracja Dni Cecyliańskich wypadła 
imponująco

Beethoven 
na inaugurację

Dzięki Beethovenowi, wspaniałym głosom i Filharmo-
nii Rybnickiej inauguracja Festiwalu Chóralnego Dni Ce-
cyliańskie wypadła naprawdę imponująco.

Chóry uczestniczące w Dniach Cecyliańskich 2018: 
Seraf, dyr. Żaneta Wojaczek; Regina Apostolorum, dyr. 
Ziglinda Lampert-Raszyńska; Harmonia, dyr. Doro-
ta Fukała-Wołczyk; Bel Canto, dyr. Lidia Blazel-Mar-
szolik; chór parafii św. Anny w Świerklanach, dyr. Ar-
kadiusz Pawliczek; Cor Jesu, dyr. Stanisław Przeliorz; 
chór im. Mickiewicza, dyr. Wacław Mickiewicz; Cecylia, 
dyr. Ziglinda Lampert-Raszyńska; Cantate Dominum, 
dyr. Paweł Cyran; Słowiczek, dyr. Dorota Fukała-Woł-
czyk; Bel Canto z Gaszowic, dyr. Janusz Budak; Zorza, 
dyr. Helena Zaik; Cantate Deo, dyr. Lidia Blazel-Mar-
szolik; Chór Apassionata, dyr. Mirela Szutka; Magnifi-
cat, dyr. Stefania Szyp; Rybnicki Chór Kameralny Au-
togaph, dyr. Joanna Glenc; Imani, dyr. Przemysław Ka-
dłubek; Dominanta PSM w Rybniku, dyr. Joanna Glenc.
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Tydzień po prapremierze rybnickiej 
„Drach” miał swoją premierę w Pana ma-
cierzystym Teatrze Śląskim. Czy była ona 
równie udana?

W Rybniku dostaliśmy od widzów coś, co już 
się nie powtórzyło. Była jakaś szczególna at-
mosfera, wyjątkową energią emanowali akto-
rzy, otrzymując zwrotną energię od publiczności. 
Widzowie sprawiali wrażenie, że wszyscy czytali 
książkę i śledzili spektakl z wielkim zaangażowa-
niem, ale i w skupieniu, odbierając go jako osobi-
stą historię. Wydawało się, że czuli dumę, że ta 
opowieść działa się w ich teatrze, który wpraw-
dzie nie ma zespołu teatralnego, ale był za spra-
wą współpracy z miastem i jego mecenatu czę-
ścią tego wydarzenia. To naprawdę było coś wy-
jątkowego.

Po spektaklu pojawił się facebooko-
wy wpis oceniający spektakl krytycznie za 
przedstawiony obraz Ślązaków i finansowe 
zaangażowanie miasta. W rozpętanej inter-
netowej dyskusji przeważały jednak opinie 
pozytywne, zarzucające krytycznemu wi-
dzowi w najlepszym przypadku niezrozu-
mienie spektaklu. Zresztą Szczepan Twar-
doch w swoim popremierowym, zdecydo-
wanie przychylnym dla adaptacji i insceniza-
cji poście, jakby przewidując podobne reak-
cje (a pojawiły się one zapewne również po 
ukazaniu się książki), dość mocno rozpra-
wił się ze stereotypowym spojrzeniem na 
Śląsk. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

Kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. O Ślą-
sku trzeba opowiadać w różny sposób – trzeba się  
z nim spierać, czasem być wobec niego krytycz-
nym i przełamywać zakorzenione w nas stereo-
typy, które idą w świat. Zrobiłem już co najmniej 
kilka tzw. śląskich spektakli w konwencji lirycz-
nej, w tym adaptację książki Janoscha „Cholo-
nek, czyli dobry Pan Bóg z gliny” w teatrze Korez 
(15 lat na scenie), „Piątą stronę świata” według 
Kutza czy „Wujek 81. Czarna ballada”, teraz przy-
szła pora na stronę krytyczną, a taka jest prze-
cież książka Twardocha. To ponura historia o lu-
dziach, którzy tylko przez przypadek są Ślązaka-
mi, a równie dobrze mogliby żyć w Brazylii, Kongo 
czy innym kraju na świecie. Ta uniwersalna histo-
ria jest zrozumiała wszędzie, co świadczy o wiel-
kości jej literackiego pierwowzoru. Kontrowersje 

Bardzo bym tego 
chciał i takie starania 
czynimy. Po Polsce „jeż-
dżą” nasze inne spek-
takle: wspomniana już 
„Piąta strona świata”, 
„Porwanie Europy” czy 
„Pod presją” Mai Kle-
czewskiej.  Myślę, że 

jeszcze jest za wcześnie i trzeba „Drachowi” dać 
kilka miesięcy. Spektakl już oglądają krytycy te-
atralni i będzie ich więcej, a to ich opinie są waż-
ne dla organizatorów festiwali i przeglądów te-
atralnych, którzy zapraszają do udziału spekta-
kle, które ich zainteresowały. 

Czy śladem Rybnika poszły inne samorzą-
dy i pojawiły się zaproszenia do współpracy 
z innymi miastami?

Co naturalne, łączy nas współpraca z Katowica-
mi, ale rozmawiamy też z Tychami, zaś wspólnie  
z Piekarami Śląskimi chcemy w przyszłym roku 
zrealizować przedstawienie plenerowe na Kopcu 
Wyzwolenia (od red.: usypany w latach 1932-
1937 dla uczczenia 250. rocznicy przemarszu hu-
sarii polskiej króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń 
oraz 15. rocznicy przyłączenia wschodniej części 
Górnego Śląska do Polski), będącym symbolem 
walk o polskość i pamiątką walk powstańców ślą-
skich. Okazją jest oczywiście setna rocznica wy-
buchu I powstania. Rybnik był bardzo wdzięcznym 
partnerem, bo jest miastem zarządzanym przez 
ludzi o otwartych głowach, z dobrymi pomysła-
mi i myślę tu zarówno o władzach samorządo-
wych, jak o kierownictwie Teatru Ziemi Rybnic-
kiej. Jestem więc otwarty na kolejne propozycje.

Dziękujemy za rozmowę
Rozmawiali Wiesława Różańska, 

Wacław Troszka

wokół spektaklu są potrzeb-
ne, bo mniej ważne jest, czy 
ktoś wyszedł z niego zachwy-
cony, czy oburzony, a ważniej-
sze, czy jego treść i forma widza poruszyły i do-
tknęły, czy wzbudzają dyskusje i czy są materia-
łem do przemyśleń. Spektakl musi rezonować, 
przełamywać stereotypy. 

To prawda, że trudno nam wypreparować 
śląskie DNA i przyznać, że nie jesteśmy wy-
jątkowi, a przypisywane nam, głównie dobre, 
cechy mają też inni ludzie.

Śląsk jest w Polsce słabo rozumiany, sami też 
mamy z tym kłopot, dlatego każda dyskusja na 
ten temat jest dobra. Spektakl oglądają ludzie  
o różnej wrażliwości, wykształceniu czy znajomo-
ści teatralnych konwencji, każdy odczytuje różne 
jego warstwy na swoim poziomie, ale mam na-
dzieje, że jego podstawowe treści docierają do 
wszystkich. Wpis Szczepana Twardocha zastąpił 
całą kampanię marketingową, zainteresował po-
tencjalnych widzów spektaklem, co dobrze rokuje.

Czy po rybnickiej premierze wprowadził Pan 
jakieś poprawki czy zmiany inscenizacyjne?

Jeśli chodzi o strukturę spektaklu – nie. Ale mu-
sieliśmy go dostosować do innej przestrzeni sce-
nicznej. W Rybniku scena jest szersza, zapadnie  
z przodu, gdzie sporo się dzieje, krótsza, w Teatrze 
Śląskim mamy większą głębię, ale to wszystko to 
już kwestie techniczne.

Czy „Drach” zaistnieje szerzej, poza  
rybnicką i katowicką sceną?
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O „Drachu” raz jeszcze
Po niezbyt pochlebnych recenzjach o spektaklu „Drach”, jakie ukazały się w warszawskiej 

prasie, w społecznościowych mediach odżyła dyskusja na temat inscenizacji. 
Każdy z uczestników pozostał przy swoim zdaniu – krytycznie nastawieni powoływali się na opinie 

krytyków, pozostali z nimi polemizowali. Zresztą krytyczne uwagi autorki recenzji, która ukazała się  
w „Polityce”, zdają się być dość niekonsekwentne, poza tym i ona powołuje się na śląskość, której  
w scenicznym „Drachu” według zamierzenia autora adaptacji i reżysera Roberta Talarczyka miało nie 
być. Rzecz w tym, że im dobitniej autor książki i reżyser tłumaczyli, że opowiedziana przez nich histo-
ria jest uniwersalna, a Śląsk tylko kostiumem, tym bardziej dyskusja dotyczyła śląskości, cokolwiek to 
pojemne określenie miałoby znaczyć. Przecież od mitycznego etosu i stereotypu Śląska oraz myślenia 
w kategoriach „…a moja starka godali” zarówno Twardoch, jak i Talarczyk chcieli odejść. 

Wiesława Różańska

O Śląsku trzeba opowiadać 
w różny sposób, i lirycznie,  
i  krytycznie  –  uważa 
Robert Talarczyk

Dostaliśmy od widzów 
coś niezwykłego

Rozmowa z Robertem Talarczykiem, dyrektorem Teatru 
Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, autorem 
adaptacji i reżyserem scenicznej wersji „Dracha” Szczepana 
Twardocha, której premiera miała miejsce w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej
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– Kilka scen oparłem na anegdotach za-
czerpniętych z pracy magisterskiej, jaką  
o chwałowickim domu kultury napisał Mirek 
Ropiak – zdradza Tadeusz Kolorz, współautor 
scenariusza spektaklu pt. „Panie, Panowie, 
uratować nas może jedna rzecz”. – Wertowa-
liśmy pamiątkowe księgi, publikacje i zdjęcia, 
odbyliśmy wiele rozmów z byłymi pracow-
nikami i wybieraliśmy najciekawsze i najza-
bawniejsze historie związane z każdym okre-
sem istnienia tej placówki – od 1958 roku do 
współczesności – dodaje Katarzyna Chwa-
łek-Bednarczyk, współscenarzystka i reży-
serka spektaklu, w którym zagrała też jed-
ną z ról, podobnie zresztą jak Tadeusz Kolorz 
oraz młodzi wokaliści ze studia prowadzone-
go przez Jarosława Hanika, ale też zaprzyjaź-
nieni aktorzy Teatru SAFO i tancerze Teatru 
Jeger z Rydułtów. To oni przypomnieli o pa-
miętnej wizycie z 1958 roku pierwszego se-
kretarza PZPR Władysława Gomułki, który  
w DK w Chwałowicach wygłosił płomien-
ne przemówienie do towarzyszek i towarzy-
szy, ale też o odbywających się w placów-
ce niezliczonych akademiach i występach, 
zaś przede wszystkim o ludziach, którzy tu-
taj pracowali – od wyrazistych dyrektorów po 
sprzątaczki, bo – jak wyśpiewano w spekta-

klu – „jak one te ludzie 
brudzo”. Było zabaw-
nie, ale i nostalgicz-
nie, kiedy zabrzmia-
ło „Tych lat nie odda nikt” w interpretacji Ka-
roliny Filec, a w tle wyświetlano stare zdję-
cia z wydarzeń i fotografie osób związanych 
przez lata z DK – dyrektorów, instruktorów  
i pracowników – Józefa Kamińskiego, Tade-
usza Paprotnego, Danuty Adamczyk, Czesła-
wa Gawlika, Ludwika Wacławczyka, Mariana 
Raka i wielu innych. I pomyśleć, że nie było-
by tej placówki, gdyby nie pewien barbórko-
wy występ z 1956 roku w wykonaniu kwar-
tetu wokalnego Makawróno (od pierwszych 
liter nazwisk tworzących go śpiewaków Ma-
zurkiewicza, Kamińskiego, Wróbla i Nowaka). 
Jego członkowie, zanim przyjechali do pracy 
w chwałowickiej kopalni, śpiewali w Pomor-
skim Chórze Wojskowym w Bydgoszczy. Po 
ich barbórkowym występie w kopalnianej ce-
chowni ówczesny dyrektor kopalni stwierdził, 
że tacy artyści powinni mieć miejsce do prób 
i występów oraz wpływ na tworzenie kultu-
ry naszego miasta. Tak zrodziła się koncep-
cja budowy domu kultury – środki przezna-
czone pierwotnie na kopalnianą płuczkę po-
zwoliły na powstanie nowoczesnej placówki 

Spektakl z historią

Duet z Leszkiem Możdżerem, a może kubański basista 
Armando Gola i 80-osobowa orkiestra smyczkowa? 
Pomysłów na świętowanie jubileuszu nie brakowało. 
Po co jednak szukać daleko, kiedy w Domu Kultury  
w Chwałowicach nie brakuje pomysłowych i uzdolnionych 
ludzi. To właśnie oni stworzyli muzyczny spektakl na  
60. urodziny tej placówki, które świętowano 4 listopada. 

z salą widowiskowo-kinową, biblioteką i ka-
wiarnią. Otwarto ją 1 maja 1958 roku. – Mó-
wiono, że dom kultury to chluba kopalni. Dzię-
ki niemu na kilka lat Chwałowice stały się cen-
trum kulturalnym Rybnika i okolic – przypo-
mina Karina Abrahamczyk-Zator, która od 
sierpnia 2017 jest dyrektorką placówki-jubi-
latki. – Dom kultury zaraża sztuką, rozbudza 
zmysły, rozwija talenty i zainteresowania. To, 
co przez lata działo się tutaj i nadal się dzie-
je, oddziałuje na ludzi i współtworzy charak-
ter tego miejsca, ale też i miasta. Dom kultury 
to nie tylko imprezy, działalność artystyczna  
i edukacyjna, ale też ludzie, którzy na 200 pro-
cent angażują się w to, co robią – mówiła 4 li-
stopada podczas urodzin placówki, w których 
wzięło udział wielu gości, również byli dyrek-
torzy Danuta Fojcik i Michał Wojaczek. Jubi-
leuszu nie doczekał Stanisław Nowak z legen-
darnego kwartetu Makawróno, nie tylko śpie-
wak, ale też najlepszy tenisista wśród senio-
rów, który zmarł pod koniec sierpnia. A pew-
nie snułby barwne wspomnienia o historii tego 
miejsca, tak jak tylko on to potrafił.                 (S)

– Zaczynaliśmy od Niedobczyc, Niewiadomia, 
Popielowa i Radziejowa, ale ówczesna wicepre-
zydent Joanna Kryszczyszyn uznała, że konkurs 
„Pokaż, co potrafisz” warto rozszerzyć. Obser-
wujemy więc młode talenty z całego miasta,  
a poziom uczniowskich występów z roku na rok 
jest coraz wyższy. Widać, że rodzice inwestu-
ją w rozwój i umiejętności swoich dzieci, a my 
umożliwiamy im występ na profesjonalnej sce-
nie – mówi Henryk Cebula z Niedobczyc, któ-
ry od początku organizuje konkurs młodych ta-
lentów wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Młodzieży i Domem Kultury w Niedobczycach. 

