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Przed nami
świąteczne atrakcje





Kolejne,  przedświąteczne, 
wydanie „GR” ukaże się 
w niedzielę 20 grudnia

Okładka: Jedną ze świątecznych atrakcji w Rybniku będzie 30-metrowa karuzela 
widokowa, która stanęła już na rynku. Na zdjęciu prawie taka sama karuzela w czasie 
ubiegłorocznego bożonarodzeniowego jarmarku w Kielcach.
Zdj. Sławek Rakowski 

Rozmowa z prezydentem Rybnika PIOTREM KUCZERĄ

BUDŻET 
dużych kompromisów
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W połowie listopada przedstawił Pan pro-
jekt przyszłorocznego budżetu miasta. To 
rzekomo pierwszy budżet, w którym wi-
dać, że miasto zaciska pasa…?

Rzeczywiście. To budżet dużych kompro-
misów. Uciekając od populizmu, przedsta-
wiłem projekt, który jest racjonalny i moż-
liwy do zrealizowania. Generalnie mamy 
dwa podstawowe problemy – rozchodzą 
się dwa główne parametry budżetowe. Do-
chody niby rosną, ale wydatki rosną jeszcze 
szybciej. To kwestia niedofinansowanej 
przez państwo oświaty i zadań zleconych 
nam przez władze centralne, do których też 
musimy na ogół dokładać. Ale to też kosz-
ty bieżącego funkcjonowania miasta, czyli 
m.in.: odbijający się na finansach samorzą-
dów wzrost płacy minimalnej i wydatki na 
energię elektryczną. Do tego wszystkiego 
dochodzi sprawa zwrotu podatku od nieru-
chomości za wyrobiska górnicze, pobranego 
w latach 2001-2013. Zaciskamy pasa w każ-
dym z obszarów, w których mamy jakiś wy-
bór. Cieszę się, że radni wspierającej mnie ko-
alicji też uciekają przed populizmem. Budżet 
nie jest jednym wielkim  workiem, bo mamy 
klasyfikację budżetową, która w finansach 
publicznych jest bardzo ważna. Wydatki ma-
jątkowe i wydatki bieżące to jednak zupełnie 
coś innego. 

Wiemy już, że w budżecie miasta znajdą 
się jednak pieniądze na funkcjonowa-
nie sportu, na kulturę, a nawet na panie 
pracujące w przedszkolach jako pomo-
ce nauczycieli. Patrząc więc na to, co w 
ostatnim czasie działo się w mieście i na 
portalach społecznościowych, można 
powiedzieć, że pan celowo wystraszył 
sportowców brakiem dotacji dla klubów 
sportowych, by do większej liczby miesz-
kańców dotarła informacja, że rząd nie 
traktuje uczciwie lokalnych samorządów.

Musimy zacząć głośno mówić o tym, że 
dobra, sprawna samorządność musi być 
oparta na trwałych podstawach finan-
sowych. Taki był zamysł, gdy tworzono  
w Polsce samorządy, a w Konstytucji mamy 

zapis, że za zadaniami zlecanymi samo-
rządom muszą iść pieniądze pozwalające 
na ich realizację. Tymczasem do oświaty  
i zadań zleconych dokładamy coraz więcej. 
W 2014 dołożyliśmy do oświaty 34 mln zł, 
a w przyszłym roku dołożymy już 63 mln. 
Bardzo się cieszę, że współpraca z radnymi 
koalicji (Koalicja Obywatelska i Wspólnie 
dla Rybnika) pozwoliła znaleźć rozwiąza-
nia kompromisowe i dokonać przesunięć  
w tym budżecie. Pozwolą one z jednej strony 
na bieżące funkcjonowanie miasta, w tym 
poszczególnych jego dzielnic, ale również 
na funkcjonowanie całej struktury miejskiej. 
Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałby nasz 
budżet, gdyby subwencja oświatowa z bu-
dżetu państwa w pełni pokrywała koszty 
funkcjonowania oświaty. Na sport i kulturę 
fizyczną wydajemy rocznie około 5 mln zł, 
choć ostatnio nieco mniej. Tymczasem tylko 
do funkcjonowania szkół dopłacimy w przy-
szłym roku około 63 mln zł.  Z takimi samymi 
problemami zmaga się większość samorzą-
dów. Jeśli rząd nadal będzie traktował miasta 
i gminy w ten sposób, skończy się to zagładą 
samorządności, jaką znamy. 

Prognoza ministra  finansów co do przy-
szłorocznych przychodów naszego bu-
dżetu z tytułu udziału miasta w podatku 
PIT wygląda jednak całkiem dobrze.

Tyle że już w tym roku okazało się, że 
prognozy ministra są zawyżone i że do bu-
dżetu wpływa znacznie mniej pieniędzy. 
Dlatego konstruując budżet na rok 2021, 
założyliśmy, że z podatku PIT wpłynie 210 
mln zł, a nie 215, jak prognozuje minister. 
Ale na życie rybniczan ma też wpływ bu-
dżet Unii Europejskiej. Przypomnę tylko, 
że do tej pory z unijnych funduszy pomo-
cowych Rybnik pozyskał już 1,1 miliarda zł.  
Co ważne, to pieniądze, których nie musimy 
zwracać. Bez tych funduszy w ostatnich 25 
latach nie zrealizowalibyśmy kluczowych 
dla nas inwestycji, by wspomnieć tylko te 
największe: budowę kanalizacji i drogi re-
gionalnej Racibórz – Pszczyna. Ale były też 
dziesiątki innych. To właśnie dzięki finan-

sowemu wsparciu UE od kilku już ładnych 
lat termomodernizujemy w mieście kolejne 
budynki użyteczności publicznej, głównie 
szkoły. Bez unijnego wspomagania walka  
o czystsze powietrze w naszym mieście by-
łaby właściwie niemożliwa.  

Rząd, zastanawiając się nad zawetowaniem 
przyszłorocznego budżetu Unii, stąpa po 
cienkim lodzie, bo unijne dofinansowania po-
krywają na ogół do 85 proc. kosztów dużych 
samorządowych inwestycji. Jeśli UE za nie-
przestrzeganie praworządności wykluczy Pol-
skę z programu dofinansowań, to dla polskich 
samorządów będzie to prawdziwa katastrofa. 

Spółka Bapro otrzymała decyzję środowi-
skową i może już ubiegać się o koncesję 
na wydobycie węgla zalegającego pod 
dzielnicą Paruszowiec.

To dla nas zła wiadomość. Jako miasto 
zrobimy wszystko, by ten szalony pomysł 
nie został zrealizowany. Odwołałem się już 
od tej decyzji do Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska. Z kolei w Sądzie Administra-
cyjnym w Gliwicach będziemy walczyć o to, 
by zmieniony przez nas plan zagospodaro-
wania, który unieważnił wojewoda, zaczął 
jednak obowiązywać, a wtedy budowa 
kopalni będzie praktycznie niemożliwa.  
W XXI wieku chcemy stawiać na  czyste, no-
woczesne technologie, a nie na nową kopal-
nię i degradację terenu.

Rozmawiał Wacław Troszka
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aktualności

To na jego podstawie część zadań 
publicznych miasto zleca właśnie orga-
nizacjom pozarządowym, przekazując 
im na to dotacje z budżetu miasta po 
wcześniejszym rozstrzygnięciu tzw. 
konkursów grantowych. 19 listopada 
uchwałę podjęto po długiej i gorącej 
dyskusji. Za przyjęciem programu gło-
sowało 12 radnych, przeciw 11, a 1 rad-
ny wstrzymał się od głosu. Wszystko  
z powodu braku w projekcie uchwa-
ły, na liście zadań priorytetowych 
„wspierania i upowszechniania kultu-
ry fizycznej”. Wtedy jeszcze pieniędzy 
na wsparcie działających w mieście 
klubów sportowych nie było również  
w projekcie przyszłorocznego budże-
tu miasta, co już wcześniej wywołało  
w mieście, ale i na portalach społeczno-
ściowych prawdziwą burzę. Sportowe 
środowisko skrzyknął i zmobilizował 
m.in. do zbierania podpisów poparcia 
Tomasz Kieczka, prezes TS ROW, klubu 
dziewczęcej piłki nożnej, który na Fa-
cebooku m.in. na bieżąco analizował  
i porównywał projekt przyszłoroczne-
go budżetu Rybnika z budżetowymi 
projektami miast podobnej wielkości. 

W czasie dwugodzinnej dyskusji 
poprzedzającej głosowanie nad przy-
jęciem „Programu współpracy” opozy-
cyjny radny Arkadiusz Szweda, który 
przed tą sesją zrezygnował z członko-
stwa w klubie radnych PiS-u, propono-
wał, by odrzucić uchwałę w głosowa-
niu, potem w czasie prac w komisjach 

branżowych rady miasta poszukać  
w projekcie budżetu miasta pienię-
dzy na sport, a „Program współpracy”, 
uzupełniony już o „wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej” przyjąć 
na dodatkowej sesji na początku grud-
nia. Z kolei o przyjęcie uchwały prosił 
wiceprezydent Piotr Masłowski, tłu-
macząc, że nieprzyjęcie programu nie 
pozwoli na czas zorganizować konkur-
sów grantowych dla stowarzyszeń na 
prowadzenie stałych placówek takich 
jak Środowiskowy Dom Samopomocy 
przy ul. Karłowicza w dzielnicy Północ, 
prowadzony obecnie przez stowarzy-
szenie Oligos. Bez rozstrzygnięcia tych 
konkursów nie będzie można podpisać 
umów na 2021 rok. Masłowski przeko-
nywał, że nieprzyjęcie programu nijak 
nie poprawi sytuacji klubów sporto-
wych. Poinformował też, że w czasie 
oficjalnych konsultacji żadne z blisko 
400 działających w Rybniku stowarzy-
szeń nie wniosło uwag do treści „Pro-
gramu współpracy”. Chwilę później 
radny Jacek Mularczyk zarzucił wice-
prezydentowi Masłowskiemu szan-
tażowanie rady. Głos zabrał również 
prezydent Piotr Kuczera, zwracając 
uwagę, że przedstawiony przez niego 
projekt budżetu miasta na przyszły 
rok nie jest wersją ostateczną. Dodał, 
że czeka na propozycje, również opo-
zycji, ewentualnych przesunięć w bu-
dżetowym projekcie. Kilka dni później,  
23 listopada, pojawiło się oświad-

czenie prezydenta Kuczery, w któ-
rym poinformował on mieszkańców,  
że w wyniku kilkudniowej, wewnętrz-
nej dyskusji razem z radnymi wspierają-
cej go koalicji (Platforma Obywatelska 
i Wspólnie dla Rybnika) zdecydowali 
oni o przesunięciach kwot w ramach 
tzw. wydatków bieżących w projek-
cie budżetu, co pozwoli na częściowe 
dofinansowanie kultury i sportu oraz 
utrzymanie stanowisk pomocy na-
uczyciela w miejskich przedszkolach. 
Zaproponowane zmiany mają być te-
raz wprowadzone do projektu budże-
tu w trakcie prac komisji branżowych 
rady miasta. Ostateczny kształt budże-
tu na 2021 rok, więc i wysokość nakła-
dów na sport, mamy poznać 4 grudnia 
po posiedzeniu komisji finansów RM. 
Oczywiście wszystko to przy założeniu, 
że jego uchwalenie na sesji budżeto-
wej 17 grudnia głosami wspierającej 
prezydenta koalicji PO – Wspólnie dla 
Rybnika (ma nad opozycją przewagę 
jednego głosu) stanie się faktem.  

 19 listopada radni podjęli także 
uchwałę w sprawie wystąpienia do 
premiera rządu z apelem „o podjęcie 
kompleksowych działań rekompen-
sujących samorządom znaczne ubytki 
dochodów z tytułu m.in. obniżenia sta-
wek podatku dochodowego od osób 
fizycznych”. W radzie miasta mamy 
obecnie i klub radnych PiS-u, czyli par-
tii rządzącej (8 radnych), i klub opozy-
cyjnej względem rządu Platformy Oby-
watelskiej (7 radnych). Ostatecznie za 
apelem opowiedziało się 18 radnych, 
nikt nie zagłosował przeciw, a 5 rad-
nych wstrzymało się od głosu. 

Wacław Troszka  

W obu przypadkach uchwalenie nowych planów ma taki 
sam cel – przeznaczenie części objętych nimi terenów pod 
infrastrukturę techniczną oraz ciepłownictwo. Wszystko po 
to, by było możliwe przeprowadzenie niezbędnych inwe-
stycji wynikających z aktualnego planu zaopatrzenia miasta 
w ciepło. Przypomnijmy, że po wycofaniu się państwowych 
spółek z koncepcji, a nawet z podpisanych już z miastem 
porozumień, zakładających ogrzewanie Rybnika ciepłem z 
rybnickiej elektrowni, PGNiG Termika przedstawiła koncep-
cję zakładającą zasilanie miejskiego ciepłociągu (sieci cie-
płownicze do miasta nie należą) przez sześć lokalnych cie-
płowni gazowych. By ich wybudowanie wraz z niezbędnymi 
przyłączami było możliwe, konieczne było wprowadzenie 

stosownych zapisów do miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Przyjęte plany umożliwiają nie tyko 
budowę kotłowni gazowych, ale również zabudowę tzw. 
układów kogeneracyjnych do skojarzonej produkcji ciepła i 
energii elektrycznej. W przypadku obu przyjętych miejsco-
wych planów zagospodarowania zastosowano pełną proce-
durę planistyczną i w obu przypadkach do wyłożonych do 
publicznego wglądu projektów planów nie wniesiono żad-
nych uwag. Planowane ciepłownie z kotłami gazowymi mają 
powstać m.in. przy ul. 3 Maja w sąsiedztwie ronda Chwało-
wickiego, a także na terenie ciepłowni Chwałowice należącej 
do Polskiej Grupy Górniczej. 

(WaT)

    Program współpracy

Plany dla ciepłownictwa
Dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęła w czasie październikowej sesji rada miasta. Pierwszy 
z nich (MPZP 54-23) dotyczy terenu w rejonie ul. 3 Maja, natomiast drugi (MPZP 57) czterech terenów w rejonie ulic: 
Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków. 

W czasie listopadowej sesji radni przyjęli uchwalany co roku „Program 
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 
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ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA
Stało się! W związku z nowymi obo-
strzeniami wszystkie placówki kultury 
w naszym mieście zostały zamknięte 
do odwołania. Podobny los spotkał 
też mieszczący się przy ul. Sobieskie-
go 20 Punkt Informacji Miejskiej Halo! 
Rybnik oraz domy kultury, Teatr Ziemi 
Rybnickiej, muzeum, bibliotekę głów-
ną i wszystkie jej filie. – Nie będą reali-
zowane zamówienia i zwroty książek. 
Na czas zamknięcia biblioteki terminy 
zwrotów zostają przedłużone, a kary 
za niezwrócone w tym czasie książki  
i płyty nie będą naliczane. Oczywiście 
wszystkie zaplanowane na ten czas 
wydarzenia również zostają odwołane 
– informuje Karolina Doliba.

ŚCIEŻKA Z NAGRODĄ
Rybnicka „Ścieżka edukacyjna do 
nauki jazdy i prowadzenia wózka in-
walidzkiego” otrzymała wyróżnienie 
podczas 10. edycji konkursu Samorząd 
Równych Szans, na najlepsze projekty 
na rzecz osób z niepełnosprawnościa-
mi, realizowane przez samorządy. Przy-
pomnijmy: ścieżka z barierami, jakie 
osoby jeżdżące lub prowadzące wózki 
inwalidzkie na co dzień mogą spotkać 
w przestrzeni publicznej, powstała  
w 2019 roku na terenie parku przy ryb-
nickim kampusie. Jej inicjatorką była 
Elżbieta Piotrowska ze stowarzyszenia 
Oligos, a ścieżkę na zlecenie miasta 
wykonali pracownicy Rybnickich Służb 
Komunalnych. Znajdziemy tam m.in. 
dukt leśny, odcinki z piaskiem, żwirem 
czy brukiem, schody, drzwi wahadło-
we i pochylnię, a przy każdej z prze-
szkód umieszczono piktogram podpo-
wiadający, jak najsprawniej ją pokonać.

LEPSI I GORSI
Rybnik na 12 miejscu, Żory na 25.,  
a Jastrzębie-Zdrój na 44 – takie pozy-
cje zajmują miasta naszego regionu  
w Rankingu Samorządów 2020 dzien-
nika „Rzeczpospolita”. Dla Żor i Jastrzę-
bia tegoroczne lokaty oznaczają awans 
w rankingu, w przypadku Rybnika to 
spadek z drugiego miejsca. Ale nasze 
miasto i tak okazało się lepsze m.in. 
od Gdańska (14 miejsce), Łodzi (18.), 
czy Wrocławia (26.), gorsze natomiast 
od Katowic (9.) oraz Gliwic – zwycięz-
cy wśród miast na prawach powiatu. 
„Rzeczpospolita” od 16 lat ocenia do-
konania lokalnych władz premiując 
przede wszystkim dbałość o zrówno-
ważony rozwój. Zasady rankingu usta-
la kapituła, której przewodniczy były 
premier prof. Jerzy Buzek. Źródłem 
danych podlegających ocenie są in-
formacje udostępniane przez Główny 
Urząd Statystyczny, Ministerstwo Fi-
nansów i lokalne władze w specjalnej 
ankiecie. Miasta na prawach powiatu 
mogły otrzymać maksymalnie 102 pkt. 
W tej edycji Gliwice zdobyły 83,68 pkt., 
a Rybnik – 74,46.

Miasto w skrócie

Dyrektor regionalny ustalił w tej 
decyzji środowiskowe uwarunkowa-
nia wydobycia węgla ze złoża znaj-
dującego się w obrębie Niecki Chwa-
łowickiej. Jak czytamy w decyzji, 
„przedsięwzięcie będzie polegać na 
udostępnianiu i wydobywaniu węgla 
kamiennego wraz z jego przeróbką  
i obejmować będzie roboty górnicze 
oraz budowę obiektów powierzch-
niowych zapewniających prawidło-
wy przebieg procesów eksploatacji 
węgla kamiennego i wzbogacania 
kopaliny. Złoże Paruszowiec leży na 
terenie Rybnika i sąsiedniej gminy 
Czerwionka-Leszczyny. Powierzch-
nia złoża to 25,99 km2; powierzchnia 
projektowanego obszaru górniczego 
„Paruszowiec” wynosi 11,6 km2, a po-
wierzchnia projektowanego terenu 
górniczego „Paruszowiec” 12,6 km2”.

Dokument liczy 63 strony. Punkt II 
zawiera „warunki wykorzystania tere-
nu ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych war-
tości przyrodniczych, zasobów natu-
ralnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciążliwości dla terenów sąsiednich”. 
Wrażenie robi zakres i stopień uszcze-
gółowienia wytycznych. W podpunk-
cie II.1.16 czytamy: „Wycinkę drzew, 
starych, dziuplastych, należy poprze-
dzić kontrolą specjalisty przyrodnika 
(botanika, entomologa, chiroptero-
loga, teriologa) pod kątem występo-
wania chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów (w tym porostów). 
W razie stwierdzenia występowania 
chronionych gatunków nadzór przy-
rodniczy określi dalszy sposób postę-
powania”. Znając realia, trudno nie 
zapytać, kto w przypadku inwestycji 
prowadzonej przez prywatną spółkę 
przypilnuje, a w razie potrzeby wyeg-
zekwuje przestrzeganie wszystkich 
tych szczegółowych wytycznych. 

Od decyzji środowiskowej RDOŚ-u 
do Głównej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Warszawie odwołał się już 
prezydent Rybnika, a wkrótce mają 
tam trafić jeszcze kolejne pisma za-

wierające kolejne zastrzeżenia miasta 
wobec decyzji wydanej w Katowi-
cach. 

Magistrat czeka też na wyznacze-
nie terminu rozprawy w Wojewódz-
kim Sądzie Administracyjnym w Ka-
towicach. Miasto wniosło tam skargę 
na tzw. rozstrzygnięcie nadzorcze 
wojewody, unieważniające uchwa-
łę Rady Miasta Rybnika w sprawie 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
terenów przy ul. Golejowskiej. Gdyby 
zmieniony plan zaczął obowiązywać, 
praktycznie uniemożliwiłby spółce 
wybudowanie kopalni w miejscu,  
w którym to zaplanowano. Uchwałę  
o zmianie planu zaskarżyła też w WSA 
spółka Bapro, która domagała się roz-
strzygnięcia obu skarg (miasta i spół-
ki) w ramach jednego postępowania, 
ale sąd na to się nie zgodził i zawiesił 
na razie sprawę ze skargi Bapro. Jeśli 
sąd utrzyma w mocy rozstrzygnięcie 
nadzorcze wojewody, skarga Bapro 
stanie się oczywiście bezzasadna. 

W czasie debaty zorganizowanej 
przez telewizję TVT prezes Bapro Ma-
rek Budziński (były dyrektor kopalni 
Chwałowice) zapewniał, że mająca 
powstać kopalnia będzie zakładem 
nowoczesnym, „z innej epoki”, a pro-
dukowany przez nią węgiel będzie 
dobrej jakości i konkurencyjny ce-
nowo. Przekonywał, że tylko 25 proc. 
wydobycia jest zaplanowane pod 
terenami zabudowanymi i że szko-
dy górnicze nie zagrażają zakładom 
funkcjonującym na terenach dawnej 
Huty Silesia. Z kolei biorący udział  
w debacie przewodniczący rady mia-
sta Wojciech Kiljańczyk raz jeszcze 
wyraził zdecydowany sprzeciw władz 
miasta wobec planów uruchomienia 
w mieście nowej kopalni. Mówił też 
o potrzebie tworzenia nowego wi-
zerunku Rybnika jako miasta nowo-
czesnego, wiążącego swą przyszłość 
z nowoczesną gospodarką i nowymi 
technologiami. 

Wacław Troszka

Bapro ma już 
decyzję środowiskową

28 października Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 
wydał spółce Bapro tzw. decyzję środowiskową w sprawie wydobycia węgla ze 
złoża Paruszowiec. Pozwala ona spółce ubiegać się w Ministerstwie Środo-
wiska o koncesję na jego wydobycie, co będzie kolejnym ważnym krokiem 
na drodze do realizacji planów spółki. Tak jak deklarują jej przedstawiciele, 
wciąż zamierza ona wybudować i uruchomić w Rybniku nowoczesną prywatną 
kopalnię. Wniosek o decyzję środowiskową zarząd spółki złożył na początku 
września 2016 roku.
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aktualności

– Co do zasady, stawki podatku od 
nieruchomości są maksymalnej wyso-
kości (maksymalne stawki podatku co 
roku określa w obwieszczeniu minister 
finansów), ale w stosunku do tegorocz-
nych stawek wzrosną jedynie o stopień 
inflacji, czyli o 3,9 proc. – poinformował 
radnych skarbnik miasta Dariusz Skaba. 
Wyjątek stanowi podatek od budowli 
służących odprowadzaniu ścieków. W 
tym przypadku maksymalna stawka 
wynosi 2 proc. ich wartości, natomiast 
w  projekcie uchwały wpisano wartość 
1,5 proc. O wysokość utraconych wpły-
wów do budżetu miasta w wyniku nie-
zastosowania stawki maksymalnej za-
pytał radny Jacek Mularczyk (Wspólnie 
dla Rybnika). Jak wyjaśnił skarbnik, to 
kwota 2 mln 856 tys. zł. Dariusz Skaba 
zauważył też, że gdyby zastosowano 
w tym przypadku stawkę maksymalną, 
to na pewno znalazłoby to swoje odbi-
cie w taryfach opłat za odbiór ścieków, 
czyli generalnie w cenie wody dostar-
czanej przez Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji. W głosowaniu 14 
radnych było za przyjęciem uchwały 
podatkowej, a 10 przeciw. Chwilę póź-
niej przyjęto uchwałę ustalającą stawki 
podatków od środków transportowych. 

EKOULGA PODATKOWA: To dwuletnie zwolnienie z podatku od nieruchomo-
ści budynków jednorodzinnych ogrzewanych ekologicznym źródłem ciepła, czy-
li ciepłem z ciepłociągu lub gazem, prądem, kotłami olejowymi bądź pompami 
ciepła. Właściciele budynków, którzy w tym roku wymienili źródło ciepła na eko-
logiczne lub w tym roku ukończyli budowę domu z takim właśnie ogrzewaniem, 
jeśli chcą skorzystać z ulgi podatkowej w roku przyszłym i w roku 2022, muszą 
najpóźniej 5 stycznia 2021 roku złożyć stosowny wniosek w magistrackim wy-
dziale podatków. Co ważne, zgodnie z §4 przywoływanej już uchwały rady mia-
sta podatkowego zwolnienia nie można zastosować wobec podatników zalega-
jących, na dzień 5 stycznia każdego roku podatkowego, z zapłatą zobowiązań 
wobec miasta. Więcej informacji pod numerem tel. 32 43 92 155.

STAWKI 
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
NA ROK 2021
Roczna stawka za metr kwadratowy 
powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego wzrośnie o 4 grosze, 
z 0,81 zł do 0,85 zł za 1 m2. Stawka 
za metr kwadratowy budynku (lub 
jego części) związanego z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej  
o 94 grosze, z 23,90 zł do 24,84 zł. W 
przypadku budynków związanych z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
roczna stawka za metr kwadratowy 
wzrośnie o 19 groszy i będzie wyno-
sić już nie 4,87 zł, ale 5,06 zł.
Jeśli chodzi o grunty, to w przypad-
ku tych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w przyszłym 
roku roczna stawka będzie wynosić 
99 groszy za 1 m2 (wzrost o 4 grosze; 
obecnie 95 groszy). Za grunty pozo-
stałe, m.in. tereny mieszkaniowe, za-
płacimy natomiast 52 grosze za 1 m2 
(wzrost o 2 grosze, obecnie 50 groszy).

   Podatki 2021
W czasie październikowej sesji praktycznie bez dyskusji rada miasta przyjęła 
uchwały określające wysokość przyszłorocznych podatków lokalnych, czyli 
od nieruchomości i środków transportowych. Jak tłumaczył skarbnik miasta, 
i jedne, i drugie wzrosną w stosunku do tegorocznych stawek o stopień inflacji. 

W tym przypadku 16 radnych było „za”, 
7 „przeciw”, a jeden radny wstrzymał się 
od głosu.

Rok 2021 będzie drugim rokiem obo-
wiązywania ekoulgi, czyli dwuletniego 
zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści budynków jednorodzinnych (góra 
dwa lokale mieszkalne) ogrzewanych 
ekologicznymi źródłami ciepła, czyli 
ciepłem systemowym lub gazem, prą-
dem, kotłami olejowymi bądź pompa-
mi ciepła.

Jak informuje magistracki wydział 
podatków, w tym roku z ulgi tej ko-
rzystają właściciele 1.793 budynków, 
a roczne wpływy podatkowe do miej-
skiej kasy są z tego tytułu mniejsze  
o 238.467 zł.                                            (WaT) 

Jak było do przewidzenia, złożyło 
ją konsorcjum rybnickich firm EKO 
(lider konsorcjum) i SEGO, które od 
lat tym się zajmują, również obec-
nie. Oferta konsorcjum opiewa na 
85,065 mln zł, tymczasem magistrat 
przeznaczył na sfinansowanie tego 
zamówienia znacznie mniej, bo 
78,771 mln zł. Wygląda jednak na to, 
że miasto nie ma wyjścia, bo począ-
tek nowego roku 2021 praktycznie 
już za miesiąc.

W Rybniku odpady są odbierane  
z 21.388 nieruchomości.

Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, 
przetarg nie był jeszcze formalnie 
rozstrzygnięty, a konsorcjum Eko-
-Sego miało czas do 26 listopada na 
złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy z miastem. 
Ważne dla przyszłorocznej gospo-
darki śmieciowej w mieście decyzje 
zapadną prawdopodobnie na do-
datkowej sesji rady miasta, która ma 
się odbyć 3 grudnia. Na 17 grudnia 
jest zaplanowana sesja budżetowa. 

(WaT)    

Prezenty 
na jarmarku?

12. Rybnickie Boże Narodzenie 
będzie inne niż zwykle – ze wzglę-
du na sytuację pandemiczną nie za-
planowano wspólnego kolędowa-
nia i wigilijki dla mieszkańców, ma 
się za to odbyć tradycyjny jarmark 
świąteczny. Stoiska z rękodziełem, 
specjałami kulinarnymi i ozdobami 
mają być czynne do 24 grudnia, od 
poniedziałku do czwartku od 10.00 
do 18.00, a od piątku do niedzieli 
od 10.00 do 20.00. Na rynku ma też 
stanąć spory diabelski młyn, czyli 
karuzela w pionie. Przejazd nią jest 
płatny: bilet normalny kosztuje 20 zł, 
ulgowy – 15 zł (dzieci do 8 lat). 

   Przetarg z przebiciem
Tylko jedną ofertę złożono w zorganizowanym przez urząd miasta  
przetargu na odbiór, transport i przetwarzanie odpadów komunalnych  
z terenu miasta w latach 2021-2022. 

6



Miasto w skrócie
O CHOROBACH PSYCHICZNYCH
Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych CRIS zaprosiło pracowni-
ków rybnickich instytucji, urzędów, 
szkół, działaczy organizacji poza-
rządowych, lekarzy i duchownych 
na bezpłatną prelekcję na temat 
chorób psychicznych. Odbyła się 
ona 29 października w formie zdal-
nej na platformie Zoom, a jej celem 
było poszerzenie wiedzy uczestni-
ków na temat zaburzeń i chorób 
psychicznych, zmniejszenie lęku 
przed kontaktem z osobami choru-
jącymi psychicznie i stygmatyzacji 
osób doświadczających kryzysów 
psychicznych. Zajęcia poprowadziły 
Agnieszka Ejsmont z Grupy Wspar-
cia Osób z Doświadczeniem Kry-
zysu Psychicznego TROP i Barbara 
Stachura, psycholog i trener pracy. 
Prelekcję zorganizowano w ramach 
projektu „Punkt informacyjno-do-
radczy dla osób niepełnosprawnych 
i ich otoczenia”, współfinansowane-
go przez miasto. Dzięki niemu 19 
listopada zaplanowano też zdalne 
warsztaty. 

W DUECIE
12 listopada strażnicy miejscy za-
trzymali w Śródmieściu dwóch zło-
dziei. Pierwszy wpadł na ulicy Ra-
ciborskiej. Uwagę funkcjonariuszy 
przykuł fakt, że dwóch mężczyzn 
posiada dużo damskich kosmety-
ków. Złodziej okazał się osobą bez-
domną. W trakcie interwencji wska-
zał sklep, w którym dokonał kradzie-
ży. Kilka godzin później po nieswoją 
własność sięgnął jego towarzysz. 
Strażnicy zauważyli bezdomnego  
z dużą butelką whisky w pasażu pro-
wadzącym do placu Wolności. Męż-
czyzna przyznał, że wyniósł alkohol 
ze sklepu. Złodziejski duet został 
przekazany policji.

BARBÓRKA BEZ BIESIADY
Tradycji musi stać się zadość, dla-
tego 4 grudnia w samo południe w 
chwałęcickim kościele proboszcz 
Grzegorz Jagieł odprawi tradycyjną 
mszę świętą w intencji górników  
i ich rodzin. Nie odbędzie się za 
to doroczna biesiada barbórkowa  
w podziemiach kościoła, z organiza-
cji której zrezygnowano ze względu 
na sytuację pandemiczną.

JUŻ SIĘ NIE WYŚPIĄ
W pasażu łączącym ul. Sobieskiego 
z parkingiem przy ul. Brudnioka zli-
kwidowano dwie wnęki z siedziska-
mi, na których stosunkowo często 
spały osoby bezdomne. Podobno 
właśnie ze względu na upodobania 
osób bezdomnych ławki na rybnic-
kim deptaku i przy fontannie na pl. 
Jana Pawła II przed bazyliką św. An-
toniego nie mają oparć. 

W czasie październikowej sesji radni 
przyjęli uchwałę, na mocy której 
od początku przyszłego roku plac 
Teatralny w sąsiedztwie Teatru Ziemi 
Rybnickiej będzie nosił imię twórcy 
kultowych filmów o Śląsku i Śląza-
kach Kazimierza Kutza. 

Z propozycją taką wyszedł europo-
seł Łukasz Kohut, który w trakcie sesji 
odbywającej się w trybie zdalnym sam 
uzasadnił przedmiotową uchwałę, 
przypominając i życiorys, i filmowe do-
konania Kazimierza Kutza. Wspomniał 
m.in. jego internowanie po wprowa-
dzeniu stanu wojennego w grudniu 
1981 roku za „utrzymywanie kontak-
tów z działaczami antysocjalistycznymi 
oraz za negatywny stosunek do władz 
partyjnych i rzeczywistości społecz-
no-politycznej”. – W swoich filmach  
i w życiu prywatnym nigdy nie bał się 
mówić, co myśli i czuje. Mówił wprost, 
bez owijania w bawełnę. Denerwował 
się brakiem zrozumienia Śląska i jego 
mieszkańców w polskiej rzeczywisto-
ści. Ten motyw często przewijał się  
w losach bohaterów jego filmów, 
zwłaszcza w kultowym tryptyku ślą-
skim: „Sól ziemi czarnej” (1969), „Perła 
w koronie” (1971), „Paciorki jednego 
różańca” (1979). Potrzeba i chęć poka-
zania nas samych Ślązaków w relacji do 
Polski i świata zewnętrznego, a także 
pokazanie, że każdy z nas jest „skądś”  
i przez to posiada swoją tożsamość, 

która nie jest wadą, tylko zaletą.  
W swoich felietonach Kutz prowoko-
wał do działania i zwiększonej obywa-
telskiej aktywności na rzecz lepszego, 
czystszego ekologicznie i bardziej 
otwartego na drugiego człowieka Ślą-
ska. Jego zasługi dla polskiej sztuki 
filmowej są bezdyskusyjne. Nie mam 
żadnych wątpliwości, że Kazimierz Kutz 
był prawdziwym śląskim patriotą. Dla-
tego uważam, że to właśnie w Rybniku, 
w mieście, które wraz z powiatem ryb-
nickim odznacza się największym od-
setkiem osób deklarujących tożsamość 
śląską, w mieście wspierającym eduka-
cję regionalną i „w kierym godać ni ma 
gańba”, Kutz powinien znaleźć swój plac 
– argumentował Łukasz Kohut. Wyraził 
też nadzieję, że nadanie placowi Teatral-
nemu imienia Kazimierza Kutza zjed-
noczy przedstawicieli wszystkich opcji 
politycznych, „bo przecież jednoczy nas 
Śląsk”. Projekt uchwały poparł też pre-
zydent Piotr Kuczera, stwierdzając, że 
ów plac Teatralny to idealne miejsce na 
upamiętnienie i uhonorowanie wybit-
nego reżysera. 

W czasie przewidzianym na dyskusję 
żaden z radnych nie zabrał głosu, ale 
uchwały nie podjęto jednogłośnie. Za 
jej przyjęciem zagłosowało 17 radnych, 
2 było przeciw, a 5 wstrzymało się od 
głosu. Uchwała wejdzie w życie z po-
czątkiem 2021 roku. 

(WaT)

Szanowni Państwo!
Z okazji Barbórki składamy życzenia zdrowia 

oraz wszelkiej pomyślności wszystkim górnikom 
oraz pracownikom sektora wydobywczego. 

Niech Święta Barbara wspiera pracowników kopalń 
i otacza opieką górnicze rodziny, zapewniając poczucie 

bezpieczeństwa na niwie zawodowej i osobistej.  
Oby też podejmowane decyzje 

dotyczące branży górniczej 
pozwalały z optymizmem patrzeć w przyszłość, 

zmieniając śląski przemysł 
w duchu sprawiedliwej transformacji. 

Z górniczym Szczęść Boże!

 Prezydent Rybnika Przewodniczący
 Piotr Kuczera Rady Miasta Rybnika
 wraz z pracownikami urzędu Wojciech Kiljańczyk
 i jednostek miejskich i radni miejscy

Kazimierz Kutz zostanie 
patronem placu Teatralnego
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Program zakłada pomoc na-
juboższym mieszkańcom budyn-
ków jednorodzinnych w ich ter-
momodernizacji oraz w wymianie 
starych pieców na niskoemisyjne 
źródła ciepła lub w ich podłącze-
niu do ciepłociągu. W przypadku 
tego programu nie chodzi jednak 
o tradycyjne dofinansowanie. Całą 
termomodernizacyjną inwestycję 
przeprowadzi miasto, które znaj-
dzie wykonawcę i będzie nadzoro-
wać zaplanowane prace. Magistrat 
zakłada, że w ramach programu 
„Stop Smog” stare, węglowe piece 
znikną z blisko 100 budynków. Na-
kłady na jeden taki budynek zgod-
nie z tym, co zapisano w ustawie, 
nie mogą przekroczyć 53 tys. zł. 

