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WESOŁYCH,
A CO NAJWAŻNIEJSZE,
ZDROWYCH ŚWIĄT!

Życzę OPTYMIZMU!
Rzadko się zdarza, by po otrzymaniu od rządu dofinansowania słychać było głównie narzekania. Czy samorządowcy to niewdzięcznicy?
Na pewno nie. Z 10 mln zł dofinansowania do budowy
naszego hospicjum bardzo się cieszę, bo to inwestycja, która naszemu miastu jest bardzo potrzebna. Problem w tym,
że nie wiadomo, dlaczego dostaliśmy pieniądze na tę właśnie inwestycję. Nie wiemy też, w jaki sposób wyliczono wysokość tego dofinansowania. W naszym wniosku o środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wskazaliśmy
jeszcze kilka innych istotnych dla naszego miasta inwestycji, m.in. drugi i ostatni etap budowy drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna. Z kolei w przypadku hospicjum, wnioskowaliśmy o dotację w wysokości 17 mln zł. Nie bez powodu
samorządy i wszystkie korporacje samorządowe, m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów, którego jestem przewodniczącym, zwracają uwagę, że przy podziale tej drugiej transzy
środków Funduszu Inwestycji Lokalnych zabrakło jasnych
i czytelnych kryteriów, co w przypadku rozdysponowywania pieniędzy publicznych powinno być regułą. Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych z założenia miał być programem bezzwrotnego wsparcia dla miast i gmin, których
przychody zostały uszczuplone przez trwającą pandemię.
Tymczasem są samorządy, którym nie przyznano żadnych
środków, i takie, którym tych środków przyznano naprawdę niewiele.
Po posiedzeniach komisji branżowych rady miasta radni
wspierającej Pana koalicji odtrąbili sukces, informując,
że w wyniku przesunięć w projekcie przyszłorocznego
budżetu miasta wygospodarowali m.in. 1,4 mln zł na
sport dzieci i młodzieży. Tymczasem przedstawiciele klubów sportowych zwracają uwagę, że to środki o 60 proc.
mniejsze od tegorocznych.
Wspominałem już tutaj, że przyszłoroczny budżet miasta będzie budżetem wielkich kompromisów i oszczędności. Nie tylko sportowcy tego doświadczą. Cięcia nastąpiły praktycznie w każdej dziedzinie, ograniczyliśmy
m.in. liczbę etatów w urzędzie i w jednostkach miasta.
Duże cięcia wydatków nastąpiły w oświacie, a mimo to
w roku 2021 będziemy musieli dopłacić do jej funkcjonowania jakieś 63 mln zł. Już wielokrotnie tłumaczyłem
przyczyny tej trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazło się nasze miasto, i nie ma sensu robić tego po raz
kolejny. Rozumiem niezadowolenie przedstawicieli klubów, ale jeśli gospodarka będzie dobrze funkcjonować
i wpływy z podatków PIT i CIT będą wyższe, niż założyliśmy przygotowując budżet miasta, być może uda się znaleźć dodatkowe środki na sport. To trudny budżet nie tylko dla sportowców. Warto zauważyć, że ponad 20 mln zł
przeznaczyliśmy w nim na funkcjonowanie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Okładka: W świątecznym nastroju…
Przygotowanie: Wydział Promocji Urzędu Miasta Rybnika

WACŁAW TROSZKA

Rozmowa z prezydentem Rybnika PIOTREM KUCZERĄ

Powoli kończy się ten wyjątkowy rok. Co Pan z niego
zapamięta?
Na pewno epidemię, pandemię i Covid-19 i to wszystko,
co z tym związane. Zapamiętam też burzliwą kampanię
przed wyborami prezydenckimi, bo przecież kontrkandydat
urzędującego prezydenta z II tury Rafał Trzaskowski rozpoczął ją i zakończył w Rybniku, a to w historii naszego miasta
wydarzenie bez precedensu. Niestety, zapamiętam też to
rosnące napięcie między wizją państwa opartego na silnym
samorządzie lokalnym, na samorządzie cieszącym się dużą
swobodą i mającym odpowiednie zaplecze finansowe, a wizją państwa mocno scentralizowanego preferowaną i wdrażaną przez partię rządzącą.
Naszym Mieszkańcom życzę radosnych świąt Bożego Narodzenia i zdrowego rozsądku, który każe skutecznie zadbać
o zdrowie swoje i naszych bliskich. Życzę też cierpliwości
i proszę o solidarność z tymi wszystkimi, którzy z tą epidemią się zmagają i walczą o zdrowie osób zakażonych, ale i z
tymi, którzy dbają o to, byśmy mogli względnie normalnie
funkcjonować. Życzę też optymizmu.
Rozmawiał Wacław Troszka

UWAGA!

„GAZETA RYBNICKA”
W KAŻDYM DOMU!
Z nowym rokiem zmieni się sposób kolportażu „Gazety Rybnickiej”, która wydawana w większym nakładzie
i w nieco zmienionej formie co miesiąc będzie trafiać
do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców.
Dodatkowo „GR” będzie również dostępna w Punkcie Informacji Miejskiej „Halo! Rybnik” oraz w siedzibie nowego
wydawcy samorządowego miesięcznika, czyli w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka, na
tyłach której od początku 2021 roku będzie się mieścić
nasza redakcja. Pierwsze noworoczne wydanie „GR” ukaże
się w końcu stycznia.
Proboszczom rybnickich parafii i wszystkim osobom, które od grudnia 1996 roku pomagały nam w dystrybucji
miejskiej gazety, składamy serdeczne podziękowania.
Redakcja
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Na walkę ze smogiem miasto wydało miliony
Od 2015 roku na walkę ze smogiem, czyli głównie na termomodernizację swoich budynków, miasto wydało
ponad 100 mln zł. Spora część tej kwoty to dotacje z funduszy Unii Europejskiej.

ekologia

Nie ma wątpliwości: bardzo zanieczyszczone powietrze w sezonie grzewczym,
głównie za sprawą tzw. niskiej emisji, to
największa bolączka naszego miasta. To
też dziedzina, w której państwo zupełnie
zawodzi, przyzwalając na wzajemne podtruwanie się Polaków. Światełkiem w tunelu jest uchwała antysmogowa Sejmiku
Województwa Śląskiego, wyznaczająca
terminy obowiązkowej wymiany pieców
z kolejnych roczników. Regulacje te dotyczą również budynków komunalnych będących własnością miasta. Ale sukcesywna termomodernizacja zasobu miasta,
m.in. szkół i komunalnej mieszkaniówki, rozpoczęła się w Rybniku na długo
przed podjęciem uchwały antysmogowej. W latach 2015-2019 wydano ponad
21 mln zł na termomodernizację 44 bloków
z zasobu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i likwidację 861 pieców węglowych.
W bieżącym roku wartość zrealizowanych już przez ZGM inwestycji proekologicznych wyniosła prawie 3,5 mln zł.
Za te pieniądze wykonano termomodernizację 4 budynków w dzielnicy Boguszowice Osiedle. Piece węglowe zastąpiono
tam ogrzewaniem gazowym. Z kolei
w Niedobczycach blok nr 108 przy ul. Górnośląskiej przyłączono do sieci ciepłowniczej. Łączny efekt tegorocznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych ZGM-u to
likwidacja 66 pieców węglowych.
ZBLIŻAMY SIĘ DO PÓŁMETKA

OD PRZEDSZKOLA DO REMIZY OSP
61 mln zł miasto wydało w latach
2015-2019 na gruntowne termomodernizacje, wymiany źródeł ciepła, a nawet
montaż odnawialnych źródeł energii
w takich miejskich obiektach, jak przedszkola, szkoły, remizy OSP w dzielnicach
i wreszcie w służących rekreacji i sportowi obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Wartość tegorocznych inwestycji w tym obszarze wyniesie 6,5 mln zł.
To m.in. budowa kogeneracyjnego źródła energii dla kompleksu MOSiR-u przy
ul. Powstańców Śl. (pływalnia Yntka, sala
sportowa, pawilon dżudo) oraz termomodernizacja remizy OSP Stodoły, gdzie
piec węglowy zastąpiono pompą ciepła.
Osobny rozdział to placówki oświatowe. Obecnie trwają termomodernizacje
szkół w Kłokocinie i Golejowie.
Na rok 2021 zaplanowano kolejne inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Wartość
tych przedsięwzięć ma wynieść blisko
15 mln zł.
WACŁAW TROSZKA

Zasób ZGM-u to obecnie 4.469 mieszkań komunalnych, 2.573 z nich są jeszcze ogrzewane starymi piecami węglowymi. Ale trwają kolejne modernizacje.
Na ukończeniu jest termomodernizacja

bloku przy ul. Lompy 1 (Boguszowice
Osiedle), a w maju mają być gotowe budynki przy Lompy 2 i przy Żurawiej 5.
Sporo inwestycji zrealizowanych zostanie również w Niedobczycach, np.
termomodernizacja budynków przy ul.
gen. Andersa 18 i 20 wraz z ich przyłączeniem do ciepłociągu powinna się zakończyć do końca sierpnia. Starą kotłownię węglową przy Hetmańskiej 5 zastąpi
wkrótce kotłownia z kotłem gazowym.
To nie wszystko, bo podpisano już kolejne umowy z wykonawcami i trwają kolejne przetargi.

W Rybniku przybywa obiektów użyteczności publicznej, które przeszły już gruntowną
termomodernizację. Obecnie trwa termomodernizacja m.in. budynku szkoły
podstawowej w Golejowie
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UNIJNE WSPOMAGANIE
Od lat na realizację inwestycji poprawiających jakość powietrza urząd miasta
pozyskuje dotacje zewnętrzne głównie
z funduszy Unii Europejskiej. Bez tego
unijnego wspomagania zakres działań
inwestycyjnych byłby znacznie skromniejszy. Od roku 2015 z UE oraz z budżetu
państwa na wymianę źródeł ciepła oraz
na termomodernizację budynków Rybnik pozyskał 88 mln zł (fundusze te będą
dostępne do 2022 roku). W samym tylko
kończącym się roku 2020 Rybnik uzyskał
dofinansowanie z UE i budżetu państwa
do pięciu projektów z zakresu poprawy
jakości powietrza obejmujących łącznie
57 wielorodzinnych budynków komunalnych, w których zostanie zlikwidowanych ponad 2.100 pieców węglowych.
Zastąpią je piece gazowe i ciepło systemowe z ciepłociągu. Przygotowane są
już następne inwestycje, a miasto złożyło kolejne wnioski o dofinansowanie.
Jest wśród nich również wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
o dofinansowanie montażu odnawialnych źródeł energii w obiektach MOSiR-u.
INNI TEŻ POPRAWIAJĄ POWIETRZE
Ale nie tylko miasto termomodernizuje swoje budynki. Największa w mieście
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w kończącym się roku 2020 przeprowadziła kompleksową termomodernizację
16 swoich bloków, w których są łącznie
722 mieszkania. Obecnie na 232 budynki mieszkalne w spółdzielczym zasobie
termomodernizacji wymaga ostatnich
35, z których 23 mają już docieplone
ściany szczytowe. Również w tym roku
RSM podłączyła do sieci ciepłowniczej
kolejnych 5 budynków – 2 w Śródmieściu i 3 w Niewiadomiu. Trwa inwestycja,
w ramach której do ciepłociągu zostanie
podłączonych 9 kolejnych spółdzielczych bloków.
Do 4 grudnia w magistrackim wydziale architektury zgłoszono termomodernizacje 72 budynków o wysokości
nieprzekraczającej 25 m (nie jest wymagane pozwolenie na budowę) i złożono
6 wniosków o pozwolenie na termomodernizację budynków wyższych niż
25 m. W tym przypadku jeden wniosek
obejmuje zazwyczaj kilka budynków,
dlatego cztery wydane do tej pory decyzje obejmują łącznie 17 budynków,
w większości należących do miasta.
(WaT)