To właśnie tam co roku odbywa się finał trzy-
etapowej imprezy (w 2011 roku ze względu na 
remont placówki finał przeniesiono do TZR). Od 
kilku lat współorganizatorami konkursu są Dom 
Kultury w Chwałowicach i Młodzieżowy Dom 
Kultury, gdzie odbywają się półfinały, a po raz 
pierwszy do tego grona dołączył DK w Bogu-
szowicach. – Szczególnie zapamiętałem zwy-
cięzcę pierwszej edycji, wokalistę Rafała Kozi-
ka, dla którego ufundowaliśmy wyjątkową na-
grodę – konsultacje wokalne u eksperta Elżbie-
ty Zapendowskiej – wspomina Henryk Cebula. 
Dziesięć edycji „Pokaż, co potrafisz” zdomino-

Dekada talentów
Tym razem scena należała do sióstr-akrobatek Emilki i Lenki, ale w trakcie 

dziesięciu edycji konkursu talentów „Pokaż, co potrafisz” publiczność 
oklaskiwała już młodych wokalistów, tancerzy, fotografików, twórców 
komiksów, miłośników beatboksu i gwary, karateków czy magików.

wali wokaliści i tancerze, ale odkryto też nie-
typowe umiejętności, jak składanie koszul na 
czas, grę w szachy z zamkniętymi oczami czy 
projektowanie strojów wieczorowych. Co roku 

Zwyciężczynie konkursu „Pokaż, co potrafisz” – 
Emilia i Lena Pławeckie oraz zdobywczyni nagrody 
publiczności Julia Cnota (z prawej)

W urodzinowym spektaklu przypomniano wizytę w Chwałowicach pierwszego 
sekretarza PZPR Władysława Gomułki, podczas której dom kultury był pod 
specjalnym nadzorem. Podobno skontrolowano nawet przygotowaną dla 
niego herbatę
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PATCHWORKOWA BIAŁO-CZERWONA. Tegoroczne Święto Niepodległości można 
było uczcić na wiele sposobów – jednym z oryginalniejszych było z pewnością szycie biało-czerwo-
nych patchworków. Patchwork, w którym małe elementy z różnych tkanin łączy się w większą ca-
łość, jest szczególnie popularny w USA, ale również u nas zainteresowanie nim stale rośnie. W stycz-
niu Stowarzyszenie Polskiego Patchworku i Teatr Ziemi Rybnickiej ogłosiły wspólnie konkurs na uszy-
cie patchworku w kolorach polskiej flagi. Temat był dowolny, warunkiem – użycie wyłącznie tkanin 
w różnych odcieniach bieli i czerwieni. Konkurs podsumowano w przeddzień Święta Niepodległości, 
10 listopada w TZR podczas wernisażu pokonkursowej wystawy „Biało-czerwona”. Pierwsze miej-
sca zajęła Sylwia Ignatowska z Żurawicy za pracę „Waleczny II” (prace duże) i Marzenna Lew z To-
runia za patchwork „Poczta Polska” (małe). Na wystawie w Galerii Sztuki zaprezentowano w sumie 
około 70 wyjątkowych prac, a dodatkowo w galerii Oblicza swoje patchworkowe dzieła sztuki poka-
zała Małgorzata Lehmann. – Patchwork ociepla klimat domu – mówi artystka, absolwentka krakow-
skiej ASP, która zaczynała od malarstwa i tworzenia batików, a dziś projektuje wzory patchworkowe 
i uczy technik patchworku. Obie wystawy można oglądać tylko do 2 grudnia (do tematu wrócimy).

finał odbywał się 11 listopada, tym razem jed-
nak ze względu na szereg imprez organizowa-
nych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści imprezę zorganizowano dzień wcześniej. Wy-
stąpiło za to aż 20 finalistów, a zwyciężyły Lena 
i Emilia Pławeckie, które przygotowały pokaz 
gimnastyczny. – Ćwiczę już trzy lata w ośrod-
ku Sokolnia w Chorzowie, a ten układ wymy-
śliłyśmy specjalnie na finał, bo w eliminacjach  
i półfinale zaprezentowałyśmy coś innego. Naj-
bardziej bałyśmy się, że nie uda się nam ostat-
nia piramida – mówi 12-letnia Emilka. – Ale się 
udało – dodaje jej młodsza siostra Lena, któ-
ra zanim zaczęła ćwiczyć w Sokolni, pasjono-
wała się tańcem. – Spodobało mi się to, co robi 

Emilka, i wybrałam akrobatykę – mówi 9-latka.  
W tym roku występy oceniało jury w składzie: Ja-
dwiga Demczuk-Bronowska, Sabina Dyla-Grad, 
Marcin Zbigniew Wojciech i Czesław Jakubiec, 
ale w czasie poprzednich edycji sędziowali też 
Sabina Jeszka, Bartosz Demczuk czy Tadeusz 
Kolorz. – Miałam wielką przyjemność uczestni-
czyć w prawie wszystkich edycjach „Pokaż, co 
potrafisz”, a śledząc losy niektórych laureatów, 
jestem przekonana, że warto w ten sposób pro-
mować młode talenty – podsumowuje dekadę 
jurorka Jadwiga Demczuk-Bronowska. Publicz-
ności jubileuszowej edycji najbardziej spodobał 
się występ Julii Cnoty z SP nr 36, która tańczy 
w studio tańca Vivero. – Zagrałam stewardesę 

w samolocie, która przylatuje do Paryża. W tym 
tańcu ważne były rekwizyty i elementy akroba-
tyczne – mówi Julia, która po raz pierwszy wy-
startowała w konkursie. Inna tancerka Weronika 
Zaremba, zwyciężczyni finału z 2015 r., wystąpi-
ła w „Pokaż, co potrafisz” aż siedem razy, usta-
nawiając w ten sposób rekord imprezy. W jubile-
uszowej edycji, tak jak w poprzednich, wręczo-
no też nagrodę prezydenta, którą odebrali tan-
cerze Marcin Kowalewski i Dominika Zychma. 
W tym roku publiczność oklaskiwała też gości 
festiwalu, a byli to: zespół Chwila Nieuwagi, Le-
szek Idzie oraz Rafał Kozik, który od czasu wy-
stępu w pierwszej edycji zdążył już wygrać kil-
kanaście wokalnych konkursów.                         (S)
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ŻYCZENIA DLA NIERÓWNYCH. – Zachwyciłem się wierszami tego wybitego Polaka, 
który starał się całe swoje życie zamienić w poezję – mówi o ks. Janie Twardowskim Mieczysław 
Szcześniak, który skomponował muzykę do 11 wybranych jego wierszy. – Chciałem podzielić się 
swoją radością z odbioru tych wierszy, wypełnionych z pozoru prostymi zdaniami. Żeby więc nie 
obciążać ich lekkości, dodałem do nich muzykę brazylijską – ryzykownie – wierzę jednak, że osa-
dzenie właśnie tej poezji w muzyce rozrywkowej ma swoje plusy – mówił wokalista podczas kon-
certu w Teatrze Ziemi Rybnickiej w świąteczną niedzielę 11 listopada, prezentując utwory z płyty 
„Nierówni”. Publiczność otuliły więc nastrojowe bossa novy, a energii dodały rytmiczne samby, 
o co zadbali również muzycy: brazylijski gitarzysta i wokalista Paulinho Garcia, pianista Krzysztof 
Herdzin, basista Marcin Pospieszalski, perkusista Maciej Henel-Celis oraz perkusjonista Tomas 
Sanchez. Szcześniakowi towarzyszyła też kameralna orkiestra smyczkowa Filharmonii Rybnic-
kiej, a koncert był ostatnim akcentem miejskich obchodów święta niepodległości. – Żeby żadna 
z chwil, jakie zostały nam dane przez sto lat i w ciągu jednego zwykłego dnia, nie została straco-
na. Żeby było nam miło żyć na tej ziemi – życzył wszystkim Mieczysław Szcześniak.

GRUBSON I JEGO DROGA. – Chciałem w uczciwy sposób opowiedzieć o facecie, któ-
ry ciężko zapracował na to, co ma. A ma bardzo dużo: dom, rodzinę, przyjaciół, oddanych fanów. To 
nie jest biografia. To opowieść o ciężkiej pracy i muzycznej drodze na szczyt – mówił Przemek Cor-
so w Industrialnym Centrum Kultury w Niewiadomiu, gdzie 13 listopada odbyła się oficjalna pre-
miera książki „Grubson. Na szczycie”, którą Corso napisał wspólnie z Tomaszem Iwańcą, raperem  
i producentem muzycznym z Rybnika. Premierowa prezentacja zainaugurowała cykl spotkań w ca-
łej Polsce, podczas których panowie promują książkę przybliżającą postać rybnickiego muzyka oraz 
kulisy rodzimego show-biznesu. Znajdziemy w niej m.in. rozmowy z rodziną, artystami i współpra-
cownikami Grubsona, a także opowieści samego Tomasza Iwańcy o jego życiu, podjętych decyzjach 
i drodze, jaką pokonał, by spełniać marzenia. Spotkanie w ICK było okazją do rozmowy z fanami, 
którzy pytali swego idola m.in. o wpływ jego muzyki na młodych ludzi oraz o powody, dla których 
jako coraz bardziej rozpoznawalny artysta nie przeprowadził się do Warszawy. Grubson zdradził też 
garść artystycznych planów: przygotowywaną na przyszły rok trasę koncertową w akustycznej wer-
sji oraz wydanie książki opisującej podróże związane z jego licznymi występami w kraju i za granicą.



tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl
TeaTr Ziemi rybnickiej

Jaromir Nohavica
Występ Jaromira Nohavicy, jednego z najpopularniejszych w Polsce czeskich artystów. 

Bard urodzony w Ostrawie brawurowo porusza się pomiędzy folkiem a folklorem, a w swych 
utworach opowiada o życiu, śmierci, uczuciach i rozterkach współczesnego człowieka, a tak-
że o pięknie otaczającego nas świata, drobnych radościach i wielkich pasjach. Od lat kon-
certuje w Polsce, a jego występy niezmiennie przyciągają tłumy fanów. Świetnie zna język 
polski, a podczas dwóch koncertów w Rybniku zaśpiewa m.in. utwory z najnowszej, wyda-
nej w 2017 roku płyty „Poruba”. 

1 i 2 grudnia (sobota, niedziela), godz. 19

Kryształowa Królowa Śniegu
W dniu Świętego Mikołaja TZR zaprasza najmłodszych na muzyczną bajkę na podsta-

wie baśni Jana Christiana Andersena. „Kryształowa Królowa Śniegu” w wykonaniu akto-
rów agencji Prym-Art z Katowic to opowieść o chłopcu, którego serce zostało zamienione 
w sopel lodu, wzbogacona o efekty multimedialne, rozbudowaną, przestrzenną scenogra-
fię oraz piękne kostiumy. Dzięki interaktywnemu charakterowi przedstawienia mali widzo-
wie staną się częścią historii o Kaju, Gerdzie i zimnej królowej. Po spektaklu na dzieci czekać 
będzie słodka niespodzianka, którą przygotuje dla nich sam Święty Mikołaj. 

6 grudnia czwartek, godz. 18

Jaskiniowcy
Najnowszy spektakl teatru Rębacz, znanego z wielu zabawnych i lubianych przez pu-

bliczność komedii. Jak zapowiadają autorzy „Jaskiniowców”, to najbardziej wyczekiwa-
na, tajemnicza i najśmieszniejsza superprodukcja teatralna 2018 roku. Jej akcja rozpoczy-
na się na ciepłej, tropikalnej wyspie 150 lat temu. Niezmącony spokój świata dzikich zwie-
rząt, krystalicznej wody i bujnej przyrody zaburza pojawienie się człowieka... Na scenie ple-
jada aktorów znanych widzom ze szklanego ekranu.

7 grudnia piątek, godz. 19

Młodzi panowie premierowo
„To jest chore!”, czyli premiera najnowszego programu Kabaretu Młodych Panów, który 

w grudniu na scenie TZR wystąpi aż czterokrotnie. Nowy program to, jak zapowiadają ryb-
niccy kabareciarze, zupełnie nowe pomysły, nowe skecze, nowi bohaterowie i nowe żarty. 
Nie zabraknie też dalszych perypetii znanych postaci, a także zawsze lubianych przez pu-
bliczność śląskich akcentów.

12 i 13 grudnia (środa, czwartek) godz. 17.30 i 20.30 

Grudniowy gospel 
12. edycja Silesia Gospel Festivalu im. Norberta Blachy, na który zapraszają Śląskie Cen-

trum Muzyczne „Muzyka i Ruch” wspólnie z Teatrem Ziemi Rybnickiej. Festiwal to nie tyl-
ko koncerty, ale też warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które w tym roku 
poprowadzą Darnita i Kirk Rogers, trenerzy wokalni z USA, Adam Kosewski, kompozytor, 
aranżer i kierownik artystyczny festiwalu oraz Gabriela Gąsior, wokalistka gospel. Warszta-
ty zorganizowane zostaną w dwóch grupach: dzieci w wieku 6 do 13 lat oraz młodzież po-
wyżej 14 lat i dorośli. Koszt dwudniowych zajęć uzależniony jest od terminu wpłaty i liczby 
chętnych w grupie (szczegóły na stronie: www.silesiagospelfestival.pl). Uczestnicy warsz-
tatów wezmą później udział w koncercie galowym w TZR, w którym wystąpią również ich 
instruktorzy i gwiazdy festiwalu: zespół wokalny BBC oraz grupy Holy Noiz i The Chance.