Osoby chcące przystąpić do pro-
gramu muszą spełnić łącznie kilka 

ustawowych warunków. Przede 
wszystkim muszą być właściciela-
mi bądź współwłaścicielami bu-
dynków i nie mogą mieć zaległości 
podatkowych wobec miasta. Ko-
lejne wymogi dotyczą zamożności 
– średni miesięczny dochóchód  
w gospodarstwie jednoosobowym 
nie może przekroczyć 1.925 zł,  
a w wieloosobowym 1.375 zł na 
osobę. Z kolei środki własne oraz 
„zasoby majątkowe” osób stara-
jących się o dofinansowanie nie 
mogą przekroczyć 424 tys. zł. Wkład 
własny samego właściciela budyn-
ku ma wynieść 10 proc. wartości 
inwestycji i nie może przekroczyć 
kwoty 5.300 zł. Szczegółowe zasady 
udziału w programie zawiera przy-
gotowany w magistracie porad-
nik, który jest dostępny na stronie  

„Air Tritia – czyste powietrze w sercu Europy” – to tytuł 
konferencji online, która odbyła się 24 listopada, a była 
przeznaczona dla przedstawicieli miast oraz instytucji i 
organizacji zajmujących się szeroko rozumianą ochroną 
powietrza. 

Konferencja była jednym z przedsięwzięć zorganizowa-
nych w ramach unijnego projektu „Air Tritia” (program Inter-
reg Europa Środkowa), finansowanego przez Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest poprawa 
jakości powietrza na pograniczu czesko-polsko-słowackim. 
W trakcie konferencji przeanalizowano nie tylko przyczyny 
mocno zanieczyszczonego powietrza w tej części Europy, 
ale również metody i strategie, przy zastosowaniu których 
państwa i miasta walczą o poprawę jakości powietrza. Jak 
podkreślał reprezentujący Rybnik w tym konferowaniu on-
line wiceprezydent Janusz Koper, wartością projektu jest 
spojrzenie na problem zanieczyszczenia powietrza w ujęciu 
transgraniczym i badanie mas powietrza przemieszczają-
cych się na pograniczu Polski, Słowacji i Czech. – Walka o po-
prawę jakości powietrza nie może się ograniczać do jednego 
miasta, regionu czy nawet kraju – podkreśla wiceprezydent 
Janusz Koper.

W ramach projektu „Air Tritia” mają zostać opracowane 
indywidualne strategie „zarządzania jakością powietrza” dla 
Rybnika i Opola oraz Opawy, Ostrawy i Żyliny, a także wspól-
na strategia dla całego wspomnianego obszaru pogranicza. 

(WaT)

PIWO smogowe
SMOGowej historii Rybnika było poświęco-
ne kolejne PIWO, czyli Panel Interaktywnej 
Wymiany Opinii zorganizowany przez Fo-
rum Obywateli Rybnika. 
W debacie online, którą poprowadził Emil 
Nagalewski z rybnickiego Centrum Rozwo-
ju Inicjatyw Społecznych, od lat związany z 
programem „Wyjście smoga”, wzięli również 
udział m.in.: społeczniczka Joanna Bulandra, 
Ewelina Wołoch z urzędu miasta, a także Mi-
chał Toman, który jako przedstawiciel Funda-
cji Europejskie Centrum Outsourcingu prowa-
dzi punkt informacyjny rządowego programu 
„Czyste powietrze” na terenie Kampusu, oraz 
Andrzej Gołoś, socjolog związany projektem 
„Rybnik 360”, w ramach którego zbierane są 
opinie mieszkańców m.in. na temat przyszło-
ści naszego miasta i wyzwań, z którymi bę-
dzie musiało się zmierzyć. W czasie smogowej 
debaty można było usłyszeć kilka ciekawych 
opinii i pomysłów na skuteczną walkę ze 
smogiem. Emil Nagalewski zauważył, że pa-
trząc na zapisy obowiązującej w naszym wo-
jewództwie uchwały antysmogowej, debata 
odbywała się na 408 dni przed ostatecznym 
terminem zaprzestania użytkowania najstar-
szych pieców węglowych. Pełny zapis debaty 
jest dostępny na facebookowej stronie Forum 
Obywateli Rybnika. 

(WaT)

Złe powietrze 
transgraniczne

Stop Smog – urząd przyjmuje wnioski

internetowej miasta w zakładce po-
święconej programowi „Stop Smog” 
(www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/
program-stop-smog). Stamtąd również 
można pobrać wszelkie potrzebne dru-
ki, czyli wniosek o udział w programie 
oraz niezbędne załączniki. Wypełniony 
wniosek wraz z załącznikami należy 
wrzucić do skrzynki podawczej przy 
wejściu do urzędu miasta (nowa część) 
bądź przesłać pocztą. W przypadku py-
tań i wątpliwości dodatkowe informa-
cje można uzyskać telefonicznie (tel. 
32 43 92 013 lub 722 299 213 – numery 
dostępne od godz. 9 do 13) lub mailo-
wo (ekologia@um.rybnik.pl). 

(WaT)

W połowie listopada urząd miasta rozpoczął przyjmowanie wniosków o 
pomoc w ramach wdrażanego przez miasto rządowego programu „Stop 
Smog”. Będą przyjmowane do końca tego roku.

ekologia
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Z AMBONY
3 listopada swoje święto patronalne 
obchodzili myśliwi, którym patronuje 
św. Hubert. Członkowie kół łowieckich 
wbrew tradycji nie spotkali się jednak w 
tym dniu na świątecznych hubertusow-
skich łowach, bo polowania zbiorowe, 
w związku z epidemią zostały zawieszo-
ne do odwołania. Myśliwi z rybnickiego 
koła Pod Bukiem w dniu swojego świę-
ta polowali więc wyłącznie indywidual-
nie i z ambon, których na terenie swo-
jego obwodu łowieckiego zbudowali 
ponad 300. 

ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA SMOG  
NIE BĘDZIE
4 listopada w czasie drugiej rozprawy 
Sąd Rejonowy w Rybniku oddalił pozew 
rybniczanki z Niedobczyc, która doma-
gała się od miasta 50 tys. zł zadośćuczy-
nienia za życie w smogu. Sędzia stwier-
dził, że adresatem takich żądań może 
być Skarb Państwa lub przedstawiciel 
administracji rządowej, czyli wojewoda. 

ZGINĄŁ JELEŃ
5 listopada po południu na leśnym 
odcinku ul. Mikołowskiej, potrącony 
rzekomo przez naczepę TIR-a zginął 
dorodny jeleń z okazałym porożem. Nie 
znając okoliczności wypadku nie moż-
na obwiniać kierowcy, nie ulega jednak 
wątpliwości, że znak przestrzegający 
przed przebiegającymi przez jezdnię 
dzikimi zwierzętami należy do najczę-
ściej ignorowanych przez polskich kie-
rowców. 

KOLEJNY BEZDOMNY
W niedzielę 15 listopada z Nacyny wy-
ciągnięto ciało 36-letniego bezdom-
nego, które zauważył przechodzień. 
Policjanci nie stwierdzili działania osób 
trzecich, więc jego utonięcie uznano 
za nieszczęśliwy wypadek. Prokurator 
zarządził sekcję zwłok. Tymczasem po-
licjanci ustalili, że osobą, która zginęła 
we wrześniowym  pożarze pustostanu 
przy ul. Mariańskiej w dzielnicy Północ 
był 47-letni bezdomny.  

NOWE TYTUŁY
Ukazały się pierwsze numery dwóch 
darmowych czasopism, wydanych 
przez stowarzyszenie Akademia Roz-
woju Edukacji Kreatywnej, którego pre-
zesem jest Arkadiusz Trzebuniak, prze-
wodniczący zarządu dzielnicy Golejów. 
„Made in Rybnik” to wydany na kredo-
wym papierze dwutygodnik, który z 
założenia ma prezentować rybnickich 
przedsiębiorców, rzemieślników, twór-
ców itd., „dostarczając powodów do lo-
kalnej dumy”. Z kolei wydrukowany na 
gazetowym papierze miesięcznik „Ryb-
nik 27” ma być forum dzielnic Rybnika. 
Co ciekawe, w najbliższym czasie oba 
tytuły mają się ukazywać co miesiąc 

Miasto w skrócie

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU 
INFORMACYJNEGO „CZYSTE POWIETRZE”

GRUDZIEŃ
Poniedziałki: 7, 14, 28 grudnia od 
godz. 7 do 15, 21 grudnia od godz. 
12-19 
Środy: 2, 9, 16, 23 od godz. 8 do 16
Czwartki: 3, 10, 17 grudnia od godz. 
10 do 19, 31 grudnia od godz. 8 do 
13
Sobota: 5 grudnia od godz. 8 do 13
WTORKI I PIĄTKI NIECZYNNE 

Pracownicy punktu konsultacyj-
nego programu „Czyste powietrze” 
obsługują mieszkańców w siedzibie 
punktu. Biuro mieści się w budyn-
ku „C” (II piętro, pokój 3.2) Kampu-
su przy ul. Rudzkiej 13. Konieczne 
jest jednak wcześniejsze umówienie 
wizyty (obowiązują maseczki, własny 

długopis i dezynfekcja dłoni przed 
wejściem do punktu). Można to zro-
bić za pomocą formularza na stronie 
www.czystepowietrzedlarybnika.pl 
bądź dzwoniąc pod numer telefo-
nu: 517 664 090. Nadal możliwe jest 
uzyskanie porady drogą telefonicz-
ną, mailową (czystepowietrze@feio.
pl) lub za pośrednictwem Skype’a 
(Czyste Powietrze Rybnik). Ze strony 
czystepowietrzedlarybnika.pl moż-
na też pobrać kwestionariusz i wy-
pełniony oddać w punkcie. Na jego 
podstawie pracownik punktu wypeł-
ni wniosek i poinformuje o terminie 
jego odbioru. 

(D)

W 13-osobowym składzie rada 
spotykała się od grudnia 2018 roku 
do połowy października, kiedy to 11 
członkiń złożyło rezygnację z peł-
nionych funkcji. – Dziękuję za każdą 
twórczą dyskusję i zaangażowanie, 
mając nadzieję, że wciąż będziemy 
się spotykać przy okazji działań, 
które będą rozwijały nasze miasto 
– komentował wtedy zaskakującą 
sytuację prezydent Piotr Kuczera. 
Chęć kontynuacji pracy w RRK wyra-
ziły Hanna Kustra i Barbara Płaczek. 
Mówią, że nadal chcą wpływać na 
poprawę jakości życia mieszkańców 
i realizować cele, które były prze-
słanką do powstania w Rybniku rady 
kobiet. – Jest tak wiele spraw, które 
my, kobiety, możemy zmienić. Nasza 
siła, determinacja i chęć działania 
może przynieść wiele dobrego nam 
i naszemu otoczeniu. Zachęcam 
wspaniałe mieszkanki tego miasta 
do wspólnego działania – mówi 
Hanna Kustra, działaczka społeczna, 
aktywistka związana ze Śląskimi Per-
łami i rybnickim Strajkiem Kobiet. Z 
kolei Barbara Płaczek, edukatorka 
seksualna, pedagog, terapeutka 
i specjalistka w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, nadal chce 
wykorzystywać w radzie swoją wie-
dzę i doświadczenie. – Chciałabym 

wspomagać osoby z ograniczeniami 
i uświadamiać najmłodszych, ich ro-
dziców i opiekunów w zakresie cho-
ciażby cyberprzestrzeni czy ubóstwa 
menstruacyjnego. Chcę stworzyć 
miejsca przyjazne osobom z niepeł-
nosprawnościami, m.in przyjazne im 
gabinety ginekologiczne. Rybnik to 
silne i świadome miasto, wierzę, że 
we współpracy z RRK będzie potrafi-
ło wznosić się ponad podziały i kon-
trowersje, dla wspólnego działania 
i rozwoju oraz dla dobra mieszkań-
ców i przyszłych pokoleń – podkre-
śla Barbara Płaczek. 

Obecnie opracowywany jest regu-
lamin rady kobiet, który pozwoli jej 
funkcjonować w nowym kształcie 
już od 1 stycznia. Zgodnie z nowymi 
założeniami ma ją tworzyć siedem 
kobiet – trzy wskazane przez prezy-
denta (w tym dwie, które nie zrezy-
gnowały z pracy w RRK) a cztery – zo-
staną wybrane spośród kandydatek 
zgłoszonych w trakcie naboru, który 
planowany jest w grudniu (szczegó-
łowe terminy i zasady naboru zosta-
ną podane na stronie internetowej 
miasta). Wyboru kandydatek dokona 
komisja złożona z przedstawicielek 
Rybnickiej Rady Kobiet. 

(S)

Rada kobiet po nowemu
Od 1 stycznia Rybnicka Rada Kobiet będzie działać w nowej formule. 

Prezydentowi ma doradzać już nie trzynaście, ale siedem pań. Nie zmienią 
się za to główne cele stawiane przed RRK, czyli działanie na rzecz równo-
uprawnienia i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.
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oferta inw
estycyjna

TERENY WŁĄCZONE DO KATOWICKIEJ SPE-
CJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Miasto posiada uzbrojone nieruchomości in-
westycyjne przy ul. Ekonomicznej i Strefowej, 
włączone do specjalnej strefy ekonomicznej. 
To w ich bezpośrednim sąsiedztwie zainwe-
stowały już Doosan Babcock Energy Polska SA, 
ZSChiM Piotrowice II Sp. z o.o., Eloros Sp. z o.o. 
(Grupa Messer), działa tam również Park Biznesu 
Ballyvesey. Dostępne nieruchomości przezna-
czone są pod działalność produkcyjną, składy i 
magazyny, ale możliwa jest również działalność 
usługowa.

NIERUCHOMOŚĆ PRZY UL. JERZEGO 
GIEDROYCIA

Powstanie Regionalnej Drogi Racibórz – 
Pszczyna i wybudowanie łącznika ulic Brzeziń-
skiej i Jerzego Giedroycia sprawiło, że tereny 
położone w dzielnicach Meksyk i Ligota-Ligocka 
Kuźnia znacznie zyskały na atrakcyjności. Miasto 
planuje na początku przyszłego roku przetarg 
na sprzedaż usytuowanej w tym rejonie nieru-
chomości nr 6004/193 o powierzchni 12.187 
m2. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego teren ten przeznaczony jest 
pod działalność usługową, ale uzupełniająco 
dopuszczona jest również działalność produk-
cyjna.

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SPORTOWEJ
Trwają również prace na terenie byłej kopal-

nianej hałdy przy ul. Sportowej w dzielnicy Nie-
wiadom. To obszar o łącznej powierzchni około 
12 hektarów przeznaczony w planie zagospo-
darowania pod działalność usługową i produk-
cyjną. Miejska spółka Hossa zakończyła tam już 
prace rekultywacyjne i obecnie przeprowadza-
ne są podziały geodezyjne. 

Internetowa baza 
nieruchomości inwestycyjnych

Urząd miasta na stronie internetowej www.rybnik.eu zamieścił 
bazę terenów inwestycyjnych wraz z kartami inwestycyjnymi po-
szczególnych nieruchomości.

Na bieżąco będzie ona poszerzana 
o informacje o kolejnych miejskich 
terenach, ale też o działkach nale-
żących do prywatnych właścicieli. 
Urzędnicy zachęcają więc posiada-
czy terenów przeznaczonych pod in-
westycje usługowe i produkcyjne do 
wypełnienia przygotowanych przez 
magistrat ankiet, co pozwoli rekla-
mować je na stronie miasta.

Na stronie internetowej www.

rybnik.eu w uruchomionym nie-
dawno dziale Biznes można zna-
leźć wiele atrakcyjnych informacji 
przeznaczonych dla inwestorów 
i przedsiębiorców działających  
w mieście. Wśród nich pojawia się 
zakładka „oferta inwestycyjna”, gdzie 
miasto prezentuje tereny przezna-
czone dla potencjalnych inwesto-
rów. Jak mówi odpowiedzialny za 
kontakt i wsparcie inwestorów Da-

wid Strupowski, część z pre-
zentowanych działek jest 
już przygotowana do sprze-
daży, wykonane są operaty 
szacunkowe nieruchomo-
ści i w najbliższych miesią-
cach będą organizowane 
przetargi na ich sprzedaż. 
W magistracie trwają przy-
gotowania do sprzedaży 
kolejnych terenów – wyko-
nywane są podziały geo-
dezyjne nieruchomości, 
procedowane zmiany miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, 
a na miejscu trwa uzbraja-
nie terenów w niezbędne 
sieci. – Już teraz jesteśmy 
jednak gotowi do rozmowy  
z inwestorami i przedsta-
wienia im harmonogramu 
udostępniania poszczegól-
nych terenów.

W
A
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AW
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RO

SZ
KA

Wkrótce miasto ogłosi przetargi na sprzedaż inwestycyjnych działek przy ul. Ekonomicznej i Giedroycia 
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ATRAKCYJNE DZIAŁKI W CEN-
TRUM RYBNIKA

Również w śródmieściu przygotowy-
wane są nieruchomości pod inwestycje 
usługowe lub budynki wielorodzinne.  
W najbliższych miesiącach odbędzie 
się przetarg na zbycie nieruchomości 
położonych przy ul. gen. Józefa Halle-
ra (w sąsiedztwie parkingu wielopo-
ziomowego). Łącznie to teren o po-
wierzchni 1.410 m2 z przeznaczeniem 
pod zabudowę usługową, w tym m.in. 
administrację, biura, handel, a także 
zabudowę wielorodzinną. Więcej in-
formacji na temat przetargu pojawi 
się wkrótce na stronie internetowej 
miasta.

PRYWATNI WŁAŚCICIELE RÓWNIEŻ 
MOGĄ ZGŁASZAĆ I REKLAMOWAĆ 
SWOJE NIERUCHOMOŚCI.

Na stronie rybnik.eu/biznes w za-
kładce „oferta inwestycyjna” znalazła 
się również rubryka poświęcona nie-
ruchomościom przeznaczonym do 
sprzedaży, które są własnością osób 
prywatnych, firm i spółdzielni. Prowa-
dzona przez magistracki Wydział Analiz 
baza nieruchomości będzie budowana 
na podstawie zgłoszeń właścicieli po-
szczególnych działek. Zainteresowani 
powinni w tym celu wypełnić i podpi-
sać dostępną na stronie internetowej 
ankietę, w której podane są podsta-
wowe informacje na temat działki, hali 
czy magazynu, a następnie przesłać 
jej skan na adres mailowy inwestor@
um.rybnik.pl lub za pośrednictwem 
tradycyjnej poczty dostarczyć do Wy-
działu Analiz Urzędu Miasta (44-200 
Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2). 
Dla wzbogacenia oferty zainteresowa-
ni mogą dołączyć zdjęcia terenu bądź 
obiektu.

Warunkiem umieszczenia oferty  

w bazie jest przeznaczenie nierucho-
mości pod działalność gospodarczą 
zgodną z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego w sfe-
rze: produkcji, usług, handlu, budowy 
hoteli, budownictwa mieszkaniowego 
(zorganizowanego), działalności go-
spodarczej związanej z rekreacją i wy-
poczynkiem oraz kulturą. 

Zasady prowadzenia i udostępniania 
Bazy nieruchomości prywatnych na 
miejskiej stronie internetowej:

Oferta zamieszczana jest w Bazie, 
na stronie internetowej rybnik.eu 
bezpłatnie na podstawie pisemnego 
zgłoszenia właściciela nieruchomości  
na formularzu pod nazwą Ankieta 
terenu inwestycyjnego, który należy 
przesłać do UM pocztą tradycyjną 
lub elektroniczną. Przesłanie ankiety 
jest jednoznaczne z potwierdzeniem 
zapoznania się z treścią klauzuli infor-
macyjnej dotyczącej ochrony danych 
osobowych.

Wydział Analiz nie ponosi odpowie-
dzialności za treść ofert.

Zgłaszający ofertę ma obowiązek 
powiadomić pracowników wydziału 
analiz o ewentualnej sprzedaży nieru-
chomości, a także o wszystkich zmia-
nach dotyczących danych przekaza-
nych w ankiecie.

Dane dotyczące własności działki 
(na podstawie bazy ewidencji grun-
tów) oraz przeznaczenia terenu w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego weryfikowane są przez 
pracowników wydziału analiz.

Weryfikacja aktualności ofert prze-
prowadzana będzie przez pracowni-
ków wydziału przynajmniej raz w roku 
– drogą mailową bądź telefonicznie. 
W przypadku braku odpowiedzi zgła-
szającego ofertę na pisemną prośbę 
wydziału o weryfikację złożonej oferty 

(przesłaną pocztą elektroniczną zgod-
nie z podanymi w ankiecie danymi te-
leadresowymi), zostanie ona uznana za 
nieaktualną i usunięta z bazy.

Wycofanie oferty z bazy interneto-
wej następuje na wniosek właściciela 
na podstawie pisemnego zgłoszenia 
(przesłanego do UM pocztą tradycyjną 
lub elektroniczną).

Pracownicy Wydziału Analiz liczą, że 
promocja prywatnych nieruchomości 
z jednej strony ułatwi właścicielom ich 
sprzedaż i zagospodarowanie terenów, 
a z drugiej poszerzy i wzbogaci ofertę 
miasta dla potencjalnych inwestorów.  

Co istotne, również w przypadku 
nieruchomości prywatnych możliwe 
jest uzyskanie ulg podatkowych przy 
realizowaniu nowych inwestycji pod 
produkcję lub usługi w oparciu o Usta-
wę z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu 
nowych inwestycji. Ulgi te przyzna-
wane są w formie decyzji przez Kato-
wicką Specjalną Strefę Ekonomiczną  
w wysokości 25%, 35% lub 45% ponie-
sionych kosztów inwestycyjnych lub 
dwuletnich kosztów zatrudnienia na 
nowo stworzonych miejscach pracy. 
Aby mieć prawo ubiegania się o wspar-
cie, w przypadku mikroprzedsiębior-
ców konieczne jest zobowiązanie się 
do poniesienia (obniżonych) kosztów 
kwalifikowanych nowej inwestycji w 
wysokości co najmniej 200 tys. zł (małe 
przedsiębiorstwa – 500 tys. zł; śred-
nie przedsiębiorstwa – 2 mln zł; duże 
przedsiębiorstwa – 10 mln zł). 

Szczegółowych informacji odnośnie 
terenów inwestycyjnych, a także pro-
wadzonej bazy nieruchomości prywat-
nych udzielają pracownicy wydziału 
analiz pod adresem e-mailowym: inwe-
stor@um.rybnik.pl, a także pod numera-
mi tel. 32 43 92 255 oraz 501 110 265.

(WaT)

Na rozległym terenie przy ul. Sportowej w Niewiadomiu trwają jeszcze podziały geodezyjne
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  TELEFONY NA CZAS EPIDEMII
Infolinia 
Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590

Całodobowa infolinia 
w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115

Ośrodek Pomocy Społecznej  32 42 211 11 (centrala) 
535 372 574 (od poniedziałku  
do piątku od 7.30 do 19.00) 
517 824 097 
(w godzinach pracy placówki)  
głównie dla osób starszych, samotnych  
i niepełnosprawnych. 

Szpital Zakaźny w Raciborzu 32 755 37 37, 32 755 53 69, 
32 755 53 73 do 75 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 3 32 42 91 251, 32 429 10 00

Urząd Miasta 32 439 20 00  
Straż Miejska 986 (alarmowy) lub 32 42 27 254  
Państwowa Inspekcja Pracy 32 422 27 24
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 32 422 60 95

Od 16 listopada w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  
w Orzepowicach liczbę łóżek w ramach tzw. oddziału covido-
wego zwiększono z 50 do 70. Od połowy listopada 10-łóżkowy 
pododdział covidowy funkcjonuje też w ramach oddziału 
pediatrii. Już następnego dnia po jego wydzieleniu sześć łóżek 
było zajętych. 

Jak powiedział nam rzecznik prasowy szpitala Michał Sieroń, 
szpital dysponuje obecnie 40 respiratorami, z których 14 przezna-
czonych jest wyłącznie dla chorych z Covid-19. Od początku jego 
funkcjonowania, czyli od połowy października do 24 listopada 
przez oddział covidowy przewinęło się łącznie 812 pacjentów. Bar-
dziej szczegółowych informacji, np. o liczbie zgonów, szpital nie 
udziela. Wszystkie koszty związane z leczeniem zawirusowanych 
pacjentów NFZ refunduje szpitalowi, podpisując osobne, niezależ-
ne od rocznego kontraktu umowy. 

Co ciekawe, codziennych raportów o liczbie nowych zakażeń 
w Rybniku, a także o liczbie zgonów, osób hospitalizowanych czy 
przebywających na kwarantannie nie znajdziemy już na stronie in-
ternetowej rybnickiego sanepidu. Jak dowiadujemy się z krótkiego 
komunikatu, dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej 
są obecnie udostępniane w sposób scentralizowany. 

(WaT)

Trwająca epidemia w bardzo wymierny sposób 
pustoszy budżet miasta. 

To z jednej strony wydatki na środki dezynfekują-
ce, urządzenia do ich dozowania, maseczki, przyłbi-
ce i różnego rodzaju zabezpieczenia, np. przegrody  
z pleksi, na co miasto wyda w tym roku około 1,2 mln zł,  
a także 800 tys. zł dla WSS nr 3 na zakup aparatu-
ry do diagnostyki Covid-19, ale przede wszystkim 
znacznie mniejsze wpływy do budżetu miasta. Jak 
informuje skarbnik miasta Dariusz Skaba, wpływy  
z podatku PIT będą o około 16 mln zł mniejsze od 
tych prognozowanych na ten rok przez ministra fi-
nansów. Mniejsze wpływy notują też miejskie jed-
nostki. W przypadku Zarządu Transportu Zbioro-
wego, organizującego komunikację autobusową  
z dużymi ograniczeniami liczby pasażerów, wpływy z 
biletów jak na razie są mniejsze o 4,7 mln zł, co oczywi-
ście przekłada się na znacznie wyższe koszty funkcjo-
nowania transportu publicznego. Mniejsze o blisko  
1,2 mln zł wpływy odnotował też Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, a w wyniku ulg zastosowanych wobec 
najemców lokali gastronomicznych do kasy Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej nie wpłynęło 380 tys. zł.  
Według aktualnych szacunków ubytek dochodów 
może sięgnąć nawet 26 mln zł.                               (WaT)  

Covidowcy 
w szpitalu

Koszty epidemii

czas epidem
ii
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– Pierwsze zakażenie odnotowali-
śmy 20 października. W sumie hospi-
talizacji wymagało 10 mieszkańców. 
Z przykrością informuję, że siedmio-
ro z nich zmarło na Covid-19 – mówi 
dyrektor Piotr Mazurek. Rybnicki 
MDPS długo opierał się epidemii, co 
z pewnością było zasługą dyscypli-
ny i zachowania reżimu sanitarnego 
przez personel i mieszkańców. Dla 
podopiecznych to szczególnie trud-
ne, bo oznacza długi czas bez osobi-
stych spotkań z najbliższymi. Poważ-
nym problemem była też organizacja 
pracy – w związku ze zwolnieniami 
chorobowymi i pobytem na kwaran-
tannie pracowników wystąpiły bra-
ki kadrowe. Żeby placówka mogła 
prawidłowo funkcjonować, potrze-
bowała wsparcia z zewnątrz. Apel  
o pomoc nie pozostał bez odzewu.  
– Zgłosiło się do nas 12 wolontariu-
szy, wśród nich trzy osoby z Ukrainy, 
które mieszkają w Rybniku. Wyko-

nywali różne zadania: od pomocy  
w opiece nad mieszkańcami (higie-
na, karmienie, czas na rozmowę) po 
prace w kuchni. Bardzo dziękujemy 
za ich zaangażowanie. Chcę też do-
cenić naszych pracowników, którzy 
w sytuacji kryzysowej pokazali wiel-
kie serca i nie bali się wyzwań – pod-
kreśla Piotr Mazurek. MDPS otrzymał 
wsparcie finansowe urzędu miasta 
oraz pomoc rzeczową z Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach. Wśród 
darczyńców są także posłowie i sa-
morządowcy. W trudnym czasie po-
moc okazali również pracownicy 
innych rybnickich placówek i stowa-
rzyszeń, m.in. Oligosu, Superfunda-
cji, Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Cogito Noster, Stowarzyszenia  
„17-tka”. W wolontariat zaangażo-
wała się m.in. Alona, która razem 
z rodziną od czterech lat mieszka  
w Rybniku. – Od trzech tygodni je-
stem wolontariuszką. Dodatkowo 

w MDPS zaliczam też praktyki w ra-
mach kursu opiekuna medycznego, 
poza tym jeszcze pracuję zawodo-
wo. Jeśli mogę pomóc, to pomagam.  
W życiu tak trzeba postępować. Zaj-
muję się m.in. kąpielami, karmie-
niem, przebieraniem. Rozmawiam też  
z mieszkańcami, którzy teraz tego 
bardzo potrzebują – mówi pani Alo-
na. Niewątpliwie tej jesieni pomoc 
społeczna stanęła przed największym 
od lat wyzwaniem. – Sami wspiera-
my, ale też otrzymujemy wsparcie.  
W trudnym czasie zawsze mogliśmy li-
czyć na władze miasta i pracowników 
Wydziału Polityki Społecznej UM Ryb-
nika. Dla nich nie ma rzeczy niemoż-
liwych – mówi Piotr Mazurek. Dyrek-
tor potwierdza, że obecnie sytuacja  
w placówce jest już stabilna. Wolon-
tariusze są jednak wciąż mile widzia-
ni – zainteresowane osoby prosimy  
o kontakt telefoniczny z MDPS. 

(m)
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– Lubię pracę z seniorami, a Rybnik to mój drugi dom – mówi wolontariuszka Alona Dementieva.  
Pochodzi z miasta Kalusz na Ukrainie, od czterech lat wraz z mężem i dwiema córkami mieszka w Rybniku

Ruszyli z pomocą
Niestety, koronawirus dotarł także do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej. Sytuacja w placówce była na tyle trudna, 
że na początku listopada poproszono o wsparcie wolontariuszy.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybni-
ku koordynuje wsparcie dla seniorów 
i osób przebywających na kwaran-
tannie. Potrzebujący mogą liczyć na 
pomoc pracowników i wolontariuszy.

Epidemia niesie szczególne ryzyko 
dla osób starszych. Przy ograniczeniu 
aktywności i kontaktów społecznych 
seniorzy potrzebują wsparcia w co-
dziennych sprawunkach: zakupach, 
opłatach, wykupieniu leków, załatwie-
niu spraw urzędowych, wynoszeniu 
śmieci czy w wyprowadzaniu psa na 
spacer. Ośrodek Pomocy Społecznej 
od marca przyjmuje zgłoszenia, które 
następnie z zaangażowaniem realizu-
ją wolontariusze. – Harcerze są zawsze 
gotowi. Młodzież jest wspaniała, nie od-
mawia pomocy. Byłoby nas więcej, ale 
do zadań możemy kierować tylko oso-
by pełnoletnie. Seniorzy proszą o zwy-
kłe, codzienne czynności. Ostatnio np. 
trzeba było zrzucić węgiel u starszego 
małżeństwa przebywającego na kwa-
rantannie – mówi Patrycja Bielaczek, 
zastępca komendanta Hufca Ziemi Ryb-
nickiej i wolontariuszka. Od miesiąca w 
całym kraju działa także Solidarnościo-

wy Korpus Wsparcia, który jest adreso-
wany do osób w wieku 70 lat i więcej 
(w szczególnych przypadkach również 
poniżej 70. roku życia), które pozosta-
ją w domu ze względu na zagrożenie 
Covid-19. W ramach tej formy pomocy  
w Rybniku otrzymało wsparcie 21 se-
niorów. Dbając o swoje bezpieczeń-
stwo, osoby starsze przebywają w izola-
cji. To ważne i rozsądne z perspektywy 
zdrowia – jednak ograniczenie aktyw-
ności społecznej jest dla nich trudnym 
doświadczeniem emocjonalnym. Warto 
więc korzystać także z Rybnickiego Te-
lefonu Seniora, gdzie dyżuruje zespół 
chętnych do rozmów wolontariuszy. 
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi 
też nabór do projektu teleopieki dla 
seniorów (przycisk S.O.S.), który dodat-
kowo zapewnia badania przesiewowe, 
zdalne poradnictwo psychologiczne 
oraz urządzenia do zdalnego EKG i po-
miaru poziomu cukru we krwi. Udział w 
projekcie jest bezpłatny, skierowany do 
osób powyżej 65. roku życia.

Ponadto, od początku epidemii około 
60 rodzin na kwarantannie otrzymało 
paczki żywnościowe. Znaczna część 

– W kwestii pomagania jesteśmy pozytywnie zakręceni. 
Ta pomoc nie wiąże się tylko z pożarami, wypadkami czy 
pozostałymi działaniami straży pożarnej. Robimy to rów-
nież w inny sposób, szczególnie w tak trudnym czasie, jaki 
mamy dzisiaj – mówi Marek Krzyżowski, naczelnik Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kamieniu. 

Z inicjatywy pana Marka pacjenci Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Orzepowicach otrzymali 20 tysię-
cy butelek wody mineralnej (w sumie 30 tys. litrów), prawie 
550 koców, ponad 250 poduszek oraz 2.800 jednorazowych 
pojemników na żywność. – W związku z epidemią, bliscy pa-
cjentów nie mogą dostarczać im tych produktów, co więcej 
– koce czy poduszki używane przez chorych na koronawirusa 
są później utylizowane, więc nie można ich ponownie wyko-
rzystać – mówi Marek Krzyżowski. W akcję zbierania darów dla 
chorych i personelu WSS nr 3 w Rybniku, która początkowo 

Pomoc na telefon Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia – tel. 22 505 11 11
Teleopieka dla seniorów (przy-
cisk S.O.S.) – tel. 32 43 99 306
Rybnicki Telefon Seniora – 32 
784 78 74 (od poniedziałku do 
piątku w godz. 10-14)
Pomoc dla osób na kwaran-
tannie i seniorów (OPS w Ryb-
niku) – tel. 517 824 097

to obcokrajowcy, najczęściej Ukraińcy, 
którzy przyjechali do Rybnika za pracą. 
– Oferta pomocy jest szeroka, cały czas 
przyjmujemy zgłoszenia od seniorów  
i osób na kwarantannie. Warto przypo-
mnieć, że 21 listopada obchodziliśmy 
Dzień Pracownika Socjalnego, uzna-
wany za święto pomocy społecznej. 
W tym roku epidemia pokazała, że to 
praca ważna, potrzebna i niosąca wiele 
wyzwań, wymagająca też szczególnego 
oddania i wrażliwości. Na pracowników 
pomocy społecznej i wolontariuszy 
można liczyć – mówi Anna Sowik-Zło-
toś, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rybniku.

(m)

Strażacy nie zawodzą miała być przeprowadzona na terenie Kamienia, szybko 
włączyła się Małgorzata Filipczyk, która wspólnie z córką 
Karoliną prowadzi tam sklep spożywczy oraz pozostałe 
jednostki OSP z Rybnika i powiatu rybnickiego. – Każda 
jednostka wystosowała apel do mieszkańców z jej terenu. 
Odzew był niesamowity, a tempo akcji gigantyczne, bo 
rozpoczęliśmy ją 28 października, a już po trzech dniach 
przetransportowaliśmy dary do szpitala. To pokazało, 
jak bardzo jesteśmy otwarci na niesienie pomocy. Takie 
zbiórki to moment, w którym możemy i chcemy wspól-
nie zrobić coś dobrego. Przyznam, że gdy pod szpitalem 
zobaczyłem ten ogrom darów, łza wzruszenia zakręciła mi 
się w oku. Strażacy-ochotnicy przez pięć godzin rozłado-
wywali samą wodę, to był bardzo duży wysiłek, za który 
bardzo im dziękuję – dodaje pan Marek. Justyna Szustkie-
wicz, która jest strażakiem w OSP w Jankowicach, jednost-
ce, która również włączyła się w pomaganie rybnickiemu 
szpitalowi, przyznaje, że mieszkańcy nie tylko przywozili 
dary, ale też dopytywali o to, co jeszcze jest potrzebne. 
– Z kolei my zapytaliśmy ratowników medycznych o ich 
potrzeby i w ramach kolejnej zbiorki przygotowaliśmy dla 
nich m.in. wodę, koce i poduszki, napoje energetyczne, 
płyny do dezynfekcji, rękawiczki, długopisy oraz strecze, 
którymi owijają kombinezony na nadgarstkach i kostkach. 
To wszystko w pierwszych dniach listopada przekazaliśmy 
stacjom pogotowia ratunkowego w Rybniku, Gliwicach, 
Świerklanach i Rydułtowach – mówi. Marek Krzyżowski, 
naczelnik OSP w Kamieniu, nie ma wątpliwości, że takie 
akcje są potrzebne: – To była oddolna inicjatywa, udało 
nam się pomóc szpitalowi, w którym leczeni są mieszkań-
cy naszego regionu, miasta, nasi sąsiedzi i bliscy.            (D)

Pięć godzin potrzebowali 
strażacy-ochotnicy, by  

w rybnickim szpitalu rozła-
dować 20 tysięcy butelek 

wody mineralnej  
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Tylko od 1 do 18 listopada rybnic-
cy urzędnicy sporządzili aż 207 aktów 
zgonu, czyli o 123 (!) więcej niż w po-
dobnym okresie 2019 roku. Wtedy 
odnotowano ich tylko 84. Przypomi-
namy, że akty zgonu sporządzone  
w rybnickim USC dotyczą osób, które 
zmarły na terenie miasta, a więc nie tyl-
ko rybniczan (zgon rejestruje bowiem 
kierownik USC właściwy ze względu na 
miejsce zgonu lub znalezienia zwłok). 
Część zgonów spowodowana jest 
bezpośrednio koronawirusem, część 
to tzw. ukryte ofiary epidemii. Ludzie 
umierają, bo dostęp do służby zdrowia 

jest utrudniony, a swoje robi też strach 
przed zakażeniem. Dane statystyczne 
o przyczynach śmierci w 2020 roku po-
znamy w przyszłym roku, kiedy opubli-
kuje je Główny Urząd Statystyczny.