URZĘDY I AUTOBUSY NA ŚWIĘTA
24 grudnia, w Wigilię, urząd miasta będzie nieczynny, natomiast w sylwestra
pracujący przy licznych obostrzeniach magistrat będzie czynny do godz. 13.
Z kolei mieszczący się w ratuszu Urząd Stanu Cywilnego i w Wigilię, i w sylwestra będzie czynny od 7 do 13. W dni świąteczne oba urzędy pozostaną oczywiście zamknięte.
Świąteczne zmiany również w rozkładach jazdy miejskich autobusów. 24 grudnia będą one kursować do godz. 15.30 i według rozkładu dla dni roboczych
wolnych od nauki. W święta Bożego Narodzenia, czyli 25 i 26 grudnia, oraz
w święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia, autobusy będą kursować tylko na liniach:
3, 4, 6, 9, 11, 14, 18, 26, 29, 45, 48, 52 i to według niedzielnego rozkładu jazdy.
31 grudnia, w sylwestra, autobusy jeżdżące według rozkładu na dni robocze
wolne od nauki, będą kursować do godz. 18. Natomiast 1 stycznia, w Nowy
Rok, od pierwszych kursów będą obsługiwane tylko linie: 3, 6, 11, 18, 26, 29 i 48,
a od godz. 9 również: 4, 9, 14, 45 i 52. Na wszystkich tych liniach autobusy będą
kursować według rozkładu niedzielnego.
(WaT)

WACŁAW TROSZKA

W Ochojcu już budują gazociąg
Na tę inwestycję spora część
mieszkańców
Ochojca, najmłodszej stażem
dzielnicy Rybnika, czekała od lat.
20 października
rozpoczęła się tu
budowa gazociągu.
Rozpoczęła od
zera, bo dotąd
sieci gazowej nie
było tu ani metra. Główną rurę,
W Ochojcu budoktórą
popłynie
wa głównej nitki
gaz, układa firma
gazociągu trwa
od 20 paździerz Łukowa w wonika. Na zdjęciu
jewództwie lubelpracownicy
skim. Sieć główna
firmy z Łukowa
w Lubelskiem w
ma tu mieć 14
czasie układakm, w połowie
nia gazociągu
grudnia
ułożowzdłuż ul.
nych było 7,5 km i
Łukowej
gotowy był już gazociąg po zachodniej stronie ul. Rybnickiej (Gliwickiej).
Sama budowa głównego gazociągu
powinna się zakończyć w kwietniu, bo
po jego ułożeniu rozpocznie się czyszczenie przewodów i próby szczelności,
a potem odbiory i inwentaryzacja nowej sieci.
W czasie spotkań z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, za-

planowanych wstępnie na pierwszy
kwartał przyszłego roku, mieszkańcy
Ochojca dowiedzą się, kiedy do gazociągu będą podłączane ich domy.
Jak informują członkowie Rady Dzielnicy Golejów, tam również rozpoczęły
się prace przygotowawcze poprzedzające budowę gazociągu.
(WaT)

TYLKO DO KOŃCA ROKU

Przypominamy, że tylko do końca roku urząd miasta przyjmuje wnioski
mieszkańców budynków jednorodzinnych zainteresowanych udziałem w rządowym programie pomocowym „Stop Smog”. Plan zakłada, że miasto pomoże
w termomodernizacji i wymianie starych pieców węglowych na mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego źródła ciepła stu najuboższym właścicielom
budynków jednorodzinnych. Więcej o programie pisaliśmy w listopadowej „Gazecie Rybnickiej”. 						
(WaT)

Miasto w skrócie
MASECZKI Z CHWALYNCIOKA
Wolontariuszki ze Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Chwalynciok” szyją maseczki ochronne. Bezpłatnie otrzymali
je już nie tylko mieszkańcy rodzimych
Chwałęcic i pobliskich Stodół (w ich
dystrybucji pomogła poczta), ale też
społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Chwałęcicach. Na
początku grudnia partia uszytych
w Chwalyncioku profilowanych maseczek w różnych rozmiarach trafiła
również do Punktu Informacji Halo!
Rybnik, gdzie można je nabyć za symboliczny datek na rzecz SDL Chwalynciok. Panie ze stowarzyszenia zaczęły
szyć różnokolorowe maseczki kilka
miesięcy temu, a swoimi umiejętnościami podzieliły się również podczas
warsztatów szycia zorganizowanych
w Centrum Aktywności Lokalnej
w Chwałęcicach. Maseczki, które wyszły spod ich ręki, trafiły już m.in. do
rybnickich organizacji i stowarzyszeń,
ale też do honorowych krwiodawców.
AUKCJE W CZAPCE
18 grudnia (już po zamknięciu tego
wydania „GR”) miała się zakończyć 19.
odsłona charytatywnej akcji Czapka
św. Mikołaja, organizowanej przez
Młodzieżową Radę Miasta Rybnika.
Ze względu na pandemię tegoroczna
akcja przeniosła się do sieci. Od 30 listopada prowadzono tam internetową
zbiórkę datków, a na Facebooku MRM
Rybnik – aukcje charytatywne. Licytowano m.in. bombki, stroiki, książki, płyty, rękodzieło, biżuterię i wiele innych
gadżetów podarowanych na rzecz akcji, której konto miało podreperować
też internetowe wyzwanie „Czapka
challenge”. Kupione za zebrane środki
artykuły spożywcze o długim terminie
przydatności, zabawki i przybory szkolne, miały trafić do rybnickich rodzin
i seniorów 19 grudnia. W organizacji całej akcji rybnickiej młodzieży pomogło
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży.
W poprzedniej przedpandemicznej
edycji „Czapki”, kiedy ponad setka młodych ludzi kwestowała w centrach handlowych, udało się zebrać towar i środki, które pozwoliły na przygotowanie
544 paczek. O wynikach tej nietypowej
Czapki św. Mikołaja przeczytacie w następnym numerze „GR”.
BEZ ORSZAKU
6 stycznia główną ulicą Chwałęcic nie
przejdzie tradycyjny korowód Trzech
Króli. Orszak, który co roku z okazji
święta Objawienia Pańskiego gromadził tłumy nie tylko mieszkańców tej
dzielnicy, został odwołany, a powodem jest oczywiście pandemia koronawirusa i obostrzenia z nią związane.
Na siódmą edycję „królewskiego” przemarszu przyjdzie nam więc poczekać
do 2022 roku. Oby!
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Miasto gotowe na święta
Dotąd najwyższym elementem świątecznej dekoracji na rybnickim rynku była pokaźnych rozmiarów choinka. W tym
roku niemal dwunastometrowe bożonarodzeniowe drzewko znalazło się jednak w cieniu liczącej prawie trzydzieści
metrów efektownie oświetlonej karuzeli, nazywanej popularnie diabelskim młynem, a przez jej właściciela, z powodu
praw licencyjnych, kołem widokowym.
atrakcji, płaci nie tylko za wydzierżawienie części płyty rynku, ale także pokryje koszty zużytej energii elektrycznej – wyjaśnia Julia Wójcik, naczelnik wydziału
kultury w urzędzie miasta. Wszystko wskazuje na to,
że karuzela będzie się kręcić na rynku do połowy
stycznia.
Od pierwszych dni grudnia rybnickie ulice i skwery rozświetlają świąteczne dekoracje. 6 grudnia na
rynku rozbłysła pochodząca z Boguszowic jodła kalifornijska, którą zdobią świąteczne bombki, szyszki
i lampki. W całym Rybniku rozwieszono w sumie
4.000 metrów łańcucha z iluminacjami, a na słupach miejskich latarni umieszczono 170 dekoracji.
Udekorowano również 40 choinek w dzielnicach –
zdobi je łącznie tysiąc bombek oraz pięćset dzwonków i kokard. Przy głównych ulicach zamontowano
38 herbów, a rybnickiemu deptakowi odświętnego
charakteru nadają choinka oraz okazałe świetlne sanie, Mikołaj, kule i bombki. – To dekoracje, którymi
zdobiliśmy miasto w poprzednich latach, tym razem
nie kupowaliśmy nowych ozdób – wyjaśnia Joanna
Kotynia-Gnot, dyrektor rybnickiego Zarządu Zieleni
Miejskiej. Na naprawę istniejącego oświetlenia miasto wydało ponad 50 tys. zł
(D)
Skwer
w sąsiedztwie
urzędu miasta
ozdobił
piękny
wieniec
adwentowy

W tym roku głównym
elementem świątecznego
wystroju śródmieścia stała
się efektownie oświetlona
sporych rozmiarów karuzela

CHOINKA Z LASU

Jak co roku choinkę pochodzącą z rybnickich lasów można
kupić w szkółce rybnickiego nadleśnictwa, czyli w Zagrodzie
Leśnika na Paruszowcu. Jak informuje nadleśnictwo, w tym
roku w sprzedaży pochodzące z leśnych plantacji: sosny
zwyczajne, sosny czarne, świerki pospolite, świerki serbskie,
świerki kłujące, jodły pospolite i daglezje zielone. Ich ceny,
które od ubiegłego roku nie uległy zmianie w zależności od
gatunku i wysokości drzewka, wahają się od 26 do 120 zł.
W zależności od postępującej sprzedaży leśnicy wycinają
choinki na bieżąco. W ubiegłym roku sprzedano ich tam oko-
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ło 1.500. Jak będzie w tym roku, z powodu epidemii zupełnie
wyjątkowym, trudno dzisiaj przewidzieć. Zagroda Leśnika,
gdzie można również kupić sadzonki przyszłych choinek
w kilkunastu gatunkach, a także sadzonki wielu innych
drzew i krzewów, również ogrodowych oraz karmniki i budki lęgowe dla kilku gatunków ptaków, jest czynna od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w soboty od 8 do 12 (w Wigilię
zamknięte). W tygodniu między godz. 7 a 15 (koniecznie po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym z leśniczym) choinki będzie można również nabyć w leśnictwach: Chwałęcice,
Kłokocin i Ochojec. 				
(WaT)
ZAGRODA LEŚNIKA – UL. WIELOPOLSKA 6, TEL. 32 422 23 72.