15-16 grudnia (sobota-niedziela) od godz. 9 – warsztaty gospel
16 grudnia niedziela, godz. 19 – koncert galowy

La Traviata z Metropolitan Opery
Retransmisja jednej z najbardziej znanych oper Giuseppe Verdiego, która w tym sezo-

nie po raz kolejny jest wystawiana w nowojorskiej Metropolitan Operze. „La Traviata”, czy-
li historia Violetty, paryskiej kurtyzany, powraca w nowej inscenizacji Michaela Mayera pod 
batutą Yannicka Nézet-Séguina. W najnowszej wersji ponadczasowej opowieści opartej na 
„Damie Kameliowej” Aleksandra Dumasa, w parę nieszczęśliwych kochanków wcielą się 
Diana Damrau i Juan Diego Flórez.

18 grudnia, wtorek, godz. 17.30

„Drach” powraca
Kto podczas Rybnickich Dni Literatury nie miał okazji zobaczyć spektaklu po-

wstałego na podstawie bestsellerowej powieści „Drach” Szczepana Twardocha, 
może to nadrobić już w grudniu. Opowieść o trudnych losach dwóch śląskich ro-
dzin z rybnickimi wątkami w tle i muzyką rybnickiego kompozytora Piotra Kotasa 
(Chwila Nieuwagi) zostanie dwukrotnie wystawiona na scenie TZR przez twór-
ców Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Spektakl wyreżyse-
rowany przez Roberta Talarczyka powstał we współpracy z TZR i pod mecena-
tem miasta Rybnika.

29 grudnia sobota, godz. 14 i 18

Sylwester i śpiewające fortepiany
Czesław Majewski i Janusz Tylman, duet fortepianowy i gwiazdy telewizyjnego 

programu „Śpiewające fortepiany” zadbają o szampański nastrój wszystkich tych, 
którzy zdecydują się spędzić tegorocznego sylwestra w rybnickim teatrze. Piani-
stom towarzyszyć będą muzycy z formacji Malina Kowalewski Band oraz zespół 
taneczny pod kierownictwem Sabiny Langer. Gościem specjalnym sylwestrowej 
nocy będzie Czesław Jakubiec, śpiewak i komik, który z powodzeniem łączy umie-
jętności aktorskie z perfekcyjnie opanowanym warsztatem operowym. W progra-
mie największe przeboje muzyki klasycznej, operetki, musicalu oraz polskiej i świa-
towej piosenki. Nie zabraknie też muzycznych niespodzianek, okazji do wspólnego 
śpiewu i zabawy, a we foyer teatru na widzów czekać będzie bogaty poczęstunek 
i zimne napoje. Tam też, na powitanie, w przerwie i po zakończeniu koncertu, pu-
bliczności przygrywać będzie zespół muzyczny Jerzego Gorgonia.

31 grudnia poniedziałek, godz. 20.30
(D)
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Polska wyzwolona! w interpretacji Anny Drewniok (na zdjęciu) i prawie 30 młodych wokalistów  
i instrumentalistów, absolwentów i uczniów II LO
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Po raz pierwszy pokazano je przed ro-
kiem w II LO im. A. Frycza Modrzewskiego, 
w którym wtedy jeszcze uczyła się Ania. 
Ponownie wystawiono go tam w kwiet-
niu i tak się spodobał, że padła propozycja, 
by pokazać go na scenie Teatru Ziemi Ryb-
nickiej dla uczczenia setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Pomysł 
udało się zrealizować mimo zmian w zespo-
le – część występujących w spektaklu ma-
turzystów dziś już studiuje, ale zjechała się 
z całego kraju, a nawet z odległego Wiednia, 

by 6 listopada w TZR opowiedzieć historię 
„Niepodległej” swoim językiem. Dołączyli do 
nich również kolejni utalentowani ucznio-
wie z II LO, w tym pierwszoklasiści. W sumie  
w widowisku wzięło udział prawie 30 mło-
dych ludzi – wokalistów i instrumentalistów.  
– To niełatwy temat – przyznaje Anna Drew-
niok, autorka muzycznej opowieści o 123 la-
tach walki Polski o niepodległość. – Układa-
jąc libretto, starałam się wykorzystać mo-
tywy przewijające się w polskiej kulturze.  
W musicalu jest więc scena z „Dziadów cz. III”  

i z „Wesela”, ale też 
m u zy ka  C hop i na  
i pieśni patriotycz-
ne „Wojenko, wojen-
ko” czy „Rozkwitały 
pąki białych róż”. To 
motywy, które ko-
jarzy każdy Polak – 
mówi autorka. Two-
rząc, myślała głównie  
o młodych widzach, 
do których adreso-
wane jest widowisko. 
Dlatego rybniczanka 
sięgnęła również po 
rap, który doskonale 
sprawdził się w tym 
spektaklu. – To efekt 
inspiracji musicalem 
o historii USA pt. 
„Hamilton”, w któ-
rym również wyko-
rzystano rap, będą-
cy przecież elemen-
tem amerykańskiej 
popkultury. Uznałam, 
że rap jest językiem, 
którym można prze-
mówić do młodego 
człowieka, ale rów-
nież trafić do osób, 
które niekoniecznie 
lubią takie właśnie 

muzyczne klimaty, ale potrafią docenić jego 
wykonanie. Energia rapu może się spodobać 
każdemu – mówi Anna Drewniok. Muzyka 
towarzyszy jej od dzieciństwa. Od piątego 
roku życia gra na fortepianie, a w wieku 14 
lat zaczęła się uczyć gry na harfie. Nie tylko 
komponuje i gra, ale również śpiewa, zdo-
bywając kolejne tytuły, jak choćby najlep-
szej wokalistki ostatniej edycji artystycz-
nego „Pojedynku na słowa”. Śpiewu uczy 
się pod okiem Jarosława Hanika i z powo-
dzeniem występuje w wielu lokalnych pro-
dukcjach, m.in. musicalu „W cieniu tęczy” 
wystawionym w TZR, czy jubileuszowym 
widowisku z okazji 60-lecia Domu Kultu-
ry w Chwałowiach. Od 2014 roku Ania go-
ścinnie występuje też z zespołem Carran-
tuohill, w którym basistą jest jej tata Adam 
Drewniok. Widowisko muzyczne „Nadejdzie 
pora” skomponowała w czasie ubiegłorocz-
nych wakacji. Osadziła je w konwencji kon-
certu Jankiela z „Pana Tadeusza” Mickiewi-
cza. – Tak, jak Jankiel, grając przypominał 
ważne wydarzenia historyczne, tak i my, na 
swój muzyczny sposób, pokazaliśmy kolej-
ne ważne momenty z dziejów Polski – mówi 
Ania, dziś słuchaczka Państwowego Police-
alnego Studium Zawodowego Wokalno-Ba-
letowego w Gliwicach. Ania zagrała w spek-
taklu personifikację Polski, ułożyła też cho-
reografię, dobrała stroje i rekwizyty. Pieczę 
nad całością sprawowała historyk z II LO Jo-
lanta Palińska. 

6 listopada w TZR oprócz młodzieży ryb-
nickich szkół spektakl oklaskiwali również 
przedstawiciele miasta, kuratorium oświaty, 
Wojskowej Komendy Uzupełnień i Związku 
Piłsudczyków. – Często słyszę pytanie: co 
to jest patriotyzm? Odpowiedź jest prosta – 
właśnie dziś wszyscy tutaj obecni zobaczy-
liśmy, czym jest patriotyzm – powiedział po 
spektaklu płk Tadeusz Dłużyński ze Związku 
Piłsudczyków, który partnerował ZS nr 2 w 
organizacji muzycznego widowiska.

(S)

Niepodległość 
w rytmie rapu
– Musicale „Hamilton” i  „Nędznicy” są 

doskonałymi przykładami na to, w jak piękny 
sposób można muzycznie opowiedzieć historię 
danego kraju i ludzi, którzy w nim mieszkają 
– mówi rybniczanka Anna Drewniok, która  
w wielkich produkcjach znalazła inspiracje do 
skomponowania własnej opowieści o polskich 
dążeniach do odzyskania niepodległości. Tak 
powstało muzyczne widowisko pt. „Nadejdzie 
pora”.
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Tradycyjne tło dekoracyjne: byfyj, kelnia, gardiny, 
zokel, blot, gornek, kokotek. Wszystko wyrysowane 
na białym tle. Tak wyglądała scenografia do pierwsze-
go spektaklu „Rajcula warzy” Teatru Jednego Akto-
ra Joanny Wawrzyńskiej z Zabrza. Aktorka skupiła się 
na gotowaniu siedmiu tradycyjnych śląskich dań i opo-
wieściach o poszukiwaniu własnej drogi życia w trud-
nym współczesnym świecie. Monolog iskrzył dobrym 
aktorstwem uzupełnianym zabawnymi dialogami z pu-
blicznością. Grupa Teatralna Ars Fictis z Kolonowskich  
w spektaklu „Swada” zilustrowała temat zawziętej 
kłótni między rodzinami Kokotów i Kogutów. A poszło 
o szopę i kawałek ziemi, której własność po 20 latach 
musiał ustalić sąd. Jednak cała przyjemność dla widza 
nie tkwiła w ustaleniu właściciela, tylko w różnorod-
ności argumentów w gwarze śląskiej, którymi jak sza-
belką wymachiwali sąsiedzi w tym przekomarzaniu się 
o szopę. Teatr Safo z Rydułtów w plastycznej formie, 
przerabiając kredens (byfyj) na scenę teatru lalkowego, 
w ujmujący sposób opowiedział o życiu rodzin na fami-
lokach w czasach PRL-u. Podobały mi się narracja syn-
ka z familoków, dynamizm zmieniającej się scenografii 
i wzruszająca jarmarczna muzyka, która całemu spek-
taklowi „Bery z garca” nadała wdzięku i spójności. Te-
atr Figa z Rudy Śląskiej w spektaklu „Zupa na zicher”  
w fikuśny sposób fandzolił o zmieniającej się przez oko-
ło 80 lat roli kobiet w rodzinie śląskiej, od kury domo-
wej (obecnie wzmacnianej 500+), przez wyzyskiwaną 
pracownicę we współczesnej firmie, aż po samodziel-
ną bizneswoman, co okazało się najszczęśliwszą al-
ternatywą dla dzisiejszej Ślązaczki. Teatr Reduta Ślą-
ska z Chorzowa dotknął drażliwego dla Ślązaków te-
matu, czyli ich udziału w II wojnie światowej, w szere-
gach niemieckiego wermachtu, do którego byli przy-

musowo wcielani. Tematyka sztuki obejmowa-
ła również dzisiejsze relacje śląsko-niemieckie. 
Czy wyjechać? Gdzie zostać? Gdzie jest lepiej? 
Gdzie jest raj? Spektakl „Besuch z Reichu” koń-
czy dramatyczna rozmowa ojca z synem, który 
reprezentuje już inne wartości młodych Śląza-
ków, bo onkel (wujek) z bogatego Reichu wyda-
je się być atrakcyjniejszy dla Zenka, niż jego bied-
ny fater wyznający wartości tradycyjne. Dylemat 
wciąż aktualny. Teatr Lalek Marka Żyły w spektaklu 
„Narodziny Pana, czyli Kacper, Melchior i trzecie-
go mi brakuje…” z werwą nawiązał do religijności Śląza-
ków i skupił się na świętach Bożego Narodzenia. Anio-
łowie poszukują króla Baltazara. Znaleźli go w Bertku  
z Rybnika. Anioł Gabriel przekonuje go, że musi się udać 
do Betlejem z prezentem dla Jezuska jako mędrzec ze 
Wschodu. Wkłada mu dwa piórka anielskie do butów, by 
szybciej pokonywał drogę do Jeruzalem. Kłopot w tym 
że zaspany Bertek myli Betlejem z Będzinem. A potem 
nie wie co kupić Jezuskowi? Laptop, komórkę czy ja-
kąś grę komputerową? Powagi akcji dodaje ingerencja 
diabła i rzeź niewiniątek. Po wartkiej akcji zdecydował 
zawieźć przyszłemu Mesjaszowi czarne złoto, czyli wę-
giel. A ucieszona tym Maryjka była z Opolskiego, jak się 
okazało. Zawołany Skład Teatralny (teatr Tetraedr i te-
atr Monitoring) z Raciborza i Jastrzębia-Zdroju. Spektakl 
„Gnój” według Wojciecha Kuczoka o totalnej patologii  
w rodzinie zaczyna się od „Pejcz. Tato nie bij!”. Trzech 
aktorów wciela się w bohatera opowiadającego o swo-
im dzieciństwie, a potem dorastaniu. Lecz ani książka, 
ani spektakl nie traktują o Śląsku. Gwara jest tylko kolo-
rytem miejsca akcji, gdzie mieszkał pisarz. Dlatego ak-
torzy nie używają gwary, gdyż chodzi o zło uniwersalne,  
o uniwersalne zgnojenie człowieka. Wszędobólstwo (jak 
to nazywa Kuczok) panuje wszędzie. W tej nienawiści  
i przemocy człowiek dorasta jako banita. Spektakl bar-
dzo mroczny, na chwilę przygasił komediowy wydźwięk 

Kulturalnym skrótem
• Rybniczanka Kinga Drążek zdobyła pierwsze i trzecie 

miejsce w konkursie „Relacje”, zorganizowanym przez 
Klub Fotograficzny Fotobalans, działający przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Radlinie. Pierwszą nagrodę przynio-
sła jej fotografia zatytułowana „Dostawa naleśników” 
doceniana wcześniej na innych konkursach, a trzecie 
miejsce rodzinne zdjęcie pt. „Malowanie paznokci”. To 
niejedyny w ostatnim czasie sukces rybniczanki. Jej 
kolejna fotografia pt. „Mały farmer” zajęła drugie miej-
sce w konkursie „Moje podróże małe i duże” Gminne-
go Ośrodka Kultury w Suszcu. Pod koniec październi-
ka komisja oceniła tam prawie 400 prac nadesłanych 
przez 126 uczestników i postanowiła nagrodzić również 
rybniczankę. Na wszystkich zdjęciach Kingi Drążek po-
jawiają się jej córki – Paulina oraz bliźniaczki Ala i Zuzia. 