Warto dodać, że w całym 2019 roku 
w rybnickim USC sporządzono 1.670 
aktów zgonu (w 2018 – 1.643), a do 18 
listopada tego roku było ich już 1826! 
Pandemia torpeduje też plany przy-
szłych małżonków. Nadal w ślubach 
może uczestniczyć tylko pięć osób: no-
wożeńcy, świadkowie i osoba prowa-
dząca uroczystość. – Pary, które plano-
wały huczne wesela w restauracjach, 

rezygnują i przekładają uroczystości na 
wiosnę – opowiada kierownik rybnic-
kiego USC. W październiku na zmianę 
terminu zdecydowały się dwie pary, w 
listopadzie – siedem, w grudniu trzy, a 
jedna w ogóle zrezygnowała. W ostat-
nim miesiącu roku ślub w rybnickim 
USC zaplanowało w sumie 25 par, ale 
na razie terminy potwierdziło 13 z nich.

Przypominamy: Urząd Stanu Cywil-
nego w Rybniku pozostaje otwarty 
dla klientów – zgony rejestrowane są 
na bieżąco. W pozostałych sprawach 
najlepiej zgłosić się telefonicznie (32 
422 32 10), umawiając się na konkretną 

godzinę, pamię-
tając przy tym, 
że urząd pracuje 
od poniedziałku 
do piątku w go-
dzinach od 7.00 
do 13.00 oraz od 
14.00 do 20.00. 

(S)

Liczby budzą niepokój

Wojewódzkie szpitale specjali-
styczne w Rybniku i Jastrzębiu-Zdro-
ju otrzymały od rybnickiej spółki Poli-
tan ponad 23 tysiące jednorazowych 
filiżanek do kawy i herbaty. 

Spółka po raz kolejny pomaga lo-
kalnej społeczności. Wiosną wspar-
ła Szpital Miejski w Raciborzu, Dom 
Pomocy Społecznej w Gorzycach,  
a rybnickiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej przekazała kilkadziesiąt ty-
sięcy maseczek ochronnych, które po-
wstały w jej zakładzie produkcyjnym 
w Czyżowicach. Tym razem rybnicka 

firma pomogła szpitalowi z naszego 
miasta oraz lecznicy z Jastrzębia-
-Zdroju, w których kilka tygodni temu 
uruchomiono oddziały dla pacjentów 
chorych na koronawirusa. – Podaro-
waliśmy plastikowe filiżanki, ponie-
waż są one jednym z produktów naj-
częściej używanych przez pacjentów. 
Teraz priorytetem jest ludzkie zdrowie 
i każdy sposób na powstrzymanie roz-
przestrzeniania się wirusa jest dobry – 
mówią pracownicy spółki. Politan jest 
polską firmą produkcyjną z siedzibą  
w Rybniku, która często pomaga 

mieszkańcom okolicznych miejsco-
wości. – To także nasi pracownicy, ich 
rodziny, bliscy i przyjaciele. Jesteśmy 
silnie związani z regionem i zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy, by ich 
wspierać. Czynimy to tak, jak potrafimy 
najlepiej, czyli przekazujemy produk-
ty, które są owocem naszej pracy. Za-
trudniamy kilkaset osób i każdą z nich 
staramy się chronić przed zakażeniem 
Covid-19. Mamy nadzieję, że wspólnie 
z innymi firmami i ludźmi dobrej woli 
wygramy tę nierówną walkę – prze-
konuje Bartłomiej Chomicki, który  
z ramienia firmy Politan koordynował 
przekazanie darowizn szpitalom. 

(D)

Liczba klepsydr 
pojawiających się na 

murach rybnickich 
kościołów najlepiej 

świadczy o tym, z jak 
trudną sytuacją mamy 

dziś do czynienia

Politan wspiera szpitale

Epidemia 
w Rybniku
Zakażonych od 
początku epidemii:
5019
Ofiar śmiertelnych:  
84

stan na dzień 
25.11.2020 

wg danych publikowa-
nych na stronie gov.pl 

– Zgonów jest dużo. Zdarza się, że w poniedziałki rejestrujemy ich ponad 30 – mówi o ostatnich niepokojących staty-
stykach Angelika Naczyńska-Lyp, kierownik rybnickiego Urzędu Stanu Cywilnego. W październiku wystawiono tam 232 
akty zgonu, czyli o 61 więcej niż w tym samym miesiącu roku 2019. Niestety jeszcze gorzej wyglądają dane dotyczące 
pierwszej połowy listopada. 
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W chłodne południe 10 listopada 
rybnicko-żorski zespół zagrał krótki 
plenerowy koncert przed pawilonem 
łóżkowym szpitala wojewódzkiego 
w Orzepowicach. Jeśli w szpitalu byli 
wtedy kibice żużla, to dzięki juniorowi 
ROW-u Mateuszowi Tudzieżowi usły-
szeli zgoła inną muzykę – warkot silni-
ka żużlowego motocykla.

Carrantuohille zajęli miejsca między 
lądowiskiem helikopterów a pawilo-
nem łóżkowym, czyli największym 
budynkiem szpitalnego kompleksu. 
Po pierwszych dźwiękach w oknach 

pojawili się pierwsi słuchacze, zarówno 
pacjenci, jak i przedstawiciele persone-
lu; niektórzy w maseczkach. Kilka okien 
wkrótce otwarto. Zespół specjalizujący 
się w folkowej muzyce irlandzkiej za-
grał kilka piosenek, m.in. swój cover 
przeboju zespołu Dwa Plus Jeden 
„Iść w stronę słońca”. Muzycy usłyszeli 
brawa, a gdy nieco później zziębnięci 
skończyli krótki koncert i chcieli już pa-
kować instrumenty, wołanie o bis, więc 
zagrali raz jeszcze słoneczną piosenkę. 

– Chcieliśmy zrobić trochę pozytyw-
nego zamieszania – tłumaczył Maciej Ko-

O zupełnie inną „muzykę” zadbał Mateusz Tudzież,  
młody żużlowiec ROW-u Rybnik

Antywirusowe dźwięki
Żużlowcy, a właściwie działacze żużlowego klubu ROW Rybnik, rzucili pro-
pozycję, a muzycy folkowej grupy Carrantuohill nie zastanawiali się długo i 
szalony zdawałoby się pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. 

łodziejczyk, wiceprezes żużlowego klu-
bu. W szpitalu na ogół pacjenci są mocno 
wynudzeni, więc każde takie zamieszanie 
sprawia, że mogą na chwilę zapomnieć o 
problemach ze zdrowiem, szpitalnej rze-
czywistości i trwającej epidemii.

– Gramy już ponad 30 lat, ale na pew-
no był to jeden z bardziej niezwykłych 
koncertów w historii naszego zespołu i 
na pewno również wyjątkowy dla tych, 
którzy nas słuchali – powiedział nam 
basista Carrantuohill Adam Drewniok. 
Rybnicko-żorska folkowa grupa to je-
den z tych zespołów, które nie wystąpi-
ły do Ministerstwa Kultury o antykryzy-
sową pomoc finansową, uznając, że są 
twórcy, którzy są w znacznie trudniej-
szej sytuacji. Z pewnością jednak na-
szym muzykom nie przyszło do głowy, 
że może to być grupa Bayer Full. 

(WaT)

Ten wyjątkowy konkurs Carrantuohill zagrał w skła-
dzie, od lewej, stoją: Adam Drewniok, wokalistka Ania 

Buszkowska, Paweł Seyda i Zbigniew Seyda; klęczą: 
Bogdan Wita i Marek Sochacki
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Koncert zespołu Carrantuohill dla pacjentów i personelu Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Orzepowicach. Z zacho-

waniem takiego „dystansu społecznego” jeszcze nie grali 

czas epidem
ii
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W tym sezonie dla bezdomnych z te-
renu Rybnika jest przeznaczonych 136 
miejsc w trzech placówkach: Schro-
nisku św. Brata Alberta w Przegędzy, 
Domu Nadziei w Niewiadomiu oraz w 
schronisku, które przy ul. 3 Maja 48B 
prowadzi Stowarzyszenie im. Jana Paw-
ła II – Pomoc Potrzebującym – Rybnicki 
Bank Drugiej Ręki. W połowie listopada 
w ośrodkach tych przebywało łącznie 
nieco ponad sto osób, kolejnych około 
sześćdziesięciu to zwolennicy życia „na 
ulicy”. Od października do końca kwiet-
nia na terenie szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej 
funkcjonuje też całodobowa miejska 
ogrzewalnia. W listopadzie, w mogą-
cym jednorazowo pomieścić 20 osób 
ocieplonym kontenerze przebywało 
średnio kilkunastu bezdomnych. 

Po wiosennym wybuchu epidemii 
placówki noclegowe wstrzymały przy-
jęcia nowych osób „wprost z ulicy” 
w obawie o zdrowie tych, którzy już  
w nich przebywali. Teraz trzy wymie-
nione schroniska ściśle przestrzegają 
reżimu sanitarnego. Wprawdzie nie 
wymagają od bezdomnych wykonania 
testu na koronawirusa, ale wydzielo-
no tam specjalne czteroosobowe po-
mieszczenia, w których każdy, przed 
przyjęciem, jest poddawany dziesięcio-
dniowej kwarantannie. – Gdy w marcu 

schroniska czasowo zawiesiły przyjmo-
wanie nowych osób, przekształciliśmy 
ogrzewalnię w izolatorium, gdzie przez 
dwa tygodnie przebywało po dziesięć 
osób. Po tym czasie straż miejska prze-
woziła je do poszczególnych placówek. 
W tej chwili schroniska działają, mają 
swoje izolatoria, jeśli jednak przestaną 
przyjmować kolejnych bezdomnych, 
ponownie przekształcimy ogrzewal-
nię w miejsce kwarantanny – wyjaśnia 
Edyta Wąsowicz, kierownik Zespołu ds. 
Bezdomności w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Rybniku. Podkreśla, że do tej 
pory nie odnotowano wśród bezdom-
nych w naszym mieście ani jednego 
potwierdzonego testem przypadku 
zachorowania na Covid-19. To zasko-
czenie dla wszystkich tych, którzy spo-
dziewali się, że osoby żyjące w skrajnie 
trudnych warunkach, źle odżywione, 
często przewlekle chore i niedbające  
o higienę łatwiej złapią wirusa. Tymcza-
sem być może właśnie tryb życia, jaki 
prowadzą od lat, sprawił, że są bardziej 
odporne. – Faktem jest, że bezdomni 
praktycznie nie chodzą do lekarzy. Na-
wet jeśli źle się czują, nie mówią nam o 
tym. Nie wykluczamy więc, że zdarzają 
się przypadki bezobjawowe lub o lek-
kim przebiegu, ale zakażeń potwier-
dzonych testem nie odnotowaliśmy – 
mówi Dariusz Piotrowski, streetworker, 

który na co dzień dociera do rybniczan 
dotkniętych bezdomnością i pozostaje 
do ich dyspozycji pod numerem telefo-
nu: 535 498 178.

Osoby, które nie chcą poddać się re-
gułom obowiązującym w placówkach i 
wybierają życie w przestrzeni publicz-
nej, mogą liczyć na wsparcie Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Od poniedziałku 
do piątku (od godz. 9 do 15) w rybnic-
kiej siedzibie PCK przy ul. Chrobrego 
16 otrzymują żywność, środki czystości 
i używaną odzież. Organizacja pośred-
niczy też w przekazywaniu sprzętu RTV 
i AGD oraz mebli. Niestety, z powodu 
pandemii czasowo zawieszona została 
działalność ochronki św. Mikołaja przy 
parafii Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Boguszowicach Starych, gdzie  
w ubiegłych latach bezdomni otrzy-
mywali ciepłe posiłki. Za to od grudnia 
osoby doświadczające bezdomności 
będą mieć dostęp do unijnej żywności 
dystrybuowanej w ramach Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD). Informacje  
o noclegach i dostępnej żywności 
otrzymają pod całodobowym, bez-
płatnym numerem telefonu: 987, zaś 
pracownicy Zespołu ds. Bezdomności 
rybnickiego OPS-u czekają na nich pod 
numerem 32 42 63 551.

(D)

Bezdomność w czasie pandemii
Już nie tylko wyziębienie spowodowane niskimi temperaturami będzie w najbliższych miesiącach zagrożeniem dla 

osób, które nie mają własnego dachu nad głową. Szczególne ryzyko dla bezdomnych, wśród których spory odsetek sta-
nowią osoby starsze, o osłabionej odporności, często niedożywione, stanowi również epidemia koronawirusa. Choć, jak 
dotąd, obawy o liczne zachorowania wśród bezdomnych nie potwierdziły się, schroniska i noclegownie są gotowe do 
udzielania im pomocy w warunkach pandemii.

W ogrzewalni na terenie szpitala psychiatrycznego z mebli są tylko 
stoły i krzesła. Obowiązuje też zakaz rozkładania koców, kołder i podu-

szek. Chłodne noce spędza tu ostatnio średnio około 15 osób
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W wieku 71 lat zmarł nagle Kazimierz 
Berger, były dyrektor Zarządu Trans-
portu Zbiorowego w Rybniku, jeden 
z założycieli Forum Organizatorów 
Transportu, od wielu lat kierownik 
pielgrzymkowej służby ruchu w 
czasie rybnickich pielgrzymek na 
Jasną Górą, ceniony i zaangażowany 
urzędnik, szanowany, nietuzinkowy 
człowiek. 

To było nagłe i niespodziewane odej-
ście. O rodzinie Kazimierza Bergera  
i o Nim samym pisaliśmy w ostatnim cza-
sie w „GR” kilkakrotnie. W grudniu 2018 r.  
odnotowaliśmy imponujący jubileusz 
Kamiennych Godów, czyli 70 lat mał-
żeńskiego stażu Jego rodziców Marii  
i Romana Bergerów z Zebrzydowic. 
Przypomnieliśmy również kilkudziesię-
cioletnią działalność pana Romana w lo-
kalnym samorządzie, gdzie pełnił funk-
cję zastępcy wójta Jejkowic i sołtysa 
Zebrzydowic, a gdy w 1973 roku Zebrzy-
dowice zostały przyłączone do Rybnika, 
został miejskim radnym i był nim ponad 
30 lat. W październiku ubiegłego roku 
w wywiadzie zamieszczonym w „GR”  
w związku z przejściem Kazimierza Ber-
gera na emeryturę wspominał swoje-
go ojca Romana, który był kolejarzem,  
a On sam w nieco inny sposób nawiązał 
do rodzinnych tradycji i zawodowo zajął 
się komunikacją drogową. Roman Ber-
ger zmarł na początku listopada w pięk-
nym wieku 96 lat, kilka dni później Jego 
żona Maria, a w dniu Jej pogrzebu ich 
syn Kazimierz. Cała sekwencja zdarzeń 
zdaje się być wyjątkowym splotem tra-
gicznych okoliczności i przydaje śmierci 
Kazimierza Bergera szczególnego dra-
matyzmu. 

Kazimierz Berger pracę rozpoczął  
w oddziale towarowym rybnickiego 
PKS-u, skąd przeniósł się do dyrekcji 
okręgowej w Katowicach. W 1976 r. 
wrócił do Rybnika i z czasem został 
szefem przewozów osobowych PKS. 
Na początku lat 90. PKS podupadł  
i Kazimierz Berger rozpoczął pracę  

w wydziale dróg urzędu miasta. W 1995 r.,  
na prośbę niezadowolonego z funk-
cjonowania Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego prezydenta Józefa 
Makosza, zaangażował się w tworzenie 
samodzielnej rybnickiej komunikacji, 
co stało się faktem w 1996 r. Formalnie 
Zarząd Transportu Zbiorowego, które-
go Kazimierz Berger został dyrektorem, 
powstał w 1999 r. Transport publiczny 
był i jest jednym z najbardziej dyna-
micznie rozwijających się segmentów 
działań rybnickiego samorządu, w czym 
Kazimierz Berger miał ogromny udział. 
Przez trzydzieści lat Jego pracy bardzo 
wiele się w miejskiej komunikacji zmie-
niło. Warto wspomnieć wprowadzenie 
w 2006 r. e-Karty, a niespełnionym ma-
rzeniem dyrektora Bergera była moż-
liwość posługiwania się nią w całym 
kraju. Później pojawiła się możliwość 
płacenia za przejazdy kartą płatniczą  
i telefonem z aplikacją. Rewolucją były 
pierwsze niskopodłogowe autobusy, 
klimatyzacja, GPS, elektroniczne tablice 
z rozkładem jazdy na przystankach, no-
woczesne wiaty przystankowe czy eta-
powe wprowadzanie eko-napędów do 
autobusów w ramach dostosowywania 
się do ustawy o elektromobilności. Dy-
rektor Berger był nie tylko świadkiem 
tych zmian, ale aktywnie je wprowadzał 
i wspierał. Ale wierzył też w tradycyjne 
działania, choćby pracę rewizora. Kiedy 
zauważono, że przychody z biletów nie-
pokojąco spadają, sam pracował jako 
„kanar” i był tak skuteczny, że zaintere-
sowały się nim ogólnopolskie media.  
O miejskiej komunikacji wiedział 
wszystko, wiedział też, że ZTZ nie jest w 
stanie sprostać oczekiwaniom wszyst-
kich pasażerów i choć nad tym ubo-
lewał, był zasadniczy i konsekwentny  
w swoich działaniach. Odszedł człowiek 
oddany swojej pracy prawie do końca.

Kazimierz Berger był też wielkim ki-
bicem żużla i sprzymierzeńcem żużlow-
ców. Za jego sprawą w czasie spotkań li-
gowych odbywających się na stadionie 

przy ul. Gliwickiej zawodnicy obu drużyn 
nieraz jechali na przedmeczową prezenta-
cję… autobusem. Tyle że zamiast numeru 
linii lub przystanku docelowego na au-
tobusowym wyświetlaczu widniał napis 
„Kurs do ekstraligi”.                                         (r)

Ks. Marek Bernacki: – Przyjacielu… Tak 
często zwracał się do mnie śp. Kazimierz 
Berger. Owo przyjacielu zawsze było na-
cechowane wielką życzliwością, serdecz-
nością i wdzięcznością. I takim dla mnie 
niewątpliwie był. Był Przyjacielem!

Od samego początku, kiedyśmy się 
poznali, a było to w czasie rybnickich 
pielgrzymek na Jasną Górę, ta pierwsza 
wspólna chyba w roku 2003, był moją 
prawą ręką. Kazimierz był duszą tej piel-
grzymki. Miał swój styl, sposób działania, 
zawsze wiedział, co, jak, gdzie. Nie było 
rzeczy niemożliwych. Pielgrzymka rybnic-
ka już nigdy nie będzie taka, jak była. Bez 
Kazika będzie uboższa, aczkolwiek ufam, 
że znajdą się godni następcy.

Potem była parafia MB Częstochow-
skiej i budowa kościoła. Był w zakrystii, był 
przy ołtarzu, był na placu budowy, był we 
Wspólnocie Rodzin. Właśnie – zawsze był, 
zawsze miał czas, zawsze chętny i dyspo-
zycyjny. Do końca swego życia w ruchu, 
setki zadań, obowiązków i rzeczy do wy-
konania.

I w ostatnich miesiącach jeszcze bazyli-
ka. Wtorek ósma rano – to była jego msza. 
Czytał, służył, przychodził, bo – jak mówił 
– Antoniczek zawsze był dla Niego ważny. 

Po ludzku to niepojęte. Jak to może 
być, że ktoś do końca jest i nagle go nie 
ma. Jeszcze rano w środę rozmawialiśmy 
telefonicznie, a w nocy był już w drodze 
do wieczności. Czego umysł ludzki nie jest 
w stanie pojąć, niech zrozumie serce prze-
pełnione wiarą. I tylko tak! 

Kaziku, Przyjacielu, dziękuję Ci. 

Wspominamy Kazimierza Bergera

Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp.
KAZIMIERZA BERGERA 

Rodzinie i Bliskim  
wyrazy szczerego współczucia składa 

Dyrekcja Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością

rybniczanie
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„Nie jesteś nieobecny, jesteś tylko niewidoczny
Patrzysz oczyma pełnymi uśmiechu w oczy pełne łez”

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
modlitwę, złożone kwiaty i wieńce  

oraz udział w pogrzebie 

śp. Ryszarda Kuczery
Księdzu proboszczowi Markowi Adamczykowi  

z parafii Królowej Apostołów, ratownikom,  
współpracownikom, orkiestrze KWK Chwałowice,  

przyjaciołom z klubu seniora SITG,  
delegacji Teatru Ziemi Rybnickiej oraz firmy ochroniar-

skiej, delegacji Przedsiębiorstwa „TRANSGÓR”,  
rodzinie, sąsiadom oraz znajomym 

składa żona Zofia, córka i syn z rodzinami

Z ogromnym smutkiem i bólem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. 
KAZIMIERZA BERGERA

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

oraz słowa otuchy

całej Rodzinie oraz Bliskim

składa

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

ZDALNE 
ZAPRZYSIĘŻENIA
Zmarłego 10 listopada Bronisława De-
genhardta, samorządowca z Niedob-
czyc i radnego Rybnickiej Rady Senio-
rów, zastąpi nowy radny, a właściwie 
radna-seniorka – Irena Skatuła.

– W radzie seniorów Bronisław Degen-
hardt pracował w komisji kultury i sportu. 
Był też członkiem Stowarzyszenia Miło-
śników Niedobczyc i chóru Moderato 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a przed 
laty również Rady Dzielnicy Niedobczy-
ce, w której pełnił też funkcję przewod-
niczącego zarządu. Był społecznikiem  
i zaangażowanym działaczem, a do pracy 
w seniorskiej komisji kultury wnosił sporo 
optymizmu i radości – mówi przewodni-
cząca Rybnickiej Rady Seniorów Stefania 
Forreiter o 73-letnim rybniczaninie, który 
do RRS został wybrany w tajnych wybo-
rach, przeprowadzonych w magistracie 
w październiku 2018 roku. Zastąpi go 
Irena Skatuła, kolejna z największą liczbą 
głosów otrzymanych właśnie w tych wy-
borach. Dwa lata temu jej kandydaturę 
do RRS zgłosiło rybnickie stowarzyszenie 
walczące z chorobami otyłości, charakte-
ryzując ją jako „pogodną seniorkę o duszy 
społecznika”, od wielu lat zajmującą się 
propagowaniem zdrowego i aktywnego 
stylu życia. Jej zaprzysiężenie na radną 
RRS ma nastąpić podczas zaplanowanej 
na grudzień sesji online. Wtedy też uro-
czyste ślubowanie ma złożyć Tadeusz 
Szostok, który w 15-osobowej radzie 
zastąpi zmarłego w sierpniu radnego tej  
i poprzedniej kadencji RRS – Józefa Piont-
ka z Kamienia. 

Ze względu na sytuację pandemiczną 
RRS nie planuje organizacji grudniowego 
spotkania opłatkowego dla seniorów na-
szego miasta, które co roku odbywało się 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.                         (S)

W sędziwym wieku 94 lat 2 
listopada roku zmarł Jan Bujak, 
wieloletni nauczyciel i dyrektor 
Technikum Górniczego w Rybni-
ku, a także zaangażowany i odda-
ny Rybnikowi samorządowiec. 

Urodził się 13 czerwca 1926 roku 
w Maszkienicach w Małopolsce. Po 
ukończeniu Liceum Pedagogiczne-
go w Bochni oraz filologii polskiej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
rozpoczął pracę nauczyciela języka 
polskiego i historii w szkole pod-
stawowej w Krakowie, tam też po 
raz pierwszy został kierownikiem 
szkoły. Po przyjeździe na Śląsk pod-
jął pracę w Zasadniczej Szkole Gór-
niczej w Radlinie, a od 1956 roku 
zaczął się jego związek z rybnickim 
Technikum Górniczym, w którym 
pracował aż do przejścia na eme-
ryturę w 1981 roku. W 1961 roku  
został zastępcą dyrektora ds. peda-
gogicznych, a od 1974 piastował 
stanowisko dyrektora naczelnego 
TG. W pamięci uczniów i grona 
pedagogicznego pozostanie jako 
wspaniały człowiek, uczący z pasją 
i zaangażowaniem nauczyciel oraz 
dyrektor cieszący się szacunkiem 
uczniów i nauczycieli. Był niekwe-
stionowanym autorytetem, wzo-
rem kompetencji i konsekwencji, 
ale też serdeczności i wyrozumia-
łości.

Praca pedagoga była dla nie-
go prawdziwym powołaniem,  
a swoją wiedzę i doświadczenie 
wykorzystywał w działalności sa-
morządowej. Był radnym dwu ka-
dencji odrodzonego samorządu:  
w latach 1994-1998 oraz 1998-2002, 
sprawując wtedy również funkcję  

wiceprzewodniczącego Rady Mia-
sta Rybnika. Z racji wieku, wiedzy  
i doświadczenia był przez współ-
radnych darzony dużym szacun-
kiem, ale zapamiętany zostanie 
również jako osoba z poczuciem 
humoru i rozładowująca napię-
cia w czasie posiedzeń rady. Za 
swoją działalność otrzymał wiele 
odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej,  
a w 2003 r. Jan Bujak odebrał z rąk 
ówczesnego prezydenta Rybnika 
Adama Fudalego Medal Mikołaja  
z Rybnika, miejskie wyróżnienie 
dla szczególnie zasłużonych ryb-
nickich nauczycieli. 

Gdyby ludzki szacunek do Jana 
Bujaka mierzyć liczbą odpowiedzi 
na powitania znajomych (poprzez 
uchylenie kapelusza, który był 
Jego ulubionym nakryciem gło-
wy), okazałoby się, że szacunek ten 
jest ogromny.

(r, strona ZST)

Zmarł Jan Bujak
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Wspomnienie o prof. Zbigniewie Oniszczuku
7 listopada, na kilkanaście dni przed 
swoimi 65. urodzinami, zmarł po 
długiej chorobie Zbigniew Onisz-
czuk, wybitny medioznawca, profe-
sor Uniwersytetu Śląskiego. 

Urodził się w Zabrzu, ale ostatnie 35 lat  
życia spędził z rodziną w Rybniku.  
To było jego miasto, w nim przeżywał 
swoje najpiękniejsze i najtrudniej-
sze chwile. To tutaj rodziły się dzieci, 
utrwalały przyjaźnie. To tutaj oddawał 
się pracy naukowej. 

Zbyszek Oniszczuk ukończył Tech-
nikum Mechaniczne w Zabrzu, ale po-
tem rozpoczął studia na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Pierwsze kroki swojej 
kariery zawodowej stawiał jako dzien-
nikarz działu sportowego nieukazu-
jącego się już dziennika „Wieczór”. 
Szybko jednak zdecydował o rozwoju 
swoich zainteresowań w formie pra-
cy naukowej. Interesowało go funk-
cjonowanie mediów i ich nieustanna 
ewolucja. Od 1981 roku był związany 
z Zakładem Dziennikarstwa UŚ, zaś od 
2014 roku kierował Zakładem Komu-
nikowania Międzynarodowego i Sys-
temów Medialnych w Instytucie Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. 
Napisał blisko 80 artykułów i rozpraw  
o funkcjonowaniu mediów maso-
wych, ich relacjach z systemami 
politycznymi, udziale mediów w ko-
munikowaniu politycznym i o public 
relations. Śledził i opisywał przemiany 
w systemach medialnych Polski i in-
nych krajów. W 2002 roku wydał książ-
kę „Kształtowanie się polityki medial-
nej rządu RFN w latach 1949-1989”. Był 
też współautorem prac zbiorowych: 
„Mało znane systemy medialne” i „Sys-
temy medialne krajów bałkańskich”,  
a także zredagował monografię „Sys-
temy medialne w dobie cyfryzacji. Kie-
runki i skala przemian”, która ukazała 
się w 2015 roku. Zbigniew Oniszczuk 
był stypendystą niemieckiej Fundacji 
Konrada Adenauera i Instytutu Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu w Salzburgu, 
recenzentem wydawniczym publika-
cji książkowych i autorem artykułów 
zamieszczonych w zagranicznych cza-
sopismach i pracach zbiorowych, wy-
danych głównie w Niemczech, Austrii 
i Rosji. Z tej racji był też członkiem Nie-
mieckiego Towarzystwa Medioznaw-
czego. W roku 2007 współtworzył 
Polskie Towarzystwo Komunikacji Spo-
łecznej, a w latach 2013-2019 był jego 
wiceprezesem. W latach 2016-2020  
skupił się na kierowaniu unijnym pro-
jektem badawczym, którego celem 

było zbadanie powiązań mediów  
z elitami politycznymi w Polsce. Jego 
zwieńczeniem była publikacja zbio-
rowa członków zespołu badawczego 
„The Elites of the media versus The 
Elites of Politics in Poland”. Planował 
też wydać kolejną swoją książkę wień-
czącą dotychczasową pracę naukową, 
ale tego marzenia choroba już mu zre-
alizować nie pozwoliła.

– Zbyszek był urodzonym dydak-
tykiem. Posiadał wielką umiejętność 
dzielenia się swoją wiedzą. Wyjeżdża-
jąc na uniwersytet, na zajęcia ze stu-
dentami, zawsze się cieszył, że czekają 
go słowne potyczki z młodymi ludźmi. 
Czerpał siłę z ich zapału, radości życia 
i innego spojrzenia na rzeczywistość. 
Inspirowali go i zmuszali do codzien-
nych solidnych przygotowań do ko-
lejnych zajęć. Zawsze powtarzał, że to 
właśnie dzięki studentom jego duch 
pozostaje młody, i dodawał, że ciało 
musi za tym nadążyć. Z tego też po-
wodu lubił sport, kibicował, biegał, 
pływał. Zwierzał się, że w trakcie wio-
sennej przebieżki zapach budzącej 
się do życia ziemi sprawia, że czuje się 
częścią przyrody. Szczególną sympa-
tią – z racji miejsca urodzenia – darzył 
piłkarską drużynę Górnika Zabrze. 
Wspominał swoje dziecięce spotkanie 
z Włodzimierzem Lubańskim i dener-
wował się, kiedy Górnik przegrywał. 
Wiedzieli o tym jego studenci i zna-
jomi. Kiedyś seminarzyści podarowali 
mu koszulkę zabrzańskiego zespołu  
z numerem 10 i jego nazwiskiem. Bar-
dzo ją sobie cenił, zabrał ją także ze 
sobą na zawsze – wspomina jego żona 
Barbara Wajerowska-Oniszczuk.

W Rybniku znano Zbigniewa 
Oniszczuka jako nauczyciela języka 
niemieckiego. Zadziwiała go i fascy-
nowała logika tego języka i tę fascy-
nację starał się zaszczepić innym. Lubił 
uczyć, spotykać ludzi, był człowiekiem 
otwartym i śmiałym. Miał w sobie 
ten rodzaj życiowej energii, której nie 
sposób było nie zauważyć. Z tego też 
powodu wybaczano mu wady, małe 
docinki, uszczypliwości i szukano jego 
towarzystwa. A towarzyszem potrafił 
być wspaniałym.

Zbigniew Oniszczuk, dla jednych 
mentor, dla innych przyjaciel, ale też 
mąż, ojciec i dziadek; człowiek bardzo 
pogodny, dobry i przyzwoity – od-
szedł zdecydowanie zbyt szybko.

Msza pogrzebowa odbyła się  
w Starym Kościele, po czym najbliżsi, 
przyjaciele i znajomi pożegnali Go na 
cmentarzu przy ul. Rudzkiej.

Marek Twaróg, redaktor naczelny 
„Dziennika Zachodniego”: – Profesor 
na korytarzach Wydziału Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Śląskiego to 
obraz naturalny. Zawsze gdzieś biegł, 
rzucał ten swój niesamowity uśmiech, 
cześć, dzień dobry i znikał. Tak było, 
gdy studiowałem. Potem, gdy pro-
wadziłem już zajęcia ze studentami 
dziennikarstwa, próbując choć w naj-
mniejszym wymiarze Mu dorównać, 
spotkania były częstsze, a rozmowy 
dłuższe. Natomiast Profesor na koryta-
rzach Instytutu Onkologii w Gliwicach 
to już obraz całkowicie nienaturalny. 
Los chciał, że tam też się spotykali-
śmy. Miał więcej czasu. Tak jak kiedyś 
opowiadał o badaniach albo o polity-
ce, tak teraz analizował skuteczność 
terapii. Z tą samą werwą, chyba też 
z tym samym uśmiechem, co daw-
niej. Jednak w świecie radioterapii, 
naświetlań i operacji nie czuliśmy się 
zbyt pewnie. Dlatego wolę pamiętać 
ten moment, kiedy jakimś gestem, 
słowem czy żachnięciem zamykał 
temat zdrowia i zaczynał opowiadać  
o książce, którą pisał, a może chciał 
napisać. To był jego świat – media, 
nauka, badania, uniwersytet, wykłady. 
Gdy o tym mówił, myślami jakby wy-
biegał ze szpitala, zrywał te wszystkie 
kroplówki i zrzucał szlafrok. Po to, by 
włożyć marynarkę, wziąć książki, by 
znów stanąć przed salą wykładową na 
WNS-ie i z szerokim uśmiechem witać 
się ze studentami. „Dzień dobry, Panie 
Doktorze”, mówiłem mu wtedy jako 
student. Dziś powiedzieć „Żegnaj, Pa-
nie Profesorze” bardzo trudno.

rybniczanie
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Piotr Szuścik, ordynator Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 
3 w Rybniku, wychowanek Macieja Ro-
goszewskiego: – Jako współpracownicy 
z oddziału położniczo-ginekologicznego 
w Rybniku z wielkim żalem przyjęliśmy 
informację o śmierci doktora Macieja Ro-
goszewskiego. Na wieczny dyżur odszedł 
nagle, ale pracując do końca pozostał 
wierny swemu powołaniu i oddany swej 
profesji.

Współtworząc i kierując przez wiele lat 
oddziałem ginekologiczno-położniczym 
w rybnickim szpitalu, z pewnością stał 
się jedną z ważniejszych postaci śląskiej 
ginekologii. 

W czasie swej długoletniej pracy w ryb-
nickim szpitalu wykształcił – co zresztą 
było jego życiową i zawodową pasją – kil-
kunastu specjalistów z dziedziny gineko-
logii i położnictwa. Wszyscy pamiętają,  
z jak wielkim zaangażowaniem moty-
wował i wspierał swoich pracowników 
w nauce i pracy, z jak wielką i szczerą ra-
dością przyjmował informacje o naszych 
kolejnych drobnych sukcesach zawodo-
wych i zdobywanych pod jego nadzorem 
specjalizacjach. Posiadając duszę nauczy-
ciela, przekazywał swoim wychowan-
kom zarówno umiejętności praktyczne, 
operacyjne, jak również starał się pielę-
gnować pasję do dociekań naukowych. 
Swoją codzienną postawą, kulturą bycia 
dawał przykład właściwego, pełnego em-
patii podejścia do drugiego człowieka,  
a zwłaszcza do człowieka chorego.

Był bacznym obserwatorem rzeczywi-
stości, a dane mu było żyć w różnych miej-
scach i różnych społeczno-politycznych 
epokach. Jeśli już używał słów krytyki,  
to zawsze dało się odczuć, jak bardzo bo-
lały go przede wszystkim niedomagania 
systemu, ograniczające jego aktywność 
zawodową. Wypowiadane przez niego 
słowa napomnienia czy krytyki dotyczyły 
nie człowieka, ale jego zachowania. Pa-
miętamy, jak mówił, że ktoś nie może być 
dobrym lekarzem, jeżeli jest złym człowie-
kiem.