ZDJĘCIA WACŁAW TROSZKA

w świątecznym nastroju

Wielka karuzela zapewniająca faktycznie raczej widokowe atrakcje
niż te związane z szybkim przemieszczaniem się w przestrzeni, od
razu stała się najpopularniejszą wśród rybniczan i gości odwiedzających nasze miasto przedświąteczną atrakcją. W niedzielę 20 grudnia
będzie jeszcze czynna od godz. 11 do 22, a od poniedziałku do środy
23 grudnia od godz. 12 do 21 (bilet normalny kosztuje 20 zł, a ulgowy
(dla dzieci do 8 lat) 15 zł. Koło widokowe ponownie ruszy drugiego
dnia świąt o godz. 12.00 (do 21.00) i będzie czynne aż do 10 stycznia.
– To przedsięwzięcie komercyjne, miasto nie ponosi tu żadnych
kosztów. Rodzinna firma Robland z Leszna, posiadająca ponad pół
wieku doświadczenia w organizacji tego rodzaju świątecznych

Nasza choinka

Jak wspomina pan Mirosław, małą
jodłę kupił w nieistniejącej już dziś
szkółce drzew i krzewów w Żorach-Rowniu w końcu lata 1996 roku. Już
wtedy patrząc na układ gałęzi, dostrzegł, że zapowiada się na okazałe
drzewo i na takie faktycznie wyrosła. Zasadził ją wtedy przed domem,
do którego wprowadził się z rodziną
jesienią 1992 roku. Młodej choince
musiał ustąpić miejsca nieco starszy

Rynkowa choinka jeszcze
w swoim środowisku naturalnym, czyli w przedogródku
Renaty i Mirosława Rączków
w Boguszowicach Starych

świerk serbski, który do dziś rośnie
z tyłu domu i również jest pięknym
drzewem. Gospodarze z rozrzewnieniem wspominają lata, gdy niewielkie
jeszcze drzewko ku radości dwóch
córek przyozdabiali na święta Bożego
Narodzenia kolorowymi światełkami.
Z czasem jednak z tych świątecznych
dekoracji jodła po prostu wyrosła.
Na podarowanie choinki na święta miastu państwo Rączkowie zdecydowali się po tym, jak zauważyli,
że w czasie kolejnych letnich burz
iglak XXL niebezpiecznie przechyla się
w jedną stronę. Jedno nie ulega wątpliwości: już się nie złamie.
(WaT)
WACŁAW TROSZKA

Tym razem rolę świątecznej choinki
na rynku pełni okazała blisko 12-metrowa jodła kalifornijska
z przedogródka Renaty i Mirosława
Rączków z ul. Cyprysowej w dzielnicy
Boguszowice Stare.

Miasto w skrócie
LICZY SIĘ POMYSŁ
W styczniu Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika ruszy z czwartą edycją
szkolnego Budżetu partycypacyjnego organizowanego przy wsparciu
miasta. Jak co roku rybnicka szkoła
średnia, która wymyśli najciekawsze
przedsięwzięcie służące rozwojowi
młodych ludzi, ich talentów i zainteresowań, otrzyma 10 tys. zł na jego
realizację. – W tej edycji zwracamy
szczególną uwagę na pomysły proekologiczne. Zmieniamy też formułę,
która być może zmobilizuje młodzież
do większej aktywności. Społeczność
danej szkoły nie musi już napisać
gotowego projektu, wystarczy filmik
lub prezentacja, w której przedstawi
swój pomysł na wykorzystanie 10 tys.
złotych. Być może uda się też zorganizować warsztaty kreatywności dla
młodzieży, które pomogą im przelać
własne pomysły na przysłowiowy
papier – wyjaśnia Katarzyna Korba
z wydziału edukacji urzędu miasta,
która koordynuje pracę MRM Rybnika. Regulamin tej edycji Budżetu partycypacyjnego poznamy w styczniu
(szczegóły na Facebooku MRM i stronie internetowej wydziału edukacji).
Przypomnijmy: pierwszym zwycięzcą szkolnego budżetu partycypacyjnego był Zespół Szkół Urszulańskich,
gdzie powstała stacja meteorologiczna „Ursus meteo”, kolejnym – I LO im.
Powstańców Śl., którego uczniowie
korzystają z profesjonalnego studia
nagrań „Tu powstaje(MY)”, a ostatnim
– IV LO w Chwałowicach, w którym
w ramach projektu „Plasticus Copernicus” stworzono artystyczną pracownię wzorowaną na profesjonalnym atelier malarskim.
NIE BĘDZIE WYMIANY CIEPŁA
Tej zimy w pasażu przy ul. Sobieskiego nie staną wieszaki z darmową
ciepłą odzieżą dla potrzebujących.
– Po rozmowie z dziewczynami, które pomagały mi podczas poprzedniej akcji, uznałyśmy, że zwyczajnie
możemy nie dać rady. Wystarczy że
któraś z nas trafi na kwarantannę lub
zachoruje, by nie zapanować nad
utrzymaniem porządku w tym miejscu, a to kluczowa sprawa – mówi
Justyna Pocztowska, która przez dwa
sezony organizowała w naszym mieście akcję pod hasłem „Wymiana ciepła”. Każdy kto chciał mógł zostawić
na wieszaku ciepłą odzież, a potrzebujący mogli z niej skorzystać. – Ze
względu na pandemię również w innych miastach „Wymiana ciepła” nie
ma takiego zasięgu, jak poprzedniej
zimy. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku świat wróci do normalności,
a my wrócimy do tego pomysłu
z jeszcze większą chęcią – mówi Justyna Pocztowska.
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Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów
Gdy zamykaliśmy to przedświąteczne wydanie „GR”, w parku Wiśniowiec usytuowanym przy ul. Gliwickiej vis-à-vis
Stadionu Miejskiego trwały ostatnie odbiory zamykające inwestycję, dzięki której to miejsce ma się stać wylęgarnią
przyszłych mistrzów kolarstwa górskiego.
ne listopadowe dni na Wiśniowcu było
wręcz tłoczno i można tam było spotkać
również miłośników kolarstwa górskiego z ościennych miejscowości.
W ramach inwestycji zrealizowanej
przez wyłonioną w przetargu firmę
z Ustronia, za ponad 764 tys. zł gruntownie zmodernizowano i rozbudowano tor do fourcrossu z nową solidną
drewnianą platformą startową, a także
wybudowano trasę MTB do jazdy indywidualnej, na której umieszczono prze-

szkody typowe dla ścieżek górskich. –
Wiśniowiec zyskał nowe oblicze. Rower
jest w Rybniku niezwykle popularnym
środkiem zarówno komunikacji, jak
i rekreacji, ale to miejsce przeznaczone
jest przede wszystkim dla rowerowych
wyczynowców. A amatorów rowerowej
jazdy ekstremalnej w naszym mieście
nie brakuje, o czym świadczy zarówno dotychczasowe zainteresowanie
trasami Wiśniowca, jak i wygrana tego
projektu w Budżecie obywatelskim.

Sądząc po tym, co działo się w listopadzie, można przypuszczać,
że w sezonie wiosenno-letnim
nowy tor, a właściwie tory będą
wręcz oblegane
ZDJĘCIA WACŁAW TROSZKA

rekreacja

Przedsięwzięcie, którego głównym
elementem była modernizacja i rozbudowa istniejącego tu wcześniej toru
do fourcrossu, czyli wyścigów terenowych z udziałem czterech zawodników, zrealizowano w ramach Budżetu
obywatelskiego 2019. Jesienią roku
2018 rybniczanie zdecydowali w głosowaniu, że „Północ – centrum sportów
olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych
mistrzów!” to najbardziej wart realizacji
projekt ogólnomiejski spośród 10 zgłoszonych wtedy propozycji.
Jak było do przewidzenia, młodzi ludzie z rowerami górskimi pojawili się tu,
nie czekając na oficjalne zakończenie
budowy. I choć prowadzący inwestycję Zarząd Zieleni Miejskiej rozwieszał
biało-czerwone taśmy blokujące przejazd i tabliczki informujące, że to wciąż
jeszcze teren budowy, na rowerowych
zapaleńców nie było siły. A że za sprawą współczesnych środków komunikacji informacja o nowym Wiśniowcu
szybko rozeszła się wśród miłośników
ekstremalnego pedałowania, w pogod-

W ramach Budżetu obywatelskiego na Wśniowcu
powstała też niewielka zadaszona scena. Kto wie,
może doczekamy się tu imprez sportowo-muzycznych

W niedzielę 6 grudnia z adeptami ekstremalnego kolarstwa górskiego spotkał się
na Wiśniowcu profesjonalista w tej dziedzinie Bartosz Giemza (pierwszy z góry)
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To ważne, by mieli oni dobre i bezpieczne miejsce do realizacji swoich
rowerowych pasji – mówi Piotr Kuczera,
prezydent Rybnika.
W ramach tego samego projektu
obywatelskiego nieco dalej powstała
niewielka zadaszona scena, na której
będzie można dekorować zwycięzców
odbywających się tam zawodów. Zainstalowano również cztery latarnie.
Na Wiśniowcu już od lat funkcjonuje
również niewielki skatepark z rampa-

mi, z którego korzystają z kolei głównie
miłośnicy bmx-ów, deskorolek i małych
prostych hulajnóg. Po sąsiedzku są usytuowane popularne „hopki”, czyli pagórki skoczni dla miłośników najbardziej
ekstremalnej konkurencji rowerowej.
I co najważniejsze, potencjał tej „miejscówki”, jak mówi młodzież, wciąż jest
duży, bo terenu do zagospodarowania
wciąż jest tu sporo i jeszcze niejeden
ciekawy pomysł będzie można tu zrealizować.
(WaT)

Nowy tor do fourcrossu na Wiśniowcu.
Z tyłu widoczna nowa platforma startowa

TSUNAMI PREZENTÓW

Oczekiwanie na święta w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku jest
pełne radości, wsparcia, serdeczności i… niezliczonej liczby prezentów. Seniorzy zostali już hojnie i wielokrotnie obdarowani przez ludzi dobrej woli,
których – pomimo trudnego czasu epidemii – jest coraz więcej.
Profil MDPS na Facebooku wypełniają głównie podziękowania i zdjęcia z przekazywania kolejnych paczek. Seniorów wsparli m.in. zarządy i rady dzielnic, parafie,
pracownicy regionalnych firm, sklepów i stowarzyszeń, bibliotekarze, uczniowie
i przedszkolaki, posłowie. Portal Rybnik.com.pl zorganizował akcję pisania listów
do św. Mikołaja – i prośby te nie zostały bez odpowiedzi. – To już nie lawina prezentów, to tsunami. Jesteśmy wdzięczni i wzruszeni – pisze Mirosław Drzęźla,
mieszkaniec MDPS. – Serdecznie dziękujemy za wspaniałe, różnorodne podarunki. To piękne gesty ludzkiej solidarności i serdeczności. W paczkach znalazły się
m.in. kartki z życzeniami, słodycze, owoce, książki, krzyżówki, pluszaki, skarpety,
środki czystości. Niektórzy nasi seniorzy nie mają już najbliższych, więc tym bardziej się cieszą, że ktoś o nich pamięta. Codziennie przyjmujemy kolejne prezenty. Czekamy też na koncert kolęd w wykonaniu zespołu Przygoda, który zaśpiewa
w naszej kaplicy. Ze względu na epidemię występ będziemy transmitować przez
nasz domowy radiowęzeł – mówi Piotr Mazurek, dyrektor MDPS. Obecnie w placówce jest 75 ozdrowieńców – i tylko osoby z tego grona będą mogły skorzystać
z urlopowania. W ostatnim czasie w MDPS nie odnotowano żadnego nowego
przypadku zakażenia Covid-19.
(m)