To właśnie z myślą o swoich dzieciach Kinga Drążek za-
częła fotografować.

• Również rybniccy chórzyści uczcili 100-lecie Niepodle-
głej. W kościele św. Józefa Robotnika odbył się koncert 
specjalny XIV Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka 
Jesień Chóralna im. H.M. Góreckiego pod nazwą „Pol-
ska na głosy pisana”. Wystąpiły chór Seraf pod dyrek-
cją Żanety Wojaczek, chór Dominanta PSM oraz Ryb-
nicki Chór Kameralny Autograph, oba prowadzone przez 
Joannę Glenc. W programie zabrzmiały utwory muzy-
ki polskiej, a w finale kompozycja rybnickiego kompo-
zytora Jacka Glenca „Maryjo, Pani Aniołów!” we wspól-
nym wykonaniu wszystkich chórów. Powstały w 1913 r. 
z inicjatywy Maksymiliana Basisty Seraf należy do Kon-
fraterni Chórów zrzeszającej najstarsze chóry w Polsce. 
Chór Autograph jest dokładnie o 89 lat młodszy, niedłu-

gi w porównaniu z chórem-seniorem staż ma też szkol-
ny chór Dominanta, ale członkowie obu z równą pasją 
podtrzymują śląskie śpiewacze tradycje.

• 15 listopada w bibliotece centralnej odbył się koncert  
w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego, którzy 
swoimi występami włączyli się w obchody 100-le-
cia niepodległości Polski. W programie montażu słow-
no-muzycznego pod tytułem „Dom” znalazły się utwo-
ry kompozytorów polskich, muzyka z filmów „Pan Tade-
usz” i „Dom” oraz znane piosenki. Formy instrumentalne 
przeplatane były fragmentami wierszy polskich poetów, 
które zaprezentowała Magdalena Pilarczyk. Na 23 listo-
pada zaplanowano z kolei koncert pieśni patriotycznych 
w Młodzieżowym Domu Kultury w wykonaniu uczniów 
klasy śpiewu Ogniska Muzycznego. Obydwa koncerty 
współfinansowało miasto.

Ćwierkają wróbelki od samego rana... Dlaczego by w ten sposób gwary śląskiej nie potraktować? Niech 
sobie tam jest, naturalnie. I tyle, bez żadnych kompleksów. Mniej więcej w takim duchu potoczył się 28 
października festiwal teatralny Śląski Konsek 2018 przy Fundacji PGE Energia Ciepła. Jego twórczyni 
Jadwiga Demczuk-Bronowska zaprosiła dziewięć teatrów z Górnego Śląska. Imprezę dopełniły zespół 
muzyczny Adam Oleś Hurdu_Hurdu i wernisaż wystawy kolaży Aleksandry Kruszyńskiej. 

festiwalu. Teatr Ognista Małpa z Chorzowa. Spektakl 
„Weź mnie we stowie, nikt się nie dowie” zaczyna się 
pieśniczką „Utopce pod wodą siedzą, ludzie o nich nic 
nie wiedzą”. Matka i syn są utopcami. Syn jednak przy-
znał się, że chce się ożenić z ludzką kobietą. Matka pro-
testuje. Nie chce takiej synowej. W końcu musi się zgo-
dzić, bo z miłością nie wygra. Ale dowiaduje się o czymś 
o wiele gorszym – synowa okazała się gorolką z Będzi-
na, gdzie jadają pączki z budyniem. Teściowa zdębia-
ła i uciekła ze sceny. Spektakl pełen humoru i aktor-
sko bardzo dobrze zagrany. Jury Festiwalu w składzie: 
Marta Tadla, Danuta Schlette-Owczarek, Grzegorz Po-
loczek zdecydowało: I nagroda (4000 zł) dla Teatru La-
lek Marka Żyły z Rybnika, za pomysł spektaklu, scena-
riusz i sceniczny temperament. II nagroda (3000 zł) dla 
Teatru Jednego Aktora Joanny Wawrzyńskiej z Zabrza 
za ciekawe i dowcipne połączenie tradycji z nowocze-
snością, zabawę tekstem i aktorskie wykonanie. III na-
groda (2000 zł) dla teatru Figa z Rudy Śląskiej za świet-
ną zabawę teatralną i poruszenie problemu współcze-
snej kobiety. Za najlepszego aktora Festiwalu (1000 zł) 
uznano Ewelinę Wojtak z teatru Ognista Małpa z Cho-
rzowa. Jak wiadomo, ważną jakością tego festiwalu była 
gwara śląska. Nie brakowało emocji i dobrej energii. Je-
dyny mankament imprezy to zbyt dużo pustych krze-
seł na widowni.                                   Marian Lech Bednarek
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Zwycięzca drugiej edycji teatralnego Śląskiego Konska 
Marek Żyła w trakcie nagrodzonego przedstawienia jego 
jednoosobowego teatru lalek



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

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 wiel-
bicieli dobrego kina. Projek-
cje rozpoczynają się o godz. 
13, bilety w cenie 8 zł.

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. 

26 listopada, godz. 19.00
WINNI

Produkcja: Dania 2018, thriller, 85 min, scen. 
i reż.: Gustav Möller, obsada: Jakob Ceder-
gren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi.
Były policjant – operator telefonu alar-
mowego odbiera wiadomość od porwa-
nej kobiety. Samochód, w którym się 
znajduje, jedzie w nieznanym kierunku. 
Mężczyzna nie opuszczając pokoju rusza 
kobiecie na ratunek, polegając na swo-
im doświadczeniu, intuicji i… telefonie.

3 grudnia, godz. 19.00
KAMERDYNER

Prod. Polska 2018, dramat, historyczny, 150 
min, reż.: Filip Bajon, obsada: Janusz Ga-
jos, Sebastian Fabijański, Marianna Zydek.
Mateusz Krol, kaszubski chłopiec, po 
śmierci matki zostaje przygarnięty przez 
pruską arystokratkę Gerdę von Krauss. 
Traktat wersalski, który daje Polsce niepod-
ległość, sprawia, że von Kraussowie tracą 
majątek i wpływy. Wszyscy czują, że świat, 
który znali, wkrótce diametralnie się zmieni. 

10 grudnia, godz. 19.00
NADMIAR ŁASKI 

Prod. Włochy 2018, komedia, 110 min, 
scen. i reż.: Gianni Zanasi, obsada: Alba 
Rohrwacher, Elio Germano, Hadas Yaron.
Życie nie rozpieszcza Lucii i Arturo, po-
znajemy ich podczas gorącej kłótni. Bo-
haterka w trakcie jednego z wyjazdów 
służbowych spotyka kobietę, którą po-
czątkowo bierze za bezdomną uchodź-
czynię. Ta jednak przedstawia się jej 
jako... Matka Boska...

17 grudnia, godz. 19.00
KRAINA WIELKIEGO NIEBA 

Prod. USA 2018, dramat, romans, 10 
min, scen. i reż.: Paul Dano, obsada: Carey 
Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould.
Jeanette i Jerry są tylko z pozoru szczę-
śliwym małżeństwem. Kiedy Jerry wy-
jeżdża na kilka miesięcy, Jeannette zo-
staje sama z dorastającym synem. Zagu-
biona kobieta wdaje się w romans, któ-
ry jednak tylko na chwilę pozwala jej po-
czuć się dziewczyną, jaką była kiedyś.

Program działalności na grudzień
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia warto znaleźć chwilę na spo-

tkania organizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Rybnicka 
biblioteka na zakończenie roku poleca wyjątkowe powieści Karla Ove 
Knausgårda oraz Min Jin Lee.

19 grudnia o godz. 17 w bibliotece głównej (ul. 
Szafranka 7) tematem rozmowy będzie „Jesień” 
norweskiego pisarza Karla Ove Knausgårda. Au-
tor, wcześniej znany czytelnikom jako twórca 
autobiografii, opisującej zmagania z despotycz-

nym ojcem, tym razem proponuje opowieść pełną reflek-
sji, spokoju, smakowania życia i cieszenia się z chwil spę-
dzanych z rodziną. „Jesień” jest adresowana do nienaro-
dzonego dziecka; to swoisty manifest miłości do świata  
i ludzi. – Po tej lekturze należałoby właściwie porzucić do-
tychczasowe życie, pełne bzdur, przejmowania się rzecza-
mi niewartymi nawet splunięcia, toczenia awantur o spra-
wy niegodne jednego słowa, życia przepełnionego uczuciami niskimi i wypreparowanego 

z uczuć najwyższych. Knausgård w pewnym sensie ratuje 
nasze dusze – tak rekomenduje „Jesień” Krzysztof Varga. 

Dzień później, 20 grudnia o godz. 16 w filii nr 2 (ul. Ze-
brzydowicka 30), rozmowa również będzie poświęcona 
tematowi rodziny. „Pachinko”, amerykańsko-koreańskiej 
pisarki Min Jin Lee, przedstawia dzieje Sunji – dziewczyny 
z nizin społecznych, która, będąc w ciąży, zostaje porzu-
cona przez swojego kochanka. Jej dalsze losy, już jako imi-
grantki w Japonii, to walka o znalezienie swojego miejsca 
w świecie. Zapraszamy do lektury i dyskusji!

(m)
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• 3 grudnia – TEŻ GO KOCHAM (komedia romantyczna,  
reż. Jesse Peretz, 2018)

• 10 grudnia – MARIA CALLAS (dokumentalny, reż. Tom 
Volf, 2017)

• 17 grudnia – LOVELING (dramat, reż. Gustavo Pizzi, 2018)

• 3.12 poniedziałek, godz. 10: dyżur prawniczy mec. 
Gerard Kuźnik

• 6.12 czwartek, godz. 11: wykład „Polscy artyści – legioniści” – 
Helena Kisielewska 

• 12.12 środa, godz. 11: wykład „Wady wrodzone dróg moczo-
wych” – dr Grażyna Konieczna

• 13.12 czwartek, godz. 11: wykład „Zabytki Indii – cz. 2: Połu-
dnie” – Włodzimierz Musiał

• 17.12 poniedziałek, godz. 10: dyżur prawniczy mec. Gerard Kuźnik
• 19.12 środa: spotkanie opłatkowe – szczegóły na tablicy ogłoszeń

Przerwa świąteczna
20.12.2018 - 5.01.2019



Abecadło Rzeczy Śląskich

Pamiętajcie o Murzynkach
Zbliżają się święta. Niektórzy powoli zastanawiają się, jak zabrać się do zrobienia w kościele, w szkole, 

w domu, na ulicy czy w firmie – betlyjki, czyli stajenki. Czas więc przypomnieć, że według śląskiej tradycji 
przed lub obok betlyjki powinien stanąć Murzynek ze skarbonką. Tak, Murzynek! Nie aniołek!

Na Śląsku, a także w niektórych innych 
europejskich krajach, jest tradycja, że przed 
kościelnymi betlyjkami stoi skarbonka, do 
której można wrzucić ofiarę na misje albo 
na budowę stajenek. Ta skarbonka ma czę-
sto postać małego Murzynka, który trzyma 
pojemnik na pieniądze. Często zdarza się, 
że ten lubiany przez dzieci element betlyjki 
jest dodatkową atrakcją, ponieważ ma ru-
chomą głowę i kiedy jakieś dziecko wrzu-
ci do skarbonki monetę, to Murzynek kiw-
nie głową na podziękowanie. Dlatego dzieci 
przy tych skarbonkach-Murzynkach opróż-
niają często portmonetki rodziców z drob-
nych pieniędzy, tak dla zabawy i na zbożny 
cel. I niech tak będzie, bo zauważyłem, że 
w niektórych kościołach zaczyna się wy-
mieniać skarbonki-Murzynki na skarbon-
ki-aniołki. Też to jest ładne, ale niezgod-
ne ze śląską tradycją. Dlatego trzeba ślą-
skich budowniczych betlyjek namawiać 
albo wprost na nich wymuszać, żeby obo-
wiązkowo przy betlyjce ustawiali Murzynka!

Kto pierwszy raz i gdzie ustawił taką 
skarbonkę? Trudno powiedzieć, ale moja 
babcia opowiadała mi, że ten Murzy-
nek ze skarbonką nazywa się Baltazarek.  
A było to tak: Według tradycji do Betlejem 
do Dzieciątka Jezus przybyli pokłonić się 
Trzej Królowie. Byli to: Król MELCHIOR – 
symbolizuje rasę białą z Europy. Przedsta-
wiany jest jako starzec z siwą brodą, któ-
ry przybył do Betlejem na koniu i darował 
Dzieciątku złoto. Król KACPER – symboli-
zuje ludy semickie i cały wielki starożytny 
Wschód. Przybył do Dzieciątka na słoniu  
i darował Mu kadzidło. Natomiast król BAL-
TAZAR – reprezentuje czarnoskórą Afrykę. 
Do Betlejem przybył na wielbłądzie i małe-
mu Jezusowi ofiarował mirrę. A ponieważ 
na wielbłądzie było jeszcze trochę wolne-
go miejsca – opowiadała mi babcia – to 
król Baltazar zabrał ze sobą w podróż do 
Betlejem małego synka Baltazarka. I on 
też pokłonił się Dzieciątku, a na pamiątkę 
tego stoi teraz przed betlyjką ze skarbon-
ką i zbiera pieniądze na dzieci w dalekich 
krajach i na misje chrześcijańskie. Trzeba 
przyznać, że piękna to opowieść i mająca 
wytłumaczenie w niektórych starych ob-
razach ukazujących pokłon Trzech Króli. Na 
nich bowiem przedstawiono króla Baltaza-
ra wraz z synem.