Odszedł od nas nauczyciel, wycho-
wawca i autorytet, a przede wszystkim 
lekarz z powołania. Dla swoich pacjentek 
był wspaniałym lekarzem. Dla nas, jego 
współpracowników i wychowanków, mi-
strzem i zarazem wspaniałym kolegą.

26 października, w wieku 80 lat, 
zmarł Franciszek Wrana. Od 4 lat był 
honorowym prezesem piłkarskiego 
Podokręgu Rybnik, działającego w 
strukturach Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. W podokręgu działał przez 
większość swojego życia. 

Od 1981 roku był członkiem wy-
działu gier i dyscypliny, od 1995 roku 
wiceprezesem, a w latach 2008-2016 
prezesem Podokręgu Rybnik. – Ostat-
ni raz widzieliśmy się 30 września na 
zebraniu zarządu. Gdy powiedział mi, 
żebym przyjechał kiedyś do niego  
i zabrał zgromadzone przez niego do-
kumenty, które będą przydatne przy 
tworzeniu biblioteki organizowanego 
przez nas Klubu Seniora Podokręgu 
Rybnik, nie sądziłem, że to będzie jego 
swoisty testament – mówi Andrzej 
Paulus, aktualny prezes Podokręgu 

Rybnik Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej, i dodaje: – Był zawsze życzliwy, 
uśmiechnięty, służący pomocą. I takim 
pozostanie w naszej pamięci.

Franciszek Wrana urodził się  
8 września 1940 w Turzy Śl. Jako pił-
karz reprezentował: Unię Turza Ślą-
ska, Zryw Kwidzyn i PTC Pabianice. 
Następnie działał w Unii Turza Śląska, 
Ryfamie Rybnik i Rymerze Rybnik.  
W tym ostatnim klubie pełnił funk-
cje od kierownika drużyny po wice-
prezesa. W latach 2000-2016 działał  
w strukturach Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej; najpierw w komisji rewizyjnej,  
w której w latach 2004-08 pełnił funk-
cję przewodniczącego, a w latach 
2008-2012 był członkiem prezydium 
zarządu. Od wielu lat angażował się 
także w organizację turnieju piłkar-
skiego Rybek, przeznaczonego dla 

dzieci i tzw. dzikich drużyn. Piłkarski 
Podokręg organizował go wspólnie  
z Radą Dzielnicy Śródmieście, w której 
działał przez ostatnie 30 lat.         (pm)

Odszedł doktor Maciej Rogoszewski
16 listopada w szpitalu w Ra-
ciborzu w wieku 82 lat zmarł 
doktor Maciej Rogoszewski, 
wieloletni ordynator oddziału 
położniczo-ginekologicz-
nego działającego najpierw 
w dawnym szpitalu przy ul. 
Powstańców Śl., a obecnie  
w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 3 w Ryb-
niku-Orzepowicach. 

Urodził się w 1938 roku we 
Lwowie. Po wojnie jego rodzina 
trafiła na Śląsk, do Zabrza. Tam 
też ukończył szkołę średnią, a 
następnie studia medyczne na 
Śląskiej Akademii Medycznej, 
po których podjął pracę w Kli-
nice Położnictwa i Ginekologii 
w Zabrzu. W roku 1979 został 
ordynatorem oddziału gineko-
logiczno-położniczego szpitala 
miejskiego w Rybniku i był nim 
do 2003 roku. Są w Rybniku ro-
dziny, w których trzy pokolenia 
kobiet były pacjentkami dok-
tora Macieja Rogoszewskie-
go. Po przejściu na emeryturę 
nadal udzielał się zawodowo, 
współpracując ze szpitalami w 
Żorach i w Raciborzu. Pacjent-
ki wspominają go jako lekarza 
życzliwego, oddanego swojej 
pracy. Od Jego bliskich wiemy, 
że relaksował się przy dobrej 
literaturze i, siłą rzeczy nieco 
rzadziej, chodząc po górach.

Zmarł Franciszek Wrana
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drogi

Drogowiec rybnicki
Jesienna fala pandemii nie pozostaje bez wpływu na przebieg robót drogowych, ale pomimo wykruszania się załóg 
firm budowlanych do większych zakłóceń terminów na szczęście nie dochodzi.

Jak mówi naczelnik wydziału 
dróg Jacek Hawel, w czasie 
trwania pandemii nie można 
nakładać na firmy wykonaw-
cze kar umownych z powodu 
niedotrzymania terminów, 
ale będzie można to zrobić już 
miesiąc po jej wygaśnięciu. To 
dla firm budowlanych nie-
wielka pomoc, bo problem 
zostaje, tyle że przesunięty w 
czasie. Nasuwa się pytanie, od 
kiedy liczyć wygaśnięcie pan-
demii, bo taką granicę będzie 
trudno wyznaczyć.

i DOKOŃCZĄ  
W LEPSZYCH CZASACH
Ruch na Rudzkiej został w 
październiku przywróco-
ny, choć praktycznie robo-
ty budowlane trwały tam 
jeszcze w połowie listopada. 
Teraz, po ich zakończeniu, 
pozostały już tylko prace po-
rządkowe. Ulica Rudzka jest 
drugą pod względem dłu-
gości (po ul. Wodzisławskiej) 
drogą w granicach miasta,  
a do jej całkowitej moderni-
zacji pozostał jeszcze ostatni, 

nieco ponad 400-metrowy 
odcinek od ronda u zbiegu 
ulic Rudzkiej, Góreckiego i 
Podmiejskiej do tzw. grobli na 
Zalewie Rybnickim. Ta inwe-
stycja będzie jednak musiała 
poczekać na lepsze czasy. 

 WIADUKT            
ZAASFALTOWANY
Do końca zmierza kolejna 
duża inwestycja drogowa, 
czyli budowa praktycznie 
od podstaw wiaduktu nad 
liniami kolejowymi w ciągu 
ul. Żorskiej. Odtworzone w 
pełnym zakresie (budowa 
kanalizacji deszczowej, prze-
łożenie infrastruktury) kilku-
dziesięciometrowe odcinki 
drogi przed i za wiaduktem 
już zyskały warstwę bitumicz-
ną, podobnie jak jezdnia na 
samym obiekcie. Nowy wia-
dukt ma zostać udostępnio-
ny kierowcom już w nowym 
roku, ale niektórzy z nich liczą 
na przedświąteczny prezent. 

 PARKING GOTOWY
Zakończono budowę dużego 

(2,2 tys. m2, około 150 miejsc) 
parkingu w Rybnickiej Kuź-
ni oraz łącznika drogowego 
między ulicami Kuźnicką  
i Rybacką. Wartość kosztory-
sowa inwestycji wyniosła nie-
spełna 1,2 mln zł.

 PRZED TERMINEM
Prace wykończeniowe 
po położeniu warstwy bi-
tumicznej trwają na ul. 
Okulickiego w Radziejowie, 
gdzie przepust zastąpiono 
mostem nad Potokiem Ra-
dziejowskim. W tym przy-
padku wykonawcy przy-
spieszyli i termin oddania 
obiektu będzie szybszy niż 
planowany koniec stycznia.

i CHODNIKI
Zrealizowane zostały roboty 
chodnikowe, na które umo-
wę podpisano jeszcze w 
kwietniu. Prace rozpoczęto 
od ul. Gotartowickiej w Bo-
guszowicach, a zakończono 
na ul. Sportowej w Niewia-
domiu. W sumie wybudo-
wano lub wyremontowano 

kilkanaście odcinków chod-
ników na terenie całego 
miasta. 

i PO NOWYM ROKU
Wszystkie zaplanowane na 
ten rok inwestycje drogowe 
zostaną ukończone przed 
końcem roku. Choć z wielu 
względów, głównie proble-
mów finansowych, w przy-
szłym roku spektakularnych 
inwestycji drogowych za-
braknie, jednak na drogach 
zawsze coś się będzie działo. 
Podpisana została umowa 
na projekt rozbudowy oko-
ło 2-kilometrowego odcin-
ka ul. Zebrzydowickiej od 
ronda Zebrzydowickiego 
do granic miasta. Zostaną 
ogłoszone przetargi na roz-
budowę ul. Za Komendą 
(policji) oraz ul. Sportowej, 
a także dróg komunikacyj-
nych na terenie byłej hałdy  
w Niewiadomiu (również 
przy ul. Sportowej), gdzie 
powstanie teren inwestycyj-
ny pod strefę przemysłową. 
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Ważną częścią wielu inwestycji drogowych jest poprowadzenie, a przy okazji uporządkowanie całej 
infrastruktury teletechnicznej, czyli różnego rodzaju i przeznaczenia kabli i przewodów. Nie inaczej 

było na wiadukcie w ciągu ulicy Żorskiej, którego budowa powoli zmierza ku końcowi



Należąca do miejskiego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej wiekowa 
kamienica przy ul. Bolesława Chro-
brego 13 była w kiepskim stanie tech-
nicznym. W ZGM-ie zapadła decyzja  
o jej rozbiórce. Wyjątek miała stanowić 
ściana frontowa. Do niej miały zostać 
dostawione, wykonane pod wymiar  
w fabryce prefabrykatów moduły 
mieszkaniowe. W czasie prac rozbiór-
kowych okazało się jednak, że ta fron-
towa ściana została na tyle osłabiona, 
że najrozsądniejszym rozwiązaniem, 
również ze względów bezpieczeństwa, 
będzie jej rozbiórka. Zdecydowano, że 
po poskładaniu nowego budynku ze 
wspomnianych modułów zostanie ona 
precyzyjnie odtworzona z tych samych 
cegieł. 

Ustawianie i montaż modułów 
mieszkaniowych odbyły się przy uży-
ciu dużego dźwigu, dlatego odcinek ul. 
Chrobrego między ulicami Kościuszki  
i 3 Maja na trzy dni zamknięto dla ru-
chu samochodowego. 

Obecnie moduły są skręcane i łączo-
ne ze ścianą frontową, której ostatnia 
zewnętrzna warstwa jest odtwarzana 
z zachowanych cegieł precyzyjnie, we-

dług rysunku, by wyglądała tak samo 
jak front rozebranej wcześniej kamie-
nicy. 

W środku budynku trwają już prace 
wykończeniowe. Co ciekawe, w modu-
łach są już poprowadzone najważniej-
sze instalacje (elektryczna, wod.-kan., 
centralnego ogrzewania i wentylacyj-
na). Każde mieszkanie będzie wyposa-
żone w system rekuperacji, czyli odzy-
skiwania ciepła ze zużytego powietrza, 
natomiast cały budynek będzie ogrze-
wał jeden kocioł gazowy. 

Z wykonawcą robót (rozbiórka sta-
rej kamienicy i budowa nowej z mo-
dułów), który wygrał ogłoszony przez 
ZGM przetarg, podpisano umowę 
opiewającą na 5,7 mln zł. ZGM aktual-
nie analizuje zasadność spisania anek-
su do tejże umowy, gdyż zakres wyko-
nywanych prac m.in. ze względu na 
perypetie ze ścianą frontową dawnej 
kamienicy różni się od pierwotnego. 
Kalkulacja porównawcza zdecyduje o 
wartości aneksu.

Wartość inwestycji, w wyniku któ-
rej powstanie osiem mieszkań, w tym 
dwa przeznaczone dla osób niepełno-
sprawnych, już wywołuje dyskusje. Na 

portalu Rybnik.com.
pl pojawił się nawet 
artykuł, w którym 
anonimowi dewelo-
perzy krytycznie wy-

Poskładali kamienicę
W końcu października przy ul. Bolesława Chrobrego w ciągu trzech dni z 12 
przywiezionych z drugiego końca Polski modułów poskładano nową kamieni-
cę, która stoi w miejscu swej wiekowej poprzedniczki. Frontowa ściana tamtej 
kamienicy zostanie teraz precyzyjnie odtworzona z zachowanych po rozbiórce 
tych samych cegieł.

rażali się o kosztach budowy budynku 
w przełożeniu na liczbę mieszkań.

– Większość osób patrzy wyłącz-
nie na suche dane, czyli średnią cenę 
jednego mieszkania, ale jako miasto 
musimy patrzyć szerzej. Jest kilka ele-
mentów, które wpłynęły na wysokie 
koszty tej inwestycji. To: wysokie kosz-
ty rozbiórki budynku; trudne warunki 
terenowe (skarpa), które wymusiły ko-
nieczność postawienia solidnej ściany 
oporowej ; lokalizacja budowy w ści-
słym centrum miasta; nieplanowana 
wcześniej rozbiórka ściany frontowej 
i jej odtworzenie; wreszcie szybko ro-
snące ceny w branży budowlanej, któ-
re znacznie wzrosły od czasu podjęcia 
decyzji o uruchomieniu inwestycji do 
momentu zawarcia umowy na roboty 
budowlane. Inna sprawa, że na wy-
burzenie zabytkowej kamienicy i po-
stawienie zupełnie nowego budynku 
zapewne nie zgodziłby się wojewódzki 
konserwator zabytków. Jej kubatura 
jest ograniczona, czego konsekwencją 
jest niewielka w sumie liczba mieszkań 
– osiem. Gdy podejmowaliśmy decyzję 
o modernizacji tej kamienicy, wyliczyli-
śmy, że koszty będą znacznie mniejsze. 
Na pewno nie zwiększyła ich zastoso-
wana po raz pierwszy w Rybniku tech-
nologia modułowa. Analiza rynku, któ-
ra poprzedziła ogłoszenie przetargu, 
wykazała, że moduły będą znacznie 
tańsze niż remont przy zastosowaniu 
tradycyjnej technologii – wyjaśnia dy-
rektor Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej Artur Gliwicki. Nowa kamienica 
z historyczną fasadą przy ul. Bolesława 
Chrobrego 13 ma być gotowa na ko-
niec maja przyszłego roku. 

(WaT)
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Operacja poskładania 
kamienicy z 12 modu-
łów wykonanych pod 

wymiar, m.in. ze wzglę-
du na drogowo-trans-
portowe ograniczenia 

trwała trzy dni

Murarze odtwa-
rzają już zabytko-

wą fasadę dawnej 
kamienicy z tych 

samych, zachowa-
nych cegieł



sam
orząd

„Boiska sportowe Tygla dla mieszkań-
ców Rybnika” to projekt ogólnomiejski, 
który spośród dziesięciu propozycji pod-
danych pod głosowanie otrzymał najwię-
cej, bo 4.317 głosów (wymagana liczba 
głosów gwarantująca realizację projektu 
ogólnomiejskiego wynosiła 4.000). Projekt 
ten zakłada modernizację boisk Zespołu 
Szkół Technicznych przy ul. Kościuszki. 
– Fakt, że nasze marzenia o boiskach z 
prawdziwego zdarzenia, które mogłyby 
powstać za budynkami naszej szkoły, 
staną się rzeczywistością, niezwykle nas 
cieszy. Chciałbym więc serdecznie podzię-
kować wszystkim rybniczanom, którzy 
oddali głos na nasz projekt. Dzięki wam 
w centrum Rybnika powstanie kompleks 
boisk sportowych, z których będą mogli 
korzystać nie tylko uczniowie Tygla czy 
okolicznych szkół, ale także mieszkańcy 
– mówi dyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych Piotr Tokarz. Podkreśla, że w przygo-
towanie projektu „Boiska sportowe Tygla 
dla mieszkańców Rybnika” zaangażowali 
się nauczyciele ZST, a szczególnie nauczy-
ciele wychowania fizycznego, natomiast 
w jego promocję cała społeczność szkolna 
– uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracow-
nicy administracji i obsługi, a także przyja-

ciele szkoły. Formalnie projekt do Budżetu 
obywatelskiego 2021 zgłosiła pracująca  
w popularnym Tyglu Iwona Dudek.

– Na co dzień, w godzinach zajęć szkol-
nych nowe obiekty będą służyły uczniom 
Zespołu Szkół Technicznych oraz szkół  
z sąsiedztwa. Jednak ze względu na swo-
ją różnorodność kompleks sportowy za-
pewni też atrakcyjną formę aktywnego 
wypoczynku dla całych rodzin, a dzięki 
oświetleniu będzie można uprawiać tam 
sport do późnych godzin wieczornych 
– mówi Piotr Tokarz, który już dziś zapra-
sza wszystkich chętnych do korzystania  
z mającego powstać kompleksu.

Rybniczanie oddali 34.200 głosów 
ważnych i 92 nieważne (głosować mógł 
każdy bez względu na wiek!). Do wyboru 
mieliśmy głosowanie internetowe bądź 
tradycyjne, kończące się wrzuceniem kar-
ty do głosowania do urny, wystawionej  
w punkcie informacji miejskiej Halo! Rybnik. 

Jeśli chodzi o liczbę uczestników gło-
sowania, to pobiliśmy na głowę Budżet 
obywatelski województwa śląskiego 
(głosowanie w II jego edycji odbyło się 
we wrześniu), w przypadku którego od-
notowano tylko blisko 21 tys. głosowań. 
Najwyraźniej doświadczenie robi swoje, 

bo rybnicki BO jest o sześć lat starszy. 
Projekty lokalne zostaną zrealizowa-

ne w 25 dzielnicach. Bez obywatelskich 
inwestycji zostały dwie duże dzielni-
ce – Boguszowice Stare i Chwałowice.  
W pierwszym przypadku jedyny zgłoszo-
ny projekt (TAK dla Boguszowic Starych 
– organizacja wydarzeń kulturalnych, 
integracja społeczeństwa – 64.840 zł) nie 
przeszedł oceny formalnej i nie został 
dopuszczony do głosowania. Z kolei dwa 
projekty dotyczące Chwałowic (Opowie-
ści chwałowickie – podróż w czasie i prze-
strzeni – 95 głosów; Instalacja konstrukcji 
street workout parku – 253 głosy) nie 
otrzymały minimalnej wymaganej liczby 
głosów, która w przypadku tej dzielnicy 
wynosiła 360 (odpowiednik 5 proc. ogól-
nej liczby mieszkańców danej dzielnicy).

Ze względu na wyczerpanie przy-
znanych konkretnym dzielnicom kwot,  
w głosowaniu kilka projektów lokalnych 
przepadło. To trzy kolejne propozycje do-
tyczące Niedobczyc, ze słynną już minia-
turą wieży Eiffla, która miałaby stanąć na 
rondzie Niedobczyce-Paryż; trzy kolejne 
projekty dla Orzepowic, dwa dotyczące 
Ochojca i jeden dla Paruszowca-Piasków. 

 (WaT)

BOGUSZOWICE OSIEDLE: Akcja Reakcja 
– skwer przy ul. Czwartaków (80 tys. zł) 
– 2.114 głosów; CHWAŁĘCICE: Doposa-
żenie boiska piłkarskiego w Chwałęci-
cach (15 tys.) – 146; Sprzęt nagłaśniają-
cy, oświetleniowy oraz pianino cyfrowe 
dla mieszkańców Chwałęcic (20 tys. zł) 
– 140; GOLEJÓW: Rowerowy Golejów. 
Miasteczko ruchu drogowego przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (40 
tys. zł) – 316; GOTARTOWICE: Siłownia 
na wolnym powietrzu – teren z placem 
zabaw za remizą OSP, ul. Szybowco-
wa 1 (45 tys. zł) – 1.249; GRABOWNIA: 
Bezpieczniej w dzielnicy – OSP (30 tys. 
zł) – 96; KAMIEŃ: Razem wspominamy, 
świętujemy i odkrywamy nowe prze-
strzenie naszej dzielnicy – OSP, SP nr 28,  
MOSiR (50 tys. zł) – 337; KŁOKOCIN: Za-
kup umundurowania dla Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej oraz wyposażenia 
zaplecza gastronomicznego OSP Kło-
kocin (21.460 zł) – 265; Wyposażenie 
budynku Centrum Aktywności Lokalnej 
przy ul. Brackiej w niezbędne urządzenia 
i przedmioty (18,5 tys. zł) – 190; LIGO-

TA-LIGOCKA KUŹNIA: Remont kapliczki 
domkowej w Ligocie przy ul. Żorskiej/K. 
Miarki – II etap (50 tys. zł) – 316; MARO-
KO-NOWINY: Dzielnica razem (festyn 
środowiskowy, budowa miejsc posto-
jowych) (120 tys. zł) – 1.023; MEKSYK: 
Grzbietem, kraulem i klasykiem. W Bu-
dowlance pływamy z Meksykiem (40 tys. 
zł) – 131; NIEDOBCZYCE: „Po dzwonku” 
– integracyjne miejsce zabaw i odpo-
czynku (90 tys. zł) – 1.126; NIEWIADOM: 
Spełnienie dziecięcych marzeń – sala 
zabaw i ścieżka sensoryczna (33 tys. zł) 
– 820; OCHOJEC: Miasteczko ruchu dro-
gowego oraz plac gier podwórkowych, 
teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 3 (40 tys. zł) – 386; ORZEPOWICE: 
Miniboisko na niezagospodarowanym 
terenie na potrzeby najmłodszych pił-
karzy klubu Zuch Orzepowice (44 tys. zł)  
– 403; PARUSZOWIEC-PIASKI: Moja 
wymarzona pracownia przyrodniczo-
-chemiczna – modernizacja pracowni 
w SP nr 3 (49,6 tys. zł) – 461; POPIELÓW: 
Bezpieczny strażak – zakup sprzętu słu-
żącego ratowaniu życia, zdrowia i mienia 

mieszkańców – OSP Popielów (30 tys. zł) 
– 427; Plenerowa integracja – „Popielów 
2021” (15 tys. zł) – 227; RADZIEJÓW: Pik-
nik sportowy – boisko MKS 32 Radzie-
jów-Popielów (10 tys. zł) – 126; Doposa-
żenie ZS-P nr 14, budynek B (25 tys. zł)  
– 328; RYBNICKA KUŹNIA: Każde poko-
lenie ma swój czas… (44.950 zł) – 402; 
RYBNIK-PÓŁNOC: Północ – dzielnica 
aktywnego wypoczynku: ekstremalny 
festyn rodzinny – stadion lekkoatletycz-
ny MOSiR-u oraz spotkanie z seniorami  
w ZS-P nr 5 (35 tys. zł) – 660; SMOLNA: Bez-
pieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, 
rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna 
(60 tys. zł) – 557; STODOŁY: Zwiększenie 
potencjału sprzętowego OSP Stodoły (30 
tys. zł) – 94; ŚRÓDMIEŚCIE: Bezpiecznie  
i wesoło przy SP nr 9 (54.492 zł) – 594; 
WIELOPOLE: Zintegrowane Wielopole 
2021 (35 tys. zł) – 99; ZAMYSŁÓW: Kultu-
ralny Zamysłów 2021 – integracja miesz-
kańców poprzez sport i kulturę (45 tys. 
zł) – 276; ZEBRZYDOWICE: Anna Wy-
szkoni „Kolędy Wielkie” – koncert w Ze-
brzydowicach (44.935 zł) – 257.

Budżet obywatelski 2021

Boiska Tygla dla mieszkańców
W drugiej połowie października, przez pięć dni roboczych (19-23 X) wybieraliśmy projekty obywatelskie, które mają 
zostać zrealizowane w przyszłym roku za pieniądze z budżetu miasta. Już tradycyjnie wybrano jeden duży projekt ogól-
nomiejski i 29 projektów dzielnicowych. Według wstępnych jeszcze szacunków ich realizacja będzie kosztować łącznie 
5.013.936 zł.

LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH WYBRANYCH DO REALIZACJI W DZIELNICACH:
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ZWYCIĘSKI PROJEKT 
OGÓLNOMIEJSKI „BO-
ISKA SPORTOWE TYGLA 
DLA MIESZKAŃCÓW RYB-
NIKA” 
zakłada przebudowę istnie-
jących boisk Zespołu Szkół 
Technicznych przy ul. Ko-
ściuszki 5 (położonych na 
tyłach pływalni Yntka MO-
SiR-u) oraz ich rozbudowę o 

nowe elementy. Powstaną: 
– boisko piłkarskie ze sztucz-

ną murawą o wymiarach 
56 x 28 m 

– wielofunkcyjne boisko  
z nawierzchnią z po-
liuretanu o wymiarach  
40 x 20 m, w obrysie któ-
rego znajdzie się boisko 
do piłki ręcznej i dwa bo-
iska do koszykówki

– boisko do siatkówki o wy-
miarach 18 x 9 m o na-
wierzchni poliuretanowej

– dwa boiska do badmintona 
o wymiarach 13,4 x 6,1 m  
o nawierzchni poliureta-
nowej

– bieżnia lekkoatletyczna  
(3 tory) wokół boisk pił-
karskiego, do siatkówki  
i do badmintona

– teren pod plenerową si-
łownię (10-12 stanowisk) 

– miejsca do ćwiczeń kali-
steniki (4-6 urządzeń)

Projekt obejmuje również 
budowę ogrodzenia i piłko-
chwytów, wykonanie oświe-
tlenia, monitoringu, odwod-
nienia, a także ustawienie 
ławek i koszy na śmieci

1. Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika – ul. 
Tadeusza Kościuszki 5 (orientacyjny koszt realizacji 3.798 
000 zł) – 4.317 głosów; 

2. Spotkajmy się w przestrzeni sportu – ul. św. Józefa 30 
(2.700 000 zł) – 2.019; 

3. Akcja re:akcja – rewitalizacja parku osiedlowego ul. Bogu-
sławskiego, park osiedlowy (3.000 000 zł) –1.892; 

4. Rybnickie Centrum Tenisa – budowa hali tenisowej – ul. 
Małachowskiego 128 (boczne boisko Górnika Boguszowi-
ce) – (3.825 000 zł) – 1.761; 

5. Park Linowy „Grzybówka”, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny 
„Grzybówka” w Rybniku-Golejowie, ul. Podgórna 50 (2. 
800 000 zł) – 1.749; 

6. Powrót zieleni na plac Wolności! (200 000 zł) – 1.704; 
7. RYBNICZANIN.IT – Cyfrowe laboratorium językowe Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybni-
ku – ul. Gustawa Morcinka 18 (104 704 zł) – 1.415; 

8. Czy beztydzień, czy niedziela, dychnij w Niedobczycach 
w Parku Czempiela – Park im. Henryka Czempiela przy ul. 
Barbary (3.825 000 zł) – 1.063; 

9. Darmowe wakacje dla dzieci z Rybnika – Youth Camp Ryb-
nik 2021; Park im. Henryka Czempiela w Niedobczycach, 
Dom Kultury w Niedobczycach – ul. Barbary (2. 347152 
zł) – 737; 

10. DziałaMY to JA i TY – dbamy o zdrowe postawy – teren 
miasta Rybnika (966 120 zł) – 435; 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE, W KTÓRYM ODDANO ŁĄCZNIE 17.092 GŁOSY WAŻNE  
I 48 GŁOSÓW NIEWAŻNYCH:
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Wizualizacja przedstawiająca boiska Tygla po obywatelskiej modernizacji

A tak teren przyszłej inwestycji ogólnomiejskiej w ramach Budżetu obywa-
telskiego 2021 wygląda dzisiaj
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Wysokość kapitału zakładowego określi 
akt założycielski nowej spółki. W uzasadnie-
niu napisano, że nowy podmiot umożliwi 
osiągnięcie długoterminowych celów mia-
sta w dziedzinie mieszkalnictwa, określo-
nych w dokumencie strategicznym, jakim 
jest „Polityka mieszkaniowa 2023+”. Chodzi 
o budowę nowych budynków mieszkalnych 
powiększających zasób komunalny miasta, 
przy pomocy niewykorzystywanych do-
tąd w Rybniku instrumentów finansowych, 
proponowanych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Z ich pomocą już od dobrych 20 
lat TBS-y budują w Polskich miastach miesz-
kania, które za sprawą względnie niskiego 

czynszu stanowią ofertę bardzo konkuren-
cyjną wobec mieszkań do wynajęcia ofero-
wanych na wolnym, komercyjnym rynku. 
– W naszym mieście Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego jest potrzebne. Cho-
dzi m.in. o całkiem liczną – jak się okazuje 
– grupę młodych małżeństw, które szukają 
mieszkań w Rybniku, ale z jednej strony nie 
stać ich na kupno czy wynajem mieszkania 
na rynku komercyjnym, a z drugiej zarabiają 
zbyt dużo, by ubiegać się o mieszkanie ko-
munalne – mówił referujący projekt uchwały 
wiceprezydent Piotr Masłowski. Jak stwier-
dził, plany zakładają, że w najbliższym pię-
cioleciu TBS będzie budować 50 mieszkań 
rocznie. Mariusz Węglorz (PiS) pytał o model 
finansowy funkcjonowania TBS-u. Wicepre-
zydent wyjaśnił, że miasto wniesie do spół-
ki aportem określoną kwotę, która pozwoli 
spółce funkcjonować oraz działki budow-
lane, pod zastaw których TBS będzie mógł 
zaciągnąć kredyt, który następnie będzie 
spłacany z czynszów lokatorów. Przewod-
niczący komisji finansów rady miasta Marek 
Florczyk (Wspólnie dla Rybnika) podkreślił, 
że według planów, już po trzech latach dzia-
łalności nowa spółka powinna przynosić 
dochód, który będzie można przeznaczyć 
np. dla stowarzyszeń sportowych. Piotr Ma-
słowski potwierdził, że dobrze funkcjonują-
ce TBS-y pozwalają miastom wspierać inną 
działalność na ich terenie. – Gliwickie TBS-y 
wspierają np. klub piłkarski Piast Gliwice 
– stwierdził wiceprezydent. Łukasz Dwor-
nik (PiS) powołując się na przeprowadzo-
ne przez specjalistów badania, stwierdził,  
że zainteresowanie mieszkaniami oferowa-
nymi przez TBS będzie uzależniona od atrak-
cyjności miasta. Z kolei Arkadiusz Szweda, 
który nie dawno wystąpił z klubu radnych 
PiS-u wyraził żal, że takie przedsięwzięcia nie 
zainicjowano w Rybniku kilka lat wcześniej. 
Piotr Masłowski poinformował, że stawka 

czynszu w budynku TBS-u, według dzisiej-
szych kalkulacji, miałaby się wahać od 15 
do 18 zł za 1m2 (w ZGM-ie stawka bazowa to 
4,50 zł za 1 m2), więc czynsz za 60-metrowe 
mieszkanie będzie wynosił około 1.000 zł. 
Warunkiem wynajęcia takiego mieszkania 
będzie wniesienie opłaty partycypacyjnej 
(około. 35 tys. zł), a najemca nie będzie mógł 
posiadać w Rybniku nieruchomości miesz-
kaniowej, czyli ani mieszkania, ani domu. 

W czasie dyskusji nad projektem uchwa-
ły poruszono też kwestię ewentualnego 
wykupu takich mieszkań, ale wiceprezy-
dent Masłowski zauważył, że do czasu kie-
dy rybnicki TBS faktycznie zacznie działać 
regulacje prawne w tym względzie mogą 
się jeszcze w zasadniczy sposób zmienić. 
Podkreślił jednak, że ideą TBS-ów jest bu-
dowa mieszkań pod wynajem, a nie na 
sprzedaż. W odpowiednim czasie zapadnie 
też decyzja w sprawie kredytu, bo nie moż-
na wykluczyć, że gdy będzie on potrzebny, 
znajdzie się bank, który udzieli go na ko-
rzystniejszych warunkach niż Bank Gospo-
darstwa Krajowego. 

W głosowaniu projekt uchwały przyzwa-
lającej na powołanie do życia Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego jako miejskiej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
poparło 21 radnych, a jeden radny wstrzy-
mał się od głosu. 

Są czynione starania, by pierwszą inwe-
stycją rybnickiego TBS-u była budowa oka-
załego budynku mieszkalnego przy ul. Hal-
lera w sąsiedztwie piętrowego parkingu. 
Jego koncepcję architektoniczną wybra-
no w drodze konkursu zorganizowanego  
w 2018 roku przez katowicki oddział Sto-
warzyszenia Architektów Polskich. Inna 
propozycja to wybudowanie budynku 
mieszkalnego przy ul. 3 Maja w miejscu 
dawnej siedziby ZGM-u.

(WaT)

Społecznie pod wynajem
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego celem będzie budowa domów mieszkalnych pod wynajem oraz ich 
eksploatacja, będzie nową miejską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Miasto obejmie w niej wszystkie udziały. 
Uchwałę wyrażającą zgodę na powołanie do życia nowej spółki rada miasta podjęła w czasie październikowej sesji. 

JAK TO ROBIĄ SĄSIEDZI
Jastrzębskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego „Daszek” sp.  
z o.o. powstało w połowie 1997 
roku. Jedynym udziałowcem spół-
ki jest miasto, a kapitał zakładowy 
spółki wynosi obecnie 13.725.000 zł.  
Daszek prowadzi działalność w za-
kresie budowy i nabywania domów 
mieszkalnych oraz ich eksploatacji 
na zasadach najmu. Ponadto TBS 
może również nabywać budynki 
mieszkalne, przeprowadzać re-
monty i modernizacje obiektów 
przeznaczonych do najmu, a także 
wynajmować lokale użytkowe znaj-
dujące się w budynkach towarzy-
stwa. Spółka zrealizowała dotąd 6 
inwestycji finansowanych głównie 
ze środków Krajowego Fundu-
szu Mieszkaniowego oraz Banku 
Gospodarstwa Krajowego, dzięki 
którym dysponuje dziś 205 miesz-
kaniami. Po zlikwidowaniu w roku 
2009 KFM działania inwestycyjne 
jastrzębskiego TBS-u wyhamowały. 
Po dłuższej przerwie, w roku 2019 
oddało ono do użytku budynek 
wielorodzinny z 27 mieszkaniami  
i z taką samą liczbą stanowisk  
w garażu podziemnym. Aktualnie  
w spółce trwają starania o pozy-
skanie środków niezbędnych do 
budowy kolejnego budynku wielo-
rodzinnego.
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Być może pierwszą inwestycją rybnickiego TBS-u będzie budowa okazałego budynku mieszkalnego przy ul. Hallera w centrum miasta. 
Powyżej wizualizacja przedstawiająca jego koncepcję architektoniczną
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– Patrząc z miesiąca na miesiąc na 
liczbę zarejestrowanych osób bezro-
botnych, to trudno mówić o jakimś za-
łamaniu na rynku pracy, ale jak porów-
namy obecne dane z tymi sprzed roku, 
to okazuje się, że od wiosny w Rybniku 
i w powiecie rybnickim przybyło nam 
już łącznie ponad tysiąc bezrobotnych 
– mówi Małgorzata Tlołka, zastępca 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rybniku. 20 listopada w rejestrach 
urzędu pracy pozostawały 3.545 osób, 
w tym 2.351 rybniczan. Dla porówna-
nia, na koniec października ubiegłego 
roku – 2.445 bezrobotnych, a w tym 
1.611 mieszkańców Rybnika. Patrząc 
na poszczególne przypadki, trudno 
doszukać się w tym jakiejś prawidło-
wości. Największą grupę stanowią 
ludzie młodzi, którym skończyły się 
czasowe umowy o pracę. Jest też spora 
grupa osób, które pracowały zbyt krót-
ko, by nabyć prawo do zasiłku. Wymóg 
podstawowy to 12 przepracowanych 
miesięcy w ciągu ostatnich 18. 

Z ofertami pracy nie jest źle. Jest 
ich generalnie nieco mniej niż latem, 
ale trzeba pamiętać, że obostrzenia 
związane z trwającą epidemią odbija-
ją się na sytuacji m.in. w handlu, a cała 
gastronomia w tej chwili praktycznie 
stoi. – Na bieżąco realizujemy zgłasza-
ne przez pracodawców oferty pracy, 
na dzień dzisiejszy najwięcej propo-
zycji mamy dla budowlańców różnych 
specjalności, kierowców, instalatorów, 
elektromonterów, operatorów sprzę-

tu ciężkiego i sprzedawców. Zdecy-
dowanie mniej ofert jest dla osób  
z wyższymi kwalifikacjami – obecnie 
realizujemy zgłoszenia dla księgowych, 
psychologa, projektanta, specjalisty ds. 
płac czy sprzedaży – informuje Małgo-
rzata Tlołka. 

Co ważne, sporo osób wyrejestro-
wuje się ze względu na podjęcie pracy.  
Z kolei mniejsza liczba osób karnie wy-
rejestrowanych to efekt złagodzenia 
urzędowych rygorów. Przed epidemią 
osobom zarejestrowanym urząd pra-
cy wyznaczał na ogół comiesięczne 
terminy obowiązkowych zgłoszeń  
w urzędzie. Jeśli ktoś się nie pojawiał, 
był praktycznie automatycznie wykre-
ślany z rejestru, tracąc prawo do zasił-
ku; podobnie było, gdy bezrobotny 
odmawiał podjęcia proponowanej mu 
pracy; teraz m.in. ze względu na rygory 
sanitarne od tego odstąpiono. – Mimo 
trwającej epidemii wciąż podpisujemy 
z pracodawcami umowy w sprawie re-
fundowanych miejsc pracy, staży, prac 
interwencyjnych czy dofinansowania 
do wyposażenia miejsca pracy – mówi 
Małgorzata Tlołka.