Miasto w skrócie
ZIMA BEZ LODOWISKA
Ze względu na konieczne oszczędności MOSiR nie uruchomi tej zimy
sezonowego sztucznego lodowiska,
usytuowanego w sąsiedztwie kąpieliska Ruda. O ile mróz nie skuje
bezpiecznym lodem okolicznych stawów, miłośnikom jazdy na łyżwach
pozostaną sezonowe lodowiska
działające w Żorach i Raciborzu oraz
całoroczne lodowisko w Jastrzębiu-Zdroju. Ale jest też dobra informacja
– w przyszłorocznym budżecie miasta znalazły się pieniądze na zadaszenie rybnickiego lodowiska, co znacznie poprawi jego funkcjonalność. Jak
informuje rzecznik prasowy urzędu
miasta Agnieszka Skupień, ze względu na cięcia w tym samym budżecie miasta, latem nieczynne będzie
również małe kąpielisko w Chwałowicach. – Ograniczenia obejmą też
dzielnicowe boiska piłkarskie, przy
których nie zostaną zatrudnieni gospodarze, oraz niektóre obiekty sportowo-rekreacyjne. W przypadku tych
ostatnich oszczędności budżetowe
dotyczyć będą m.in. niezatrudnienia
instruktorów, ograniczenia godzin
pracy czy rezygnacji z części imprez
– mówi.
NOWA SZKOŁA WYŻSZA
W KAMPUSIE
17 grudnia, już po zamknięciu
tego wydania „GR”, prezydent Piotr
Kuczera oraz przedstawiciele urzędu
marszałkowskiego, związku subregionu i firmy SALUS Opieka Medyczna mieli podpisać na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej list intencyjny
w sprawie powstania i funkcjonowania na jego terenie wyższej szkoły
zawodowej o profilu medycznym.
Zgodnie z treścią dokumentu szkoła
ma prowadzić studia licencjackie dla
przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, kosmetologów i dietetyków.
ZMARŁ ANDRZEJ NIEDOBA
25 listopada w wieku 80 lat zmarł
Andrzej Niedoba, który przez dekadę do kwietnia 2002 roku był redaktorem naczelnym Tygodnika Regionalnego „Nowiny”, którego redakcja
od lat mieści się w Rybniku. Jego
dziennikarska kariera była bardzo
bogata. Jako spiker Telewizji Kraków
zapowiadał pierwszy ogólnopolski
program z cyklu „Piórkiem i węglem”
z udziałem prof. Wiktora Zina. Później razem z Krystyną Loską prowadził pierwsze programy TVP Katowice. Pisał reportaże i sztuki teatralne,
jedną z nich „Kim pani jest?” zrealizował Teatr Telewizji z Krystyną Jandą
w roli głównej. Gdy Adam Małysz
miał roczek, wydał książkę „Skoczek”
opowiadającą o tragicznych nieraz
losach polskich skoczków narciarskich.
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Drogowiec rybnicki
Zaplanowany na przyszły rok budżet na inwestycje drogowe nie napawa optymizmem, ale naczelnik wydziału dróg
Jacek Hawel zapewnia, że drogowcy będą w mieście widoczni.

i

drogi

WYJĄTKOWY ROK
Kończący się rok zapisze się w historii
miejskich inwestycji drogowych wyjątkowo, przede wszystkim z racji oddania do użytku (10 kwietnia) rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz
– Pszczyna, czego żadne późniejsze
problemy związane z pandemią nie
zdołają przyćmić. I dalej też nie było
najgorzej, bo wszystkie zaplanowane
na ten rok roboty udało (lub uda) się
zakończyć.

i

PARKING Z ŁĄCZNIKIEM
Na pozwolenie na użytkowanie czekają również łącznik między ulicami
Rybacką i Kuźnicką w Rybnickiej Kuźni
oraz pobliski duży (ponad 2 tys. m kw.)
parking. Inwestycja powstała w terminie, a jej koszt wyniósł 1,2 mln zł.
WYKAŃCZAJĄ PRZEPUST
Nieco później, bo pod koniec stycznia,
zakończą się prace przy budowie przepustu powstałego w miejsce mostu
nad Potokiem Radziejowskim w ciągu
ul. Okulickiego w Radziejowie. Sam
przepust jest gotowy, trwają jeszcze
ostatnie prace drogowe i chodnikowe,
by zapewnić bezpieczeństwo pieszym.
Wartość inwestycji wyniosła 3,2 mln zł.

i

LEPSZE CHODNIKI
Zakończyła się modernizacja odcinków istniejących chodników na terenie
całego miasta w ramach zaplanowanego na 2020 rok, wartego 940 tys. zł
zadania. Wyremontowano odcinki
wzdłuż ulic: ks. Jośki, św. Józefa, Boguszowickiej i Gotartowickiej, Kuboszka
i Astronautów (Boguszowice Osiedle),

Karłowicza, Widok i Orzeszkowej (dziel.
Północ), Konarskiego, Mościckiego,
Sportowej, Orzepowickiej i Dąbrowskiego.

i

PROJEKTUJĄ
DLA ROWERZYSTÓW
Na etapie prac projektowych jest m.in.
droga pieszo-rowerowa od ul. Dolnej
poprzez las (d. ul. Jagodowa) wzdłuż
drogi regionalnej, do Wodzisławskiej,
następnie Górnośląskiej wzdłuż Nacyny i linii kolejowej do ul. Sportowej,
łącząca Zamysłów z Niewiadomiem.
Prace mają się rozpocząć w II połowie
2021 roku. Budowa tej drogi ma zostać
rozłożona na dwa lata.
Projektowana jest również ścieżka
rowerowa od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej, czyli połączenie
z ul. Śródmiejską, gdzie ścieżka już jest.
Odcinek ten przyniósł problemy geodezyjne, ponieważ faktyczna regulacja
Nacyny w latach 70. nie pokrywa się
z informacjami na mapach, a mieszkańcy alarmują, że podobnie jest z granicami działek. Realizacja tych dwóch
projektów powinna zaowocować połączeniem rowerowym pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami
miasta.
(r)

WACŁAW TROSZKA

WIADUKT GOTOWY
Z racji uciążliwych objazdów kierowcy
z niecierpliwością czekają na oddanie
do użytku kolejnej dużej inwestycji,
jaką była przebudowa wiaduktu nad
liniami kolejowymi w ciągu ul. Żorskiej. Przebudowa okazała się budową nowego obiektu od podstaw, bo
ze względów technicznych nie udało
się nawet wykorzystać starych fundamentów i przyczółków. Z tego powodu
zakres robót został poszerzony, a co
za tym idzie, wzrośnie koszt inwestycji planowanej na niespełna 10 mln zł.
O ile – dowiemy się po rozliczeniu z
wykonawcą, które właśnie trwa. Trwa
również oczekiwanie na procedury odbiorowe, a inwestor (czyli miasto) ma

nadzieję, że pozwolenie na użytkowanie zostanie udzielone jeszcze przed
świętami.

Nowy wiadukt w ciągu ul. Żorskiej jest już
gotowy. Jest szansa, że zostanie oddany
do ruchu jeszcze przed świętami
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Od stycznia drożej za śmieci Sesja
Od początku 2021 roku powszechna miesięczna opłata śmieciowa będzie
wynosić już nie 22, ale 24 zł od osoby. Ci, którzy odpadów nie segregują,
zapłacą więcej – 72 zł.
Podwyżka zasadniczej stawki o 2 zł to
efekt rozstrzygniętego w grudniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów w latach 2021 i 2022, zorganizowanego przez urząd miasta. Jedyną
ofertę złożyło konsorcjum dwóch rybnickich firm Eko i Sego, które odpadami
zajmują się od lat. Problem w tym, że
cena ich oferty była o prawie 6,3 mln zł
wyższa od kwoty, którą przeznaczył na
to urząd. Jak tłumaczył w czasie dodatkowej sesji, 3 grudnia, wiceprezydent
Janusz Koper, gdyby funkcjonujący
w mieście system gospodarowania
odpadami pozostawić w dotychczasowym kształcie, to by go zbilansować,
do czego zobowiązuje miasto prawo,
powszechna miesięczna opłata śmieciowa od osoby musiałaby od stycznia
wynosić nie 24, ale 30 zł. Władze miasta
zdecydowały się więc wyłączyć z systemu nieruchomości niezamieszkałe, czyli głównie te związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Jak informował wiceprezydent Koper, to tam „produkuje się” 40 proc. łącznej masy odpadów powstających w mieście. Problem
w tym, że ustawa śmieciowa, czyli o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła maksymalne stawki
opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów. Jak tłumaczył radnym wiceprezydent Janusz Koper, w przypadku
120-litrowego pojemnika realna cena to
około 26 zł, podczas gdy według ustawy może to być maksymalnie 6,30 zł.
W efekcie do posesji niezamieszkałych,
płacących według liczby kubłów musieliby dopłacać mieszkańcy. – Niestety
gospodarowanie odpadami w gminach
wciąż odbywa się w oparciu o złą ustawę. Samorządowcy od wielu lat apelują,
by napisać ją po prostu od podstaw od

nowa. Wpisanie do ustawy sztywnych
cen, które były korzystne dla przedsiębiorców, ale niewiele miały wspólnego
z cenami rynkowymi, spowodowało
przerzucenie części kosztów funkcjonowania firm i przedsiębiorstw na mieszkańców. Gdybyśmy pozostawili przedsiębiorców w systemie, miesięczna
opłata śmieciowa musiałaby faktycznie
wynosić 30 zł od mieszkańca – mówi
prezydent Piotr Kuczera.
W związku ze wzrostem opłaty śmieciowej mieszkańcy nie muszą składać
nowych deklaracji w sprawie liczby osób
zamieszkujących konkretną posesję.
Termin pierwszej płatności w 2021 roku
wyznaczono na 20 marca (opłata za
I kwartał), wcześniej do mieszkańców
trafią zawiadomienia z urzędu miasta
informujące o wzroście powszechnej
miesięcznej opłaty śmieciowej.
Prawdopodobnie 4 stycznia w kilku
pierwszych dzielnicach rozpocznie się
wydawanie właścicielom posesji pojemników na odpady biodegradowalne
(w ramach opłaty śmieciowej). Na posesje zamieszkałe, według deklaracji złożonych w urzędzie miasta, przez osiem
i mniej osób trafią kubły o pojemności
120 l., a na te zamieszkałe przez 9 i więcej osób o pojemności 240 l. W 2021
roku, po krótkim okresie przejściowym,
z posesji odpady biodegradowalne będą
odbierane już wyłącznie w tych pojemnikach oraz ewentualnie w jednym dodatkowym (na posesję) o maksymalnej
pojemności 240 l. Informacji o dacie
i miejscu dystrybucji pojemników w
kolejnych dzielnicach należy szukać na
stronie internetowej urzędu miasta (rybnik.eu). Pojemniki na bioodpady będą
dostępne do końca 2021 roku.
(WaT)