Śląska tradycja wyróżniała jednak kró-
la Baltazara nie tylko z powodu jego synka 
Baltazarka. W kościele parafialnym w Ka-
mieniu Śląskim spotkałem osobny ołtarz 
wraz z dużym obrazem króla – św. Baltaza-
ra. I nie ma tu najmniejszych wątpliwości, że 
chodzi o jednego z Trzech Króli. Na obrazie 
tym zresztą św. Baltazar trzyma pojemnik 
z mirrą, królewskie berło, na głowie ma ko-
ronę, a nad nim świeci betlejemska gwiaz-
da. Jest to być może jedyny taki obraz i oł-
tarz nie tylko w Polsce, ale i w całej Euro-
pie? A skąd się wziął ów kult św. Baltazara 
na Śląsku? Łatwo to wyjaśnić. Otóż w XVII 
wieku dwaj członkowie wielkiego śląskiego 
rodu: Baltazar Larisch i Baltazar Ludwik La-
risch nosili właśnie imię jednego z Trzech 

Króli i dlatego swemu patronowi wystawili 
ów ołtarz z obrazem. Choć obraz ma pew-
ną niedoskonałość, gdyż oblicze św. Balta-
zara otrzymało tam za bardzo białolicy eu-
ropejski wygląd, a przecież tradycja mówi, 
że był czarnoskóry.

Jest jeszcze jeden wątek, który czarno-
skórego Baltazara jakoś wyjątkowo sytu-
uje w śląskiej kulturze. Otóż jego czarna 
twarz może się kojarzyć ze śląskimi gór-
nikami, którzy zanim po szychcie na dole 
wejdą się umyć do badyhauzu, czyli do łaź-
ni – to wyglądają po królewsku, jak czarny 
król Baltazar. Stąd może dziwić, że obok 
św. Barbary – św. Baltazar nie jest też pa-
tronem górników.

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Dziewczyna wrzuca monetę 
do skarbonki-Murzynka przed 
betlyjką w Rudach

Pokłon Trzech Króli w Betlejem. Strzałką zaznaczony jest Murzynek Baltazarek, syn króla Baltazara

Stuletnia skarbonka-Murzynek 
przed bet ly jką  w bazy l ice  
św. Antoniego w Rybniku

Obraz z XVII wieku z ołtarza pod 
wezwaniem św. Baltazara Króla  
w Kamieniu Śląskim
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia 
przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy ryb ni czan na 
prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na 
fo to gra fia otrzy ma swój nu mer. Uła twi to dys ku-
sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na 

zdję ciu wy da rzeń, osób i rze czy. Za chę ca my więc 
Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron i zbie ra nia ich 
w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom 
współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze-
nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi-

nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my  
w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku za pła-
ci my 10 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two 
„Ślą skie ABC”z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia 
dzię ku je my! 

Wielki album Rybnika (cz. 164)
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Zdjęcia nr 164/1 i 164/2: Ilustracja nr 164/1 to prawy fragment 
zdjęcia nr 164/2. Jest to tablica szkolna, na której kredą wypi-
sano datę 1918 (a to rok wykonania zdjęcia) oraz niemiecką na-
zwę szkoły. Zdjęcie ma na odwrocie napis po polsku: Szkoła Go-
spodarstwa Domowego w Rybniku. Nie odpowiada to jednak 
niemieckiemu napisowi z tablicy. Jest z tym zresztą problem, 
zatem prosimy o jego poprawne odczytanie. Jeśli zaś idzie  
o całe zdjęcie nr 164/2, to ustawienie 33 uczennic i jednej 
nauczycielki jest bardzo fachowe. Wiele dziewczyn trzyma ja-
kieś sprzęty kuchenne, a na pierwszym planie dwie dziewczy-
ny podpierają skrzynię z mąką. Fotograf musiał być prawdzi-
wie dbającym o szczegóły i dzięki temu na zdjęciu jakby dużo 
się dzieje. Jednak głównym pytaniem odnośnie tej fotografii 
jest to: Gdzie w Rybniku mieściła się ta szkoła?

Zdjęcie nr 164/3: Zdjęcie pochodzi najprawdopodobniej  
z 1968 roku, ale tego nie jesteśmy pewni. Zostało zrobione 
z dachu kamienicy w kierunku na styk placu Wolności, Łony  
i ul. Reja. Fotografia nie przedstawia korka ulicznego, ale dwo-
rzec PKS w Rybniku. Na budynku na wprost na białym szyl-
dzie w kształcie półkola jest napis POCZEKALNIA. Dzisiaj na 

miejscu tej poczekalni są nowe budynki. I właśnie czas burzenia 
owej poczekalni może doprecyzować rok wykonania tego zdję-
cia. Podobnie w tle po prawej widać jakieś bloki – to chyba te  
z Dworka? Albo z Nowin?

164/1

164/2

164/3
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Roland Buchała nie jest już odpowiedzialny za wyniki 
piłkarzy ROW 1964 Rybnik. Po tym, jak prowadzona 
przez niego ekipa wylądowała w strefie spadkowej, 
zarząd klubu postanowił zatrudnić nowego trenera. 
Wybór padł na Jacka Trzeciaka. 

– Zgłosiło się do nas wielu trenerów, również z Czech i Sło-
wacji. Zdecydowaliśmy się na Trzeciaka, który jest związany  
z naszym regionem. Uważam, że może on dać tej drużynie nowy 
impuls i tym samym szybko wyprowadzić ją ze strefy spadko-
wej – stwierdza Henryk Frystacki, prezes rybnickiego klubu. 

Niestety, w dwóch pierwszych meczach pod wodzą nowe-
go trenera rybniccy piłkarze wywalczyli tylko 2 pkt. Po remisie 
w Stalowej Woli Trzeciak zadebiutował przed własną publicz-
nością w potyczce z Gryfem Wejherowo. I chociaż ROW miał 
przewagę, stworzył sobie kilka znakomitych okazji, mecz za-
kończył się wynikiem 1:1. To 9. remis w tych rozgrywkach ryb-
nickich piłkarzy. – Pierwsza połowa wyglądała w naszym wy-

konaniu całkiem przyzwoicie, w drugiej Gryf miał więcej z gry, 
ale z przebiegu całego spotkania to moja drużyna zasłużyła na 
wygraną. Nie potrafiliśmy jednak wykorzystać żadnej z okazji, 
których nie brakowało. Mecz nie był porywającym widowiskiem. 
Trudno jednak oczekiwać od ekip walczących o utrzymanie gry 
w porywającym stylu – powiedział zaraz po meczu Jacek Trze-
ciak i dodał: – Nie rozmawiałem jeszcze z prezesem o przyszło-
ści tej drużyny. Jesteśmy na taką rozmowę umówieni. Wtedy 
będziemy ustalać pewne szczegóły. Na razie skupiam się na 
pracy z piłkarzami, jakich mamy. Chciałem ich poznać, ocenić 
i przygotować do ostatnich meczów jesieni. Mam kilka pomy-
słów co do rundy wiosennej, są one zbieżne z tym, jak będziemy 
chcieli grać w przyszłości, ale najpierw chciałbym o tym poroz-
mawiać z prezesem – oznajmił nowy szkoleniowiec ROW 1964.

Po 19 kolejkach rybnicki zespół z dorobkiem 18 pkt zajmo-
wał w ligowej tabeli 15. miejsce, mając tylko 2 pkt przewagi 
nad zamykającą ją Olimpią Elbląg (18. m.). W 2018 roku ROW 
1964 rozegra jeszcze dwa spotkania, oba na wyjeździe. 24 li-
stopada podopieczni Trzeciaka mieli się zmierzyć w Łęcznej z 
Górnikiem (6. m., 30 pkt), a tydzień później, 1 grudnia, czeka 
ich mecz w Rzeszowie z Resovią (7. m., 29 pkt). Później na-

stąpi przerwa zimowa, która w dużej mierze zadecyduje o 
przyszłości piłki nożnej w Rybniku. 

Warto dodać, że jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, to do 
końca roku kalendarzowego w klubie zostają Roland Bu-
chała jako asystent trenera i trener bramkarzy Daniel Paw-
łowski.                                                                          Marek Pietras

Za nimi: ROW 1964 Rybnik – Rozwój Katowice 0:2; Znicz Pruszków – ROW 
1964 Rybnik 3:1; Stal Stalowa Wola – ROW 1964 Rybnik 1:1; ROW 1964 
Rybnik – Gryf Wejherowo 1:1

Nowy trener, 
stare problemy

I-ligowa drużyna ROW-u Rybnik,  która  
w przyszłym roku ma walczyć, tym razem 
skutecznie, o powrót do żużlowej ekstraligi 
skompletowana. Wielkich transferów nie było. 
Kibicom najwięcej radości sprawiło pozostanie w 
zespole wychowanka i kapitana Kacpra Woryny. 

„Rekinem” pozostanie też Mateusz Szczepaniak.  
W tym roku, w swoim pierwszym sezonie spędzonym 
w Rybniku dobrze punktował dopiero w ostatnich me-
czach. Największym wzmocnieniem ekipy „rekinów” 
ma być powracający po zawieszeniu za doping Rosjanin 
Grigori Łaguta, który ma do odpracowania sporą poku-
tę, bo to za jego sprawą ROW opuścił szeregi ekstraligi. 

Po dwuletniej przerwie do Rybnika wraca trener Piotr 
Żyto, który ma wprowadzić ROW do ekstraligi, ale bę-
dzie się też zajmował szkoleniem młodzieży.

Nie dał się namówić na dalszą jazdę w ROW-ie Łotysz 
Andrzej Liebiediew, który zdecydował się na powrót do 
macierzystej łotewskiej drużyny Lokomotivu Daugavpils. 
Wypożyczony z ekstraligowej Sparty Wrocław, do RO-
W-u trafił w połowie sezonu i po kiepskim początku w 
ostatnich meczach był silnym jego ogniwem. Na przej-
ście do II-ligowych krośnieńskich „wilków” zdecydował 
się natomiast 21-letni Lars Skupień, który z końcem se-

zonu zakończył juniorski okres swojej późno rozpoczętej 
kariery. To dla niego i klubu najlepsze wyjście, bo mając 
wciąż nieduże ligowe doświadczenie potrzebuje regular-
nych startów, a w macierzystej drużynie ROW-u, walczą-
cej o awans do ekstraligi miałby na to niewielkie szanse. 

Niespodzianką jest zatrzymanie w Rybniku Austra-
lijczyka Troya Batchelora. W decydujących meczach 
sezonu, których stawką był upragniony przez kibiców 
awans, w niczym nie przypominał samego siebie z po-
czątku sezonu, a rywale mijali go jak slalomową tyczkę. 
Prezes Krzysztof Mrozek zwraca uwagę, że w rundzie za-
sadniczej Batchelor jeździł bardzo skutecznie i, że bez 
jego punktów drużyna nie awansowałaby do rundy fi-
nałowej. Mrozek przekonuje też, że po powrocie Łaguty, 
który ma być, tak jak wcześniej, liderem zespołu, obcią-
żenie psychiczne Australijczyka będzie dużo mniejsze, 
co powinno przynieść pożądane efekty. I zarząd klubu 
i kibice spore nadzieje wiążą z młodym Anglikiem Da-
nielem Bewleyem, który po ciężkiej kontuzji, której na-
bawił się latem powoli wraca do zdrowia. Jak faktycz-
nie będzie wyglądać jego powrót do żużla przekonamy 
się jednak dopiero na wiosnę. 

Do rybnickiej drużyny dołączyli też dwaj zawodnicy, 
którzy sprawią sporą niespodziankę jeśli uda im się wy-

Kacper Woryna (na zdjęciu w towarzystwie prezesa klubu 
Krzysztofa Mrozka) ku radości kibiców pozostaje wierny 
macierzystemu klubowiŻużlowcy w komplecie

Bieg Barbórkowy 
zakończy biegowe 
Grand Prix 

Tradycyjnie już ostatnim biegiem  
w roku, który organizuje rybnicki MOSiR, 
jest Bieg Barbórkowy (10 km). Jego 14. 
edycja odbędzie się 2 grudnia, a start 
zaplanowano na godz. 12.

– Zapraszamy wszystkich do kibicowa-
nia. Jak zwykle będzie dobra zabawa i spo-
ra dawka emocji. Bieg Barbórkowy kończy 
zmagania w II Biegowym Grand Prix Rybni-
ka, co dodatkowo podnosi jego rangę – mówi 
Arkadiusz Skowron, wicedyrektor MOSiR-u.

Niekwestionowanym królem tego bie-
gu jest Dawid Malina, zwycięzca trzech po-
przednich edycji. – Mój tegoroczny występ 
stoi pod znakiem zapytania. Planuję rozpo-
cząć przyszłoroczny sezon już w marcu, dla-
tego w grudniu powinienem mieć okres przy-
gotowawczy a nie startowy – mówi Malina  
i dodaje: – Ale zapraszam wszystkich na ten 
bieg, bo według mnie, to jedna z najlepiej 
zorganizowanych imprez biegowym w re-
gionie – kończy rybnicki biegacz. 

Start i meta biegu będzie usytuowa-
na przy ZS nr 3. Limit uczestników wyno-
si 1001 osób. 

walczyć miejsce w podstawowym składzie. To 34-letni 
Zbigniew Suchecki, wychowanek Stali Gorzów, który w 
tym roku jeździł w II-ligowej Ostrovii Ostrów Wlkp. (śred-
nia biegowa 1,87 pkt; 52 wyścigi, 14 zwycięstw; 16 m. w 
rankingu drugoligowców) i 23-letni Rosjanin Siergiej Ło-
gaczow, podopieczny Grigorija Łaguty. W tym roku zdo-
bywał punkty dla I-ligowej Wandy Kraków (średnia bie-
gowa 1,54 pkt; 67 wyścigów, 13 zwycięstw; 32 miej-
sce w rankingu I-ligowców).

Jak co roku 6 grudnia prezes Mrozek w towarzystwie 
kilku zawodników odwiedzi dzieci przebywające w szpi-
talu w Orzepowicach. Wcześniej w klubie odbędzie się 
zbiórka słodyczy. 29 i 30 listopada między godz. 16  
a 18 w klubowym warsztacie kibice będą mogli wymie-
nić przyniesione słodkości na żużlowe akcesoria z de-
mobilu. 6 grudnia w klubie odbędzie się też spotkanie  
z kibicami i pokaz sztucznych ogni. Szczegóły na klubo-
wej stronie internetowej.                                                   (WaT) 

Siła złego na jednego… Obrońcy drużyny z Wejherowa wręcz oblegali 
napastnika ROW-u Piotra Okuniewicza 
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Ogromny sukces odniosła Julia Kowal-
czyk, dżudoczka Polonii Rybnik. W wę-
gierskim Gyor rybniczanka zdobyła złoty 
krążek Młodzieżowych Mistrzostw Euro-
py do lat 23 (w wadze 57 kg).  