Po wiosennym przestoju w kwietniu 
i maju wywołanym pierwszą falą epi-
demii, do normy wróciła sytuacja na 
rynku pracy związana z cudzoziem-
cami. W ciągu miesiąca pracodawcy 
zatrudniający obcokrajowców, głów-
nie Ukraińców, składają w urzędzie 
około 500 stosownych oświadczeń  
(np. w sierpniu 528). Ci mogą legalnie 

przepracować u nas 6 miesięcy w cią-
gu roku.

Popularny pośredniak realizuje 
obecnie trzy projekty dofinansowa-
ne przez Unię Europejską. Dwa z nich 
mają na celu aktywizację zawodową 
osób po 30. roku życia, a trzeci mło-
dych bezrobotnych. Tymczasem Mał-
gorzata Tlołka zapowiada, że od stycz-
nia PUP będzie realizował także – i to 
również z unijnym dofinansowaniem 
– trzy projekty nastawione na pomoc 
osobom, które utraciły pracę w wyniku 
pandemii.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje 
też zadania wynikające z rządowej 
tarczy antykryzysowej. Lokalnym 
przedsiębiorcom pośredniak wypłacił 
już 68 mln zł. Największym zaintere-
sowaniem cieszyła się pożyczka dla 
mikroprzedsiębiorców. Pozostałe for-
my wsparcia były przeznaczone dla 
samozatrudnionych, czyli osób prowa-
dzących samodzielnie działalność go-
spodarczą (dofinansowanie kosztów 
prowadzenia firmy) oraz dla praco-
dawców i organizacji pozarządowych 
na dofinansowanie kosztów wynagro-
dzeń pracowników. 

Ze względu na obowiązujące obo-
strzenia i ewentualne zmiany w go-
dzinach i sposobie funkcjonowania 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, 
na każdą wizytę najlepiej umówić się 
telefonicznie (tel. 32 422 60 95).

 (WaT)

Tysiąc bezrobotnych
W Powiatowym Urzędzie Pracy jakichś katastrofalnych skutków epidemii jeszcze nie widać, jednak z miesiąca na mie-
siąc bezrobotnych przybywa. Z kolei po wiosennym kryzysie ustabilizowała się sytuacja, jeśli chodzi o podejmujących 
pracę obcokrajowców.

LICZBA REJESTRACJI OSÓB BEZ-

ROBOTNYCH:

sierpień – 347 (w tym 276 rybniczan)

wrzesień – 498 (320)

październik – 446 (320)

do 20 listopada – 212 (145)

LICZBA WYREJESTROWAŃ Z PO-

WODU PODJĘCIA PRACY LUB 

ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ: 

sierpień – 249 (w tym 157 rybniczan)

wrzesień – 305 (216)

październik – 322 (222)

do 20 listopada – 202 (132)
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Jak zapowiada zastępczyni dyrektor-
ki Powiatowego Urzędu Pracy  
w Rybniku Małgorzata Tlołka,  

w styczniu urząd rozpocznie realiza-
cję kolejnych projektów. Ich celem 

będzie pomoc osobom, które straciły 
pracę w wyniku epidemii
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edukacja

– Jest bardzo fajna. Można zobaczyć 
swoją klasę i jak pani coś tłumaczy, ale 
też czatować z koleżankami – wylicza 
Julka Cielemęcka, czwartoklasistka  
z podstawówki w Chwałęcicach. 
Za pośrednictwem aplikacji Teams 
uczniowie i nauczyciele rybnickich 
szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych mogą spotykać się wir-
tualnie, komunikować między sobą, 
stawiać pytania i na nie odpowiadać, 
zadawać i rozwiązywać zadania do-
mowe i testy. Wszystkie materiały są 
wreszcie dostępne w jednym miej-
scu. – Pracujemy głównie na tej apli-
kacji. Sprawdza się ona szczególnie 
dobrze w starszych klasach, młodsze, 
które przeszły na nauczanie zdalne 
nieco później niż uczniowie klas 4-8, 
stopniowo się do niej przyzwyczaja-
ją; najtrudniej było z pierwszakami 
– opowiada Maria Stachowicz-Polak, 
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 19 
w Kłokocinie. Wiosną, kiedy pandemia 
po raz pierwszy zatrzymała uczniów 
i nauczycieli w domach, kłokocińska 
placówka korzystała z internetowej 
platformy Padlet, czyli działającej 
na zbliżonych zasadach, wirtualnej 
tablicy „korkowej”, do której można 
„przypinać” m.in. scenariusze lekcji, 
zadania czy linki do filmów i prezen-
tacji. – To drugie narzędzie, które na-
dal wykorzystujemy w zdalnej pracy  
z uczniami. Zarówno dzieci, jak i ro-
dzice mają dostęp do padletów na-
uczycieli, więc jeżeli z jakichś przyczyn 
dziecku nie uda się połączyć przez Te-
amsa, na padlecie znajdzie scenariusz 
każdej lekcji i wszystkie potrzebne ma-
teriały – wyjaśnia dyrektorka i dodaje: 
– Sytuacja z pewnością jest lepsza niż 
wiosną. Mamy już pewne doświad-
czenia, wyciągnęliśmy wnioski i po-
prawiliśmy to, co wymagało poprawy, 
ale oczywiście nauczanie online nie 
zastąpi tradycyjnego. Wciąż słyszę od 
rodziców, że dzieci tęsknią za szkołą  
i rówieśnikami – mówi.

Zdalnie,    czyli lepiej niż wiosną?

To efekt projektu „Be Eco, Be 
Trendy”, jaki młodzi ludzie realizu-
ją wspólnie z Europejskim Instytu-
tem Outsourcingu, dzięki środkom 
z Europejskiego Korpusu Solidar-
ności. Cotygodniowe „Ekoponie-
działki z MRM” mają promować 
postawy i zachowania proekolo-
giczne. Do końca roku w każdy ko-
lejny poniedziałek na profilu MRM 
będą się ukazywać infografiki, 
które mają nas zmobilizować do 
ochrony planety. Akcja ruszyła 21 
września, a młodzi ludzie zachęca-
li już m.in. do oszczędzania prądu, 
zmniejszania zużycia wody i plasti-
ku oraz do wspierania organizacji  
i kampanii, które walczą z niehu-
manitarnym traktowaniem zwie-

rząt. W ramach projektu „Be Eco, 
Be Trendy” MRM planuje jeszcze 
realizację czterech proekologicz-
nych filmików (pierwszy ze sprzą-
tania rzeki Rudy jest już dostępny 
na Facebooku rady), ale też orga-
nizację warsztatów online i wio-
sennego ekopikniku. – Ma on być 
jednym z elementów rybnickiego 
festiwalu nauki, który – mamy na-
dzieję – uda się nam jednak zor-
ganizować – zapowiada Katarzy-
na Korba z miejskiego wydziału 
edukacji, która koordynuje pracę 
MRM. W tym roku ze względu na 
sytuację pandemiczną cieszący się 
sporym zainteresowaniem majowy 
festiwal nauki się nie odbył.                                            

(S)

Przed nami 19. edycja Czapki św. 
Mikołaja, czyli charytatywnej akcji 
organizowanej przez Młodzieżową 
Radę Miasta Rybnika. – Ze względu 
na pandemię będzie ona inna niż 
zwykle – zapowiadają młodzi radni, 
którym w organizacji pomoże Sto-
warzyszenie Inicjatyw Młodzieży. 

Czapka św. Mikołaja ruszy 30 listo-
pada i potrwa do 18 grudnia. – Na 
rybnickich ulicach i w sklepach nie 
będzie już wolontariuszy w charak-
terystycznych mikołajkowych czap-
kach, ponieważ praktycznie cała 
akcja przeniesie się do internetu. Na 
fanpage’u Młodzieżowej Rady Miasta 
Rybnika odbędą się aukcje, z których 
cały dochód zostanie przeznaczony 
dla potrzebujących. Wśród fantów 
będą stroiki bożonarodzeniowe, vo-
uchery do salonów kosmetycznych, 
obrazy, książki, a nawet rękodzieła 
rybnickich przedszkolaków i uczniów 
szkół. Na aukcjach będzie można 
upolować także unikatowe przed-
mioty – zachęcają młodzieżowi rad-
ni. „Czapkę” można będzie wesprzeć 
również, wpłacając datki na konto 
bankowe (od 30.11 do 18.12): Sto-

warzyszenie Inicjatyw Młodzieży, 
numer konta: 55 1090 0088 0000 
0001 4714 0850

Do akcji, której celem jest obda-
rowanie dzieci i ich rodzin, ale też 
seniorów, osób samotnych, nie-
pełnosprawnych i potrzebujących 
wsparcia, włączą się także lokalni 
przedsiębiorcy. Z zebranych datków 
przygotowywane zostaną paczki 
żywnościowe i prezentowe, które 
tradycyjnie już przed świętami trafią 
do adresatów. – Liczymy na waszą 
pomoc. Sprawmy, aby każdy mógł 
poczuć wyjątkowy klimat świąt! Są 
rodziny, które potrzebują pomocy,  
a paczki w ramach Czapki św. Mikoła-
ja są przez nich długo wyczekiwane. 
Wierzymy, że razem z nimi do tych 
domów trafi duch świąt. Rybniczanie, 
wkładamy czapki św. Mikołaja! – ape-
luje Młodzieżowa Rada Miasta.         (S)

– Miasto już latem rozpoczęło przy-
gotowania do wdrożenia w rybnic-
kich szkołach sprawnego narzędzia 
do pracy zdalnej. Nauczyciele  
i uczniowie, w oparciu o aplikację 
Microsoft Teams, mogą dziś nie-
odpłatnie korzystać z narzędzi do 
zdalnej pracy w grupach – wyjaśnia 
wiceprezydent Wojciech Świerkosz. 
– Aplikacja się sprawdza – słyszymy 
od nauczycieli i uczniów.

Czapka 
online

    EKOPONIEDZIAŁKI Z MRM
„1 tona papieru to 17 wyciętych drzew”. „Plastikowa torba rozkłada się aż 
500 lat!”. „Pozostawienie odkręconego kranu podczas mycia zębów może 
prowadzić do jednorazowego zmarnowania nawet 16 litrów wody” – grafiki 
z tymi, ale też z innymi cennymi informacjami pojawiły się na Facebooku 
Młodzieżowej Rady Miasta w ramach akcji „Ekoponiedziałki z MRM”.
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JEŚLI NIE LAPTOP, TO…
Dzięki Microsoft Teams lekcje odby-
wają się online, zgodnie z planem, 
choć zwykle są krótsze od tradycyj-
nych 45-minutowych. Co ważne apli-
kację można zainstalować również na 
komórce i tablecie, co bywa pewnym 
ułatwieniem w domach, w których jest 
kilkoro dzieci, a do dyspozycji tylko je-
den komputer oraz tam, gdzie zdalnie 
pracują też ich rodzice, do tego na-
uczyciele. – Wypożyczyliśmy uczniom 
cztery laptopy, aby umożliwić im 
zdalną naukę – mówi o sytuacji sprzę-
towej uczniów w swojej szkole Maria 
Stachowicz-Polak. W kwietniu i maju 
miasto kupiło w sumie 133 laptopy dla 
uczniów do nauki online, korzystając z 
dofinansowania Ministerstwa Cyfryza-
cji w ramach programów „Zdalna szko-
ła” i „Zdalna Szkoła +”. – Nadal szukamy 
kolejnych programów, z których mogli-
byśmy skorzystać – wyjaśnia Katarzyna 
Korba, kierownik Referatu Projektów 
Edukacyjnych w urzędzie miasta. Mia-
sto finalizuje też umowę sponsorską, 
na mocy której rybnicka elektrownia 
wesprze zakup kilku laptopów dla 
uczniów, ale to wciąż kropla w morzu.

JEŚLI NIE STACJONARNIE, TO…
Szkoły w całości funkcjonują zdalnie 
od 9 listopada, nadal jednak otwarte są 
żłobki i przedszkola (stan na 25 listopa-
da). – Szkoda, że rząd tak niefrasobliwie 
i mało ostrożnie zdecydował o rozpo-
częciu we wrześniu roku szkolnego jed-
nocześnie przez wszystkie klasy. Można 
było przecież wprowadzić różne rozwią-
zania, np. naukę stacjonarną w szkołach 
ponadpodstawowych tylko dla klas 

maturalnych oraz w szkołach podsta-
wowych dla klas ósmych i I-III – komen-
tuje wiceprezydent Wojciech Świerkosz. 
Zdecydowano jednak inaczej, a skutek 
był taki, że ogniska wirusa pojawiły się 
w ponad 30 rybnickich placówkach,  
a zanim wprowadzono zdalne naucza-
nie, na zwolnieniach lekarskich przeby-
wało około 430 nauczycieli. – Obecnie 
mam 100-procentową frekwencję wśród 
nauczycieli prowadzących zdalne lekcje  
i mam nadzieję, że tak pozostanie – opo-
wiada Maria Stachowicz-Polak, która 
jest jednym z dziewięciorga nauczycie-
li-ozdrowieńców z SP nr 19. Placówka 
była jedną z tych, które już w paździer-
niku były czasowo zamknięte – zarażo-
nych było tam w sumie 13 osób, w tym 
jeden uczeń. Teraz zgodnie z decyzją 
rządu wszystkie szkoły z wyjątkiem Ze-
społu Szkolno-Rewalidacyjnego „Szkoła 
Życia” pracują już zdalnie.

JEŚLI NIE SZKOŁY, TO…
Normalnie funkcjonują przedszkola, 
których oczywiście pandemia nie omi-
ja. Jak dotąd aż 13 rybnickich placówek 
(w tym 11 samodzielnych przedszkoli) 
z powodu sytuacji pandemicznej było 
już czasowo zamkniętych. Taki epi-
zod ma za sobą również Przedszkole 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w 
Boguszowicach Osiedlu, w którym po-
zytywny wynik testu miało siedmioro 
nauczycieli i pracowników obsługi, w 
tym jedna z kucharek. Po tym, jak na 
kwarantannę trafił cały personel kuch-
ni, placówkę zamknięto na tydzień. – 
Nawet wtedy nauczycielki prowadziły 
zdalne zajęcia, które były obowiązkowe 
dla sześciolatków. Wprawdzie nie orga-

nizowaliśmy zajęć online, ale rodzice 
głównie za pośrednictwem stworzo-
nych na Facebooku zamkniętych grup 
mieli dostęp do proponowanych przez 
nauczycielki kart pracy i zestawów 
ćwiczeń do wykonania z dziećmi w do-
mach. I to bardzo dobrze się sprawdzi-
ło. Teraz pracujemy już pełną parą. 17 
listopada skończyła się kwarantanna 
ostatniej z nauczycielek, więc sytuacja 
wraca do normy, choć oczywiście trud-
no mówić o powrocie do normalności 
– opowiada Anna Kubera, dyrektorka 
Przedszkola z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 39. Aby zadbać o bezpieczeń-
stwo w placówce, uruchomiono trzecie 
wejście do budynku, a ze względu na 
trudność z dezynfekcją zrezygnowano 
z dywanów i pluszowych zabawek. – 
Jednak dla dzieci nie ma to wielkiego 
znaczenia. Dla nich najważniejsze jest 
to, że mogą spędzać czas w przedszko-
lu. Obecnie jest ich około 110, więc fre-
kwencja jest naprawdę bardzo wysoka. 
W ubiegłym roku o tej porze dzieci było 
mniej – opowiada dyrektorka przed-
szkola, do którego zapisanych jest 130 
dzieci. Jeden z przedszkolaków, który 
w pierwszym tygodniu listopada trafił 
do szpitala na planowy zabieg, również 
miał pozytywny wynik na Covid-19, ale 
już od jakiegoś czasu nie pojawiał się 
w boguszowickiej placówce. – Musimy 
zastanawiać się nad oczywistymi do-
tąd sytuacjami, jak choćby spotkanie 
dzieci z Mikołajem, który dzięki Stowa-
rzyszeniu „17-tka” co roku odwiedzał 
naszych przedszkolaków. Każdy z nas 
nie może się już doczekać powrotu do 
normalności… – ocenia Anna Kubera. 

Sabina Horzela-Piskula

Zdalnie,    czyli lepiej niż wiosną?

Dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 39 w Boguszowicach Osiedlu cieszą się, że po 

krótkiej przerwie placówka jest otwarta. Na zdjęciu 
trzy- i czterolatki z grupy Świetliki

29

SA
BI

N
A

 H
O

RZ
EL

A
-P

IS
KU

LA



NIETYPOWY 
CZASOMIERZ

– Ten zegar słoneczny nie tyl-
ko wskazuje bieżący czas, wylicza 
wschody i zachody Słońca, ale przede 
wszystkim dzięki swojej interaktyw-
ności bawi i uczy – wyjaśnia Ewa 
Florczyk dyrektorka Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 w Niewiadomiu, 
gdzie 14 października, czyli w Dniu 
Nauczyciela, zaprezentowano anale-
matyczny zegar słoneczny, pierwszy 
taki w Rybniku. 

Zegar składa się ze znaczników 
godzinowych z grawerunkiem ryb 
i innych organizmów wodnych. Nie 
posiada wskazówki, ponieważ zapro-
jektowany został do interaktywne-
go odczytywania czasu za pomocą 
cienia samego obserwatora, który 
ustawia stopy na punkcie odpowia-
dającym aktualnej dacie. W centrum 
zegara znajduje się mozaikowa figu-
ra przypominająca zdeformowaną 
ósemkę, zwana analemmą, od któ-
rej pochodzi nazwa tego typu cza-
somierzy. Oprócz funkcji pomiaru 
czasu posiada on także możliwość 
wskazywania momentów wschodów  
i zachodów Słońca o dowolnej porze 
roku w Niewiadomiu. Za jego pomo-
cą można również określić punkty na 
horyzoncie, gdzie Słońce wschodzi  
i zachodzi w dowolnym okresie roku. 
Obok zegara znajduje się tablica edu-
kacyjno-informacyjna, z której można 
dowiedzieć się więcej o funkcjach 
zegara i metodach pomiaru czasu za 
pomocą Słońca. – To już trzeci eduka-
cyjny i interaktywny obiekt w naszej 
szkole. W ubiegłym roku szkolnym 
otworzyliśmy nowoczesną pracow-
nię przyrodniczo-ekologiczną Geo-
lab oraz „zieloną klasę” na szkolnym 
podwórku – opowiada dyrektorka 
placówki. Zegar słoneczny powstał 
w ZSz-P nr 2 w ramach drugiej edycji 
konkursu „reWITA – włącz się!”, współ-
finansowanego ze środków unijnych, 
a realizowanego wspólnie przez Sto-
warzyszenie „17-tka”, miasto, Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Centrum Roz-
woju Inicjatyw Społecznych CRIS.   (S)

Zaplanowane działania, w których 
wezmą udział również wolontariusze, 
czyli pracownicy Auchan ze swoimi 
rodzinami, mają na celu propagowanie 
wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej 
do Szkoły Życia zdrowego odżywiania. 
Odbywają się więc integracyjne warsz-
taty kulinarne i zajęcia na świeżym po-
wietrzu. Zaplanowano również wizyty 
w sklepie, w czasie których uczniowie 

poznają różnego rodzaju warzywa  
i owoce. Przyznane dofinansowanie 
przeznaczono w dużym stopniu na 
doposażenie kuchni dydaktycznej  
w placówce, a na jej placu zabaw zain-
stalowano już tzw. naziemne trampo-
liny, z których jedna jest przeznaczona 
dla uczniów poruszających się na wóz-
ku, ścieżkę sensoryczną oraz zadaszo-
ną piaskownicę.                                       (WaT)

Dziesięcioro szóstoklasistów i troje 
ósmoklasistów z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 12 w Zebrzydo-
wicach bierze udział w piątej edycji 
ogólnopolskiego projektu eduka-
cyjnego „Być jak Ignacy – nauka to 
przyszłość”. 

– Ma on promować zasłużonych 
polskich naukowców, takich jak Igna-
cy Łukasiewicz, którego spektakularne 
odkrycie dotyczące znalezienia zasto-
sowania dla ropy naftowej wpłynęło 
na kształt współczesnej światowej go-
spodarki – wyjaśnia Aleksandra Siwy, 
koordynatorka projektu. Podczas po-
przednich edycji uczniowie poznali do-
konania m.in. Marii Skłodowskiej-Curie  
i Mikołaja Kopernika. – W tej edycji wraz 
z naszym wirtualnym przewodnikiem 
Ignacym i robotem Blue, którzy „utknę-
li” w roku 2070, wspólnie zastanawiamy 

się, co możemy zrobić dziś, aby za 50 lat 
nasz świat nie był pozbawiony energii – 
dodaje Małgorzata Pander, druga z ko-
ordynatorek. Uczniowie z Zebrzydowic 
poznali już różne sposoby wykorzysty-
wania energii ze źródeł odnawialnych, 
budowali wiatraki, wytwarzali prąd  
z ogórka i dowiedzieli się m.in., że ist-
nieje farba solarna, która potrafi „produ-
kować” słoneczną energię elektryczną 
oraz że możliwe byłoby pozyskiwanie 
energii z tak zwanych „czarnych dziur”. – 
Nasi uczniowie wykazują się niezwykłą 
kreatywnością, wykonują doświadcze-
nia w domu, przesyłają zdjęcia i filmiki 
oraz aktywnie uczestniczą w zajęciach 
dodatkowych – podsumowują nauczy-
cielki. Organizatorem projektu jest Fun-
dacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 

(S)

    Być jak Ignacy

Aktywnie i zdrowo
Zespół Szkolno-Rewalidacyjny „Szkoła Życia” dzięki współpracy ze stowarzy-
szeniem Oligos i pracownikami rybnickiego sklepu Auchan realizuje projekt 
„Żyjemy aktywnie i zdrowo”, na który komisja konkursowa Fundacji Auchan 
przeznaczyła 10 tys. euro. 

edukacja
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Kuchenne zajęcia w ramach projektu 
„Aktywnie i zdrowo” w Szkole Życia 
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To efekt realizacji przez miasto pro-
jektu StratKIT, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej, a mo-
delowym przykładem wprowadzenia 
zrównoważonej diety do jadłospisu 
podopiecznych ma być właśnie Zespół 
Żłobków Miejskich w Rybniku. Tworzą 
go trzy żłobki, do których uczęszcza 
w sumie 156 dzieci. Codziennie otrzy-
mują one cztery zbilansowane i zdro-
we posiłki, które są przygotowywane  
w kuchni żłobka Wesoła Rybka na No-
winach. Nad kalorycznością dań czuwa 
dietetyk, który wraz z intendentem od-
powiada za komponowanie jadłospisu. 
– Staramy się, aby był on urozmaicony, 
wartościowy i zachęcał dzieci do jedze-
nia. Wszystkie dania przygotowywane 
są na miejscu w nowoczesnej kuchni 
żłobka, wyposażonej w piec konwek-
cyjny. Do pozostałych naszych placó-
wek posiłki są dostarczane trzy razy 
dziennie w specjalnych termoboksach, 
które utrzymują jakość i trwałość żyw-
ności. W związku z coraz częściej wy-
stępującymi alergiami pokarmowymi 
u dzieci żłobek zapewnia też indywi-
dualne diety: bezmleczne, bezjajeczne 
i inne – opowiada dyrektor Bałdyga. 

Posiłki wydawane są w jadalniach dzie-
cięcych w poszczególnych grupach, 
a personel żłobka stara się wyrabiać  
w dzieciach jak najlepsze nawyki ży-
wieniowe, tak by jedzenie było dla 
nich przyjemnością, a nie przymusem. 
– Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku 
stawiany jest za wzór prawidłowego 
żywienia dzieci w okresie do trzeciego 
roku życia – mówi Aleksandra Bałdyga

Projekt StratKIT realizowany jest  
w sześciu krajach nadbałtyckich: Fin-
landii, Estonii, Danii, Niemczech, Pol-
sce i Rosji. Partnerem Rybnika jest 
m.in. Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. – Sposób 
żywienia dzieci i młodzieży wpływa 
istotnie na jakość 
życia obecnych  
i przyszłych poko-
leń. Dieta w po-
czątkowym okresie 
życia powinna być 
prawidłowo zbilan-
sowana i dostarczać 
organizmowi odpo-
wiednią ilość ener-
gii, składników od-
żywczych i płynów,  

zawierać produkty mało przetworzone 
i o wysokiej jakości, w tym ekologiczne 
– wyjaśnia dr hab. Renata Kazimierczak, 
prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. O tym, jak korzystnie na 
zdrowie wpływa spożywanie żywności 
ekologicznej, prof. Kazimierczak miała 
mówić również podczas współorgani-
zowanej przez miasto międzynarodo-
wej konferencji online zaplanowanej 
na 24 listopada. Jej uczestnicy mieli za-
stanowić się, jak ekologiczną żywność 
wprowadzić do instytucji publicznych, 
ale też jak ograniczać powszechne 
wręcz marnotrawstwo żywności. 

(S)

Menu dla malucha
– Nie stosujemy półproduktów, produktów garmażeryjnych czy wzmacniaczy smaku. Używamy wyłącznie ziół i przy-
praw naturalnych, a dzieci jedzą dużo owoców i warzyw. Staramy się, by w naszej kuchni znalazło się jak najwięcej pro-
duktów posiadających certyfikat ekologiczny – opowiada Aleksandra Bałdyga, dyrektor rybnickiego Zespołu Żłobków 
Miejskich. Rybnik, jako jedyne miasto w Polsce, wprowadza pilotażowy program mający poprawić standardy żywienia 
w instytucjach publicznych.

Maluszki z rybnickiego żłobka 
jedzą nie tylko zdrowe, ale 
też ładnie podane posiłki. 

Nic dziwnego, że apetyty im 
dopisują
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W fotograficznym skrócie

REKOMPENSATA JUŻ ROŚNIE
51 drzew zasadzono w listopadzie 
na terenie parku Państwowego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych przy ul. Gliwickiej. To nasa-
dzenia zastępcze, czyli rekompen-
sata za marcową wycinkę, koniecz-
ną ze względu na zły stan fitosani-
tarny 51 drzew, zagrażających już 
bezpieczeństwu osób przebywa-
jących w parku. Teraz pracownicy 
szpitala posadzili tyle samo, w nie-
których przypadkach wyrośniętych 
już magnolii japońskich, klonów, 
jaworów, grabów pospolitych, kasz-
tanowców, platanów klonolistnych, 
świerków serbskich i jarząbów 
szwedzkich. „Zieloną inwestycję” 
umożliwiła dotacja z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
w Katowicach, a plan nowych na-
sadzeń zaakceptował Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Dyrekcja 
szpitala, która chce nadal odnawiać 
park, w którym rosną m.in. dwa wie-
kowe, zrośnięte ze sobą buki, mają-
ce status pomnika przyrody, przy-
gotowuje już następny wniosek  
o dotację do WFOŚ-u. 
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JUŻ OCIEPLAJĄ
Budowa domu dla samotnych matek z dziećmi i kobiet w ciąży powoli zmierza 
ku końcowi. Pracowników firmy budowlanej, głównie Ukraińców, nie ominął 
niestety zakaźny wirus i stąd małe opóźnienie. Budynek miał być przekazany 
w użytkowanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej przed końcem tego roku, ale 
stanie się to dopiero w roku 2021. 

SANEPID DLA EKOLOGII
W czasie szalejącej epidemii budynek sa-
nepidu przy ul. Janiego w dzielnicy Północ 
doczekał się gruntownej termomodernizacji. 
Zakres robót obejmuje m.in.: docieplenie 
ścian i dachu, wymianę okien i drzwi, wy-
mianę oświetlenia, a nawet zabudowę in-
stalacji fotowoltaicznej. I rzecz najważniejsza  
– w okolicach końca roku zostanie zdemon-
towany stary piec węglowy, który zastąpi ko-
cioł gazowy. Proekologiczna inwestycja ma 
potrwać do 18 stycznia i kosztować 1,491mln 
zł, ale 85 proc. tych kosztów pokryje dofinan-
sowanie z funduszy Unii Europejskiej. Jesz-
cze niedawno kopcący komin sanepidu był 
tematem licznych publikacji.

TRAWA I RDZA
Jesień to chyba jedyna pora roku, gdy słynne 
rdzewiejące donice wzdłuż ul. Kościuszki wyglą-
dają całkiem nieźle. Wszystko za sprawą towa-
rzystwa wybujałych ozdobnych traw, które wła-
śnie jesienią prezentują się wyjątkowo okazale. 



W fotograficznym skrócie
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KOBIETY KONTRA PIS
W Rybniku, podobnie jak  
w miastach całej Polski, odbyły 
się marsze w ramach ogólnopol-
skiego Strajku Kobiet, będące 
odpowiedzią na wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego, uznający 
ustawę aborcyjną za niezgodną  
z Konstytucją. Najliczniejszy 
marsz w naszym mieście odbył 
się 27 października. Sądząc po 
treści niecenzuralnych w du-
żej części haseł, skandowanych 
przez jego uczestników, w więk-
szości ludzi bardzo młodych, był 
to głównie protest przeciwko 
partii rządzącej (PiS) i poczyna-
niom jej prezesa Jarosława Ka-
czyńskiego.

ULICA BEZ SŁUPÓW
13 listopada na ul. Gli-
wickiej (odcinek między 
ul. Piasta a rondem Gli-
wickim) firma działająca 
na zlecenie spółki Tau-
ron Dystrybucja zlikwi-
dowała sześć ostatnich 
w tej części miasta wie-
kowych, betonowych 
słupów energetycznych 
niskiego napięcia. Po-
stawiono je tam praw-
dopodobnie w latach 
powojennych. Do zli-
kwidowania pozostały 
tam jeszcze dwa stare 
drewniane słupy teleko-
munikacyjne stojące po 
drugiej stronie ulicy.

INWESTYCJA UTKNĘŁA
Nie wszystkie miejskie inwestycje przebiegają 
bez przeszkód. Nowe boisko piłkarskie z solid-
nym zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 3 na 
Nowinach miało być gotowe w styczniu. Po-
jawiły się jednak problemy z głównym wyko-
nawcą, który wygrał przetarg, ale – jak wynika 
z obserwacji – bazuje głównie na pracy pod-
wykonawców, z którymi współpraca nie za-
wsze mu się układa. Z tego, co nam wiadomo, 
ostatnie roboty wykonano tam w październi-
ku. Jak zakończą się potyczki inwestora, czyli 
magistratu z głównym wykonawcą, trudno 
zgadywać. Niewykluczone, że miasto odstąpi 
od umowy z firmą, która wygrała przetarg. Ta 
sama firma buduje też w sposób przewlekły 
zaplecze szatniowo-sanitarne boiska piłkar-
skiego na terenie ośrodka MOSiR-u w Kamie-
niu, ale ta inwestycja według deklaracji inwe-
stora ma się rzekomo zakończyć 5 grudnia. 
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rybniczanie

Jestem KOPIĄ DZIADKA
Rybniczanie z kalendarza
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Autor zdjęciA MArcin GibA:  
– Marek Berger zajmuje się two-
rzeniem muzyki hiphopowej oraz 
jest organistą w dwóch rybnic-
kich kościołach. Takie połączenie 
aktywności i zainteresowań mu-
zycznych jest ciekawe. Zdjęcia 
postanowiliśmy zrobić w rybnic-
kiej bazylice, która posiada naj-
bardziej okazały organowy kon-
tuar (pulpit z klawiaturami). Na 
miejscu okazało się, że musimy 
go przesunąć w taki sposób, żeby 
zarówno Marek, jak i wnętrze ko-
ścioła były w miarę wyekspono-
wane, a efekt końcowy wyglądał 
należycie. Ten kontuar okazał się 
dość ciężki, więc potrzebowali-
śmy kilku osób, by to zrobić. Jak 
już udało się ustawić scenogra-
fię, sama sesja przebiegła bardzo 
sprawnie, a raperski ubiór Marka 
nawet dobrze skomponował się  
z sakralnym wnętrzem bazyliki.

Marek jest organistą w trzech kościołach, a Maro – raperem. Rzecz w tym, że nie mówimy o dwóch różnych osobach,  
ale o jednym rybnickim nastolatku, któremu z powodzeniem udaje się łączyć tak odmienne pasje. – To dwa różne świa-
ty, ale łączy je muzyka. To ona jest najważniejsza – mówi Marek Berger, kolejny bohater miejskiego kalendarza „Jestem  
z Rybnika”. Jego listopadową stronę zdobi zdjęcie młodego organisty przy kontuarze organów bazyliki św. Antoniego.

Miał 8 lat, gdy zaczął się uczyć gry na 
keyboardzie, jednak po pewnym cza-
sie zainteresował się poważniejszym 
instrumentem, czyli organami. Naj-
pierw podpatrywał dziadka – Henryka 
Chłodka, który przez wiele lat był orga-
nistą. To właśnie on dostrzegł w swoim 
wnuku artystyczną duszę i talent do 
muzyki. – Od początku wiedziałem, że 
właśnie to chcę robić, choć oczywiście 
nie było to megałatwe – wspomina 
nastolatek. Przez pięć lat uczył się gry 
na tym wymagającym instrumencie 
pod okiem Arkadiusza Marcola, organi-
sty z kościoła w Radoszowach, parafii,  
z której pochodzi Marek. – Zostawałem 
w kościele po dwie, trzy godziny, żeby 
grać. Od początku jednak byłem moc-
no zakręcony na tym punkcie. Ćwiczy-
łem też w domu, uczyłem się przebie-
gu mszy i poszczególnych pieśni. Pan 
Arek mnie zachęcał, a dziadek moty-
wował – opowiada. Nigdy nie żałował, 
że temu nietypowemu instrumento-
wi poświęcał tyle wolnego czas. Dziś  
z chęcią akompaniuje na mszach i na-
bożeństwach w kościołach i jest praw-
dopodobnie najmłodszym organistą 
w Rybniku. – Najczęściej grywam w 
kościołach w Zamysłowie, Popielowie 
i w rydułtowskich Radoszowach, ale 
bywały czasy, gdy wszędzie było mnie 
pełno, bo chciałem spróbować różnych 
instrumentów. Lubię być organistą – 

przyznaje 18-latek. Z czasem jednak 
organy i muzyka sakralna przestały mu 
wystarczać. – Odskocznią stał się trap, 
gatunek muzyczny, który z roku na 
rok staje się coraz bardziej popularny 
wśród młodszych i starszych. Nie chcia-
łem iść tylko w jednym kierunku, skupić 
się wyłącznie na organach i zamykać 
na coś nowego. Chciałem się rozwijać 
i wreszcie zrobić coś swojego. Zaintere-
sowałem się postprodukcją wokali oraz 
realizacją piosenek od budowania per-
kusji, melodii aż po aranżacje całych 
utworów – opowiada. W 2019 roku 
założył formację PWZR CREW. Pod tym 
szyldem wspólnie z dwoma innymi 
młodymi raperami nagrywali piosenki i 
teledyski realizowane w Rybniku, m.in. 
w Kampusie. Ich drogi jednak szybko 
się rozeszły. – Trudno było pogodzić 
tak różne charaktery, więc dziś już ra-
zem nie działamy, ale jest coś, co nam 
się mega udało. Ekipa zaczęła działać 
w styczniu, a już w lipcu w Pszowie za-
graliśmy swój pierwszy koncert, więc  
w pół roku stworzyliśmy materiał, któ-
ry zdecydowaliśmy się pokazać innym. 
I to jest największym osiągnięciem tej 
ekipy, zapisem tamtej wspólnej ener-
gii. Mam nadzieję, że oni będą dalej 
działać – ja z pewnością nie zrezygnuję, 
bo to coś, czym żyję; codziennie. Dla-
tego właśnie tworzę piosenki dla siebie  
i innych, a każdy dzień przynosi kolej-

Maro przy organowym kontuarze w rybnickiej 
bazylice

ne pomysły na coś nowego – opowiada 
Marek. Nastolatek słucha nowoczesne-
go rapu i popu, ale z chęcią sięga też po 
inne gatunki. – Szukam muzycznych 
inspiracji, które być może pomogą mi 
stworzyć coś nowego, oryginalnego, 
innego od tego, co już znamy. Słucham 
więc wszystkiego, by się zainspirować, 
no może z wyjątkiem metalu i disco 
polo, choć szanuję te gatunki, bo każdy 
z nich jest pewną formą artystycznego 
wyrazu – ocenia Marek, trzecioklasista 
szkoły branżowej w rybnickim Mecha-
niku. Wybrał klasę elektryczną. – Mó-
wią, że jestem kopią dziadka (śmiech). 
On też był kiedyś elektrykiem. Lubię 
czasem pomajsterkować, interesuje 
mnie też elektronika, ale swoją przy-
szłość wiążę raczej z muzyką. Najchęt-
niej widziałby się w studiu nagrań,  
w pracy przy produkcji i realizacji mu-
zyki. Zapewnia jednak, że bez względu 
na to, czym będzie się zajmować, pozo-
stanie wierny organom. – Mam do nich 
spory sentyment, bo od nich zaczyna-
łem i nadal chcę być organistą. Jestem 
jednak otwarty na wszystko, co przy-
niesie przyszłość – mówi Marek Berger. 