Plan dla Zamysłowa
W styczniu ma się odbyć dodatkowa
sesja rady miasta, w porządku której
znajdzie się uchwalenie nowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zamysłów.
Dla radnych będzie ona wyjątkowo pracowita, bo zanim uchwalą
sam plan, będą musieli zdecydować
w pojedynczych głosowaniach o losie
ponad 600 uwag, które zgłosili do jego

projektu mieszkańcy, a które nie zostały uwzględnione przez prezydenta
miasta. Większość z nich wpłynęła po
pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w końcu
2018 roku. Później projekt skorygowano i latem tego roku ponownie
udostępniono zainteresowanym. Tym
razem uwag wpłynęło 125.
(WaT)

budżetowa

17 grudnia, już po zamknięciu tego
wydania „GR”, miała się odbyć
w trybie zdalnym sesja budżetowa
rady miasta.
Pierwotny projekt budżetu miasta
na 2021 rok, w którym zabrakło pieniędzy na dotacje dla klubów sportowych,
wywołał w mieście spore poruszenie
i zdecydowaną reakcję przedstawicieli
klubów sportowych. W czasie prac nad
projektem budżetu w komisjach branżowych rady miasta padły propozycje
zmian. 4 grudnia 7 wniosków komisji
branżowych i 15 wniesionych przez
radnych rozpatrzyła komisja finansów
i rozwoju RM. 8 wniosków nie rozpatrzono, bo nie spełniały wymogów
formalnych, 9 wniosków zaopiniowano negatywnie, natomiast 5 złożonych
przez komisje branżowe zaopiniowano pozytywnie. Na efekty nie trzeba
było długo czekać – radni wspierającej
prezydenta Piotra Kuczerę koalicji PO
– Wspólnie dla Rybnika, ale i sam prezydent ogłosili w mediach społecznościowych zmiany w projekcie budżetu,
w wyniku których znalazło się 1,4 mln zł
na sport dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych, 20,6 mln zł na
działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 0,9 mln zł na promocję
miasta przez sport (w tym roku konkurs na promocję wygrał żużlowy
ROW Rybnik), 1,1 mln zł na pensje
dla pomocy nauczycieli pracujących
w przedszkolach (wcześniej mówiono
o ich zwalnianiu) oraz 0,2 mln zł na
granty w dziedzinie kultury, zdrowia
i wsparcia osób niepełnosprawnych.
Można się więc było spodziewać,
że głosami koalicji PO – WdR budżet
miasta na rok 2021 zostanie uchwalony.
(WaT)

OGIEŃ
W HALO! RYBNIK
Harcerze z Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej dochowali tradycji i 15 grudnia,
w urzędzie miasta przekazali prezydentowi Piotrowi Kuczerze Betlejemskie Światło Pokoju, czyli ogień
zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Już następnego
dnia ogień powędrował do Halo!
Rybnik (ul. Sobieskiego 20), gdzie
do 23 grudnia (do godz. 18) będzie
dostępny dla mieszkańców. Od Wigilii do końca roku Punkt Informacji
Miejskiej będzie nieczynny.
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Oddział covidowy
Od połowy października w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3
w Rybniku-Orzepowicach funkcjonuje oddział przeznaczony dla pacjentów
zakażonych koronawirusem i ciężko przechodzących Covid-19. Praktycznie
od samego początku nie ma tu wolnych łóżek. Gdy tylko zwolni się miejsce,
przyjmowany jest następny pacjent czekający na nie w szpitalnym izolatorium
nazywanym też oddziałem obserwacyjnym. Do 14 grudnia na oddział
covidowy trafiło 260 osób.
dotychczasowym oddziale rehabilitacji. – W tym szpitalu nigdy nie mieliśmy oddziału zakaźnego, dlatego jego
przygotowanie, tak by praca na nim
była bezpieczna dla całego personelu,
wymagało od nas sporej logistycznej
gimnastyki. Bardzo pomogli nam koledzy z pionu technicznego, bo trzeba
było wybudować m.in. śluzy oddzielające tzw. część czystą od brudnej.
Część rozwiązań wprowadziliśmy nieco później, już po zebraniu pierwszych
doświadczeń – opowiada Wojciech
Kreis.
Oddział covidowy liczy 50 łóżek.
4 miejsca są przeznaczone dla pacjentów z Covid-19 przy oddziale intensywnej terapii. Z czasem powstał w
szpitalu jeszcze drugi, mniejszy oddział
covidowy, jego pracą kieruje ordynator Olimpia Bodziony. – Stan liczebny
personelu wciąż się zmienia. Nasz zespół nie był wystarczająco liczny, więc
pracują tu również lekarze na bieżąco
oddelegowywani z innych oddziałów.
W ciągu dnia z pacjentami pracuje

ośmioro lekarzy-asystentów, ale pomaga nam też trzech lekarzy stażystów.
Na jednej zmianie pracuje siedem
pielęgniarek w ciągu dnia i siedem na
zmianie nocnej. Wykonują one bardzo
ciężką pracę, którą jeszcze utrudniają
obowiązkowe środki ochrony osobistej, czyli m.in. kombinezony, okulary,
przyłbice. Obciążenie z tym związane
jest niewspółmierne do tego, do czego
przywykliśmy, pracując dotąd w szpitalu – mówi ordynator.
Ważnym elementem terapii w przypadku osób najciężej chorych jest przetaczanie osocza ozdrowieńców. – Część
z nas już przechorowała Covid-19,
więc również względnie regularnie je
oddajemy, by pomóc naszym pacjentom. Osocze oddaje się z zasady dwa
razy; po raz pierwszy jakiś miesiąc
ZDJĘCIA WACŁAW TROSZKA

czas epidemii

– Gdy zapadła decyzja, że w naszym
szpitalu ma powstać oddział dla pacjentów z Covid-19, zdarzyła się rzecz
niezwykła – lekarze sami zgłosili się do
pracy na tym oddziale. Ordynator Anna
Wyganowska-Kapryan wspólnie ze
swoim zespołem, prowadzącym dotąd
jeden z dwóch szpitalnych oddziałów
chorób wewnętrznych, zdecydowała
się poprowadzić ów oddział covidowy.
To piękna, szlachetna postawa, której
trudno nie łączyć ze składaną przez lekarzy przysięgą Hipokratesa – podkreśla Wojciech Kreis, zastępca dyrektora
szpitala ds. lecznictwa.
– W szpitalu funkcjonowały dwa
oddziały interny, więc oczywistym
było, że to na internistów spadnie organizacja tego zakaźnego oddziału. Po
naradzie z zespołem zdecydowaliśmy,
że najłatwiej nam będzie podjąć to wyzwanie, przechodząc do pracy na tym
oddziale zakaźnym całym zespołem –
wspomina ordynator Anna Wyganowska-Kapryan.
Oddział covidowy urządzono na

EPIDEMIA

w Rybniku
Zakażonych od
początku epidemii:
5676
Ofiar śmiertelnych:
122

stan na dzień
16.12.2020
wg danych publikowanych na stronie gov.pl
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Przebieg choroby Covid-19 w
wielu przypadkach wciąż zaskakuje lekarzy. Na zdjęciu badanie
przy użyciu aparatu USG

po wyzdrowieniu. Codziennie osocze
jest tu podawane kilku pacjentom, którzy ciężko przechodzą zapalenie płuc
w przebiegu Covid-19. Rybnicki szpital
korzysta z zapasów Raciborskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
którego oddział funkcjonuje w Rybniku
przy ul. Rudzkiej.
Na rybnickim oddziale zakaźnym
jest też stosowana wysoko przepływowa tlenoterapia. – Dla nas to nowa
metoda, jednak bardzo przydatna w
leczeniu zapalenia płuc. Pacjentowi dostarczany jest tlen w większym stężeniu
i pod większym ciśnieniem niż w przypadku konwencjonalnej tlenoterapii –
wyjaśnia Anna Wyganowska-Kapryan.
Chory przebywa na szpitalnym oddziale z reguły dwa, trzy tygodnie.
Trafiają tu osoby w różnym wieku, ale
przeważają osoby starsze. Najstarszym
ozdrowieńcem, który opuścił rybnicki
oddział, była 92-letnia pani Wanda.
– Wciąż zdobywamy nowe doświadczenia, ale radzimy sobie już znacznie
lepiej niż na początku epidemii. Znamy
wyniki najnowszych badań i wytyczne
Ministerstwa Zdrowia, ale przypuszczam, że ta wirusowa choroba jeszcze
nieraz nas zaskoczy. W każdym tygodniu są pacjenci, u których przebieg
choroby jest tak ciężki, że konieczne
jest ich podłączenie do respiratora.
Trudno mówić o jakimś typowym przebiegu Covid-19, bo u każdego chorego
wygląda to inaczej. Czasem zaskakuje
nas względnie dobre samopoczucie
pacjenta w sytuacji, gdy np. w czasie badań obrazowych stwierdzamy,
że jego płuca wyglądają naprawdę
źle. Robimy, co możemy, żeby jak najwięcej pacjentów wyleczyć, ale nie zawsze jesteśmy w stanie zidentyfikować

Transport osób zakażonych koronawirusem
poza oddział zakaźny
odbywa się przy wykorzystaniu specjalnych
osłon określanych jako
namioty barierowe

wszystkie czynniki ryzyka. Są takie,
o których zwyczajnie nie wiemy – opowiada Anna Wyganowska-Kapryan.
Sama przeszła Covid-19 dość łagodnie,
ale wciąż odczuwa skutki choroby w
postaci mniejszej wydolności fizycznej.
Gdy pytam o czekające nas święta, ape-

luje: – Zróbmy naszym bliskim prezent
i nie narażajmy ich na zakażenie. Im
bardziej odpowiedzialnie podejdziemy do świąt, tym większe są szanse,
że w tym samym gronie spotkamy się
za rok.
Wacław Troszka

Gorąca kąpiel to jeden z elementów procedury
obowiązkowej dla osób przechodzących ze strefy –
zakaźnej, czyli czerwonej, do czystej. Pracującym tu
pielęgniarkom zdarza się to nawet cztery razy
w ciągu dniówki. To dlatego, jak wyjaśnia ordynator
Anna Wyganowska-Kapryan, tak ważna była pomoc
ludzi dobrej woli w postaci zwykłych ręczników.
Tych jest już pod dostatkiem. Teraz najbardziej
potrzebne są środki czystości – mydła w płynie,
szampony i żele do kąpieli