Przypomnijmy, że wcześniej trzykrotnie 
wywalczyła brąz mistrzostw Europy junio-
rek oraz brązowy medal mistrzostw Euro-
py kadetek. Po powrocie do Rybnika, świe-
żo upieczona mistrzyni opowiedziała nam o 
swoim sukcesie. 

To twoje pierwsze złoto. Na podium mo-
głaś wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego. Mia-
ło to dla ciebie znaczenie?

Bardzo duże. Już trochę mnie denerwo-
wało, że często kończyłam różne mistrzow-
skie imprezy na najniższym stopniu podium. 
Zawsze wtedy czułam niedosyt, żałowałam, 
że przynajmniej nie awansowałam do fina-
łu. Tym razem się udało i dodatkowo jeszcze 
ten decydujący pojedynek rozstrzygnęłam na 
swoją korzyść. 

Przed różnymi zawodami często powta-
rzałaś, że nie lubisz startować pod presją, gdy 
wiesz, że wszyscy oczekują od ciebie sukce-
su. Jak było tym razem? 

Byłam rozstawiona w tej imprezie z nr 1. 
Zdawałem sobie sprawę, że jestem w stanie 
wygrać te zawody. Nie czułam jednak zbyt 
dużej presji, ponieważ nie była to impreza, 
do której przygotowywałem się bezpośred-

nio. Była jedną 
z wielu. 

Jesteś obec-
nie na etapie 
przechodzenia 
z kategorii juniorskich do seniorów. Trudno 
się odnaleźć wśród bardziej doświadczonych 
i utytułowanych rywalek?

To nie jest łatwa sprawa, bo to spory prze-
skok. Oprócz tego, że zawodniczki są bardziej 
doświadczone, to ważna jest też ich siła fi-
zyczna, trzeba się umieć w tym wszystkim 
odnaleźć. Powiem szczerze, że na początku 
roku, gdy zajmowałam piąte miejsca w pu-
charach Europu, mocno odczuwałam tę róż-
nice. Ale teraz mam wrażenie, że wszystko 
zmierza w dobrym kierunku i jestem coraz 
bliżej czołówki. 

Trwają eliminacje do Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio. To jest twój cel, czy może bardziej 
skupiasz się na igrzyskach, które odbędą się 
w roku 2024?

Byłoby super, gdyby udało mi się zakwalifi-
kować już do Tokio. Jestem jednak świadoma, 
że trochę mi brakuje do najlepszych, że mu-
szę jeszcze sporo popracować. Nie twierdzę, 
że cel ten jest nierealny, ale nie chcę stawiać 
wszystkiego na jedną kartę. Mam sporo celów 
przed sobą i jeżeli nie uda mi się wystartować 
w Tokio, świat się nie zawali. 

Rozmawiał Marek Pietras 

 Rybnickie koszykarki udanie rywalizują o mistrzostwo II ligi. Po ro-
zegraniu pięciu kolejek rundy zasadniczej podopieczne Grzegorza 
Korzenia prowadzą w ligowej tabeli. 

W meczach RMKS-u emocji nie brakuje. Bardzo zacięty bój rybniczanki 
stoczyły z Akademiczkami z Katowic, zapewniając sobie zwycięstwo do-
piero w samej końcówce meczu. Podobnie było w Wiśle, gdzie miejsco-
wy ISWJ w 4. kwarcie prowadził różnicą 8 pkt. Końcówka należała jed-
nak do rybniczanek, które dzięki temu zachowały miano niepokonanych. 

W grudniu rybnicka ekipa dwa razy zagra w hali w Boguszowicach. Naj-
pierw zmierzy się z Pogonią Ruda Śląska, a tuż przed świętami z zespo-
łem z Piekar Śląskich. RMKS dwukrotnie zagra także na obcych parkietach  
– w Raciborzu i Katowicach.                                                                                         (mp)

Za nimi: RMKS Rybnik – KU AZS UŚ Katowice 73:71; AZS Częstochowa – RMKS Rybnik 52:66; 
ISWJ Wisła – RMKS Rybnik 55:65
Przed nimi: 24 listopada: RKK AZS Racibórz – RMKS Rybnik; 2 grudnia godz. 17: RMKS Ryb-
nik – KS Pogoń Ruda Śląska; 15 grudnia: KU AZS UŚ Katowice – RMKS Rybnik; 22 grudnia 
godz. 17: RMKS Rybnik – UKS La-Basket Piekary Śląskie 

Koszykarki 
z kompletem zwycięstw

TS ROW przezimuje 
na podium 

Rybnickie piłkarki, które w roli beniaminka 
rywalizują o mistrzostwo I ligi kobiet (w grupie 
południowej) zakończyły rundę jesienną. 

Z 11 meczów 6 wygrały, 2 zremisowały i 3 przegrały, 
co dało im 3. miejsce w ligowej tabeli. – Początek rozgry-
wek nie był taki, jak oczekiwałyśmy. Później, na szczę-
ście, obudziłyśmy się i zaczęłyśmy zbierać punkty. Mam 
nadzieję, że w rundzie rewanżowej będzie zdecydowa-
nie lepiej – mówi bramkarka TS ROW Andżelika Dąbek. 
Podobnie rundę jesienną ocenia kapitan rybnickiej dru-
żyny. – W końcu wszystko zaczęło się układać po na-
szej myśli i od połowy sezonu nasza gra wygląda lepiej. 
Trener zmienił trochę ustawienie i to przyniosło efekty. 
Jestem przekonana, że po przygotowaniach zimowych, 
wiosną będziemy regularnie zdobywać punkty. Trudno 
będzie się włączyć do walki o awans, ale naszym celem 
powinno być podium i jeżeli sezon zakończymy w pierw-
szej trójce, to będzie to bardzo dobry wynik – twierdzi 
Edyta Botor. Rybnickie piłkarki na boiska trawiaste wró-
cą w marcu.                                                                              (mp)

Julia Kowalczyk 
mistrzynią Europy

II-ligowa drużyna koszykarek RMKS-u Rybnik. Od lewej, stoją: Karolina Szlachta, Vittoria 
Conte, Nikola Ponikowska, Zuzanna Paradowska, Martyna Gruszka, Julia Strymecka, Joanna 
Sobota, trener Grzegorz Korzeń; klęczą: Wiktoria Ozga, Małgorzata Struzik, Katarzyna Jagła, 
Natalia Micek, Aleksandra Rok

Bardzo dobrze sezon 2018/19 
rozpoczęli koszykarze MKKS-u Ryb-
nik. Po sześciu pierwszych spotka-
niach schodzili z parkietu zawsze jako 
zwycięzcy. 

– Wygranie wszystkich meczów daje 
nam trochę satysfakcji, ale też przede 
wszystkim motywuje do dalszej pracy, bo 
potwierdza, że mamy potencjał i predys-
pozycje, aby grać o szczebel wyżej – mówi 

Kapitanem rybnickiego zespołu jest widowiskowo 
grający Adam Białdyga

MKKS rządzi w III lidze 
Łukasz Szymik, trener rybnickiej drużyny. 

W 6. kolejce MKKS podejmował na swoim parkiecie również niepo-
konaną dotąd Ofensywę Racibórz, więc mecz ten decydował o tym, kto 
zasiądzie na fotelu lidera. Lepszy okazał się zespół z Rybnika. – Jak do-
tąd mecz z Ofensywą był dla nas najtrudniejszy. Oni już w zeszłym se-
zonie grali nieźle, a w tym przejęli od nas dodatkowo dwóch wyszkolo-
nych i ogranych w II lidze zawodników. Było to też dobre widowisko, co 
naszej dyscyplinie jest bardzo potrzebne, a czego naszym kibicom może 
w tym sezonie brakować – relacjonuje Szymik. 

Trener MKKS-u wybiega już w przyszłość i zaznacza, że najważniej-
sze będzie utrzymanie dobrej dyspozycji w najbliższych miesiącach i 
zbudowanie szczytu formy na luty, kiedy to rozpoczną się mecze, de-
cydujące o awansie do II ligi. – Po dobiegającej końca pierwszej rundzie 
mogę powiedzieć, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Na razie nie 
ma sensu mówić o walce o awans, skupiamy się na tym, co robimy ra-
zem teraz. Rozwijamy się i indywidualnie, i jako zespół, a wyniki są tylko 
tego efektem – kończy opiekun rybnickich koszykarzy.                          (pm)

Za nimi: MKKS Rybnik – Żorska Akademia Koszykówki 105:51; MKKS Rybnik – KŚ AZS Gliwice 
85:55; UKS MOSM Bytom – MKKS Rybnik 55:83; MKKS Rybnik – Ofensywa Racibórz 88:71
Przed nimi: 24 listopada: GTK Gliwice – MKKS Rybnik; 8 grudnia: KŚ AZS SMS Katowi-
ce – MKKS Rybnik; 15 grudnia godz. 17: MKKS Rybnik – Miejski Czeladzki Klub Sportowy
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Krótko i szyko 
• Już tradycyjnie, miłośnicy zimowych kąpieli będą 

się spotykać w niedziele na kąpielisku Ruda. Or-
ganizatorem morsowania są Rybnicka Grupa Bie-
gowa „Pędzimy Razem” i MOSiR Rybnik. – Morso-
wać może każdy, zarówno dwulatek jak i stulatek. 
Trzeba tylko być zdrowym i chcieć spróbować. Fre-
kwencja na naszych zimnych kąpielach, waha się od 
80-120 osób – mówi organizator Marek Podeszwa, 
który zaprasza jednocześnie wszystkich zaintere-
sowanych na facebookowy profil Biegamy w Ryb-
niku. Pierwsze morsowanie w niedzielę … 

• W Ekonomiku” odbył się turniej eliminacyjny Mi-
strzostw Polski w Fustalu Juniorek (U-18). Oprócz 
TS ROW Rybnik, zagrały w nim piłkarki z Chrzanowa, 
Chorzowa i Gliwic. Gospodynie ostatecznie okazały 
się bezkonkurencyjne, wygrywając wysoko wszyst-

kie trzy mecze, dzięki czemu zagrają w finałach MP 
juniorek, które 1 i 2 grudnia odbędą się w Toruniu.

• Honorata Kucharska z MKSz Rybnik, została wice-
mistrzynią świata juniorek w szachach (w grupie 
dziewcząt do lat 16.) Tytuł ten wywalczyła w tur-
nieju rozgrywanym greckim Porto Carras, gdzie była 
rozstawiona z nr 22, jednak znakomite przygotowa-
nie do turnieju, pozwoliło jej odnieść życiowy suk-
ces i wywalczyć srebrny medal. Warto zaznaczyć, 
że zawodniczka MKSz Rybnik przegrała mistrzo-
stwo z Niemką Annmarie Muetsch tylko punktacją 
pomocniczą (obie zawodniczki zdobyły po 8,5 pkt).

• W Karpaczu odbył się kolejny ogólnopolski turniej 
WTK skrzatów (do 12. lat) z cyklu Family Tennis 
Camp. W turnieju udanie zaprezentował się Ju-
lian Gawlik z Rybnika, który został sklasyfikowa-
ny na 3. miejscu. Jak widać, ciężka i cierpliwa pra-

ca z trenerami Rybnickiego Towarzystwa Teniso-
wego przynosi efekty.

• Agata Peren,dżudoczka Polonii Rybnik wciąż jest w 
wysokiej formie. W Taszkiencie wywalczyła brązo-
wy medal zawodów Grand Prix. – Końcówka sezo-
nu to w moim wykonaniu wybuch formy. To już mój 
szósty medal z zawodów z cyklu Grand Prix, ale to 
nie koniec, bo do kolekcji brakuje mi złota. W Tasz-
kiencie stoczyłam cztery mocne walki, z czego trzy 
wygrałam. Trochę szkoda przegranego półfinału, 
jednakże jestem bardzo zadowolona z ostatecz-
nego rezultatu – powiedziała po zawodach Perenc. 

• W Taszkiencie dobrze zaprezentowały się także 
Anna Borowska (Kejza Team), która wywalczyła 
5. miejsce oraz Julia Kowalczyk (Polonia) sklasyfi-
kowana na 7. pozycji. Na pierwszej rundzie zawody 
zakończył Piotr Kuczera (Kejza Team).

270 zawodników z 23 klubów 
wzięło udział w tegorocznej edycji 
Mityngu Pływackiego, zorganizowa-
nego na pływalni Akwarium w Bogu-
szowicach. 

– Przyjechali do nas pływacy z czterech 
województw: opolskiego, łódzkiego, mało-
polskiego i śląskiego. W sumie rozdaliśmy 
73 komplety medali – informuje Rafał Ty-
musz, trener i kierownik sekcji pływackiej 
RMKS-u Rybnik, która do zawodów wy-
stawiła 30-osobową drużynę. Z rybniczan 
najlepiej zaprezentowali się Korneliusz Za-
part, zdobywca dwóch srebrnych meda-
li (50 m stylem dowolnym i 50 m stylem 
motylkowym) i Dominika Kuczera, brązowa 
medalistka na 100 m stylem klasycznym. 
Rybnickie zawody stały na wysokim po-
ziomie o czym  świadczy pobicie aż 13 re-
kordów mityngu.  Jak dodaje Rafał Tymusz 
jednym z głównych celów tej imprezy jest 
popularyzacja pływania w Rybniku. Przy-

pomnijmy, że RMKS prowadzi zajęcia na 
pływalni Yntka przy ul. Powstańców Ślą-
skich od poniedziałku do piątku w godz. 
16-18. – Obecnie w naszej sekcji trenują 
64 osoby. Nabór do klubu trwa cały rok. 
Zapraszamy wszystkich, ale szczególnie 
dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Oczywiście 
trening zawsze dostosowany jest do wie-
ku i możliwości fizycznych dziecka i jego 
potrzeb – zapewnia Tymusz. Pytany, czy 
każde dziecko może być pływakiem, zdo-
bywającym laury, mówi: – Zbyt dużo czyn-
ników decyduje o rezultatach jakie osiągają 
zawodnicy, aby stwierdzić to jednoznacz-
nie. Ważna jest systematyczność, praco-
witość , predyspozycje, ale i talent. Niko-
mu na początku przygody z pływaniem 
nie zagwarantujemy, że będzie zdobywał 
medale, możemy jednak zagwarantować, 
że będzie zdrowszy i sprawniejszy  – koń-
czy trener Tymusz, zapraszając do spróbo-
wania sił na basenie.                                 (mp)

W 15. kolejce katowickiej grupy II klasy okręgo-
wej doszło do derbów Rybnika, w których Rymer 
zmierzył się z GKS-em Pierwszym Chwałowice. 
Ostatecznie gospodarze wygrali aż 5:0. Hat tricka 
ustrzelił w tym spotkaniu Dariusz Odon. Po jednym 
golu zdobyli Robert Sitko i Marcin Moskal. 