(S)

34



– Gdy internet nie był jeszcze tak 
popularny, dwa razy w roku – przed 
świętami 3 maja i 11 listopada rozda-
waliśmy mieszkańcom Boguszowic 
Starych kilka tysięcy ulotek zachę-
cających do wywieszenia flagi. Sami 
opracowywaliśmy projekty graficzne  
i sami drukowaliśmy te ulotki. Z cza-

sem, jakieś dwa lata temu, sami zdo-
byliśmy flagi i zaczęliśmy przyozdabiać 
nimi naszą dzielnicę. To nasza służba 
dla Ojczyzny, hołd dla tych, którzy o nią 
walczyli. Pokazujemy przez tę akcję, że 
jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy 
Polakami, że mamy takie piękne tra-
dycje i wyjątkową historię. Nikt nas nie 

sponsoruje. Fundusze na flagi i na mo-
cowania zdobywamy sami. Używając 
drabiny, wieszamy je na przydrożnych 
słupach, a potem ściągamy i pierzemy 
– opowiada jeden ze współtwórców 
stowarzyszenia Ślady Krzysztof Liszka.

Nie była to może jakaś heroiczna 
praca, niemniej przy zamocowaniu kil-
kudziesięciu flag na przydrożnych słu-
pach harcerze trochę się napracowali, 
nie wspominając już o poświęconym 
czasie w przedświąteczny wieczór.  
Z pewnością rozpierała ich duma. 

* * *
11 listopada z powodu trwającej epi-

demii nie odbyły się w Rybniku oficjal-
ne uroczystości związane ze Świętem 
Niepodległości, więc bez świątecznej 
asysty prezydent Piotr Kuczera i prze-
wodniczący rady miasta Wojciech Kil-
jańczyk złożyli wiązanki kwiatów pod 
historycznymi tablicami na ścianie 
ratusza oraz pod pomnikiem papieża 
Jana Pawła II.

(WaT)

8 listopada rybniczanie mogli po 
raz ostatni w tym roku wypożyczyć 
jeden z osiemdziesięciu miejskich 
jednośladów czekających na nich 
w 38 punktach na terenie całego 
miasta. Rowery zostały przewie-
zione do serwisu, gdzie zostaną 
poddane przeglądowi, a mobilna 
aplikacja, za pośrednictwem któ-
rej można było korzystać z jedno-
śladów, została zdezaktywowana. 
Rowery miejskie były dostępne  
w Rybniku od połowy marca, jed-
nak ze względu na ograniczenia  
i zasady bezpieczeństwa związane 
z epidemią koronawirusa nie mogły 
być użytkowane między 1 kwietnia 
a 5 maja. W sumie skorzystało z nich 
prawie 500 osób (w 2019 r. – 1.095 
osób), które łącznie dokonały 1.190 
wypożyczeń (w 2019 r. – 3.697). 
Średni czas wypożyczenia był za 
to dłuższy niż w ubiegłym roku  
i wyniósł nieco ponad 79 minut  

(w 2019 ponad 48 minut). Przeje-
chano na nich łącznie 1.552 km, 
podczas gdy w 2019 roku było to 
5.356 km; statystycznie średni dy-
stans przypadający na jedno wy-
pożyczenie wyniósł w tym roku 
prawie 1,4 km. – Tegoroczne sta-
tystyki są gorsze niż w poprzed-
nich sezonach, kiedy to jednoślady 
były wypożyczane znacznie ponad  
3 tys. razy. Wynika to przede 
wszystkim z sytuacji epidemio-
logicznej i związanych z nią obo-
strzeń oraz ograniczeń aktywności 
życia społecznego. Nie zmienia to 
faktu, że mieszkańcy chętnie korzy-
stają z rowerów miejskich, a system 
tworzy wygodną sieć dojazdów  
z centrum do każdej dzielnicy 
miasta – komentuje Łukasz Karbo-
wiński, rybnicki oficer rowerowy. 
Rybnickie jednoślady ponownie 
pojawią się „na mieście” w marcu 
przyszłego roku.                                         (D)

Rowery powrócą wiosną

     Są dumni – wieszają flagi
Harcerze z Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Ślady” w noc poprzedzającą Święto Niepodle-
głości rozwiesili przy ul. Małachowskiego, głównej arterii dzielnicy Boguszowice Stare, kilkadziesiąt biało-czerwonych 
flag. To kolejna odsłona praktykowanej od wielu lat akcji „Bądź dumny – wywieś flagę”. 

Do oflagowania dzielnicy marsz. Od lewej: Paulina Kaziród,  Wojciech Kamiński, Filip 
Strzelecki, Szymon Lewandowski i Jakub Żądło

POMÓŻ 
ZBADAĆ KLIMAT
Po oficjalnym zgłoszeniu Rybnik bierze 
udział w badaniach „klimatu rowerowe-
go”, prowadzonych przez Polską Unię 
Mobilności Aktywnej. 
To część ogólnoeuropejskich badań pro-
wadzonych przez organizacje rowerzy-
stów zrzeszone w Europejskiej Federacji 
Cyklistów. Do końca roku każdy rybnicza-
nin może wypełnić internetową ankietę 
dotyczącą owego „klimatu rowerowego”. 
Pytania dotyczą m.in. dostępnej w mieście 
infrastruktury, poczucia bezpieczeństwa  
i korzystania z roweru w okresie epidemii. 
Do 18 listopada z naszego miasta spłynęło 
289 ankiet, dzięki czemu pod względem 
ich liczby Rybnik był liderem w grupie 
miast mających nie więcej niż 200 tys. 
mieszkańców.
By wypełnić ankietę, trzeba wejść na stro-
nę internetową (rowerowyklimat.pl). Za-
chęcamy rowerzystów! Trwa to nie dłużej 
niż 10 minut. 

(WaT)

Zakończył się kolejny sezon, w którym rybniczanie mogli wypożyczać 
miejskie rowery. Z powodu pandemii 2020 rok trudno uznać za rekor-
dowy – od połowy marca do 8 listopada przejechano na nich łącznie 
1.552 km.
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Tam, czyli u zbiegu ulic Brackiej i 
Chłodnej, w zaskakującym budynku, 
który już budzi spore zainteresowa-
nie, dodajmy – w pełni uzasadnione. 
– Projekt znalazł się w finałowej trójce 
najlepszych przestrzeni publicznych 
w Polsce z ostatnich czterech lat. Ta 
inicjatywa zyskała ogromny oddźwięk 
przede wszystkim dlatego, że doce-
nia lokalne społeczności, dla których 
miasto tworzy nowe, jednoczące ludzi 
przestrzenie. Wiata, pomyślana jako 
budynek dodatkowy, w czasie pande-
mii umożliwiała mieszkańcom spotka-
nia, co dowodzi, jak bardzo uniwer-
salny jest to projekt – opowiada jego 
autorka, rybniczanka Marlena Wolnik 
z pracowni MWArchitekci. Jej projekt 
znalazł się w gronie finalistów 9. edy-
cji konkursu „Życie w architekturze” 
na najlepsze obiekty architektury po-
wstałe w latach 2015-2019. Kłokociński 
CAL rywalizował w kategorii najlepsza 
przestrzeń publiczna z położoną w 
Starym Sączu enklawą przyrodniczą 
Bobrowisko oraz z Centrum Dialogu 
„Przełomy” w Szczecinie, które osta-
tecznie okazało się zwycięzcą. Jednak 
podczas gali finałowej, która odbyła 
się 19 listopada online, CAL otrzymał 
nagrodę specjalną i tytuł realizacji naj-
lepiej odpowiadającej na wyzwania 
współczesnego świata (więcej na stro-
nie obok). Kłokociński obiekt przycią-
ga uwagę niecodzienną konstrukcją, 
a przy tym prostotą i pomysłowością. 

Składa się z dwóch zbudowanych z 
drewna budynków tworzących qu-
asi-amfiteatr. Główny, zaplanowany 
jako miejsce spotkań, ogrzewany jest 
elektrycznie, ma dwa pomieszczenia 
i zaplecze sanitarne oraz skręcony 
dach, będący jednocześnie ścianą 
zewnętrzną, który pełni też funkcję 
trybuny dla wydarzeń plenerowych. 
Podobny w formie budynek dodatko-
wy to oświetlona wiata, której dach 
również posiada siedziska i miejsca 
odpoczynku. Całość łączy plac, na któ-
rym mogą się odbywać najróżniejsze 
imprezy pod chmurką – od koncertów 
po festyny. – Tak naprawdę budynki 
mają drugorzędne znaczenie, stwo-
rzyły jednak przestrzeń, która zapra-
sza ludzi do tego, by byli ze sobą. Dają 
cień i schronienie w deszczu, ale są też 
ławkami, na których można usiąść i 
porozmawiać ze znajomymi – opowia-
dała Marlena Wolnik 8 października w 
warszawskim pawilonie architektury 
Zodiak, prezentując swój pomysł juro-
rom konkursu „Życie w architekturze”. 
– Modrzew na budynku ma zszarzeć, a 
miejsce scalić mieszkańców – mówiła, 
nie kryjąc zadowolenia, że powoli już 
tak się dzieje. Opowiadała o młodzie-
ży, która spotyka się tam przy pizzy lub 
ściga się na rowerach, traktując wiatę 
jak tunel. Mówiła też o planach, jakie 
wobec tego miejsca mają m.in. przyszli 
małżonkowie zainteresowani weselem 
w plenerze.

STUDENT BYŁBY DUMNY

– Kiedyś był to nieużytek – mówi o nale-
żącym do miasta terenie radny Tadeusz 
Pałka z Kłokocina. Kilka lat temu miesz-
kańcy usłyszeli od prezydenta „zacznij-
cie coś robić”, więc zrobili. – W ramach 
Budżetu obywatelskiego powstała tu 
siłownia pod chmurką, a potem skate-
park i plac zabaw. Teraz dzięki środkom 
z miasta wybudowano CAL, który ma 
być minidomem kultury, ale nie tylko. 
Wszystkie organizacje, które są w Kło-
kocinie, i te, które dopiero powstaną, 
jeżeli tylko będą potrzebowały miejsca 
do spotkań, znajdą je właśnie tutaj. CAL-
-em będzie zarządzało stowarzyszenie 
Korzenie.pl, a rada dzielnicy będzie jego 
partnerem. Takie miejsce było w Kłoko-
cinie bardzo potrzebne. Już sama siłow-
nia, plac zabaw czy skatepark w czasie 
wakacji przyciągały tłumy – opowia-
da Tadeusz Pałka. Integracja to jeden  
z celów centrów aktywności, które mają 
powstawać w dzielnicach nieposiada-
jących domów kultury. – Przy tej okazji 
warto przypomnieć Wojciecha Studen-
ta, który myślał o tworzeniu takich wła-
śnie lokalnych centrów spotkań – mówił 
prezydent Piotr Kuczera 31 październi-
ka podczas kameralnego otwarcia kło-
kocińskiego obiektu. To właśnie nieży-
jący już rybnicki architekt i prezydencki 
pełnomocnik ds. inwestycji i gospodar-
ki przestrzennej zainicjował powstanie 
minicentrów, które miały być nie tylko 
miejscem spotkań, ale przede wszyst-

kim scalać mieszkań-
ców i wzmacniać ich 
poczucie wspólnoty. 
Wojciech Student 
chciał, żeby w Rybni-
ku powstawały miej-
sca, które będą łączyć. 
Zgodnie z jego kon-
cepcją podobne cen-
tra miałyby powstać 
również w Ochojcu, w 
pobliżu boiska Orlik i 
w Paruszowcu, naprze-
ciw familoków. – Może 
ten pierwszy pionierski 
obiekt w Kłokocinie po-
winien nosić imię jego 
inicjatora i pomysło-
dawcy? – zastanawia 
się Marlena Wolnik, 

         CAL się zakorzeni
– Wspólnie ożywimy to miejsce, nadamy mu ducha i charakter – planuje Maria Stachowicz-Polak, prezeska Stowarzy-
szenia Korzenie.pl, które zostało gospodarzem Centrum Aktywności Lokalnej w Kłokocinie. – Cieszymy się, że nasza 
społeczność będzie miała miejsce do spotkań, integracji i rozwijania swoich pasji. Kłokociński CAL jest pierwszym nowo 
wybudowanym ośrodkiem tego typu w Rybniku – dodaje radny Tadeusz Pałka, przewodniczący Rady Dzielnicy Kłoko-
cin, której członkowie będą się tam spotykać.

Kłokociński CAL, który przyciąga uwagę niecodzienną konstrukcją, otrzymał właśnie nagrodę specjalną w 
konkursie „Życie w architekturze” dla realizacji najlepiej odpowiadającej na wyzwania współczesnego świata 
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która życzyła też lokalnej społeczno-
ści, by korzystanie z tego obiektu przy-
nosiło jej wiele radości. CAL kosztował 
ponad milion złotych, wybudowała go 
rybnicka firma Al-Due, a prace zakoń-
czyły się już kilka miesięcy temu.

MINIDOM KULTURY
– Dzięki realizowanym tutaj działaniom 
kulturalnym, edukacyjnym, ekolo-
gicznym i społecznym chcemy przede 
wszystkim zaktywizować mieszkań-
ców i jeszcze silniej zintegrować to 
środowisko – zapowiada Maria Stacho-
wicz-Polak, która podczas kameralnej 
uroczystości otrzymała od prezydenta 
klucze do budynku. – Chciałabym się 
tutaj zakorzenić... – mówi prezeska Ko-
rzeni.pl, mieszkanka Boguszowic Osie-
dla, która 25 lat przepracowała w tam-
tejszej podstawówce, a od 3 lat szefuje 
kłokocińskiej Szkole Podstawowej nr 
19. Chciałaby, aby to miejsce wyko-
rzystywano m.in. na warsztaty, zajęcia 
dla dzieci, ale też na konferencje czy 
wystawy. – Działania, które realizuję w 
ramach stowarzyszenia w Boguszowi-
cach Osiedlu, chcę przenieść również 
na tę dzielnicę. Zaktywizować ludzi i 
organizacje, które już tu działają, rów-
nież strażaków ochotników czy panie 
z koła gospodyń wiejskich. Tutaj jest 
spory potencjał, a Kłokocin ma wie-
lu fantastycznych ludzi, którzy mogą 
sporo zrobić dla tego środowiska. Po-
mysłów na ożywienie tego miejsca 
mamy sporo – przekonuje. Pierwszym 
był propagujący dzielnicę Kłokocin 
konkurs dla mieszkańców na bajkę o 
Przygodach Wesołego Kokota, którego 
pięcioro laureatów poznaliśmy właśnie 
31 października. – Pisząc o Kokotku, 
starałem się uwzględnić okolice i zna-
ne obiekty w Kokoczyniu – mówi Bar-
tosz Karwot, jeden z laureatów, który 
w swojej bajce opowiedział o tym, „jak 

Kokotek wybroł sie do lasu na grzyby  
i spotkoł tam Dziada Leśnego”. Konkur-
sowi towarzyszyła też wystawa prac 
plastycznych dzieci. W grudniu rada 
dzielnicy i Korzenie planują m.in. świą-
teczne warsztaty kulinarne, tworzenie 
kokoczyńskiego przepiśnika z tradycyj-
nymi przepisami oraz akcję „Pieczemy 
maszkiety dla seniorów”. 
– Życzę wam, by to miejsce nie tylko 
podziwiano ze względu na wyjątko-
wą architekturę, ale przede wszystkim 
aby ono tętniło życiem. Aby Korzenie 
się tutaj zadomowiły, by dbały o in-
tegrację społeczną, by ludzie się tutaj 
spotykali i z sobą rozmawiali, co nie-
stety znów jest bardzo utrudnione. 
Jednak trzymam kciuki, żeby szybko 
się to zmieniło – mówił prezydent Piotr 
Kuczera. 

STODOŁY BEZ CAL-U
Diametralnie inaczej sytuacja wyglą-
da w Stodołach, gdzie stowarzyszenie 
Stodolskie Centrum Aktywności Lokal-
nej po kilku latach działalności opuści-
ło z końcem września budynek dawnej 
szkoły, informując mieszkańców, że po-
wodem jest nieumorzenie przez urząd 
miasta podatku od nieruchomości za 
2020 rok. SCAL nie ma statusu organi-
zacji pożytku publicznego, więc usta-
wowe zwolnienie z podatku mu nie 
przysługuje. Jak informuje magistrat w 
latach wcześniejszych stowarzyszeniu 
udzielano ulg podatkowych, jednak 
orzeczenia sądowo-administracyjne 
wskazują, że takie ulgi stanowią od-
stępstwo od zasady regulowania zobo-
wiązań, więc powinny mieć charakter 
incydentalny i nie mogą prowadzić do 
uprzywilejowania jednych podmiotów 
kosztem innych. Budynek dawnej szko-
ły przejął już miejski Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej. 

Sabina Horzela-Piskula, (WaT)

W konkursie „Życie w architektu-
rze” Centrum Aktywności Lokal-
nej w Rybniku otrzymało nagrodę 
specjalną i tytuł realizacji najle-
piej odpowiadającej na wyzwania 
współczesnego świata. 
UZASADNIENIE JURY: Jury 9. edy-
cji konkursu „Życie w architekturze” 
uznało, iż idea Centrum Aktywno-
ści Lokalnej w Rybniku-Kłokocinie 
odpowiada na jedno z kluczowych 
wyzwań współczesnej architek-
tury i urbanistyki, jakim jest two-
rzenie bezpiecznych, dostępnych 
dla wszystkich, umożliwiających 
rozmaite sposoby użytkowania 
przestrzeni publicznych. Nagrodę 
specjalną przyznano za oryginalne 
rozwiązanie systemu modułowych, 
wielofunkcyjnych „mebli” miej-
skich, które w zależności od po-
trzeb mogą być wykorzystane przy 
tworzeniu przestrzeni dla lokalnych 
społeczności. Elementy systemu 
mogą być zastosowane jako try-
buny przy obiektach sportowych 
czy też miejsca do siedzenia przy 
placach zabaw, mogą wyznaczać 
miejsca spotkań i rekreacji, a także 
stanowić zadaszenie i być schronie-
niem przed deszczem itp. Obiekty 
te zaprojektowano z drewna mo-
drzewiowego, ich konstrukcja jest 
prosta i możliwa do wykonania 
skromnymi środkami w każdych 
warunkach. Projekt zrealizowany 
w Rybniku udowadnia, iż dobrze 
przemyślana i subtelna interwen-
cja architektoniczna może służyć 
rozmaitym potrzebom lokalnej spo-
łeczności, czyniąc z miejsc często 
opuszczonych i zaniedbanych cen-
trum życia publicznego – czytamy 
w uzasadnieniu. 
PROJEKTANTKA MARLENA WOL-
NIK: Projekt startował w kategorii 
najlepsza przestrzeń publiczna w 
Polsce i nie spodziewałam się na-
grody specjalnej. Jest mi tym bar-
dziej miło, że jest on szczególnie bli-
ski mojemu sercu i cieszę się, że tak 
skromny i niewielki obiekt został w 
tak szczególny sposób doceniony. 
Podziękowania należą się przede 
wszystkim nieżyjącemu już Wojt-
kowi Studentowi, który był inicjato-
rem i pomysłodawcą tego przedsię-
wzięcia, dziękuję też miastu Rybnik 
za doprowadzenie tej realizacji do 
końca i wykonawcy obiektu – firmie 
Al-Due. Jestem przemile zaskoczo-
na, że projekt dotarł aż tak wysoko 
– powiedziała podczas ogłoszenia 
wyników autorka projektu.

Prezydent Piotr Kuczera, radny Tadeusz Pałka i projektant-
ka Marlena Wolnik wzięli udział w kameralnej uroczystości 

przekazania kluczy do obiektu prezesce stowarzyszenia 
Korzenie Marii Stachowicz-Polak (z prawej) 
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Związana ze Szkołą Muzyczną Sza-
franków Maria Warchoł-Sobiesiak 
została drugą w historii Rybnika (po 
Aldonie Kaczmarczyk-Kołuckiej z Mło-
dzieżowego Domu Kultury) Honorową 
Profesor Oświaty.

To najwyższe w pedagogicznej karie-
rze wyróżnienie przyznawane przez mi-
nistra edukacji dyplomowanym nauczy-
cielom z co najmniej 20-letnim stażem 
pracy oraz ze znaczącym i uznanym 
dorobkiem, m.in. publicystycznym. Ma-
ria Warchoł-Sobiesiak jest absolwentką 
(dziś pedagogiem) Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. w Rybniku oraz ka-
towickiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej oraz emerytowaną profesor 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego. Pianistka, publicystka i peda-
gog. W 2017 roku obchodziła jubileusz 
50-lecia pracy artystyczno-pedagogicz-
nej. Ma na swoim koncie publikacje  
z zakresu pedagogiki fortepianu oraz 
wiele recenzji muzycznych i artykułów 

na temat lokal-
nych wydarzeń 
m u z yc z nyc h . 
Uczyć w ryb-
nickiej szkole 
muzycznej za-
częła jeszcze w 
czasie studiów, 
a bardzo waż-
nymi postaciami w jej życiu byli bracia 
Szafrankowie. Prof. Antoni Szafranek 
motywował ją do grania estradowego  
i dzięki niemu wielokrotnie występowa-
ła jako solistka m.in. z rybnicką orkiestrą 
symfoniczną, za jego namową zaczęła 
też pisać o muzyce, m.in. w Tygodniku 
Regionalnym „Nowiny”. W Szkole Mu-
zycznej Szafranków pełni funkcję kie-
rownika sekcji fortepianu. Jest również 
laureatką Honorowej Złotej Lampki 
Górniczej (2018), najwyższego rybnic-
kiego wyróżnienia dla ludzi twórczych 
i kreatywnych, promujących nasze mia-
sto w Polsce i na świecie.                         (r)

Profesor muzyki

– Konferencję postanowiliśmy zorgani-
zować w wersji internetowej – wyjaśnia dr 
Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum w Rybni-
ku. Zmianę planów wymusiła oczywiście 
pandemia, ale dzięki temu w każdej chwili 
możemy stać się uczestnikami zaplanowa-
nej na 19 listopada konferencji „Rybniczan-
ki. Kobiety w dziejach Rybnika”. Wystarczy 
wejść na stronę internetową muzeum i wy-
słuchać przygotowanych przez prelegen-
tów wystąpień. Ich bohaterkami są rybni-
czanki, m.in. Waleska Szala, przedwojenna 
pielęgniarka ze szpitala psychiatrycznego, 
której sylwetkę przybliżył Jacek Kamiński  
i wspominana przez syna – Helena Klistała, 
która musiała sobie poradzić po aresztowa-
niu i śmierci męża w KL Auschwitz. Z pre-
lekcji dr Ewy Kulik „Na ławie oskarżonych. 
Konflikty rybniczanek z prawem w świetle 
doniesień prasy lokalnej okresu między-
wojennego” dowiemy się, że zdarzały się 
im kradzieże bielizny w domu towarowym 
Czesława Beygi, ale odpowiadały też przed 
sądem za przemyt, prostytucję, zniesławie-
nie, obrazę oraz zelżenie, w tym narodu, ale 
też pojedynczego leśniczego. – W 1929 roku 
naczelnik gminy Orzepowice został ude-
rzony przez kobietę niezadowoloną z zała-
twienia przez niego sprawy, a w 1937 roku  

podobny los spotkał sekretarza gminy 
Boguszowice. Obie sprawczynie zosta-
ły skazane na miesięczny areszt. Rzadko 
przed sądem w Rybniku stawały kobiety, 
którym zarzucano zabójstwo lub usiłowa-
nie zabójstwa – opowiada muzealniczka, 
która zwróciła też uwagę na skalę przypad-
ków aborcji. – Na pewno nie doszacowa-
no ówczesnych przestępstw związanych  
z przerywaniem ciąży. Skala tych zjawisk 
była dużo wyższa, niż wynika to z policyj-
nych i sądowych dokumentów – mówiła. 
Ekspertka od „herstorii” dr Małgorzata 
Tkacz-Janik opowiedziała o Anieli Wolnik, 
harcerce i sanitariuszce w czasie powstań 
śląskich, a rybnicka muzealniczka Anna 
Grabowska-Rogus o działalności społecz-
nej rybniczanek ze Związku Towarzystw 
Polek. – Zamierzałam przygotować wy-
stąpienie o rybnickich bizneswoman 
doby międzywojnia, ale kiedy zaczęłam 
przeglądać prasę, zauważyłam, że co dru-
ga, trzecia z nich jest członkinią bądź dzia-
łaczką właśnie tego towarzystwa – mówi.  
W przyszłym roku rybnickie muzeum pla-
nuje wydać w formie książkowej zebrane 
wystąpienia przygotowane na konferencję. 
Do tematu rybniczanek w dziejach miasta 
z pewnością jeszcze wrócimy.                          (S)

   Rybniczanki z przeszłości(ą)
Były bohaterskie, waleczne, pracowite i bezkompromisowe. Były żonami, mat-
kami, pielęgniarkami, nauczycielkami i gospodyniami domowymi. Zdarzały się 
im drobne kradzieże, ale też pobicia urzędników. O rybniczankach w dziejach 
Rybnika można powiedzieć naprawdę wiele. 

STYPENDIUM DLA RYBNICZANKI
Badaczka literatury, krytyczka literac-
ka, pracowniczka Wydziału Humani-
stycznego UŚl, była przewodnicząca 
Rybnickiej Rady Kobiet, a od 20 li-
stopada również zdobywczyni Sty-
pendium im. Stanisława Barańczaka 
przyznawanego w ramach Poznań-
skiej Nagrody Literackiej. Rybniczan-
ka dr Monika Glosowitz, bo o niej 
mowa, została doceniona za książkę 
pt. „Maszynerie afektywne. Literackie 
strategie emancypacji w najnowszej 
polskiej poezji kobiet”. To zmieniona 
wersja jej pracy doktorskiej. – Jest 
to książka stricte naukowa, ale też 
bardzo osobista – rozpoczyna się 
rozdziałem o chorobie i pewnego 
rodzaju utracie, a kończy inną wizją 
wspólnoty – założeniem rodziny – 
opowiadała stypendystka podczas 
transmitowanego online ogłoszenia 
wyników. O stypendium ubiegały się 
trzy osoby. – Już sama myśl o nomi-
nacji była dla mnie wzruszająca. Po-
czułam się jakby ktoś stłukł weneckie 
lustro, za którym przez kilka lat prze-
bywałam, dzieląc czas na pracę za-
wodową i macierzyństwo – mówiła 
Monika Glosowitz. Poznańską Nagro-
dę Literacką ustanowili w 2015 roku 
prezydent Jacek Jaśkowiak i prof. 
Bronisław Marciniak, ówczesny rek-
tor poznańskiego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. PNL składa się z 
dwóch wyróżnień: Nagrody im. Ada-
ma Mickiewicza w wysokości 60 ty-
sięcy zł przyznawanej za całokształt 
twórczości (otrzymała ją poetka Kry-
styna Miłobędzka) i Stypendium im. 
Stanisława Barańczaka (40 tysięcy zł) 
trafiającego do twórców, którzy nie 
ukończyli 35. roku życia. 

JUŻ NIE ANONIMOWI GRAJKOWIE
No i wreszcie odwiedzający Rybnik 
goście będą wiedzieć, że dwie stojące 
na skwerku u wylotu ul. Wieniawskie-
go postaci z brązu z oczywistymi atry-
butami muzyków to nie kloszardzi 
grający „za grosik”, ale Antoni i Karol 
Szafrankowie, założyciele naszej szko-
ły muzycznej, noszącej dziś ich imię, 
oraz twórcy orkiestry filharmonicznej  
w naszym mieście. U stóp pomnika 
pojawiła się tabliczka z niebudzącymi 
wątpliwości informacjami.

MUZEUM SIĘ WYPRZEDAJE
„Brak pomysłu na prezent? Nie martw 
się, w naszym muzeum 50 proc. raba-
tu na wszystko” – zachęca rybnickie 
Muzeum im. o. Emila Drobnego. Oczy-
wiście oferta nie dotyczy zgromadzo-
nych tam eksponatów, ale publikacji, 
jakie wydała placówka. Wyprzedaż 
będzie trwać od 30 listopada do 22 
grudnia. Po szczegóły, w tym listę 
książek, jakie można nabyć ze zniżką, 
odsyłamy do strony internetowej pla-
cówki (muzeum.rybnik.pl).

Kulturalnym skrótem
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Wynika to być może z faktu, że nauka gry na instrumen-
cie to praca głównie indywidualna, której postępy śledzi i 
wskazówki przekazuje pedagog. Zajęcia teoretyczne odby-
wają się w małych grupach w szkole, a większość nauczycieli 
prowadzi stąd zdalne lekcje praktyczne, przede wszystkim 
dzięki lepszym warunkom technicznym. Szkoła korzysta 
głównie z platformy Microsoft Teams umożliwiającej łącze-
nie się za pomocą różnych urządzeń. Uczniowie „zadania 
domowe”, czyli kolejne etapy opracowywanego utworu, 
przesyłają również poprzez inne aplikacje. Uskuteczniane 
są też nowatorskie duety, np. nauczyciel na ekranie akom-
paniuje na fortepianie uczniowi skrzypkowi. Zmieniła się 
też forma zajęć dla najmłodszych: typową rytmikę zastąpiło 
raczej śpiewanie z niewielkim udziałem ruchu. Tak więc ten 
niewesoły okres izolacji stał się jednocześnie czasem zbiera-
nia nowych doświadczeń, również tych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej. Jak mówi dyrektorka Kuczera, dźwięk tych 
przekazów nie jest idealny, ale nie chodzi o formalną ocenę 
czy weryfikację umiejętności ucznia, ale śledzenie jego po-
stępów, odpada więc egzaminacyjny stres. – Wiosną, kiedy 
zdalne nauczanie wprowadzone zostało po raz pierwszy, dla 
uczniów była to nowość i wydaje się, że byli bardziej skon-
centrowani niż w klasie; była tylko kamera, nuty i nic ich nie 
rozpraszało. Teraz podchodzą do „popisów” online bardziej 
rutynowo, choć uważam, że również całkiem dobrze sobie 
radzą. Świadczy o tym wyjątkowo dobry w tym roku po-
ziom dyplomów – mówi Romana Kuczera. Co ciekawe, jak 
zauważa, zdalne nauczanie dało też szkole pogląd na jakość 
instrumentów, głównie pianin, jakimi uczniowie dysponują 
w domu. Inaczej niż dotąd wyglądają oczywiście konkursy 
organizowane cyklicznie przez szkołę, m.in. szkolny konkurs 

etiud i kaprysów dla smyczkowców. Młodzież swoje wyko-
nania nagrywa i przesyła nauczycielskiemu jury, które je 
ocenia. Zgodnie z planem odbędzie się też organizowane co 
dwa lata przez szkołę Szafranków Ogólnopolskie Forum Mło-
dych Instrumentalistów. Zgłosiło się ponad 140 uczestników, 
a ich nagrania ocenią: skrzypków – znany wirtuoz Konstanty 
Andrzej Kulka, zaś pianistów wybitny pedagog prof. Andrzej 
Jasiński. Dla samych uczestników konkursu to formuła bar-
dzo komfortowa, bo zamiast jednego wykonania na żywo 
przed jury, mogą przesłać do oceny nagranie swojego naj-
lepszego wykonania konkursowej kompozycji.

Nie próżnuje również szkolna orkiestra. W domowym 
zaciszu jej członkowie, najczęściej z metronomem w uchu, 
nagrywają swoje partie „Dziadka do orzechów”. Zostaną one 
scalone z zamiarem późniejszego upublicznienia, co przy-
niesie młodym instrumentalistom, ale i dyrektorce placówki 
dużo frajdy.

Pandemia zmieniła wiele w naszym życiu, również w tym 
szkolnym, które pomimo wszystko toczy się dalej.

(r)

      Na saksofonie online
Od kilku miesięcy zdalna edukacja stała się normą. Jak w dobie pandemii radzą sobie z nią szkoły artystyczne? Romana 
Kuczera, dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Szafranków, uważa, że całkiem dobrze. 
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Teoria muzyki online, zajęcia 
prowadzi Jacek Porszke

– Dla nas najważniejszy jest 
dźwięk, dlatego liczy się odpo-

wiednia aplikacja i słuchawki,  
a nie obraz – mówi prowa-

dzący klasę saksofonu Artur 
Motyka. Na ekranie smartfona 

uczennica Anna Nowak
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kultura

– Za 50 lat te fotografie będą 
opowiadały o czymś, czego na-
stępne generacje mogą już nigdy 
na własne oczy nie zobaczyć. Dla-
tego ten konkurs ma sens. To forma 
pamięci o czymś, czego już nie ma 
albo nie będzie już za moment– 
mówi dr Jiří Siostrzonek z Instytutu 
Twórczej Fotografii Uniwersytetu 
Śląskiego w Opawie, juror konkur-
su, którego laureatów poznaliśmy 
30 października w Domu Kultury 
w Chwałowicach. – Nie mam pa-
tentu na wygrywanie, po prostu 
kocham fotografię przemysłową, 
choć nie jest ona głównym tema-
tem moich prac – przyznaje Teresa 
Solarz z Sosnowca, której zamiło-
wanie do fotografowania pejzaży 
nie przeszkadza w zdobywaniu 
pierwszych nagród w konkursie 
Foto Pein. Czwartą z kolei przyniósł 
jej tryptyk „Kolejowa przystań”, na-
grodzony w kategorii industrii. – 
Zdjęcia zrobiłam na tzw. szerokim 
torze w Sławkowie, dwa z nich 
pod mocno świecące słońce. Na 
jednym znajdują się tzw. ceowniki, 
które wyglądają jak szyny. Trzecia 
fotografia powstała w nocy, kiedy 
zaczęły się tlić składowane tutaj to-
wary. Zdążyłam zrobić zdjęcia, za-
nim na dobre rozpoczęła się akcja 
gaszenia – opowiada Teresa Solarz, 
która od kilku lat pracuje na kolei 
i ma zgodę naczelnika na fotogra-
fowanie stacji. To ona namówiła 
do udziału w chwałowickim kon-
kursie Annę Kaletę z Kielc, która 
w swoim chwałowickim debiucie 
otrzymała wyróżnienie w kategorii 
future za cykl „Kieleckie ufo, dwo-
rzec autobusowy”. Często jest on 
porównywany do statku kosmicz-
nego dzięki dachowi z wypukłymi 
kloszami. – To mocno wyróżniająca 
się architektonicznie konstrukcja w 
Kielcach. Miałam okazję robić zdję-

cia tuż przed modernizacją dworca 
i już po jej zakończeniu. Świetliki, 
które widać na fotografiach, zo-
stały pięknie odnowione i robią 
kapitalne wrażenie, również nocą. 
Zresztą cały odnowiony dworzec 
po prostu zachwyca – opowiada 
malarka i graficzka Anna Kale-
ta, uczestniczka kameralnego ze 
względu na sytuację pandemiczną 
wernisażu pokonkursowej wysta-
wy. W sumie na konkurs napłynęło 
71 prac w trzech kategoriach, czyli 
mniej niż dwa lata temu (Foto Pein 
ma formę biennale). – Co nie zna-
czy, że poziom był słabszy. Cieszy 
nas, że są z nami osoby po raz ko-
lejny biorące udział w konkursie, 
który jest hołdem dla wytworu 
ludzkiej działalności. Te zakłady 
powoli odchodzą w niepamięć, ale 
dzięki tym wszystkim fotografiom 
zostaną ocalone – mówi Zbigniew 
Podsiadło, artysta fotografik, który 
kiedyś sam wygrywał w Foto Pein, 
a od kilku lat wspólnie z Jiřím Sio-
strzonkiem ocenia konkursowe 
prace. W tej edycji do grona juro-
rów dołączyła też Aleksandra Fry-
drychowicz, miejski konserwator 
zabytków, a sekretarzem tradycyj-
nie już była pomysłodawczyni kon-
kursu, pasjonatka fotografii Izabela 
Nietrzpiel z DK w Chwałowicach.  
Z kronikarskiego obowiązku odno-
tujmy jeszcze, że pierwsze miejsce 
w kategorii future zdobył Paweł 
Suder z Krakowa za cykl „Tunel ae-
rodynamiczny”, a w kategorii archi-
tektura zwycięzcy nie wyłoniono. 
Do wystawy zakwalifikowano 26 
prac 18 autorów, w tym rybnicza-
nina Krzysztofa Dziuby. 