Gdyby nie nasze spore już epidemiczne doświadczenie,
można by pomyśleć, że to zdjęcie przedstawia spotkanie
pacjentów z astronautami
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Wspomnienie o Jerzym Krynickim

rybniczanie

13 listopada w wieku 68 lat zmarł
Jerzy Krynicki, znany rybnicki lekarz,
specjalista medycyny rodzinnej i chirurgii ogólnej, współwłaściciel i do
końca pracownik poradni przy elektrowni Korporacji Medycznej KMK
w dzielnicy Rybnicka Kuźnia. Był też
rybnickim radnym pierwszej kadencji
(1990-1994) odrodzonego samorządu. Pracował w komisji zdrowia rady
miasta i problemy lecznictwa oraz
organizacji służby zdrowia były mu
bardzo bliskie.
Urodził się w Bytomiu, jednak całe
osobiste i zawodowe życie związał
z naszym miastem. Był absolwentem
Śląskiej Akademii Medycznej, którą
ukończył w 1977 roku. Pracę zawodową rozpoczął w szpitalu przy Rudzkiej
jako chirurg oraz lekarz pogotowia
ratunkowego, a następnie pracował
w szpitalu w Rydułtowach i przychodni
w Gaszowicach, pełniąc przez cały czas
dyżury w pogotowiu. W 1999 roku wrócił do Rybnika i przychodni przy Elektrowni (wcześniej zakładowej, później

spółki), której był wierny do końca. Miał
tu stałych pacjentów, dla których Jego
śmierć była ogromnym zaskoczeniem.
– Do kogo teraz będziemy chodzić? To
był świetny lekarz i człowiek – wspominali „swojego” doktora. On sam przed
dwoma laty przechodził załamanie
zdrowotne i – jak mówi Jego syn Maciej – kiedy w tym roku swoje problemy
ze zdrowiem miał już za sobą, przyszła
pandemia. Związane z ograniczeniami
dostępu do przychodni „teleporady”
były dla Niego trudnym doświadczeniem. – Uważał, że ludzi trudno leczyć
przez telefon i buntował się przeciwko temu. Jak mówił, dla Niego telefon
służył do wymiany krótkich informacji,
a nie wysłuchiwania objawów choroby i stawiania diagnozy na odległość
– wspomina Maciej Krynicki. – Ojciec
miał dużą wiedzę, nie tylko medyczną.
Interesował się wieloma dziedzinami,
dużo czytał, był fanem koszykówki,
w którą, z racji słusznego wzrostu, grał
już na studiach, ale również później.
Warto wspomnieć, że nieżyjąca

od ponad czterech lat żona Jerzego
Krynickiego Lidia, również lekarka, była
przed laty bohaterką artykułu w „Gazecie Rybnickiej” z cyklu o pasjonatach
– zbierała anioły i aniołki, którymi dom
państwa Krynickich był wypełniony.
Doktor Jerzy Krynicki był w Rybniku
osobą rozpoznawalną i darzoną szacunkiem, zaś dla wielu pacjentów trudną do zastąpienia.
(r)

Kapeli, zespole instrumentalno-wokalnym, w którym grali muzycy obu
zakładowych orkiestr. Był również tubistą streetbandu „Rekiny z Nacyny”,
wspólnie m.in. z kolegą z SSBB, perkusistą Jerzym „Kalim” Wenglarzym.
– To był znakomity muzyk, najlepszy
tubista, jakiego znałem. Nie bez powodu został dwukrotnie wyróżniony
indywidualną nagrodą na festiwalu
jazzu tradycyjnego Złota Tarka. Był
człowiekiem, który we wszystko, co
robił, angażował się na full. To wielka
strata dla naszego środowiska, szczególnie że jeszcze mamy w pamięci
odejście Cześka Gawlika, a nie tak
dawno Saturnina Abrahamczyka –
mówi „Kali” Wenglarzy.
Andrzej Siwicki od wielu lat grał
również w Miejskiej Orkiestrze Dętej
„Rybnik” prowadzonej przez Mariana
Wolnego. – Dla mnie śmierć Andrzeja była dużym szokiem, bo do końca
byliśmy w bezpośrednim kontakcie
– mówi dyrygent MOD Rybnik, a jednocześnie dyrektor Domu Kultury w
Niedobczycach. – Był nie tylko muzykiem naszej orkiestry, ale od 2008
roku również członkiem zarządu
MOD. Angażował się w życie orkiestry, sprawy organizacyjne, w wyjazdy. Andrzej był perfekcjonistą nie
tylko w muzyce, ale w każdej spra-

wie, jakiej się podjął. Od 2004 roku
pracował w pionie technicznym naszego DK, odpowiadając za nagłośnienie, światła i efekty specjalne,
w czym był znakomity. Pomagał mu
świetny słuch i nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz zainteresowanie technicznymi nowinkami w
swojej dziedzinie. Będzie nam Go
naprawdę brakowało, bo to nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Andrzej Siwicki miał niespełna
63 lata, zmarł w wyniku powikłań
związanych z zarażeniem koronawirusem.
(r)

Tuba zamilkła...
– To był jeden z najlepszych tubistów w Polsce, a na pewno nie
miał konkurencji na Śląsku – mówią zgodnie o zmarłym 8 grudnia
Andrzeju Siwickim muzycy i animatorzy kultury Marian Wolny i Jerzy
„Kali” Wenglarzy.
Ten największy blaszany, teraz milczący, instrument o niskim brzmieniu
będzie już nierozerwalnie kojarzył się
z Jego osobą. Jako młody człowiek zetknął się na początku lat 70. z Piotrem
Cupokiem, który prowadził młodzieżową orkiestrę dętą w zawodowej
szkole górniczej i wśród jej uczniów
szukał muzycznych talentów. Andrzej
Siwicki, którego, podobnie jak brata
Mariana, ciągnęło do muzyki od zawsze, okazał się być jednym z nich.
Najbardziej uzdolnieni muzycy dętej
„młodzieżówki”, w tym Andrzej Siwicki, zostali w 1974 roku członkami
założonego przez Cupoka zespołu jazzu tradycyjnego South Silesian Brass
Band. Istniejącą do dziś formację,
którą przez wiele lat kierował nieodżałowanej pamięci Czesław Gawlik,
Andrzej Siwicki opuścił w 2007 roku.
Nie rozstał się oczywiście z muzyką,
bo równolegle grał w orkiestrze dętej
kopalni Chwałowice (gdzie pracował
aż do emerytury), a po jej połączeniu
z kopalnią Rymer – również w Hajer
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Wspomnienie o Leonie Szkróbce
26 listopada w wieku 82 lat
zmarł Leon Szkróbka, wybitny
internista, wieloletni ordynator
rybnickiej interny.
Urodził się w 1938 roku na Smolnej.
W wieku 9 lat stracił ojca, który zginął
w wypadku w kopalni Chwałowice.
To była mroźna zima. W dniu pogrzebu poszedł pojeździć na łyżwach na
skutej lodem ulicy Kasprzaka (dzisiaj
ks. Jerzego Popiełuszki) i strasznie
się połamał. Na sankach zawieziono
małego Leona do szpitala przy ul.
Rudzkiej. Po jakimś czasie trafił do
specjalistycznego sanatorium w Kamiennej Górze, gdzie spędził blisko
dwa lata, bo zachorował jeszcze na
gruźlicę kości, przez którą już przez
całe życie będzie utykać. To właśnie w
tym sanatorium zafascynował się medycyną. Po maturze, którą w 1956 r.
zdał w Liceum Ogólnokształcącym
im. Powstańców Śl. rozpoczął studia
na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Pracę
zawodową rozpoczął w nieistniejącym już szpitalu przy ul. Żorskiej, w
zmodernizowanych murach którego
funkcjonuje dzisiaj Szkoła Muzyczna
Szafranków. Potem przeniósł się do
Szpitala Miejskiego nr 1, czyli popularnego Juliusza, w którym w roku
1971 uruchomiono oddział chorób
wewnętrznych. Po wygraniu konkursu, w wieku 33 lat, został jego ordynatorem, jednym z najmłodszych w
Polsce. Jego przyjaciel doktor Józef
Meisel w swojej książce „Mój Juliusz”
pisze tak: „Zorganizował i urządził oddział na swój odmienny sposób. Był
wtedy najmłodszym ordynatorem,
bardzo merytorycznym. Chętnie,
ale i rozważnie stosował najnowsze
metody diagnostyczne i terapeutyczne. Oddział, jak na owe czasy,
był dobrze wyposażony, szczególnie

„odcinek kardiologiczny”, który był
jego oczkiem w głowie. Ordynator
był zawsze na bieżąco z aktualną wiedzą medyczną. Sprawnie zarządzał
tym oddziałem. Wykształcił kilkoro
dobrych internistów i miał świetny
kontakt z pacjentami i personelem.
Po reorganizacji rybnickich szpitali
i otwarciu w roku 2000 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w
Rybniku-Orzepowicach Leon Szkróbka został ordynatorem tamtejszego
oddziału wewnętrznego. Po przejściu
na emeryturę wciąż pracował w szpitalu; do samego końca.– Medycyna
była pierwszą miłością Taty, był jej
wierny do końca życia – mówi Witold
Szkróbka, który idąc w ślady ojca również został internistą. – Rozmawialiśmy praktycznie codziennie – o życiu
i medycynie – wspomina.
Swoją ukochaną żonę Urszulę
doktor Szkróbka poznał, a jakże, w
szpitalu. Była jego pacjentką. Przez
długie lata ten znakomity internista był lekarzem zakładowym w
nieistniejącej już Spółdzielni Inwalidów „Łączność”, która miała swą
siedzibę przy ul. Rudzkiej. Był też
lekarzem orzecznikiem w ZUS-ie.
Leon Szkróbka był wiernym kibicem rybnickich żużlowców. Na
stadionie przy ul. Gliwickiej miał
swoje stałe, ulubione miejsce –
na trybunie krytej siadał zawsze
w górnym rzędzie po lewej stronie
(patrząc na tor) budki sędziowskiej.
Tą miłością do czarnego sportu zaraził również syna. Jeszcze kilka lat
temu siadywali tam w trójkę – On,
syn i ukochany wnuczek Maciek.
Ten internista z powołania był też
wytrawnym szachistą, a za sprawą
przyjaciela Henryka Orczyka, mimo
swej niepełnosprawności, świetnie
pływał.

„Każde wspomnienie jest formą spotkania”
W dniu 16 listopada 2020 r. odszedł nasz ukochany
Mąż, Ojciec i Dziadek

śp. Henryk Dzierżęga
Pragniemy serdecznie podziękować naszym krewnym,
przyjaciołom i znajomym za okazane współczucie, życzliwość,
wszelkie wyrazy otuchy, a także za modlitwę i udział w pogrzebie.
Słowa wdzięczności kierujemy też do księdza proboszcza Marka Norasa
i pracowników firmy „Lazar” oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Rybnika
żona Maria z najbliższymi