Zadowolony z takiego wyniku był prezes klubu. – Przed 
sezonem zakładaliśmy walkę o utrzymanie, bo przy reor-
ganizacji ligi nawet środek tabeli nie gwarantuje utrzyma-
nia. Po kilku meczach i bardzo dobrej postawie zawodni-
ków znaleźliśmy się w czubie tabeli. W międzyczasie do 
klubu dołączył strategiczny sponsor – austriacka firma LK 
TeleWork Personalservice. Cele się zmieniły i dziś walczy-

my o awans. Szczególnie że w 2019 roku będzie-
my świętować 100-lecie klubu – mówi Mirosław 
Górka, który cieszy się nie tylko z dobrej posta-
wy seniorów. – Mamy kilka grup treningowych, od 
piłkarskiego przedszkola po nastolatków. W nie-
których rocznikach jest długa lista rezerwowa, 
ale brakuje kadry trenerskiej i boisk do treningów. 
Duży ruch zauważyliśmy w C-klasie. Kadra zespo-
łu liczy już ponad 30 piłkarzy. To nie tylko tatu-
siowe, ale także młodzi jeszcze wychowankowie 
Rymera, którzy zawiesili już buty na kołku, ale jak 
zauważyli, co dzieje się w klubie, stwierdzili, że spróbu-
ją raz jeszcze swoich sił. Warto wspomnieć o frekwencji 

Siatkarze Volleya pod kreską
Po bardzo udanym, ubiegłym sezonie 

siatkarze Volleya Rybnik w obecnej 
kampanii spisują się dużo gorzej. W 
potyczkach z drużynami z pierwszej 
czwórki, mimo ambitnej walki, nie są w 
stanie wywalczyć punktów. 

– W naszym klubie i drużynie doszło do 
rewolucji. Czeka nas dużo pracy, aby to 
wszystko poukładać, zgrać zespół. Zawod-
nicy ciężko pracują. Gdy doszlifujemy pewne 
szczegóły, to powinni grać bardziej skutecz-
nie. Po pierwszej rundzie będziemy mogli 
zrobić wstępne podsumowania i ocenić, czy 
gramy na miarę naszych możliwości – mówi 
Wojciech Kasperski, trener siatkarzy Volleya. 

Rybniczanie po porażkach z tuzami II ligi 
zagrali w końcu z ekipą niżej notowaną i wy-
grali pewnie 3:0. – W meczu z Bielskiem nie 
było łatwo. Szczególnie w trzecim secie, wy-
granym w końcu 34:32. Nie ma to jednak zna-
czenia, cieszymy się ze zwycięstwa, na któ-
re długo czekaliśmy. W meczach z czołowy-

mi drużynami tej ligi tanio skóry nie sprzeda-
liśmy, była walka, ale brakowało zdobytych 
punktów. U moich zawodników widać jeszcze 
brak pewności siebie, właśnie z tego powodu, 
że już dawno niczego nie wygraliśmy – rela-
cjonuje Kasperski. Trener rybnickiej drużyny 
zakłada, że zajęcie po sezonie zasadniczym 
piątego miejsca pozwoli realnie myśleć o sku-
tecznej walce w fazie play-off. – Uważam, że 
w dalszej fazie jesteśmy w stanie skutecznie 
powalczyć z zespołami nieco wyżej notowa-
nymi. Na razie jednak musimy skupić się na 
pracy i zgrywaniu zespołu – kończy trener 
Volleya Rybnik.                                                  (mp)

Za nimi: TKS Tychy – Volley Rybnik 3:1; Volley Rybnik – MKS 
Andrychów 1:3; Kęczanin Kęty – Volley Rybnik 3:1;Volley 
Rybnik – BBTS II Bielsko-Biała 3:0
Przed nimi: 24 listopada: AZS Politechnika Opolska – Vol-
ley Rybnik; 1 grudnia: AT Jastrzębski Węgiel II – Volley 
Rybnik; 8 grudnia godz. 17: Volley Rybnik – SMS PZPS I 
Spała; 15 grudnia: MKS II Będzin – Volley Rybnik; 22 grud-
nia: ZAKSA Strzelce Opolskie – Volley Rybnik

Szybcy piłkarze Rymera nie mieli większych problemów z rozmontowaniem 
obrony Pierwszego Chwałowice. Przy piłce Mateusz Sałbut z Rymera

Rymer liderem po derbach 

na trybunach, która zbliża się już do 500 osób – dodaje 
prezes Rymera Rybnik Mirosław Górka. 

Pływali i bili rekordy
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W ostatnią sobotę października, przez kilka go-
dzin, blisko 200 dzieciaków krążyło po boguszo-
wickiej hali, aby zebrać 20 naklejek, potrzebnych 
do zdobycia nagrody za udział w zorganizowanej 
po raz pierwszy Dzieciniadzie. 

– Przygotowaliśmy 20 różnych stanowisk. Część 
przygotowały kluby sportowe, część różne instytucje, 
czy stowarzyszenia organizujące zajęcia dla dzieci. Bar-
dzo cieszy nas frekwencja. Uśmiechnięte dzieciaki prze-
konują nas, że za rok ponownie musimy się tutaj spo-
tkać – mówi Wiktoria Wistuba z działu organizacji im-
prez i promocji rybnickiego MOSiR-u, organizatora wy-
darzenia. – Fajnie, że dzięki naszej imprezie rodzicie mo-
gli spędzić sobotnie popołudnie ze swoimi pociechami. 
To taka wartość dodana Dzieciniady – twierdzi Rafał Ty-
musz, dyrektor MOSiR-u.

W tym roku w boguszowickiej hali pojawili się przed-
stawiciele różnych dyscyplin sportowych (m.in.: ju-jitstu, 
strzelectwo sportowe, koszykówka, boks, lekkoatletyk 
czy dżudo). – Ta impreza to super promocja dla klubów, 
ale jeszcze bardziej okazja dla najmłodszych mieszkań-
ców, aby zobaczyć jakie dyscypliny można uprawiać w 
naszym mieście. Mogą liznąć sportu, co jest niezmier-
nie istotne. Zapraszam wszystkich również do nasze-
go klubu przy ul. Grunwaldzkiej. Mamy grupy dzieci, ale 
również dorosłych – mówi Artur Kejza, trener i założy-
ciel klubu dżudo Kejza Team. 

Większość dzieciaków, które pojawiły się na Dzieci-
niadzie twierdziła, że wszystkie przygotowane stoiska 
były ciekawe. Bezkonkurencyjne okazało się jednak 
strzelectwo. – Pierwszy raz strzelałem z prawdziwego 
karabinu. Było super – opowiada 7-letni Kacper, kryjąc się 
za plecami taty. Młode rybniczanki bardzo chętnie korzy-
stały z baletu i stoiska przygotowanego przez Centrum 
Sztuki i Rekreacji „Movytza”. Tam animatorki przebiera-
ły uczestniczki i przeprowadzały minisesję fotograficz-
ną. – Byłam tam dwa razy. Mam świetne zdjęcia. Będzie 
się czym pochwalić w szkole   – oznajmiła Maja z Ochoj-
ca, która na imprezę przyjechała z siostrą i bratem. (mp)

Po zmaganiach na boiskach trawiastych, 
piłkarki TS ROW Rybnik przeniosły się do 
hali, gdzie będą bronić tytułu mistrzyń Pol-
ski w futsalu. 

To będzie ich trzeci sezon w halowej eks-
tralidze. Przypomnijmy, że już w debiucie ryb-
niczanki wywalczyły brązowy medal, a w ubie-
głym roku sięgnęły po tytuł mistrzowski. – Zało-
żenie jest proste, chcemy obronić tytuł. W spo-
rcie nie można jednak niczego być pewnym. Ro-
bimy jednak wszystko, aby nasi sympatycy mieli 
powody do zadowolenia. Zapraszamy wszystkich do ki-
bicowania naszej drużynie. Mecze będziemy rozgrywać 
w hali Ekonomika, zawsze w niedzielę o godz. 16  – mówi 
Tomasz Kieczka, założyciel i prezes TS ROW Rybnik.

Bardzo silnym punktem rybnickiego zespołu była do-
tąd bramkarka Andżelika Dąbek. Przed tegorocznymi 
rozgrywkami jest również pełna optymizmu. – Zdecy-
dowanie trudniej jest bronić tytułu, niż go zdobyć. Wie-
le drużyn będzie się dodatkowo mobilizować, aby poko-
nać mistrza. Naszym celem jest jednak ponowne wywal-
czenie złotego medalu. Jestem optymistką i nie żałuję, 
że zamiast wyjechać do ciepłych krajów, zimą będzie-
my walczyć w rozgrywkach halowych – mówi Andżeli-
ka Dąbek. – Bardzo lubię grać na hali, chociaż przez to 
nie ma czasu na regenerację po sezonie na trawie. Je-
steśmy mistrzyniami Polski i chcemy ten tytuł obronić. 
Jestem przekonane, że pomogą nam w tym nasi kibi-
ce – dodaje Edyta Botor. 

Znakomicie w imprezie zaprezentowały się szpadzist-
ki RMKS-u Rybnik. – Mamy grupę młodych zawodniczek, 
które w kategorii kadetek, są jednymi z najlepszych w 
kraju. Dobrze radzą sobie również wśród juniorek. Kinga 
Zgryźniak i Alicja Klasik w ostatnim czasie stawały na 
podium Pucharu Polski Juniorek. Obie znakomicie spisu-
ją się także w zawodach międzynarodowych, gdzie dru-
żynowo wygrały chociażby zawody pucharu Europy ju-
niorek –  mówi Artur Fajkis, trener szermierzy RMKS-u. 
Jest spokojny o przyszłość rybnickiej szermierki i wie-
rzy, że już w tym roku jego podopieczne zdobędą meda-
le ważnych, międzynarodowych zawodów. 

W rybnickim turnieju najlepiej zaprezentowała się 
Alicja Klasik, która dotarła aż do finału. Miejsce 6. wy-

Szpadziści 
walczyli w Rybniku 

Od prawej: trener Artur Fajkis, Alicja Klasik, Patrycja Frystacka i Kinga Zgryźniak

Dzieciniada, czyli 
zabawa na sportowo 

Podczas Dzieciniady uczestnicy mogli spróbować sił m.in. 
w różnych dyscyplinach sportowych 

P i ł k a r k i  c h c ą 
obronić tytuł 

W boguszowickiej hali odbył się III Puchar 
Polski Juniorów w szpadzie kobiet i męż-
czyzn. W dwudniowych zmaganiach zapre-
zentowało się 106 szpadzistów oraz 102 
szpadzistki. W Rybniku wystartowali m.in. 
reprezentanci z Wenezueli, Japonii i Słowacji. 

walczyła Patrycja Frystacka, a 10. była Kinga Zgryź-
niak.  – Walcząc w Rybniku na pewno odczuwa się więk-
szą presję. Chociażby z tego powodu, że na trybunach 
jest sporo osób z rodziny. Ale mam też takie poczu-
cie, że właśnie u siebie muszę dobrze wypaść. Dlatego 
bardzo się cieszę z osiągniętego wyniku i uważam, że 
awans do finału to spore osiągnięcie – mówi utalento-
wana Alicja Klasik. Rybniczanka nie chce na razie snuć 
dalekich planów. –  Chciałabym w tym roku pojechać 
na mistrzostwa Europy i Polski. A co w przyszłości? 
Mam nadzieję, że będzie ona związana z szermierką, 
bo nie zamierzam z niej rezygnować – kończy zawod-
niczka RMKS-u Rybnik. 

Oprócz wspomnianych trzech szpadzistek, Rybnik re-
prezentowały jeszcze: Beata Pękała, Zofia Piejak, Beata 
Błachut oraz 11 zawodników, z których najlepiej bił się 
Marcin Tumas, sklasyfikowany na 10. miejscu. 

Marek Pietras

Na początek TS ROW będzie rywalizował w grupie 
południowej, gdzie rywalkami rybniczanek będą: Słom-
niczanka Słomniki, Rekord Bielsko-Biała, ISD-AJD 
Częstochowa, Rolnik Głogówek i AZS Uniwersytet Ja-
gielloński. Cztery najlepsze drużyny awansują do fazy 
play-off. – Idealnie byłoby wygrać grupę, bo wtedy wal-
czy się o final four z teoretycznie słabszym rywalem i taki 
jest nasz cel. Musimy pamiętać jednak, że zespół doznał 
osłabienia, ponieważ przed sezonem na trawie, odeszły 
od nas trzy zawodniczki, a ich nowy klub nie zgodził się 
na ich grę na hali. Mamy jednak młodzież, która z roku 
na rok prezentuje coraz wyższy poziom – dodaje na za-
kończenie Tomasz Kieczka. Pierwsze mecze już w grud-
niu., u siebie zagrają dwa razy. 9 grudnia zmierzą się ze 
Słomniczanką a 23.12 z Rekordem. (mp)
Terminarz meczów w hali Ekonomika: 9 grudnia: TS ROW - Słomniczan-
ka Słomniki; 23 grudnia: TS ROW - Rekord Bielsko-Biała; 6 stycznia:
TS ROW - ISD-AJD Częstochowa; 13 stycznia: TS ROW - Rolnik Głogó-
wek; 27 stycznia: TS ROW - AZS Uniwersytet Jagielloński
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Bramkarka Andżelika Dąbek jest silnym punktem 
futsalowej drużyny TS ROW Rybnik
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Listopadowe kwesty na 
cmentarzach stały się już tra-
dycją wielu polskich miast. 
Nie inaczej jest w Rybniku, 
gdzie i w tym roku rybnicza-
nie nie zawiedli i chętnie się-
gali do portfeli. Odwiedzając 
groby bliskich w dniu Wszyst-
kich Świętych oraz w sobotę 
3 listopada, wsparli finanso-
wo dwie rybnickie organizacje 
zajmujące się pomocą nieule-
czalnie chorym. 