(S)

BIBLIOTEKA JEST EKO
Dobiegły końca realizowane od lipca 
przez rybnicką bibliotekę ekologiczne 
warsztaty dla dzieci i młodzieży w ra-
mach projektu „Letnia ekoteka młode-
go człowieka”.
Bazując na literaturze ekologicznej, kre-
atywności i wiedzy prowadzących, prze-
prowadzono zajęcia na temat segregacji 
odpadów, smogu i recyklingu, zorganizo-
wano też wycieczkę do lasu, podczas któ-
rej sprzątano śmieci. Uczestnicy zajęć – 
głównie młodzi ludzie ze Stowarzyszenia 
„17-tka” – posadzili także drzewo czytel-
ników oraz wykonali ruchome dekoracje 
z kartonów i bambusowych patyków oraz 
ilustracje do kamishibai, czyli teatrzyku 
obrazkowego. Hitem okazały się warsz-
taty tworzenia naturalnych kosmetyków. 
Dzieci obejrzały też spektakl „Dusza lasu” 
Teatru Niewielkiego z Krakowa zachęcają-
cy do ochrony lasów i sadzenia drzew oraz 
wzięły udział w mobilnej grze „Wpław po 
skarb” rybnickich Wodociągów. W Oddzia-
le dla Dzieci i Młodzieży biblioteki głównej 
zawisła też wystawa prac uczestników pro-
jektu, w czasie którego pracowali oni m.in. 
z książkami Zofii Staneckiej „Misja Inspek-
tora Maskonura” i Iwony Chmielewskiej 
„Cztery zwykłe miski”. W ramach projektu 
powstał także ekologiczny samouczek (do 
obejrzenia na internetowej stronie biblio-
teki), który zostanie rozesłany do szkół, by 
propagować dobre praktyki ekologiczne. 
Autorkami prezentacji są bibliotekarki Da-
nuta Daszczyk i Dorota Krzyczmonik. Pro-
jekt realizowany był dzięki grantowi z Fun-
duszu Naturalnej Energii, jaki pozyskała 
biblioteka. Organizatorem konkursu gran-
towego był Operator Gazociągów Przesy-
łowych Gaz-System, a partnerem fundacja 
„Za górami, za lasami”. 

(S)

Foto Pein 2020

Przemysł 
jest fotogeniczny

Ceowniki na kolejowej stacji, dworzec 
po liftingu, stara cementownia czy 
tunel aerodynamiczny. Uczestnicy 
Międzynarodowego Konkursu Fo-
tografii Przemysłowej i Industrialnej 
Foto Pein udowadniają, że przemysł 
może być piękny. Są też nieoceniony-
mi dokumentalistami. 

Juror Zbigniew Podsiadło ze zwyciężczynią konkursu Foto Pein w kategorii industrii  
Teresą Solarz (z prawej) i zdobywczynią wyróżnienia w kategorii future Anną Kaletą 
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NIE TYLKO EKRAN
„Doładuj się kulturalnie” – głosi na-
pis na reklamowej „ściance” Domu 
Kultury w Chwałowicach, ozdobio-
nej charakterystyczną infografiką  
z rybnickiego Systemu Identyfika-
cji Wizualnej. Reklamowy stand, 
bo tak brzmi fachowa nazwa takiej 
ścianki, DK wykonał dzięki 20.000 zł  
dofinansowania z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. W ramach projektu „Doposa-
żenie sali kinowej Domu Kultury  
w Chwałowicach, bo Karawana musi 
iść dalej” placówka kupiła również 
ekran ramowy do sali widowiskowej 
oraz tablicę informacyjną na afisze  
i ogłoszenia, która stanęła na terenie 
ogrodu społecznego, usytuowane-
go obok domu kultury.

NA POCZĄTKU BYŁA OFPA
18 października poznaliśmy laure-
atów 56. Studenckiego Festiwalu 
Piosenki w Krakowie. Pierwszą na-
grodę jury, pod przewodnictwem 
Jarosława Wasika, przyznało mał-
żeńskiemu duetowi Lenda/Ko-
zub, czyli Paulinie Lendzie-Kozub 
i Piotrowi Kozubowi ze Świdnicy, 
którzy wygrali tegoroczny rybnicki 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ar-
tystycznej. Warto dodać, że drugie 
miejsce w gronie 17 wykonawców 
SFP zajął zespół Coffee Experiment, 
którego wokalistką jest Natalia Sko-
rupka z Rudy Śląskiej, zwyciężczyni 
OFP-y z 2019 roku. Zespół ten otrzy-
mał też przyznaną po raz pierwszy 
w historii SFP nagrodę publiczności. 
– Cieszy mnie, że werdykty z OFP-y 
pokrywają się później z werdyktami 
innych festiwali – skomentowała na 
Facebooku Jadwiga Demczuk-Bro-
nowska, dyrektor artystyczna OFP-y.

PUPIL JAK MALOWANY
Zespół Szkół Urszulańskich zorga-
nizował trzecią edycję konkursu 
plastycznego „Mój pupil”, na który 
wpłynęło 160 prac z 28 przedszkoli  
z Rybnika i okolic. Jak podkreślają ju-
rorzy, uczestnicy wykazali się sporą 
pomysłowością, przedstawiając swo-
je psy, koty, rybki, ale też żółwia, ka-
meleona i węża. Przyznano 8 nagród 
i 11 wyróżnień, a najlepsze okazały 
się: Aleksandra Wala i Matylda Kowal-
ska (obie z Przedszkola nr 16 w Wie-
lopolu) i Anna Dawidowska (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Niewia-
domiu). Nagrodę publiczności spo-
łeczność Zespołu Szkół Urszulańskich 
przyznała Antoniemu Kuźnikowi  
z Przedszkola nr 11 (Maroko-Nowiny). 
Dbając o bezpieczeństwo młodych 
uczestników oraz ich opiekunów, nie 
odbyło się tradycyjne spotkanie lau-
reatów, ale konkursowe prace moż-
na obejrzeć na stronie internetowej 
(bsip.miastorybnik.pl/M/PUPIL.htm).

Kulturalnym skrótem

Spektakl w konwencji à la planchette, 
z płaskimi papierowymi dekoracjami  
i lalkami wykonanymi na bazie starych 
zdjęć, do tego zagrany na ślonskim 
byfyju, to dla niej żadna nowość. – Po-
mysł na papierowy teatr powstał kilka 
lat temu, a jednym z pierwszych był 
autorski spektakl pt. „Kobiety z torebki” 
o siedmiu nietuzinkowych kobietach 
z podrybnickiej Czernicy, często zapo-
mnianych lub zupełnie nieznanych. Był 
też cykl „Ballad na byfyju” przybliżają-
cych lokalne postaci z naszej przeszło-
ści, m.in. księdza Pawła Misia, budowni-
czego czernickiego kościoła, czy majora 
Antoniego Tomiczka z Pstrążnej w „Bal-
ladzie o chłopcu, który chciał zostać 
pilotem”. Teraz bohaterem został Karol 
Wojtyła – opowiada reżyserka, scena-
rzystka i narratorka spektaklu „Lolek”. 
Zrealizowano go z okazji 100-lecia uro-
dzin papieża, a opowieść koncentrująca 
się na dzieciństwie i młodości Karola 
Wojtyły kończy się pamiętnym kon-
klawe z 1978 roku. Oglądając spektakl 
Teatru na Byfyju, dowiemy się, po kim 
wadowiczanin otrzymał imiona Karol 
Józef, dlaczego pokochał góry i jazdę na 
nartach, ale też o dramatycznych mo-
mentach, w których stracił mamę, bra-
ta, a później ojca. Katarzyna Chwałek-
-Bednarczyk opowie nam, jak Karol po 
szczęśliwie zdanej maturze zjadł 17 (!)  
kremówek, dlaczego nie został aktorem, 
ale został „Wujkiem” i jak omal nie spóź-

nił się na uroczyste rozpoczęcie konkla-
we w 1978 roku. Lekki w formie i treści, 
zabawny, ale też wzruszający ponad 
20-minutowy spektakl, z papierowymi 
lalkami ożywianymi przez Katarzynę 
Chwałek-Bednarczyk i Paulinę Piercha-
łę, z muzyką Jarosława Hanika, sfilmo-
wany przez Mateusza Jazowskiego, 
można obejrzeć na kanale YouTube (link 
na stronie DK w Chwałowicach). Przed-
stawienie, którego premiera odbyła 
się 10 października online, jest częścią 
projektu „Nie siedzę w fotelu, jestem  
w Domu Kultury w Chwałowicach”, dofi-
nansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
Kultura-Interwencje 2020. Uzupełnia 
go wystawa planszowa „Karol Wojtyła. 
Narodziny”, która będzie prezentowana  
w chwałowickim domu kultury do koń-
ca tego roku. Przygotowało ją warszaw-
skie Centrum Myśli Jana Pawła II, które 
pontyfikat Jana Pawła II przedstawiło 
zarówno z osobistej perspektywy same-
go papieża, jak i w kontekście jego wpły-
wu na rzeczywistość, nie tylko Kościoła, 
ale również Polski i świata. Warto dodać, 
że warszawskie centrum udostępniło 
też największą internetową bazę pa-
pieską, zawierającą m.in. zdjęcia, tek-
sty, dokumenty oraz nagrania wideo  
(jp2online.pl – korzystanie z niego jest 
bezpłatne, a większość materiałów udo-
stępniono na wolnej licencji). 

(S)

Lolek na byfyju, 
papież na wystawie

– Całkiem niedawno i całkiem niedaleko, w małym galicyjskim miasteczku zna-
nym z przepysznych ciastek urodził się chłopiec. Pewnie w tym czasie urodziło 
się wielu chłopców, ale ten miał wyrosnąć na kogoś wyjątkowego – opowiada 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk w spektaklu „Lolek”. Lolka wycięto z papieru, 
podobnie jak jego rodzinę, Wadowice, Watykan i osławione kremówki,  
a przedstawienie wystawiono na starym kuchennym kredensie.

W Teatrze na Byfyju ożywają 
uchwycone na starych fotografiach 
postaci, przedmioty i budynki. Tym 

razem w ten nietypowy sposób 
przedstawiono historię Lolka, który 

został papieżem
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Czy związane z pandemią, dotykają-
ce działalność instytucji kultury obo-
strzenia są według Pana opinii propor-
cjonalne do zagrożeń?

Nie jestem epidemiologiem i nie 
mam wiedzy, by oceniać tę sytuację 
kompleksowo. Mogę jedynie po-
dzielić się wnioskami wyciągniętymi  
z obserwacji z czasów obowiązywania 
w mieście kolejnych – zielonej, żółtej  
i czerwonej – stref, kiedy można było 
organizować imprezy z ograniczoną 
liczbą widzów. Uważam, że przy zacho-

waniu pełnego reżimu sanitarnego, tj. 
maseczek, dezynfekcji, pozostawienia 
danych osobowych i utrzymywania 
odpowiedniego dystansu na sali i poza 
nią, korzystanie z oferty kulturalnej „na 
żywo” było bezpieczne. Dowodem na 
to jest brak jakichkolwiek podejrzeń, by 
ktoś zachorował po tym jak wziął udział 
w naszej imprezie. Nie mieliśmy też ani 
jednej interwencji sanepidu, ani zacho-
rowań wśród personelu. Przychody ze 
sprzedaży biletów nie pozwalały wtedy 
na organizację bardziej kosztownych 

Podczas tego koncertu zasady 
są proste: zespoły grają po dwa 
covery utworów nieżyjących 
już kompozytorów, wykonaw-
ców bądź autorów tekstów, 
aranżują i interpretują je po 
swojemu. Bisów nie ma. 

Rybnickie Zaduszki Muzyczne 
z udziałem rodzimych zespołów 
reprezentujących różne nurty 
muzyczne odbyły się w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej po raz siód-
my. Impreza, która z roku na 
rok zyskała sobie wierne, coraz 
szersze grono fanów, poświę-
cona jest nieżyjącym artystom, 
którzy, jak mówi Piotr Bukartyk, 
pomysłodawca przedsięwzięcia, 
„odeszli już do największej or-
kiestry świata”. Ubiegłoroczna 
edycja Zaduszek z dźwiękami 
przyciągnęła do TZR komplet 
widzów, w tym roku z uwagi na 
pandemiczne obostrzenia sala 
mogła być wypełniona jedynie 

w 25 procentach. Za to rybniccy 
muzycy zagrali na pełne sto pro-
cent. Wystąpiło osiem zespołów: 
Blueset, The Farsk, Jinx, Kaduce-
us, M2R1, Nie Tak Głośno, Prolog 
oraz ZaNimPójdę, a publiczność 
usłyszała wyjątkowe interpreta-
cje kompozycji m.in. Andrzeja 
Mogielnickiego, Romualda Lipki, 
Johna Lennona czy utwory z re-
pertuaru zespołów Maanam, The 
Blues Brothers, Grzegorza Cie-
chowskiego, Michaela Jacksona  
i Anny Jantar. – Każdy zespół sam 
wybiera utwory, które zaprezen-
tuje. Nie zdradzamy, co będzie 
grane, więc publiczność dopiero 
w trakcie koncertu, przy kolej-
nych występach, dowiaduje się, 
co usłyszy. Myślę, że ten element 
zaskoczenia jest dodatkowym 
atutem, bo na zapowiedzi kolej-
nych tytułów widzowie reagują 
bardzo żywiołowo – dodaje Piotr 
Bukartyk. Koncert z humorem już 

Kultura na kwarantannie
Rozmowa z Michałem Wojaczkiem, dyrektorem Teatru Ziemi Rybnickiej

   Zaduszki z dźwiękami tradycyjnie poprowadził Marek Żyła, a towarzyszył 
mu Dziadek z jego jednoosobowego teatru lalek, 
który równie dobrze sprawdził się w roli konfe-
ransjera. Zaduszkowe występy można zobaczyć 
na kanale YouTube i facebookowym profilu Teatru 
Ziemi Rybnickiej.                                                           (D)

przedsięwzięć, ale widz miał możliwość 
choćby ograniczonego kontaktu z arty-
stą na żywo. Uważam, że bezpieczeń-
stwo potencjalnego uczestnika kultury 
w instytucji kultury jest większe niż 
klienta w supermarkecie, ale musimy się 
zastosować do wytycznych władz.

Co nie znaczy, że po ostatnich obo-
strzeniach, które będą obowiązywały 
najpewniej do końca roku, TZR jest za-
mknięty na przysłowiowe cztery spusty?

Oczywiście, że nie. Możemy prowa-
dzić trzy rodzaje działalności: organi-
zować koncerty czy spektakle online, 
bez udziału publiczności, ale z artysta-
mi na scenie; możemy je rejestrować  
w systemie audio-wideo i udostęp-
niać; możemy też prowadzić spotkania 
grup artystycznych (dorosłych), które 
przygotowują projekty do udostęp-
nienia online lub planowane na czas 
późniejszy, np. na próbach mogą się 
spotykać zawodnicy przygotowujący 
się do turniejów tanecznych. Trudno 
sobie wyobrazić początek grudnia bez 
dźwięku dętej orkiestry i przypomnie-
nia barbórkowej tradycji, przygotowu-
jemy więc program związany z górni-
czym świętem, który poprowadzi Marek 
Szołtysek. Będzie on dostępny w sieci 4 
grudnia od godz. 18.00. Odbywają się 
też próby do bachowskiego koncertu 
Filharmonii Rybnickiej (koncert miał się 
odbyć online 28 listopada). Poza tym pi-
szemy wnioski grantowe na realizację  

kultura
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Podczas Rybnickich  Zaduszek Muzycznych 
niektórzy artyści swym wizerunkiem scenicznym 

nawiązywali do bieżącej sytuacji w kraju. Na zdjęciu 
Dominika Wójcicka, wokalistka i liderka zespołu Jinx

Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej Michał 
Wojaczek jest przekonany, że udział  

w imprezach organizowanych w TZR przy 
zachowaniu limitów widzów oraz wymogów 

sanitarnych był dla publiczności zupełnie 
bezpieczny, co potwierdzają fakty
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Teatr Ziemi Rybnickiej tylko online!
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

 BARBÓRKA ONLINE
Program artystyczny nawiązujący do tradycji Górnego Śląska 
związanej z obchodami Barbórki, czyli imienin św. Barbary, 
patronki braci górniczej. Wystąpią: Marek Szołtysek, historyk, 
dziennikarz, autor książek na temat kultury, tradycji, kuchni  
i mieszkańców Śląska, Orkiestra Dęta KWK „Chwałowice” oraz 
Łukasz Kaczmarczyk z Kabaretu Młodych Panów. Program 
będzie transmitowany online.

4 grudnia, piątek, godz. 18

 WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Internetowa transmisja warsztatów artystycznych (dotąd 
odbywały się przy kawie), które wprowadzą widzów w at-
mosferę świąt Bożego Narodzenia. W trakcie spotkania na 
odległość Barbara Budka podpowie, jak wykonać świątecz-
ne kompozycje w szkle, wykorzystując naturalne materiały: 
korę, szyszki czy orzechy. 

12 grudnia, sobota, godz. 10

 GEHINOM
Internetowa transmisja spektaklu teatralnego „Gehinom”  
w wykonaniu Teatru Safo. Znana już wielu rybniczanom opo-
wieść o wojnie widzianej oczami dzieci powstała na bazie 

szczątkowych informacji i kilku zdjęć. To z nich twórcy Teatru 
Safo stworzyli wzruszającą historię o żydowskiej rodzinie, 
która przed II wojną światową mieszkała w Rybniku. Głów-
nymi bohaterkami przedstawienia są siostry Gienia i Stefcia 
Ryby. Choć okrucieństwa wojny siostry odczuły z całą siłą, 
„Gehinom” nie jest jedynie spektaklem o śmierci. Autorką 
scenariusza i scenografii jest Katarzyna Chwałek-Bednar-
czyk, która również wyreżyserowała przedstawienie. Spek-
takl dla widzów od 12. roku życia.

13 grudnia, niedziela, godz. 17

 ŚWIĄTECZNE VIVERO
Świąteczna Gala Studia Tańca Vivero w wersji online. Pod-
czas transmisji młodzi tancerze wystąpią w programach, któ-
re przyniosły im tytuły mistrzowskie podczas tegorocznych 
Mistrzostw Polski w Ossie. Tradycyjna, coroczna gala Vivero 
była świętem, podczas którego rybniccy tancerze mogli za-
prezentować publiczności swoje postępy w nauce sztuki ta-
necznej. W tym roku trzy sportowe grupy reprezentacyjne: 
Vivero Master, Master Junior i Master Kids pokażą efekty ca-
łorocznej pracy w formie koncertu online. Dostęp do trans-
misji na żywo za symboliczną opłatą 5 zł. 

19 grudnia, sobota, godz. 17.00

przyszłorocznych już pro-
jektów mając nadzieję, że 
tych planów nie pokrzyżuje 
epidemia. Przygotowujemy 
też repertuar itp., więc gene-
ralnie nie próżnujemy.

Do niedawna można było 
zobaczyć na ekranie TZR 
dzieła m.in. mistrzów ma-
larskich oraz spektakle eu-
ropejskich teatrów. Czy po-
mysł się sprawdził?

To były prawdziwe perełki, 
ale psychoza strachu sprawi-
ła, że niewielu widzów zde-
cydowało się te filmy u nas 
obejrzeć, a szkoda. Najwy-
raźniej wszelkie produkcje fil-
mowe odbiorcy kultury wolą 
jednak zobaczyć bezpiecznie 
w domu. Natomiast nawet w 
czasie obowiązywania strefy 
żółtej czy czerwonej wszelkie 
propozycje kontaktu z arty-
stami na żywo, choćby kon-
cert Kroke, nasze tradycyjne 
muzyczne zaduszki, czy prze-
sunięty z maja koncert z oka-
zji Dnia Matki z Radiem Silesia 
miały dużą, choć ograniczoną 
przepisami, frekwencję.

Z jakich imprez TZR będzie 
musiał zrezygnować?

Nie odbędzie się tego-

roczna edycja Silesian Jazz 
Meetingu, a także jubileuszo-
wy, 25. Ryjek, czyli Rybnicka 
Jesień Kabaretowa. Zapo-
wiedzią tej imprezy, którą 
planujemy zorganizować 
w przyszłym roku, będzie 
telewizyjny program „Ryjek 
24 i pół” (emisja na antenie 
Polsatu 29 listopada o godz. 
20). Złożyły się nań najlepsze 
skecze z ostatnich ryjkowych 
lat oraz nowe, zarejestrowa-
ne przez Kabaret Młodych 
Panów na naszej scenie,  
i w przestrzeni Rybnika,  na 
początku listopada. Nie od-
będzie się też cieszący się 
co roku dużą popularnością 
koncert sylwestrowy.

Mimo tego, że na rok 
2021 otrzymamy prawdo-
podobnie miejską dotację 
w podobnej do tegorocznej 
wysokości, zdecydowanie 
zmniejszyły się nasze przy-
chody, co będzie miało 
wpływ na wysokość całego 
budżetu, bo upraszczając, w 
połowie tworzy go dotacja 
z budżetu miasta, a w poło-
wie przychody z biletów. Ten 
rok jest bardzo trudny i mam 
obawę, że kolejny niestety 
nie będzie łatwiejszy. 

WaT, (r)

Wszystkie transmisje odbędą się na kanale YouTube i Facebooku Teatru Ziemi Rybnickiej.
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A
becadło Rzeczy Śląskich

W październiku chodziłem po Rybniku, po osiedlu familoków na Paruszowcu, ciągnąc wózek, na którym była dość 
wielka lipowa rzeźba osła, a na niej siedziała też drewniana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Czy ja zwariowałem?

OSIOŁ na Paruszowcu
Rzeźbę zamówiłem na Śląsku Cie-
szyńskim u Pawła Jałowiczora. To ten 
artysta, który od ćwierć wieku robi 
największą w Europie stajenkę w Ka-
towicach-Panewnikach. Praca została 
wykonana w miesiąc i potem sam zbu-
dowałem do niej wózek. Kto mnie wi-
dział, zadawał wiele pytań, ale właśnie 
o te pytania mi chodzi.

DLACZEGO PARUSZOWIEC? 
Gdzieś musiałem jeździć. Chciałem, by 
było to miejsce, którego piękna wszy-
scy nie dostrzegają. I tu jest podobień-
stwo Paruszowca do tradycji Bożego 
Narodzenia na Śląsku. Bo ta nasza 
tradycja świąteczna jest unikatowa na 
skalę europejską. Wyjątkowa przez to 
Dzieciątko noszące prezenty w Wigilię. 
Nikt inny tego nie ma, tylko Ślązoki.  
A dzisiaj przecież to niepowtarzalne ślą-
skie Dzieciątko zaczyna być pomijane. 
Podobnie niedoceniany jest moim zda-
niem niezwykły klimat Paruszowca. 

DLACZEGO W PAŹDZIERNIKU?
Termin też nie był przypadkowy. Bo 
wtedy w supermarketach pojawiły się 
już słodycze i inne gadżety świątecz-
ne. Gdyby zdarzyło się to 30 lat temu, 
ludzie by popękali ze śmiechu. Ale już 
się przyzwyczailiśmy. Natomiast nie-
którzy śmiali się, gdy po Paruszowcu 
jeździłem z osłem na kółkach. 

DLACZEGO OSIOŁ? 
Nie w tym rzecz, by uważać za osłów 

tych, co nie doceniają śląskiej tradycji 
Dzieciątka i tak łatwo ulegają ogólno-
polskiej modzie na „Mikołaja” jako 
roznosiciela świątecznych prezentów. 
Bo gdyby to jeszcze był rzeczywiście 
św. Mikołaj – to się da znieść. Ale to 
bezmyślnie kopiowany amerykański 
krasnal. Jak dalece trzeba być wyob-
cowanym z europejskiej kultury, żeby 
„kupować” takie ściemnianie. Dlatego 
nie będę używał poczciwego wizerun-
ku osła do krytykowania ślepych na 
tradycję. Osła użyłem, bo jest symbo-
lem mobilności. Można na nim uciec. 
Tak, musimy jakoś uciec – choćby na 
osiołku – od tej dziwacznej kultury, 
która nas osacza.

DLACZEGO POZWALAMY? 
Jakże dziwne są Ślązoki. Ciągle pod-
kreślają swoją odrębność. Dziwią się, 
że Gorole obchodzą imieniny, a nie gy-
burstagi. Swoje kluski i rolady – gdyby 
było można – to pewnie by kazali pa-
pieżowi uznać za święte. Natomiast nie 
buntują się skutecznie, gdy jakaś gada-
jąca głowa w mediach czy reklamie 
wciska kit o krasnoludku w czerwonej 
czapce. Potem te Ślązoki biegną do 
sklepu i kupują swoim dzieciom czeko-
lady z podobizną tego pierona. Robiąc 
tak, pozwalamy na powolne niszczenie 
śląskiego Dzieciątka. 

DLACZEGO KÓŁKA? 
Mój osioł z Matką Boską i Dzieciątkiem 
dlatego jest na kółkach, żeby wyjątko-

wo zwrócić uwagę na ruch. Nasze 
auta też mają kółka. Bo na kółkach się 
jeździ, odjeżdża. A jak nie będziemy 
szanować tradycji śląskiego Dzieciąt-
ka – to ono nam po prostu odjedzie, 
ucieknie, stracimy tę tradycję. Będzie 
podobnie jak w Betlejem. Gdy Herod 
chciał Dzieciątko zabić, to ono odje-
chało na ośle. Dzisiaj zaś Herodami, 
którzy mogą sprawić, że ucieknie nam 
ze śląskiej kultury tradycja Dzieciątka, 
stajemy się my sami. 

DLACZEGO TAKIE HASŁO? 
Na głowie mojego osła i Dzieciątka są 
dwie tablice z tekstem: „Ratujmy tra-
dycję śląskiego Dzieciątka” oraz „Na 
Śląsku we Wilijo podarunki daje Dzie-
ciątko, a nie jakiś dziwok w czerwonej 
czopce albo jeszcze inkszy pieron”. To 
hasło właściwie przestrzega przed rolą 
Heroda. I nie zważam, czy mnie z tego 
powodu uznają za wariata. 

MOŻE SIĘ UDAĆ? 
Rozmów o śląskich tradycjach bożonaro-
dzeniowych nie odkładajmy do biesiad 
przy świątecznym stole. Wtedy jest już 
po ptokach. Bo czekolady z krasnoludka-
mi już kupione, a świąteczna wyobraźnia 
dzieci jest już zatruta krasnoludkami.  
O ratowaniu tradycji śląskiego Dzieciąt-
ka trzeba pomyśleć wcześniej. Dlatego pi-
szę o tym w listopadzie, a po Paruszowcu 
jeździłem już w październiku.

Tekst: Marek Szołtysek
Zdjęcie: Jan Szołtysek
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiające dzieje Rybnika i losy rybniczan na przestrzeni ostat-
nich 150 lat. Każda publikowana fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawio-

nych na zdjęciu wydarzeń, osób i rzeczy. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich w segregatorze. 
Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu – zachęcamy do przynoszenia do redakcji starych zdjęć będących 
świadkami minionych czasów. Najbardziej interesujące zamieścimy w „Gazecie Rybnickiej”. Za każde zdjęcie wybrane do 
druku zapłacimy 10 zł. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC”z Rybnika. Za powierzone nam zdjęcia dziękujemy!

Wielki album Rybnika cz. 184
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ZDJĘCIE 184/2: W naszym albumie nr 181 i 182 zapytaliśmy jak po śląsku nazywano drewniane naczynia bednarskie 
widoczne na zdjęciu z rybnickiego Rynku z lat 1937-1939. Ostatecznie zostało rozstrzygnięte, że mówiło się na nie grot 
albo grotek. Służyły one m.in. do mycia nóg albo do prania. Również Pan Eugeniusz Szymura przysłał nam rysunek 
swojego ojca, który taki właśnie grotek naszkicował. 
Ale uwaga! Mamy jeszcze jedno pytanie. Otóż jest taka śląska pieśniczka: „/…/ Yno nie przidź w sobota, bo mom pilno 
robota. Ale prziszoł w sobota, rzaznył rziciom do grota /…/”. Może ktoś zna cały jej tekst, a może nawet melodię?

ZDJĘCIE 184/1: W naszym albumie nr 
182 przedstawiliśmy kilka zdjęć rybni-
czan z kurami. I to zainspirowało Zyg-
munta Mahlke. Podesłał nam właśnie 
tę oto fotografię, na której trzyma kurę. 
Z lewej widzimy też z sankami starszą 
siostrę pana Zygmunta – Urszulę. Zdję-
cie zrobiono na ul. Chopina w Rybniku 
zimą na przełomie roku 1949/1950. 

184/1

184/2
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sport

Jeszcze w październiku miniżużlowa 
drużyna Rybek Rybnik drugi raz z rzę-
du zdobyła tytuł mistrzów Polski. To 
szósty tytuł mistrzów Polski w historii 
rybnickiego klubu z Chwałowic.

Ostatni, czwarty turniej tegorocznych 
drużynowych mistrzostw Polski odbył 
się 17 października w Toruniu, gdzie naj-
lepszy okazał się zespół miejscowej Stali 
Toruń (25 pkt). Komplet 12 pkt w czte-
rech startach zdobył dla Stali doświad-
czony Mikołaj Duchiński, a 7 pkt. dorzu-
cił rezerwowy Antoni Kawczyński, który 
we wrześniu na torze Rybek w Chwało-
wicach z kompletem zwycięstw sięgnął 
po tytuł indywidualnego mistrza Polski. 
Pozostałe punkty dla gospodarzy zdo-
byli Ksawery Słomski i Eryk Kamiński. 
Młodzi rybniczanie, podopieczni trene-
ra Antoniego Skupienia, z dorobkiem 
21 pkt uplasowali się na miejscu dru-
gim. Tym razem najwięcej punktów dla 
zespołu zdobyli Marcel Kowolik, brata-
nek Sebastiana Kowolika, który kiedyś 
jeździł w drużynie RKM-u Rybnik – 9 
(3,3,1,2) i Szymon Ludwiczak 8 (2,2,2,2). 
Po dwa starty zaliczyli z kolei Paweł Wy-
czyszczok – 3 (1,2) i Szymon Tomaszew-
ski – 1 (1,0). Trzecie miejsce w Toruniu 
zajęła drużyna Speedwaya Wawrów (20 
pkt.), a kolejne zespoły z Rędzin i Byd-
goszczy (po 19) oraz Częstochowy (16). 
Nie sklasyfikowano zespołu Spartana 
Przemyśl, w barwach którego startował 
tylko jeden zawodnik. 

W tegorocznej edycji DMP rozegrano 
cztery turnieje: w Częstochowie, Waw-
rowie, Bydgoszczy i Toruniu. Rybki wy-

grały w Częstochowie i w Bydgoszczy (z 
kompletem punktów), a w Wawrowie i 
w Toruniu zajęły drugie miejsce. Tytuł 
jest więc tym cenniejszy, że nasi mini-
żużlowcy o punkty walczyli wyłącznie 
na torach swoich rywali. Rybki zdobyły 
w sumie 22 pkt meczowe, srebro wywal-
czyła drużyna z Rędzin (18,5), a brąz Stal 
Toruń (13,5). Trzeba też zaznaczyć, że w 
tegorocznych miniżużlowych rozgryw-
kach po raz pierwszy w ich historii rywa-
lizowało aż 7 klubowych drużyn, choć 
nie zawsze w pełnym składzie. – Chłop-
cy we wszystkich turniejach punktowali 
bardzo solidnie. Liderem zespołu był 
najstarszy i najbardziej doświadczony 
13-letni Szymon Ludwiczak, ale pozo-
stała trójka również zdobywała ważne 
punkty, bez których zdobycie mistrzo-
stwa Polski nie byłoby możliwe. Trochę 
krwi napsuły nam defekty motocykli, 
ale najważniejsze, że wszystko dobrze 
się skończyło – komentuje trener Anto-

ni Skupień. 
Pierwsze dwa tytuły DMP miniżuż-

lowa drużyna Rybek Rybnik zdobyła w 
latach 2006 i 2007, gdy jej liderem był 
Kamil Cieślar. Kolejne dwa w sezonach 
2010 i 2011, gdy w tej roli występował 
Kacper Woryna. 

Wszystko wskazuje na to, że w przy-
szłym roku w zespole Rybek zabraknie 
Szymona Ludwiczaka, który ma już za 
sobą pierwsze treningi na torze stadio-
nu przy ul. Gliwickiej. Co ważne, trene-
rem szkółki ROW-u Rybnik jest również 
Antoni Skupień. Przygodę z miniżużlem 
zakończy też prawdopodobnie 12-letni 
Szymon Tomaszewski. Ale początkują-
cych miniżużlowców Rybkom nie bra-
kuje. W tym roku egzamin na licencję 
zdał 11-letni Dawid Benauer, a na po-
czątku przyszłorocznego sezonu mają 
do niego przystąpić kolejni trzej wycho-
wankowie. 

(WaT)

Kamil Kurzak (junior, 16 lat) tryum-
fował na dystansie 50 metrów stylem 
grzbietowym, srebrny medal zdobył na 
200 metrów stylem grzbietowym, a brąz 
wywalczył na dystansie 100 metrów sty-
lem grzbietowym. Jeszcze lepiej spisał 
się Kacper Duda (junior, 15 lat), który nie 
miał sobie równych na dystansach 50 
metrów stylem dowolnym oraz na 100 
metrów stylem zmiennym. Srebrne me-
dale zdobył na dystansach 100 metrów 
stylem dowolnym, 200 metrów stylem 
dowolnym oraz na 50 metrów stylem 
motylkowym. – Wyniki te świetnie rokują 
przed zbliżającymi się w grudniu mistrzo-

stwami Polski – mówi Rafał Tymusz, kie-
rownik i trener sekcji pływackiej RMKS-u.  

Rybnicką sekcję pływacką podczas 
tych zawodów reprezentowało jeszcze 
pięciu innych pływaków, którzy w więk-
szości poprawili swoje rekordy życiowe.

Warto dodać, że sekcja pływacka 
RMKS Rybnik wraz ze szkołą pływania 
Duda Sport od stycznia przyszłego roku 
rozpoczyna pilotażowy projekt „Żabki”, 
adresowany do dzieci w wieku 5-8 lat, 
chcących rozpocząć przygodę z pływa-
niem. – Chodzi o rozwój podstawowych 
umiejętności pływackich zaraz po zakoń-
czeniu kursu w klubie sportowym, stając 

   Mistrzowie Śląska z Rybnika

Kamil Kurzak (z lewej) i Kacper Duda 
bardzo dobrze zaprezentowali się na 

mistrzostwach Śląska

Z workiem medali wrócili zawodnicy sekcji pływackiej RMKS Rybnik z Mi-
strzostw Śląska 14-17-latków oraz open w pływaniu, które odbyły się na 
pływalni Olimpijczyk w Gliwicach.

się zawodnikiem uprawiającym pływanie 
w jego sportowej odmianie. Projekt ten 
ma służyć rozwojowi pływania w na-
szym mieście poprzez zwiększenie licz-
by dzieci uprawiających ten wspaniały 
sport – zapowiada Rafał Tymusz, dodając, 
że wszystkie szczegóły zostaną wkrótce 
opublikowane na stronach interneto-
wych obu podmiotów.                           (pm)
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Trener Antoni Skupień i jego złota drużyna Rybek Rybnik.  Od lewej stoją: Paweł Wyczysz-
czok, Marcel Kowolik, Szymon Tomaszewski i Szymon Ludwiczak

Mistrzostwo Polski Rybek Rybnik
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24-letni żużlowiec Kacper Woryna 
przeciął pępowinę łączącą go z ma-
cierzystym ROW-em i przeniósł się do 
ekstraligowego zespołu WŁÓKNIARZA 
Częstochowa.

Miniony sezon nie był dla niego udany. 
Mając w pamięci rok 2017, kiedy jeszcze 
jako junior notował w ekstraligowych 
meczach bardzo dobre wyniki, spodzie-
waliśmy się, że będzie w tym roku nie 
tylko kapitanem, ale i liderem drużyny 
rybnickich „rekinów”. Takie oczekiwania 
były w pełni uzasadnione, zwłaszcza że w 
składzie skompletowanym przez prezesa 
Krzysztofa Mrozka nie było ani jednego 
ekstraligowego pewniaka. Niestety w 
sezonie, na którym swoje piętno odci-
snęła rozwijająca się epidemia, Kacper 
Woryna, z drobnymi wyjątkami, spisy-
wał się bardzo przeciętnie. Trudno było 
nie zauważyć zwłaszcza jego kłopotów 
sprzętowych, gdy motocykle rywali czę-
sto okazywały się zdecydowanie szybsze. 

Gdy spadek ROW-u z PGE Ekstraligi stał 
się faktem, ligowa przyszłość Woryny, 
była bodaj najpopularniejszym tematem 
toczących się wśród kibiców dyskusji. 
Opinie tych rozsądnych były podobne – 
Kacper Woryna, jeśli chce osiągać w żużlu 
prawdziwe sukcesy, powinien jeździć w 
ekstralidze i na co dzień ścigać się z naj-
lepszymi. Stąd wyprowadzka Woryny z 
Rybnika. 