JÓZEF MEISEL: – Nie mogę pisać o kimś
„był”, skoro jest nadal w moich myślach…
Prawie przez całe nasze lekarskie życie pracowaliśmy pod tym samym dachem, w innych
miejscach i na innych stanowiskach. Tożsame
było nasze widzenie roli lekarza i szefa – solidna wiedza i empatia to conditio sine qua
non bycia lekarzem. Prowadząc oddział, był
równocześnie nauczycielem. Oprócz ogromnej wiedzy posiadał rzadką umiejętność dzielenia się nią, nie raniąc ego ucznia. Nauczył
młodych lekarzy rozumieć potrzeby chorego
i brania odpowiedzialności za podejmowane
decyzje. Dzisiaj jego uczniowie są wysokiej
klasy specjalistami, prowadzą nowoczesne
pracownie diagnostyczne i wielkie zespoły
terapeutyczne. Także zespół pielęgniarski
jego oddziału idealnie dopasował się do
stylu pracy ordynatora. Uczynił III oddział
chorób wewnętrznych w Rybniku miejscem
przyjaznym dla pacjentów i personelu. Leon
i ja nie mieliśmy czasu na towarzyskie spotkania, ale zawsze kiedy zaistniała potrzeba, nie
musieliśmy się szukać. Jedyne dłuższe, dwu-,
trzydniowe okresy bycia razem to zjazdy kardiologiczne. Rozpoczynały się wielogodzinnymi dojazdami np. do Lublina, Poznania
czy Warszawy. Przegadaliśmy wiele przejechanych kilometrów. Ja gadałem, On słuchał.
Potrafił słuchać i jeszcze się dziwić.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Nie bądźmy obojętni wobec osób w kryzysie bezdomności. – Pamiętajmy, że wykonanie jednego telefonu może uratować
komuś życie. Bezdomni często przebywają
w pustostanach, prowizorycznie skleconych
szałasach, wiatach śmietnikowych, w kanałach, przy torach kolejowych, na klatkach
schodowych, a także na terenach ogródków
działkowych. Zimą ich sytuacja jest bardzo
trudna – mówi Dawid Błatoń, rzecznik rybnickiej straży miejskiej. Zgłoszenia w tej sprawie
można przekazywać, dzwoniąc pod numer
alarmowy 986 bądź wysyłając maila na adres:
interwencja@sm.rybnik.pl.
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CIEPŁO DLA JULIUSZA
PGNiG Termika przyłącza do ciepłociągu modernizowany od kilku lat poszpitalny kompleks Juliusza. Nitkę
ciepłociągu poprowadzono od placu miejskiego targowiska, przecinając ulice Młyńską i Miejską. Obecnie podłączonych zostanie do niego tylko dwóch odbiorców
– wspomniany Juliusz i usytuowany przy ul. Młyńskiej
budynek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
WACŁAW TROSZKA

WACŁAW TROSZKA

w obiektywie

WIŚNIEWSKI ZAŚPIEWAŁ DLA SZPITALA
W Barbórkę, czyli 4 grudnia, żużlowy ROW Rybnik zorganizował drugi już koncert dla pacjentów i pracowników szpitala wojewódzkiego
w Orzepowicach. Tym razem w plenerze przed pawilonem łóżkowym m.in. największe przeboje Ich Troje zaśpiewał Michał Wiśniewski, któremu towarzyszyła wokalistka Anna Świątczak. Z krótkim kabaretowym programem wystąpił też miłośnik „moplików” Krzysztof
Hanke (kabaret Rak). Wcześniej przedstawiciele żużlowego klubu
przekazali szpitalowi ponad dwie tony jabłek otrzymanych od kibiców w ramach dorocznej, dobroczynnej wymiany zużytych części i
akcesoriów żużlowych. W latach poprzednich kibice przynosili słodycze dla najmłodszych pacjentów rybnickiej lecznicy, ale tym razem
ze względu na trwającą epidemię szpital poprosił o jabłka. Ostatnim
punktem programu tych żużlowych mikołajek był pokaz sztucznych
ogni, który po godz. 17 odbył się nad stadionem przy ul. Gliwickiej.

RYBNICKIE LATA 20., LATA 30.
Przy ulicy Zamkowej, obok budynku, w którym na
co dzień pracują m.in. urzędnicy wydziałów edukacji i kultury, stanęła planszowa wystawa fotograficzna pt. „Rybnik w okresie międzywojennym
(1922-1939)”. Tworzą ją zdjęcia przedstawiające
życie codzienne rybniczan, uroczystości i architekturę dawnego Rybnika. Zobaczymy m.in. szpital
Juliusz, sąd grodzki, nową siedzibę magistratu czy
budowę nowej siedziby szkoły handlowej. „Rybnik,
po przejęciu przez Polskę, pozostał miastem powiatowym i był częścią Województwa Śląskiego.
Stał się w tych czasach pięknym i dynamicznie rozwijającym się miastem. Mianowany na burmistrza
Władysław Weber (wybierany na to stanowisko aż
do września 1939 roku) doprowadził do olbrzymich przeobrażeń w Rybniku” – czytamy we wstępie do wystawy, która powstała dzięki współpracy
Wydziału Kultury Urzędu Miasta Rybnika i rybnickiego muzeum, skąd pochodzi część materiałów.

WACŁAW TROSZKA

WACŁAW TROSZKA

W fotograficznym skrócie

PRZEDŚWIĄTECZNE BIBELOTY
W sobotę 12 grudnia na śródmiejskim deptaku odbył
się przedświąteczny jarmark staroci, rękodzieła i innych
drobiazgów. Dla części kupujących była to dobra okazja,
by kupić swoim bliskim bardzo oryginalne świąteczne
prezenty.
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Rybniczanie z kalendarza

W szermierczej RODZINIE
MARCIN GIBA

– Pokochałem ten sport za jego specyfikę, ale też pewną niszowość – mówi o szermierce 19-letni Bartłomiej Musiolik,
student automatyki przemysłowej i robotyki. W jego towarzystwie kończymy rok 2020, który z pewnością na długo
pozostanie w naszej pamięci.

– Rywalizacja na planszy sprawia, że chcesz naśladować najlepszych, doskonalić się i piąć w górę
– mówi Bartłomiej Musiolik, z którym żegnamy 2020 rok i wszystkich 12 bohaterów miejskiego
kalendarza „Jestem z Rybnika”. W tym roku z powodu koniecznych oszczędności magistrat zrezygnował z wydania miejskiego kalendarza, więc „Jestem z Rybnika” AD 2021 nie będzie.

– To był trudny rok również dla
mnie. Jestem tegorocznym maturzystą, więc nie ominęły mnie wszystkie
zawirowania związane z egzaminem dojrzałości, z niepewnością, czy
w ogóle się odbędzie, ze zmianą terminu i z samym jego przebiegiem.
Trzeba było zmobilizować się do samodzielnej pracy i znaleźć sposób
na walkę ze stresem. Psychicznie
odpoczywałem właśnie podczas treningów – mówi szpadzista Bartłomiej Musiolik. Zaczynał od pływania
i piłki nożnej, ale ostatecznie wybrał
szermierkę. Zachęcił go ojciec, który zawsze z pasją opowiadał o niecodziennej dyscyplinie, którą sam
kiedyś uprawiał. To on zabrał 11-letniego Bartka na salę szermierczą
w Radlinie, gdzie ten szybko przekonał się, że ojciec ma rację. – Zaczynałem dość późno, bo są zawodnicy,
którzy trenują już od siódmego roku
życia. Na starcie miałem więc trudniejszych, bardziej doświadczonych
przeciwników i to również dzięki nim
mogłem się rozwijać. Po przegranych

walkach często zostawałem na zawodach, by podpatrywać tych, którzy
okazali się lepsi ode mnie. Chciałem
poznać ich atuty i dostrzec, w czym
tkwi ich przewaga – mówi rybniczanin. W barwach radlińskiego klubu
zdobył najcenniejszy w dotychczasowej karierze złoty medal mistrzostw
Polski. – Byłem wtedy w wysokiej
formie. Cały sezon 2014/2015 był
dla mnie wyjątkowo udany i niemal
na każdych zawodach zajmowałem
wysokie lokaty. Jego zwieńczeniem
było właśnie złoto mistrzostw Polski –
wspomina szpadzista, który od czterech lat trenuje w Rybnickim Młodzieżowym Klubie Sportowym. Nigdy nie
sięgnął po floret, przekonany, że walka szpadzistów jest o wiele bardziej
widowiskowa i daje większe możliwości w doborze strategii i taktyki.
W szpadzie trafienia zadaje się od
stóp po czubek głowy, we florecie tylko w tułów przeciwnika. – Pokochałem ten sport za jego specyfikę, ale
też pewną niszowość. Trudno przyrównać szermierkę do piłki nożnej czy

Autor zdjęcia Marcin Giba:
– To wydział promocji urzędu miasta zaproponował, by
szpadzistę Bartłomieja Musiolika sfotografować w sali obrad rady miasta naszego magistratu. Spodobał mi się ten
pomysł, więc z chęcią go podchwyciłem. Stoły nakryliśmy
czarnym materiałem. Bartek
wszedł na nie i przyjmował
pozy, symulując walkę, co nie
było łatwe na tym czarnym
materiale, który ciągle ześlizgiwał się z blatów. Sesję wykonywaliśmy przy otwartych
drzwiach, już po godzinach
pracy urzędu. To szczegół
o tyle istotny, że w pewnym
momencie na korytarzu pojawił się prezydent Piotr Kuczera, który był wyraźnie zaskoczony widokiem szermierza
skaczącego po stołach w sali
sesyjnej. Ostatecznie życzył
nam powodzenia.

siatkówki, z chęcią jednak patrzy się
na pasjonującą i zaciętą rywalizację
szpadzistów na planszy. Bez względu
na taktykę, jaką przyjmie się na walkę,
trzeba momentalnie reagować na to,
jak walczy przeciwnik, i przewidywać
jego kolejne ruchy. Siłą szermierki
są ludzie: kadra trenerska, ale też zawodnicy. Niszowość tej dyscypliny
sprawia, że w mojej kategorii wiekowej rywalizuje w Polsce około stu
osób, więc już zdążyliśmy się poznać.
Często się przyjaźnimy, omawiamy
walki i strategie. W naszej rywalizacji
nie ma agresji, jest za to szacunek dla
przeciwnika. Tworzymy dużą szermierczą rodzinę – mówi absolwent
II LO „Frycza”, dziś student pierwszego
roku Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Przyznaje, że dziś priorytetem jest dla niego nauka, ale zawsze
z chęcią znajdzie czas na swoje zainteresowania: e-sport, książkę science
fiction oraz oczywiście na szermierkę.
– Wciąż mam apetyt na wygrywanie –
mówi Bartłomiej Musiolik.
(S)
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ARCH. PRYW.

Trudny Kościół

o. Paweł Gużyński OP (ur. 1968 r.
w Toruniu) – dominikanin, magister
braci studentów w Rotterdamie.