14.585 zł zebrali wolontariusze 
fundacji Puls-Med „Blisko Ciebie” 
podczas kwest prowadzonych  
1 i 3 listopada na trzech rybnickich 
cmentarzach: głównym u zbiegu 
ulic Kotucza i Rudzkiej, w Bogu-
szowicach Starych i w Chwało-
wicach. W gronie niemal stu wo-
lontariuszy w żółtych koszulkach 
znaleźli się uczniowie kilkunastu 
rybnickich szkół, którym prezes 
fundacji Sylwia Figura-Kluszczyń-
ska dziękuje za pomoc i zaangażo-

wanie: – Młodzież świetnie spraw-
dziła się w tej roli. Nie tylko aktyw-
nie kwestowali, ale też nauczyli 
się, jak zachować się w takiej sy-
tuacji – mówi. Pieniądze ze zbiór-
ki zasilą konto planowanej budowy 
pierwszego w Rybniku hospicjum 
stacjonarnego dla osób w termi-
nalnym okresie choroby.

W dniu Wszystkich Świętych 
przed cmentarzem przy ul. Rudz-
kiej kwestowali również wolon-
tariusze Niemedycznego Hospi-
cjum Domowego im. św. Rafała 
Kalinowskiego. Wspierani przez 
uczniów liceów im. Powstańców 
Śląskich i A. Frycza Modrzew-
skiego oraz panie z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zebrali 11.734 zł 
oraz dwa euro i jedną koronę duń-
ską. Pieniądze te zostaną prze-
znaczone na zakup sprzętu reha-
bilitacyjnego oraz środków higie-
nicznych dla podopiecznych nie-
medycznego hospicjum.

(D)

– To był bardzo udany wieczór – mówi 
ksiądz Grzegorz Jagieł o drugiej Chwałę-
cickiej Biesiadzie, która odbyła się w pod-
ziemiach kościoła św. Jana Nepomucena. 
Zorganizowało ją Stowarzyszenie Dzia-
łań Lokalnych Chwalynciok dla uczcze-
nia setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 4 grudnia w tym sa-
mym miejscu odbędzie się kolejna biesia-
da – barbórkowa. 

10 listopada w drugiej Chwałęcickiej 
Biesiadzie wzięło udział blisko sto osób. 
W jej trakcie odbyły się warsztaty winiar-
skie, dziecięcy konkurs pieśni patriotycz-
nej, występy wokalne duetu z Przygo-
dy, wspólne śpiewy oraz kiermasz prze-
tworów domowej roboty. Prezentowano  
i sprzedawano najróżniejsze wyroby, m.in. 
dżemy, miody, kiszonki czy konfitury i wy-
mieniano się przepisami na różne domo-

we specjały, jak choćby pasta słoneczni-
kowa. 4 grudnia w samo południe w chwa-
łęcickim kościele proboszcz Jagieł odpra-
wi tradycyjną mszę świętą w intencji gór-
ników i ich rodzin i to nie tylko z tej dziel-
nicy. Po mszy w podziemiach kościoła od-
będzie się biesiada barbórkowa. Biesiad-
nikom przygrywać będzie górnicza orkie-
stra dęta kopalni Jankowice, a swoimi wo-
kalno-tanecznymi talentami pochwalą się 
najmłodsi mieszkańcy dzielnicy. Będzie 
też coś dla ciała – krupnioki, piwo, smalec 
i kiszone ogórki.                                              (S)

3  g r u d n i a  w  R y b n i k u 
rozpocznie się 17. Czapka św. 
Mikołaja, czyli charytatywna 
akcja organizowana przez 
Młodzieżową Radę Miasta 
Rybnika.

Ponad setka uczniów rybnic-
kich szkół ponadpodstawowych 
i przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miasta Rybnika w mikołaj-
kowych czapkach, ze specjalny-
mi identyfikatorami i oznakowa-
nymi puszkami, od poniedziałku 
do piątku od 9 do 19 oraz w sobo-
ty od 9 do 16 będą zbierać pienią-
dze w Focusie oraz żywność, sło-
dycze, artykuły szkolne, kosmety-
ki, drobne sprzęty i pieniądze w hi-
permarkecie Auchan. Adresatami 
charytatywnej akcji nie będą już 
wyłącznie dzieci, które objęte są 
wsparciem rządowym w ramach 
programu 500 plus. – Oprócz 
dzieci, ale tych najbardziej potrze-
bujących, tym razem chcemy też 
dotrzeć z pomocą do seniorów, 

osób samotnych i niepełnospraw-
nych – wyjaśnia Katarzyna Korba  
z wydziału edukacji, która nad-
zoruje  pracę MRM. Podob-
nie jak przed rokiem młodzież  
w czapkach będzie też kwesto-
wać w Teatrze Ziemi Rybnickiej: 
przed Biesiadą Śląską 8 grudnia 
(16.30-17.00) i retransmisją opery 
„La Traviata” 18 grudnia (17.00-
17.30). Wzorem lat ubiegłych  
w rybnickich szkołach prowadzo-
na będzie też zbiórka makulatu-
ry i żywności. Kwesta w centrach 
handlowych potrwa do 21 grudnia. 
Dzień później wolontariusze MRM 
i pomagający im dorośli odwie-
dzą osoby potrzebujące wsparcia 
i wręczą im świąteczne prezenty. 
W ubiegłym roku młodzież zebra-
ła 36.880 zł oraz towar o warto-
ści ponad 15 tys. zł. Pozwoliło to 
przygotować 720 paczek.

(S)

Kwestowali 
dla ciężko chorych

Wrzuć 
do czapki!

Milion już jest!
Wciąż jednak potrzeba 600 tys. zło-

tych, by Martynka Kaczmarek, czterolet-
nia rybniczanka, mogła poddać się tera-
pii w Niemczech. Tylko ona daje chorują-
cej na neuroblastomę dziewczynce szan-
sę na życie. 

Na facebookowej stronie (Martynka Kacz-
marek – Nasz Mały Wielki Cud kontra neurobla-
stoma) można wziąć udział w wielu różnych li-
cytacjach, z których dochód przeznaczony jest 
na leczenie dziewczynki. Licytując, można stać 
się m.in. posiadaczem biletów VIP-owskich na 

grudniowy mecz Górnika Zabrze z Arką Gdynia 
i płyty Grubsona z autografem, ale też zmienić 
fryzurę i zrzucić zbędne kilogramy, nauczyć 
się gry na gitarze, zrobić sobie tatuaż, wyku-
pić przelot samolotem czy zjeść romantyczną 
kolację. Do pomocy Martynce zachęcają m.in. 
prezydent miasta Piotr Kuczera, muzycy – bra-
cia Golcowie, Kabaret Młodych Panów i Ma-
riusz Kałamaga, czy aktorka Agnieszka Sien-
kiewicz. W wielu miejscach odbywają się kwe-
sty na rzecz Martynki, a 9 listopada podczas 
koncertu charytatywnego w Domu Kultury  
w Chwałowicach, w którym wzięły udział tłu-
my rybniczan, zebrano prawie 50 tys. zł. 15 li-

stopada udało się przebić szklany sufit, jak mó-
wią bliscy Martynki, czyli zebrać 1 mln zł. Wciąż 
jednak potrzeba 600 tys. zł.

Przypominamy: zbiórki pieniędzy prowa-
dzone są na stronach internetowych: www.
kawalek-nieba.pl/martynka-kaczmarek oraz 
www.siepomaga.pl/walka-martynki. Martynce 
można również pomóc, wysyłając SMS na nu-
mer 72365 o treści: S13657 (koszt to 2,46 zł 
brutto). Przypominamy też dane do przelewu: 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Cho-
rym „Kawałek Nieba” 31 1090 2835 0000 
0001 2173 1374 TYTUŁEM: „1853 pomoc 
dla Martynki Kaczmarek”.

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

  empik
poleca

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zachodzący-

mi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. Wystarczy uważnie przyj-

rzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać, co przedstawia i gdzie się znajduje sfotogra-

fowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do piątku 14 grudnia. 

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

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

empik
19-litrowa butla wody 

z pompką 

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

Rozwiązanie zagadki 10: Zdjęcie opublikowane w październikowym numerze 

„Gazety Rybnickiej” przedstawiało ozdobne zwieńczenie furtki znajdującej się obok 

budynku poczty przy ul. Korfantego. Nagrody otrzymują: Marek Kominek (woda) oraz 

Andrzej Ogrodnik i Magdalena Widera (po jednej książce z Empiku).

Po odbiór nagród zapraszamy od poniedziałku 26 listopada w ciągu miesiąca

Wiesław Myśliwski, „Ucho igielne”, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2018

Punktem wyj-
ścia najnowszej 
powieści Wiesła-
wa Myśliwskiego 
jest pomysł, że 
możemy spotkać 
siebie samych  
z przeszłości. To 
właśnie przyda-
rza się bohatero-
wi książki w san-
domierskim przejściu na schodach, 
zwanym Uchem Igielnym. Opowieść, 
na którą składają się równolegle rela-
cjonowane historie z różnych okresów 
życia, naznaczona jest także pamięcią 
o trudnych wydarzeniach XX wieku. 

•   •   •
CD Paweł Domagała, „1984”, Mystic 

Production 2018
Płyta Pawła 

Domagały, za-
wierająca nie-
kwestionowany 
przebój ostat-
nich miesięcy 
(„Weź nie py-
taj”), to muzycz-

ny powrót do przeszłości – dzieciństwa 
lat 80., pierwszych zauroczeń i waż-
nych życiowych pytań. Refleksje, uczu-
cia i miłe dla ucha dźwięki.

•   •   •
DVD „Whitney”, reż. Kevin Macdo-

nald, Kino Świat 2018
Wy b i t ny  t a -

lent, wielka ka-
r iera i  oszała-
m i a j ą c a  u r o -
da nie pokona-
ły największych 
demonów Whit-
ney Houston. Ar-
tystka przez wie-
le lat zmagała się 
z uzależnieniami, 
doświadczała przemocy w toksycz-
nym małżeństwie i nie potrafiła budo-
wać relacji z otoczeniem. Film zawiera 
wiele dotąd niepublikowanych materia-
łów z prywatnego archiwum tragicznie 
zmarłej gwiazdy, a także wywiady z jej 
bliskimi, przyjaciółmi i ludźmi z branży.



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.

Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniż-
szego 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 dostęp-
na jest na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

26/27.11 Apteka „Słoneczna”, ul. energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice

27/28.11 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście 

28/29.11 Apteka, ul. kupiecka 8, tel. 606 834 347 Chwałowice

29/30.11 Apteka „zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016 Boguszowice Osiedle 

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

1/2.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

2/3.12 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

3/4.12 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec

4/5.12 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832 Smolna/kaufland

5/6.12 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ/galeria Śląska

6/7.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

7/8.12 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście 

8/9.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

9/10.12 Apteka „Św. Anny”, ul. kard. kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

10/11.12 Apteka „W golejowie”, ul. keN 20, tel. 32 42 24 396 golejów 

11/12.12 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. kotucza 100, tel. 736 697 831 Maroko-Nowiny/Auchan

12/13.12 Apteka „Hetmańska”, ul. górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce

13/14.12 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

14/15.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle

15/16.12 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

16/17.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080 Boguszowice Osiedle

17/18.12 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

18/19.12 Apteka „W golejowie”, ul. keN 20, tel. 32 42 24 396 golejów 

19/20.12 Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

20/21.12 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049 Ligota-Ligocka kuźnia

21/22.12 Apteka „ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608 Śródmieście/Focus

22/23.12 Apteka „zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016 Boguszowice Osiedle 

23/24.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040 Maroko-Nowiny/os. Dworek

24/25.12 Apteka „zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083 Śródmieście

25/26.12 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

26/27.12 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218 Meksyk

27/28.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

28/29.12 Apteka „galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka 

29/30.12 Apteka „Dr zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

30/31.12 Apteka „Passiflora, ul. z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036 kamień

31.12/1.01 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście 

Nocne 
DYŻURY APTEK
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)  
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Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman
Dermatolog-Wenerolog

tel. 692 427 312

lek. med. 
Urszula Zimoń

Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

lek. med. 
Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

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

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia
tel. 603 192 925

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

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

dr n. med. 
Katarzyna Musioł

Specjalista Pediatra
Onkolog, Hematolog Dziecięcy

tel. 32 432 77 94 od 14.00
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Skorzystaj z naszej oferty 
ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ   
STREFA LECZNICZA
Oferujemy kompleksową rehabilitację 
w zakresie � zykoterapii, hydroterapii, 
masaży i ćwiczeń indywidualnych 
z � zjoterapeutą oraz opiekę  lekarza 
ortopedy. W ofercie również turnusy 
rehabilitacyjne.

STREFA RELAKSU
Oferujemy szeroki wybór masaży i kąpieli, 
urodzinki dla dzieci i dorosłych, sezonowe 
akcje tematyczne oraz specjalne pakiety 
promocyjne na zabiegi relaksacyjne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zakład Rehabilitacji Leczniczej 
Fundacji PGE Energia Ciepła,

I PIĘTRO BASENU Fundacji PGE Energia Ciepła; 
tel. (+48) 32 42 10 300 lub (+48) 603 978 004.

www.fundacjapgeenergiaciepla.pl
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Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

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

Ważne adresy i telefony:

rybnik, rynek 12a
BIURO OGłO SZEń: 

tel. 32 42 60 070

www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

Telefony alarmowe:

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

• Całodobowy Telefon Zaufania – 32 42 33 555

• 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

• 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, śro-
dy, 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 telefo-
nicznym 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 – wtor-
ki, 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. Spo-
tkania „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)

DRUK:

ul. kaliny 7, 41-506 chorzów

www.drukarniakolumb.pl
inFOLinia 0 801 641 691

największy lokalny nakład Twojego ogłoszenia!

Redakcja czynna 
od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny); 
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego godz. 18

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

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury: czwar tki, godz. 16-18 w miejsko-powiatowym biurze SLD, ul. Saint Vallier 6, tel. 503 756 281

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

OFERUJE NASTęPUJąCE USłUGI CMENTARNE: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych • umiesz-

czanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne • oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz prze-
chowanie 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

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

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

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

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

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

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

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