Choć to decyzja rozsądna i dla Wory-
ny, i dla rybnickiego klubu, to dla ROW-u 
jego odejście jest wydarzeniem epoko-
wym. Woryna jest jak dotąd jedynym 
wychowankiem reaktywowanego przez 
Krzysztofa Mrozka ROW-u, który jest w 
stanie ścigać się w ekstralidze. Pozostali 
– Robert Chmiel i Lars Skupień – w przy-
szłym roku będą jeździć w II lidze, z kolei 
Kamil Wieczorek, który już kilka lat wstecz 
wywędrował do Grudziądza, w minionym 
sezonie odjechał tylko dwa ligowe wyści-
gi w II-ligowym zespole z Krosna. 

Do ROW-u bez Kacpra pewnie trudno 
będzie się przyzwyczaić, ale część kibi-
ców już teraz deklaruje, że będzie jeździć 
do Częstochowy na mecze Włókniarza i 
mu kibicować. Oczywiście wszyscy mamy 
nadzieję, że z czasem doczekamy się ko-
lejnego awansu ROW-u do ekstraligi, a za-
raz potem powrotu doświadczonego już 
i skutecznego Woryny do macierzystej 
drużyny. Swoją drogą sympatycy rybnic-
kiego żużla od wielu już lat czekają na za-
wodnika, który będzie walczyć o medale 
mistrzostw Polski, Europy i świata. Mamy 
więc prawo mieć nadzieję, że za sprawą 
wnuczka najsłynniejszego dziadka w ca-

łym polskim żużlu z takich jego sukcesów 
będziemy się w przyszłości cieszyć.

Częstochowa to w dotychczasowej 
historii najpopularniejszy transferowy 
kierunek dla rybnickich żużlowców, by 
przywołać tylko starty z lwem na plastro-
nie braci Antoniego i Eugeniusza Skupie-
niów. W przypadku Woryny okoliczności 
są wyjątkowo sprzyjające. Po pierwsze, 
kontrakt z częstochowskimi Lwami pod-
pisał też jego przyjaciel, wychowanek 
Unii Leszno Bartosz Smektała (23 lata) i 
obaj wyrazili już swoją radość z faktu, że 
w przyszłym roku będą jeździć w jednym 
zespole. Po drugie, częstochowską druży-
nę poprowadzi początkujący wciąż trener 
Piotr Świderski i można mieć nadzieję, że 
dla Kacpra Woryny współpraca ta okaże 
się bardzo owocna. 

Wacław Troszka

      Kacper Woryna w Częstochowie

Kacper Woryna w macierzy-
stym ROW-ie Rybnik jeździł 
przez 8 sezonów – 1 sezon w 
II lidze, 4 w I lidze i 3 w eks-
tralidze. Wystąpił w sumie w 
118 meczach, startując w 549 
wyścigach, w których zdobył 
dla ROW-u 933 pkt, odnosząc 
przy tym 163 indywidualne 
zwycięstwa. Jego bilans jako 
ekstraligowca to 3 sezony, 
40 meczów, 202 wyścigi, 299 
zdobytych punktów i 50 in-
dywidualnych zwycięstw. 
Zdecydowanie najlepszym 
sezonem w dotychczasowej 
karierze był rok 2017, gdy 
jeszcze jako junior wygrał w 
ekstraligowych meczach RO-
W-u 27 wyścigów.

Rybnickie piłkarki, które w sezonie 
2020/21 debiutują w piłkarskiej eks-
tralidze, zakończyły rundę jesienną. 
TS ROW, który w 11 meczach pro-
wadziło aż trzech różnych trenerów, 
uzbierał tylko 1 pkt i na 12. miejscu 
zamyka ligową tabelę. 

W ostatnich dwóch spotkaniach lep-
sze od rybniczanek okazały się piłkarki 
z Łodzi i Krakowa. – Zajmujemy miejsce 
w tabeli, które jest adekwatne do moż-
liwości naszego klubu. Można spojrzeć 
na to też optymistycznie: jesteśmy 
obecnie 12. klubem w Polsce. Jak na ra-
zie brakuje nam szczęścia, mamy sporo 
kontuzji, a przy naszym budżecie nie 
byliśmy w stanie zbudować kadry, w 
której byłoby 20 wyrównanych zawod-
niczek. Tak naprawdę mamy 11 zawo-

dowych piłkarek i jak któraś wypadnie, 
a kontuzje w sporcie to rzecz naturalna, 
zaczynają się problemy. Chcemy wy-
grywać, na pewno będziemy na wiosnę 
walczyć, ale w obecnej sytuacji trudno 
mówić o wzmocnieniach, raczej myśli-
my o tym, żeby przetrwać. Fajerwerków 
w przerwie zimowej na pewno nie bę-
dzie – mówi Tomasz Kieczka, prezes TS 
ROW Rybnik. 

Piłkarki z Rybnika rundę wiosenną 
rozpoczną wyjazdowym meczem ze 
Śląskiem Wrocław. W pierwszym star-
ciu obu ekip lepsze były wrocławianki, 
które w Niedobczycach wygrały 2:1.

 (pm)
ZA NAMI: TS ROW – UKS SMS Łódź 
1:5 (bramka dla TS ROW Katarzyna 
Kubik); AZS UJ Kraków – TS ROW 4:0

Przerwa bez fajerwerków 
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Wrzesień 2019. 
Kapitan rybnickich 

„rekinów” Kacper 
Woryna z okaza-

łym pucharem 
za wygranie Nice 

I Ligi i awans do 
PGE Ekstraligi
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sport

W ostatnich tygodniach siatkarze Volleya 
Rybnik zagrali m.in. z Kęczaninem Kęty i 
MKS-em Andrychów, czyli jednymi z fawo-
rytów drugoligowych rozgrywek. 

W obu tych meczach podopieczni Dawida 
Hołdy nie ugrali nawet seta. Lepiej było w 
starciu z Akademią Talentów Jastrzębskiego 
Węgla. Ten mecz Volley rozstrzygnął na swo-
ją korzyść. – Zbyt często przydarzają nam się 
przestoje w grze, ale pracujemy, żeby elimino-
wać błędy. Momentami brakuje nam też de-
terminacji. W sporcie nie można liczyć, że za 
ciebie zrobi coś przeciwnik. Trzeba przejmo-
wać inicjatywę i walczyć o swoje – mówi Da-
wid Hołda, trener Volleya, który pracuje także z 
młodzieżą w Jastrzębiu. Starcie z AT było więc 
dla niego wyjątkowe. – Od 2007 roku pracuję 
w Akademii Talentów w Jastrzębiu, więc dla 
mnie był to mecz specjalny. Więcej emocji bę-
dzie chyba jednak, kiedy w bluzie Volleya wej-
dę na halę w Szerokiej. Wtedy pewnie pojawią 
się dodatkowe emocje – kończy Hołda.  

Po rozegraniu 7 meczów drużyna z Rybnika 
ma na koncie 8 pkt, zajmuje 6. miejsce w ta-
beli i o miejsce w pierwszej czwórce powalczy  
z ekipami z Tychów i Będzina.                             (pm)

     DAWID SZULIK 
     MISTRZEM 
     POLSKI 
Bardzo dobry sezon jest udziałem rybnic-
kiego dżudoki Dawida Szulika. Rybnicza-
nin, na co dzień reprezentujący Polonię 
Rybnik, kilka tygodni temu wywalczył 
srebrny medal Pucharu Europy kade-
tów, co było jego życiowym sukcesem. 
Znakomitą formę potwierdził podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
Zamościu, gdzie nie miał sobie równych  
i stanął na najwyższym stopniu podium. W 
drodze po złoto (kat. 73 kg) w finałowym 
starciu pokonał Oskara Rogalskiego z Legii 
Warszawa. – Z Rogalskim wcześniej dwa 
razy przegrał, dlatego starannie przygoto-
waliśmy taktykę na finał. W tym dniu Dawid 
był zdecydowanie lepszy i zaprezentował 
100 proc. swoich możliwości. Sam jestem 
zaskoczony, że zrobił taki postęp – mówi 
Ariel Kuśka, trener rybniczanina, i dodaje, 
że Dawid ma już kwalifikacje na mistrzo-
stwa Europy.                                                       (pm)

Podopieczne Grzegorza Korze-
nia wygrały kolejno z Katowica-
mi, Wisłą, Kamienicą Polską oraz 
Raciborzem i są liderem tabeli. 
– Gramy agresywnie, blisko ry-
wala i to przekłada się na dobre 
wyniki. Mam szeroką ławkę rezer-
wowych i to jest klucz do takiego 
grania. Cieszy mnie również to, że 
na boisku walczy cała drużyna i o 
naszych wynikach nie decydują 
pojedyncze zawodniczki – mówi 
trener Grzegorz Korzeń. Jedną z 
wyróżniających się koszykarek jest 

Ewelina Najduch. – Cały czas bar-
dzo mocno trenujemy, aby podno-
sić nasze umiejętności i zdobywać 
doświadczenie. Najważniejsza jest 
drużyna, dobra atmosfera i ciężka 
praca. W tym roku mocno stawia-
my na obronę, bo właśnie tym 
elementem wygrywa się spotka-
nia. Ważne jest także to, że każda 
dziewczyna pójdzie za drugą w 
ogień. To pozwala wierzyć, że włą-
czymy się w walkę o I ligę – kończy 
rybnicka zawodniczka. 

(pm) 

ZA NAMI: RMKS XBEST Rybnik –  AZS Uniwersytetu Śląskiego 90:57; 
RMKS XBEST Rybnik – ISWJ Wisła 89:52; Dwójka Kamienica Polska  – 
RMKS XBEST Rybnik 29:104; Olimpia Wodzisław Śl. – RMKS XBEST 
Rybnik 54:87

PRZED NAMI: Zagłębie Sosnowiec – RMKS XBEST Rybnik (28 listopa-
da); RMKS XBEST Rybnik – ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. (sobota 5 grud-
nia, godz. 16); AZS Uniwersytetu Śląskiego – RMKS XBEST Rybnik (12 
grudnia)

ZA NAMI: Volley Rybnik – AT Jastrzębski Węgiel 3:2; Kęczanin 
Kęty – Volley Rybnik 3:0; Volley Rybnik – MKS Andrychów 0:3

PRZED NAMI: AZS Politechnika Opolska – Volley Rybnik (5 
grudnia); Volley Rybnik – MKS II Będzin (12 grudnia, godz. 17); 
Start Namysłów – Volley Rybnik (19 grudnia)

Blok rywali z jastrzębskiej Akademii Talentów mija ataku-
jący Volleya Konrad Bangrowski

W poszukiwaniu formy

Dobra seria koszykarek 
Koszykarki RMKS-u Rybnik, które w tym sezonie chcą się włączyć do 
walki o awans do I ligi, mają za sobą kilka udanych tygodni. 
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To nie były udane dla rybniczan mistrzostwa Europy. Julia 
Kowalczyk (Polonia Rybnik) oraz Piotr Kuczera i Anna 
Kuczera (Kejza Team) wrócili z Pragi bez medalu.

Julia Kowalczyk (57 kg), brązowa medalistka ubiegłorocz-
nych mistrzostw świata, w ćwierćfinale spotkała się z do-
świadczoną Telmą Monteiro i ten pojedynek przegrała, tra-
fiając do repasaży. Tam przegrała z Francuzką Leonie Cysique 
i zajęła ostatecznie 7. miejsce.  Anna Kuczera, wcześniej Bo-
rowska, po dogrywce przegrała swoją drugą turniejową wal-
kę z medalistką mistrzostw Europy i świata Węgierką Hedvig 
Karakas i pożegnała się z turniejem.

Początkujący żonkoś Piotr Kuczera (90 kg) pokonał Au-
striaka Marko Bubanję i przegrał w dogrywce z Węgrem 
Krisztianem Tothem, byłym wicemistrzem globu, kończąc 
zawody na II rundzie. – Niestety, moje przygotowania do za-
wodów pokrzyżował Covid-19. Po Grand Prix w Budapeszcie 
wylądowałem na kwarantannie. Pomimo że chorobę prze-
szedłem całkiem dobrze, to powrót na matę nie był już taki 
łatwy. Luźny trening okazywał się męczarnią. Wystartowa-
łem i dałem z siebie 100 proc. Mam nadzieję, że te kilka zdo-
bytych w Pradze punktów pozwoli mi się zakwalifikować na 
turniej Masters, który ma być na początku przyszłego roku 
– powiedział po zawodach niepocieszony zawodnik Kejza 
Team.                                     (pm)

Dwa zwycięstwa, dwie porażki i remis – to bilans piłkarzy 
ROW-u 1964 w ostatnich tygodniach. 

Przed ostatnią kolejką tej jesieni podopieczni Rolanda Bu-
chały zajmowali 15. miejsce w tabeli, mając tylko 3 pkt prze-
wagi nad strefą spadkową. Jednak bardziej niż miejsce w ta-
beli martwi sytuacja finansowa rybnickiego klubu. – Trudno 
motywować chłopaków, którzy nie dostają pieniędzy, a są 
jeszcze zaległości z ubiegłego roku. Należy im się wielki sza-
cunek, że w takich warunkach walczą i dają z siebie wszyst-
ko. Nie będziemy jednak ukrywać, że doszliśmy do pewnej 
granicy, sytuacja jest dramatyczna. Różne rzeczy były nam 
obiecywane, ale nie zostały one dotrzymane. Będziemy 
walczyć, ale chyba już tylko dla własnej przyjemności. Nie 
tak to powinno wyglądać – komentuje sytuację Roland Bu-
chała, trener rybniczan. Podczas meczu z Polonią Bytom na 
stadionie przy Gliwickiej nasi piłkarze wyszli na murawę z 
kilkuminutowym opóźnieniem. – To był wyraz naszego nie-
zadowolenia z tego, co się dzieje w klubie. Niestety, są spo-
re problemy finansowe. Dlaczego tak się dzieje? To pytanie 
do władz klubu, który w naszym odczuciu jest w bardzo złej 
sytuacji. My staramy się pomagać jak możemy, ale na dziś 
trudno zobaczyć światełko w tunelu – mówił już po meczu 
Jan Janik, kapitan ROW-u 1964. 

Rundę jesienną piłkarze z Rybnika mieli zakończyć wyjaz-
dowym pojedynkiem z Lechią Zielona Góra, który miał się 
odbyć 28 listopada.                                                                     (pm)

Rybnickie siatkarki zmagania na parkietach I ligi śląskiej 
rozpoczęły od dwóch porażek. Kolejne trzy spotkania 
podopieczne Iwony Krótkiej wygrały i zdecydowanie 
poprawiły swoją pozycję w tabeli. 

– Nasza seria zwycięstw to po prostu efekt treningów i 
tego, że z meczu na mecz było widać lepsze zgranie i pew-
ność siebie. Odważna gra w ataku, dobre przyjęcie, w każ-
dym elemencie dziewczyny radzą sobie coraz lepiej i po-
trafią utrzymać odpowiedni poziom podczas całego meczu 
– twierdzi trenerka Jedynki UKS. Niestety, mecz z Polonią 
Łaziska Górne przerwał tę passę. – Dziewczyny przegrały ten 
mecz mentalnie. Narzuciły sobie chyba za dużą presję, za 
bardzo chciały i w rezultacie nie zagrały na swoim poziomie, 
ale nie poddajemy się i walczymy dalej – zapowiada Iwona 
Krótki.                   (pm)

W ostatnim meczu tej jesieni na swoim boisku piłkarze ROW-u 
1964 mimo dużego zaangażowania przegrali z Polonią Bytom 0:2 

ZA NAMI: TKS Tychy – Jedynka Rybnik 1:3; Jedynka 
Rybnik – MKS Imielin 3:1; Jedynka Rybnik – KS „Polonia” 
Łaziska Górne 0:3

PRZED NAMI:AS SPS Panki – Jedynka Rybnik (4 grud-
nia); MUKS Michałkowice –Jedynka Rybnik (12 grudnia); 
Jedynka Rybnik – TKS Tychy (18 grudnia)

ZA NAMI: ROW 1964 Rybnik – Polonia Bytom 0:2; Zagłę-
bie II Lubin – ROW 1964 Rybnik 2:2 (Bramki dla ROW-u: 
Jakub Kuczera, Łukasz Krakowczyk); ROW 1964 Rybnik – 
Ślęza Wrocław 1:1 (Jakub Kuczera); Piast Żmigród – ROW 
1964 Rybnik 6:0; ROW 1964 Rybnik – MKS Kluczbork 3:2 
(Łukasz Krakowczyk, Jakub Kuczera, Marcin Wodecki)

ŻUŻLOWE MIKOŁAJKI
ROW Rybnik zaprasza na żużlowe mikołajki. 1 i 2 grud-

nia między godz. 16 a 19 w klubowym warsztacie na sta-
dionie przy ul. Gliwickiej za smaczne jabłka, najlepiej w 
dużej ilości, będzie można otrzymać zużyte części i akce-
soria z motocykli rybnickich żużlowców. 4 grudnia jabł-
ka od kibiców trafią do pacjentów i personelu szpitala w 
Orzepowicach, gdzie zaplanowano też dla nich kolejny 
plenerowy koncert. Natomiast o godz. 17 przy Gliwickiej 
72 rozpocznie się pokaz sztucznych ogni, który będzie 
można oglądać wyłącznie poza stadionem.                 (WaT)

Siatkarki 
zaczęły wygrywać

    Brakuje punktów i pieniędzy

Dżudocy 
bez medali w Pradze 

49

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA



Ciągle bez zwycięstwa

sport

Rybnickie koszykarki, które na co 
dzień rywalizują na drugoligowych 
parkietach pozyskały sponsora 
tytularnego. 5 listopada podpisano 
umowę pomiędzy RMKS-em Rybnik 
– sekcją koszykówki żeńskiej a firmą 
XBEST.PL. 

Ze strony klubu podpisy złożyli Mar-
cin Troszka – kierownik sekcji oraz Ar-
kadiusz Skowron, sekretarz zarządu 
RMKS-u, a ze strony sponsora: prezesi 

Szymon Sowa i Krystian Skiba. – Myślę, 
że nazwa XBEST bardzo pasuje do na-
szej drużyny, ponieważ jesteśmy jedną 
z lepszych drużyn na Śląsku i aktualnie 
zajmujemy pierwsze miejsce w tabe-
li. Oczywiście mamy bardzo ambitne 
plany i mamy nadzieję, że firma XBEST.
Pl pomoże nam w ich realizacji. Mamy 
chęć współpracy nie tylko w tym roku, 
ale również w kolejnych latach, szcze-
gólnie w tym bardzo trudnym dla nas 

  Koszykarki ze sponsorem wszystkich okresie, kiedy gospodarka 
przeżywa problemy. Tym bardziej cie-
szymy się, że udało nam się pozyskać 
znaną i zacną firmę do współpracy – po-
wiedział Marcin Troszka, dodając jedno-
cześnie, że liczy również na wsparcie ze 
strony samorządu, bo bez takiej pomo-
cy klubowi trudno będzie przetrwać. 

– Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć 
małą cegiełkę do naszego rybnickiego 
klubu, tym bardziej w tej trudnej sy-
tuacji. potwierdzam, że jeśli sytuacja 
finansowa naszej firmy się nie zmieni 
współpracę chcielibyśmy oczywiście 
kontynuować. Też mamy nadzieję, że 
nazwa XBEST w nazwie klubu będzie 
miała przełożenie na grę dziewczyn 
i to, że drużyna zakończy sezon na 
wysokiej pozycji – powiedział prezes 
Szymon Sowa. Na pytanie o powody, 
dla których firma zdecydowała się wes-
przeć RMKS, prezes Sowa stwierdził, że 
lokalny patriotyzm właścicieli firmy, w 
naturalny sposób przekłada się na chęć 
wspierania lokalnych klubów. XBEST.Pl  
specjalizuje się w telekomunikacji, a 
spółka celowa, która została sponso-
rem żeńskiej koszykówki zajmuje się 
sprzedażą kabli telekomunikacyjnych i 
akcesoriów światłowodowych.         (pm)

Od lewej: Krystian Skiba i Szymon Sowa z firmy XBEST.Pl oraz Marcin Troszka i Arkadiusz 
Skowron, przedstawiciele RMKS-u Rybnik

TS ROW POJEDZIE NA FINAŁY 
Po raz trzeci z rzędu juniorki TS ROW Rybnik 
awansowały do finałowego turnieju U-18, które-
go stawką będą medale mistrzostw Polski w fut-
salu. Rybniczanki wygrały w Istebnej jeden z 10 
turniejów eliminacyjnych, pokonując drużyny 
z Katowic, Knurowa i Tychów. Turniej finałowy 
odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju (4 - 6 grudnia), 
gdzie TS ROW w eliminacjach grupowych zagra 
z zespołami z Bielawy, Wierzbna i Lublina.    (pm)

Pod kosz rywali z Bielska-Białej  
przedziera się Marcin Sroka 
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Koszykarze z Rybnika ciągle szukają pierwszego zwycięstwa w 
sezonie 2020/21. Podopieczni trenera Łukasza Szymika z meczu na 
mecz grają lepiej, ale wygrać jeszcze im się nie udało.

W ostatnich starciach z ekipami z Bielska-Białej i Katowic było widać 
spory progres w grze MKKS-u. Szczególnie w wyjazdowym spotkaniu 
przeciwko AZS-owi AWF Mickiewicz rybniczanie byli blisko sprawienia 
sporej niespodzianki, bowiem katowiczanie należą do czołówki dru-
goligowych drużyn. – Szkoda, że w tych meczach nie udało się nam 
postawić przysłowiowej kropki nad „i”. Nasza gra była bardzo dobra, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę klasę przeciwnika z Katowic. Nie moż-
na oceniać krytycznie zawodników, gdyż każdy z nich zostawił serce 
i dużo zdrowia na parkiecie. O porażce w takim pojedynku decyduje 
jeden, dwa błędy popełnione w ciągu 40 minut gry. Jestem pewien, 
że grając tak jak w ostatnich meczach, jesteśmy w stanie wygrywać. 
Musimy też cały czas pamiętać, że ten sezon jest dziwny, pandemia nie 
odpuszcza i wszystkie drużyny mają problemy – twierdzi Łukasz Szy-
mik, szkoleniowiec rybnickich koszykarzy.

Przed świętami rybniczanie rozegrają jeszcze cztery mecze, z tego 
dwa na swoim parkiecie: 5 grudnia przeciwko Politechnice Śląskiej, a 
tydzień później zmierzą się z Tarnowskimi Górami. 

28 listopada, już po zamknięciu tego wydania „GR”, rybniccy koszy-
karze mieli się zmierzyć na wyjeździe z KS Cracovią 1906 Szkołą Gorta-
ta Kraków.                                                                                                           (pm)

ZA NAMI: MKKS Rybnik – Daas BH Bielsko-Biała 81:86; AZS AWF 
Mickiewicz Romus Katowice – MKKS Rybnik 76:73 

PRZED NAMI: MKKS Rybnik – KS AZS Politechnika Śląska (5 grud-
nia, godz. 17:30); MKKS Rybnik – KKS Ragor Tarnowskie Góry (12 
grudnia, godz. 17:30);GTK Sordrew Gliwice – MKKS Rybnik (19 
grudnia)
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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. 
Informacje o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmo-
nogramie są dostępne na stronie internetowej miasta,  
w zakładce „Dla mieszkańców/Zdrowie” (www.rybnik.eu/
dla-mieszkancow/zdrowie/).

Nocne dyżury aptek

29/30.11 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

30.11/1.12 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

1/2.12 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

2/3.12 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom 

3/4.12 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ 

4/5.12 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

5/6.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

6/7.12 brak dyżuru

7/8.12 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

8/9.12 brak dyżuru

9/10.12 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

10/11.12 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 12 448 32 13, Śródmieście/Focus

11/12.12 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

12/13.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

13/14.12 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

14/15.12 Apteka „Passiflora”, ul. Z. Nałkowskiej 3, 44-213 Rybnik, tel. 32 42 58 036, Kamień

15/16.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

16/17.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

17/18.12 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka 

18/19.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście 

19/20.12 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

20/21.12 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

21/22.12 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

22/23.12 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście 

23/24.12 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

24/25.12 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza 

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

28/29.12 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

29/30.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

30/31.12 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

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

– Nie możemy pozwolić, żeby ktoś 
bezkarnie krzywdził te sympatyczne 
gryzonie; musimy działać – mówi Iza-
bela Kozieł, prezes fundacji Pet Patrol. 
Rybnicka organizacja działająca na 
rzecz ochrony zwierząt zareagowała 
na powtarzające się w ostatnim cza-
sie przypadki martwych nutrii znaj-
dowanych w rejonie rzeki Nacyny.

Pierwsze dwie znaleziono 8 listo-
pada, ostatnią – piątą, przy której 
siedziała mała nutria – 14 listopada, 
dwa dni po tym, jak wolontariusze 
fundacji postanowili skonsultować się 
z fachowcem, podejrzewając, że taka 
śmierć tylu zwierząt w tak krótkim 
okresie może nie być dziełem przy-
padku. Zwłoki około rocznej samicy 
zbadał lekarz jednej z rybnickich przy-
chodni weterynaryjnych. – Z sekcji, 
jaką przeprowadził, wynika, że przy-
czyną śmierci była albo trucizna, albo 
gwałtowna infekcja o bardzo ostrym 
przebiegu. Sam lekarz skłania się raczej 
ku tej pierwszej diagnozie. Jedno jest 
pewne: lekkiej śmierci ta nutria z pew-
nością nie miała… – opowiada Izabela 
Kozieł. Pozostaje pytanie, czy otrucie 
było celowe, czy też dajmy na to nutrie 
padły, bo przypadkowo zjadły np. trut-
kę wyłożoną dla szczurów. – Trudno 

zweryfikować, czy to celowe działanie. 
Zamierzamy jednak złożyć na policji 
zgłoszenie o możliwości popełnienia 
przestępstwa właśnie po to, by wyklu-
czyć taką opcję. Oczywiście jest możli-
we, że ktoś rozłożył trutkę na szczury 
i niewystarczająco ją zabezpieczył, 
aczkolwiek z reguły dotyczy to pry-
watnych posesji, piwnic czy ogródków 
działkowych, a rybnickie nutrie raczej 
trzymają się blisko rzeki i jej brzegów. 
Domysły trudno zweryfikować, jednak 
los tych kilku nutrii wzbudził smutek  
i zrozumiałe obawy. Mieszkańcy chęt-
nie spacerują wzdłuż nadnacyńskich 

bulwarów i polubili te gryzonie, więc 
przejmują się tym, co je spotka. Podob-
nie jak nasi wolontariusze, dlatego też 
zależy nam na nagłośnieniu tej sprawy 
i na potępieniu tak karygodnego po-
stępowania, jeżeli faktycznie ktoś truje 
rybnickie nutrie. Nie może być na to 
przyzwolenia! – przekonuje prezeska 
fundacji, której wolontariusze apelują 
do mieszkańców spacerujących bulwa-
rami o czujność: – Reagujcie i zgłaszaj-
cie odpowiednim służbom, jeśli coś 
was zaniepokoi! (kontakt: petpatrol.pl). 

(S)

   Przypadek czy celowe okrucieństwo?

Rybniczanie polubili nutrie, więc przejmują się 
ich losem. Nie brakuje osób, które regularnie 

dokarmiają te sympatyczne gryzonie
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ogłoszenia i reklam
y

Czy frankowicze rzeczywiście 
odnoszą sukcesy w sądach?
Zdecydowanie tak. Szacuje 
się, że w ostatnich miesiącach 
80-90% spraw frankowych za-
kończyło się sukcesem kredy-
tobiorców i jest to bardzo duża 
zmiana w stosunku do wyroków 
wydawanych jeszcze kilka lat 
temu. Dobra wiadomość dla 
frankowiczów, którzy nie skie-
rowali jeszcze swojej sprawy 
do sądu jest taka, że każdy ko-
rzystny wyrok poprawia też ich 
sytuację procesową. Warto zro-
bić pierwszy krok i zlecić analizę 
swojej umowy kredytowej, aby 
w przyszłości dołączyć do grupy 
wygranych frankowiczów. Trze-
ba działać możliwie jak najszyb-
ciej - roszczenia z umów kredy-

Frankowicze masowo ruszyli do sądów, a co najważniejsze odnoszą w nich znaczne sukcesy. Ich 
sytuację diametralnie zmienił wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 3 października 
2019 roku, który przyczynił się do poprawy linii orzeczniczej sądów krajowych.  Z Katarzyną 
Fiszer, prawnikiem z Clever Step rozmawiamy o korzystnej sytuacji frankowiczów, którzy zdecy-
dują się na wystąpienie przeciwko bankom oraz zdalnym świadczeniu usług przez specjalistów, 
dzięki którym ten proces jest łatwiejszy.

Clever Step – pomożemy w Twojej sprawie frankowej
Odwiedź naszą stronę www.cleverstep.pl 

lub zadzwoń 507 757 005 
i dowiedz się więcej!

towych ulegają przedawnieniu, 
którego bieg można przerwać 
poprzez podjęcie odpowiednich 
czynności przed sądem.

Czy w przypadku frankowiczów 
warto jest skorzystać z pomocy 
specjalistów?
Z doświadczenia wiem, że barierą, 
która powstrzymuje kredytobior-
ców od podjęcia kroków praw-
nych jest niezrozumienie proce-
dur, skomplikowanych umów i 
wieloetapowego procesu, w któ-
rym przyjdzie im brać udział. War-
to przeanalizować umowę kredy-
tową ze specjalistami i sprawdzić 
jakie prawa nam przysługują i czy 
jest szansa na odzyskanie nadpła-
conych środków. Należy pamię-
tać, że umowy kredytowe różnią 

się między sobą, dlatego każdą 
należy zweryfikować osobno. Na 
szczęście orzecznictwo w spra-
wach frankowiczów w ostatnim 
roku pokazuje, że pomoc dla kre-
dytobiorców CHF jest realna.

Czy w dobie pandemii Clever 
Step świadczy usługi na terenie 
całej Polski?
Tak, przed pandemią też poma-
galiśmy kredytobiorcom z całej 
Polski, ponieważ formalności 
można obsługiwać zdalnie – 
wszystkie niezbędne dokumenty 
wysyłamy klientom kurierem lub 
pocztą. Klienci również wysyłają 
nam dokumenty w ten sposób. 
Rozmowy odbywamy telefonicz-
nie lub za pośrednictwem wide-
okonferencji, ale w razie potrzeby 

docieramy w najdalsze zakątki 
kraju, a także przyjmujemy klien-
tów w naszym biurze w centrum 
Poznania. Najczęściej podróżują-
cymi osobami w zespole są nasi 
adwokaci – jako pełnomocnicy 
naszych klientów reprezentują 
ich w sądach w całej Polsce.
Prowadzenie spraw w wielu 
miejscach w kraju pomaga nam 
również w zdobywaniu wiedzy 
na temat poszczególnych sądów i 
ich linii orzeczniczej oraz pomaga 
w konstruowaniu pozwów. Jeżeli 
linia orzecznicza jest korzystna w 
sądzie właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania naszego 
klienta, to właśnie do tego sądu 
kierowany jest pozew. Jest to 
bardzo korzystne rozwiązanie dla 
każdego frankowicza.

A
RT

YK
U

Ł 
SP

O
N

SO
RO

W
A

N
YLAWINOWY WZROST SPRAW FRANKOWYCH 

W CZASIE PANDEMII I SUKCESY KREDYTOBIORCÓW
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Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)  Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

Specjalista Urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Laryngolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. 
Lidia Kucza

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej
tel. 504 154 566 od 15.00

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista Położnictwa i Ginekologii
USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog
USG tarczycy, UKG

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Chirurg
tel. 602 759 931

lek. med. 
Urszula Zimoń

Dermatolog-Wenerolog
tel. 692 427 312

lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

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

największy lokalny nakład
Twojego ogłoszenia!

15.000
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Ważne adresy
•  Całodobowy telefon zaufania – 32 42 33 555
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w mie-

siącu 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)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul. Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30,  

wt. 11-16, pt. 7.30-13.30)
• OPS – Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32 42 37 195; 32 42 37 188 (ul. Kościuszki 61/5, 

poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)
• Ostoja – punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudzka 13, budy-

nek C, wtorki 11-16 i czwartki 9-14, tel. 729 284 727. Spotkania z prawnikiem, tel. 693 416 859 
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
•  Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Miejska 13b, tel. 32 42 40 435 (pon.-czw. 7.30-

18; pt. 7.30-15.30)
• PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Bia-

łych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od wt. do czw., godz. 9-13
• 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
•  Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik, tel. 32 755 89 

61; dyżury: wt. 10-13, czw. 13-17.30
• 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 umó-

wieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudz-

ka 13 (budynek C), tel. 729 284 727, dyżury: wtorki 11-16 i czwartki 9-14.
• 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! Sto-
warzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42 
21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20

• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spo-
tkania wtorki 10-12.

• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 
774, www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.

• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek  
10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.

• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 
środa m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159

•  Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, ul. Chrobrego 16, 32 42 33 599 - czynne całą dobę

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

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro senatora Wojciecha Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel. 32 430 00 79

czynne: poniedziałek- piątek 9-15
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: środa, godz. 14-16 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Biuro posła Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1, tel. 32 421 21 34, czynne: pon.-pt. 9-15
e-mail: biuropiecha@gmail.com

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: czwartek, godz. 9-10 (zapisy telefoniczne)

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury: czwartki (godz. 17-18) w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Szafranka 7;  sala nr 26. W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjan-

tem dzielnicowym i strażnikiem miejskim.  Telefon kontaktowy: 502 301 178

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro posła Marka Krząkały, ul. Sobieskiego 7, tel. 32 423 69 16, czynne: pon.-śr. 10-15, 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: środa 15-17 (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

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

Policja 997 112, 32 42 95 200
Straż Pożarna 998 32 43 95 800
Pogotowie Ratunkowe 999 32 422 36 66
Straż Miejska 986 32 42 27 254
Powiatowe Centrum  
Zarządzania Kryzysowego  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 45 52 402
Pogotowie ciepłownicze 993 32 47 15 569
Pogotowie wodno-kanalizacyjne  32 42 23 681, 32 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  500 543 300
Pomoc drogowa 9631 32 42 24 400, 32 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne  32 42 22 461
Pogotowie dźwigowe  32 42 24 085
Gospodarowanie odpadami  32 43 92 046 (w godzinach pracy UM)

Rybnickie Służby Komunalne  32 43 29 560

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Dyżury: czwartki (godz. 16-18) w miejsko-powiatowym biurze SLD,  

ul. Saint Vallier 6, tel. 503 756 281

Związek Górnośląski – koło Rybnik 
Spotkania w ostatnie piątki, Dom katechetyczny bazyliki św. Antoniego godz. 18

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik
Spotkania: trzecie czwartki, godz. 18, lodziarnia Bravita, ul. H. Sienkiewicza 40, 

44-203 Rybnik, tel. 508 714 235

BIURO OGŁO SZEŃ: 
Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 32 42 60 070

DRUK: 
Wydawnictwo „Triada” Wojciech Wicher
ul. Sielecka 61, 42-500 Będzin
tel. 509 914 576, www.achjoj.pl

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) – redaktor naczelny; 
dziennikarze: Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D), 
Daniel Bożyński (korektor), Edyta Szymaszek-Górczyńska (red. techniczna), 
stali współpracownicy: Wiesława Różańska, Marek Szołtysek,  
Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Teatr Ziemi Rybnickiej

Zastrzegamy sobie prawo skracania i redakcji tek stów oraz zmiany ty tu łów. Za treść ogłoszeń redakcja 
nie od po wia da. Teksty przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik, Rynek 12a (ofi cy na), tel. 32 42 28 825

e-mail: gazeta@miastorybnik.pl
www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/gazeta-rybnicka/

Ukazuje się w ostatnią
 niedzielę miesiąca 

Rybnicka Rada Seniorów
dyżury: wtorki godz. 10-12, Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 213, 

e-mail: rada.seniorow@miastorybnik.pl, telefon przewodniczącej 502 301 178. 
W czasie dyżuru wydawanie kart Seniora.

Telefony alarmowe

15.000

POMOC BEZDOMNYM
Zespół ds. Bezdomności OPS w Rybniku – 32 42 63 551; 

mail: zb@opsrybnik.pl
Pracownik terenowy (streetworker) OPS w Rybniku – 535 498 178

Europoseł Łukasz Kohut (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w PE)
Biuro poselskie: Plac Wolności 19 (II piętro), poniedziałek-piątek 9-17; tel. 729 554 079 

Poseł na Sejm RP Maciej Kopiec (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy)
Biuro poselskie: Plac Wolności 19 (II piętro), poniedziałek-piątek 9-17; tel. 730 730 758
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