Za nami wyjątkowo trudny rok dla
Kościoła. Poza epidemią był to też
czas ujawniania skandali pedofilskich
wśród księży. O tym, dlaczego Kościół
instytucjonalny nie przykłada się do
wyjaśniania przestępstw, o fali protestów kobiet, a także o sensie Bożego
Narodzenia rozmawiamy z o. Pawłem
Gużyńskim OP.
Kościół unika rozmowy o ukrywaniu
i tuszowaniu przestępstw pedofilii. Hierarchowie tracą wiarygodność, ich niepamięć, niewiedza i brak zainteresowania
rozwiązaniem problemu to publiczne
lekceważenie ofiar. Skąd się bierze strategia „zamiatania pod dywan”?
Z mojego punktu widzenia fundamentalne jest to, że Kościół przyjął postawę
obrońcy własnego nieskazitelnego wizerunku, bo uznał, że każdy inny jest gorszący dla ludzi. Dlatego Kościół musi się
jawić jako niekwestionowalny wzór. Stąd
wobec jakichkolwiek zarzutów Kościół automatycznie broni stworzonej przez siebie
fasady i twierdzi, że wszystko jest w porządku, ewentualnie zdarzył się jakiś mały
wypadek przy pracy, lecz generalnie Kościół jest „niekrytykowalny”. Taka postawa
ma związek z tym, że Kościół przez wieki
na różne sposoby był i jest atakowany –
oczywiście słusznie i niesłusznie. Utrwaliła
się więc obronno-apologetyczna maniera
„okopów Świętej Trójcy”. To przypomina
podejście niemądrych rodziców, którzy
są przekonani, że aby być dobrymi
wychowawcami, muszą mieć nieskazitelny
wizerunek i być nieomylni. Kościół często
funkcjonuje w ten sam sposób. Do tego
dochodzi jeszcze mentalność korporacyjna
i fałszywie rozumiana lojalność: zamykamy
się we własnej bańce i ukrywamy się przed
wszystkimi, którzy chcieliby nas oskarżyć,
sprawdzić, zweryfikować. Bierze się to
także z błędnego rozumienia różnych
fragmentów Ewangelii. Kiedy np. wybuchły
kryzysy związane z pedofilią, dla potępienia przestępców w sutannach zaczęto się
odwoływać do następujących słów: „A kto
by się stał powodem grzechu dla jednego
z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej
byłoby kamień młyński uwiązać u szyi
i wrzucić go w morze.” Zapomniano przy
tym, że jeszcze do niedawna tych samych
słów używano do zatajania przestępstw
księży pedofilów, obawiając się, że ich
ujawnienie zgorszy maluczkich... Skłonność Kościoła do ukrywania trudnej prawdy ma źródło w ludzkim nawyku do ukrywania własnych błędów oraz, równolegle,
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– W moim przekonaniu skłonność Kościoła do ukrywania trudnej prawdy ma źródło zarówno w ludzkim nawyku do ukrywania własnych błędów oraz, równolegle, w motywacji
religijnej płynącej z fałszywego interpretowania Ewangelii – mówi o. Paweł Gużyński OP

w motywacji religijnej płynącej z fałszywego interpretowania Ewangelii.
W reakcji na kryzys po stronie Kościoła widać chaos i sprzeczność. Wierni,
a szczególnie osoby, które zostały
skrzywdzone, nie są traktowani jak równoprawni partnerzy w wyjaśnianiu tych
bulwersujących spraw.
Nie ma wśród hierarchów Kościoła
w Polsce i na świecie jedności odnośnie
tego, jak powinniśmy sobie radzić z aferami pedofilskimi. Część wciąż twierdzi,
że to ataki wszelkiej maści złowrogich sił,
chcących zniszczyć Kościół. Tak właśnie
często wypowiadają się najwyżsi polscy hierarchowie. Przy takiej postawie
nie ma szans, żeby z jakimś większym
zrozumieniem i partnerstwem podchodzono do ofiar i wiernych w ogólności.
Co więcej, wielu księży jest wyznawcami
różnych teorii spiskowych. Nie potrafią
odróżnić, kiedy mamy do czynienia ze
złośliwym, cynicznym, wynikającym z
nienawiści atakiem na Kościół, a kiedy ze
słuszną krytyką. A przecież to niezaprzeczalny fakt, że pośród księży są czystej
wody seksualni bandyci. Tłumaczenia,
które ostatnio powtarzał o. Rydzyk – że
przestępcami seksualnymi są byli ubecy i wrogie siły – są przykładem takiego myślenia. Jeśli przypomnimy sobie
konferencje prasowe odbywające się
w związku z kryzysami pedofilskimi, to
często było tak: abp Stanisław Gądecki
i abp Marek Jędraszewski mówili jedno,
a obok siedzieli prymas Wojciech Polak,
o. Adam Żak oraz różni specjaliści, którzy
mówili co innego lub starali się łagodzić
niedorzeczności, które serwowali abp
Gądecki i abp Jędraszewski. To sprawia,
że przyjmowane przez Kościół strategie
informacyjne są zawstydzająco nieprofesjonalne.

Czy dbanie o codzienny spokój i budowanie społecznej zgody są w zainteresowaniu Kościoła w Polsce?
Teoretycznie tak, ale w praktyce bywa
różnie. Polskiemu episkopatowi i większości polskiego duchowieństwa brakuje
wyobraźni społecznej służącej pozytywnemu budowaniu społeczeństwa. Jeżeli tego
nie ma, to mimo deklaracji i werbalnego
uznania, że pokój społeczny jest ważną
wartością, w praktyce obserwujemy czyny
i posunięcia, które go burzą. Brak wyobraźni
społecznej kończy się tym, co zrobił Kościołowi Jarosław Kaczyński, wzywając do obrony kościołów. Zajmowanie się w środku
pandemii orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego to strzelenie Kościołowi w plecy
z pocisku dum-dum, który rozrywa wszystko na strzępy. A Kościół wobec tej sytuacji
nie potrafi się zachować. Należałoby użyć
rozumu i dokonać właściwych rozróżnień.
Jak ojciec postrzega protesty kobiet?
Sprzeciw, jaki wzbudziła ta sytuacja,
szczególnie w środowiskach kobiecych,
jest rzeczą naturalną, zrozumiałą i uzasadnioną. Można natomiast mieć zarzuty
wobec form protestów i postulatów, które
się pojawiają. W żadnym przypadku nie
poprę przejawów agresji i wulgarności.
Nadto nie aprobuję tego, że ktoś angażuje w demonstracje czternastolatki. Mam
pretensje do różnych profesorów, którzy
mówią społeczeństwu, że kobietom wolno
się tak właśnie zachowywać, ponieważ są
słusznie wkurzone. Nieprawda, nie wolno
tego usprawiedliwiać. Za chwilę druga
strona postąpi dokładnie tak samo. I wtedy ci sami profesorowie będą to oceniać
jako faszystowskie zachowania, brutalność
czy chamstwo. Zwracam uwagę na wątki,
które podnosił chętnie profesor Bronisław
Łagowski mówiąc o „makiawelizmie uciśnionych”. Istnieje klasyczny makiawe-

lizm rządzących rodem z „Księcia” Machiavellego. Polega on na tym, że władza
stara się wszelkimi dostępnymi sposobami
zastraszyć społeczeństwo, by było jej posłuszne. Ale jest też „makiawelizm uciśnionych” – tych, którzy doznali krzywdy, więc
przyznają sobie prawo do zachowań, które
wykraczają poza wszelkie normy. Walczę
w słusznej sprawie, więc wszystko mi wolno. Irytuje mnie, że wykształcone osoby
bawią się w usprawiedliwianie przejawów
agresji i wulgarno-rewolucyjnej retoryki.
Wiele spraw trzeba rozróżnić i pokazać,
gdzie kobiety doznają realnej krzywdy
i mają słuszność, a gdzie postępują nagannie. Nie do przyjęcia są działania wykraczające poza normy zachowania pokoju społecznego, a ten burzy każda forma agresji.
To przecież ten sam mechanizm, który
krytykujemy w odniesieniu do Kościoła:
próbuje się tworzyć jednolity wizerunek
protestujących kobiet, na którym nie może
być żadnej rysy. Zaczynamy więc usprawiedliwiać akty przemocy i agresji, bo „one
są tak bardzo słusznie wkurzone”. Nie, absolutnie nie. To, że gniew jest słuszny, nie
usprawiedliwia złych czynów, do których
ten słuszny gniew czasami popycha.
Jaką postawę w debacie o prawnym
dopuszczaniu aborcji powinien przyjąć
katolik? W Dekalogu nie ma wyjątków,
podpunktów. Jest tylko przykazanie: nie
zabijaj. Czy Kościół w Polsce powinien
domagać się, by prawo było zgodne z Dekalogiem?
Odwołam się do nauczania św. Tomasza
z Akwinu, wielkiego dominikańskiego mistrza teologii. Już w średniowieczu mówił,
że prawo świeckie ma wyraźne ograniczenia. Jeśli społeczeństwo wykazuje opór wobec penalizowania niektórych grzechów,
to władza świecka powinna to wziąć pod
uwagę. Tępe dążenie do karania każdego
grzechu w świeckim prawie może zburzyć
wartość, jaką jest pokój społeczny – zatem
ostateczny efekt będzie gorszy od zamierzonego. Św. Tomasz wskazuje, że do wprowadzenia penalizacji złych czynów potrzebne są trzy warunki. Po pierwsze, karze
się jedynie grzechy przeciw sprawiedliwości, a nie innym cnotom. Po drugie, w społeczeństwie musi być poparcie dla danej
penalizacji. Po trzecie, wprowadzenie jej nie
może doprowadzić do zaburzeń społecznych. Pierwszy moment jest sprawą teoretycznej wiedzy etycznej, zaś dwa następne
należą do sztuki politycznego działania. Od
lat odwołuję się do powyższego stanowiska, za co byłem atakowany. Dziś w kontekście kobiecych protestów i prawa antyaborcyjnego do przytoczonych argumentów
św. Tomasza odwołuje się także, jak przed
laty, Teolog Domu Papieskiego o. Wojciech
Giertych. Oczywiście są jastrzębie, które
uważają, że najlepszym sposobem ochrony

życia nienarodzonych jest jak najszersze zapisanie tego w prawie świeckim. To taktyka
samobójcza, silnie uzależniona od politycznej koniunktury, bo po zmianie władzy, co
w końcu nastąpi, możemy się spodziewać,
że wajcha zostanie przerzucona w drugą stronę. Uważam, że należy dążyć do
zbudowania konsensusu odpornego na
koniunkturę polityczną – dlatego też od
lat broniłem kompromisu, który dawał pewien pokój społeczny. W tej chwili panie
ze strajku mówią, że to nie był kompromis
i że one w tych ustaleniach nie brały udziału. To jest postawa dziecinna, anachroniczna oraz nietrzymająca się faktów i bardzo
ideologiczna. Próbują przeforsować swobodny dostęp do aborcji na życzenie – co
jest tak samo nierozumne jak parcie Kościoła do ustanowienia maksymalnie restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego. Zauważmy, że toczona obecnie wojna ideologiczna
w większości przypadków odbywa się ponad głowami osób, których rzeczywiście
dotyczy. Ostry i radykalny spór nie jest do
niczego potrzebny kobiecie, która zachodzi
w ciążę w wyniku gwałtu. W sytuacji, w której się znalazła, potrzebuje przede wszystkim opieki, wsparcia i konkretnej pomocy.
Zbliża się Boże Narodzenie. Z biegiem lat
narasta rozdźwięk między tradycyjnym
porządkiem i treściami przekazywanymi
w katolickich rodzinach młodemu pokoleniu a tym, co dzieje się w przestrzeni publicznej, w mediach. Co doradzić
młodym rodzicom chcącym przekazać
swoim dzieciom ten tradycyjny, spójny
przedświąteczny rytuał?
Intensywność i jakość naszej religijności
są różne. Odpowiedź jest taka: im bardziej
świadoma wiara, tym mniej problemów
z przekazywaniem jej następnemu pokoleniu i organizowaniem świąt, życia rodzinnego w sytuacji wielkiej komercjalizacji.
Natomiast ci katolicy, którzy są bardziej
kulturowi, będą mieli skłonność do powielania schematów sprzedawanych np.
w mediach. Do pewnego stopnia trzeba się
nauczyć ignorować medialno-marketingową inwazję związaną ze świętami. Warto
zwrócić uwagę na istotę sprawy. Łatwo
poddajemy się wzorcom fundowanym za
pośrednictwem kultury popularnej, a tak
mało mamy wspólnego z opisem rzeczywistości, jaki proponuje nam Ewangelia.
Trzeba odwrócić te proporcje. W kontekście pandemii, kiedy zostajemy zamknięci
w małym, rodzinnym gronie, to od naszej
kreatywności, wrażliwości i głębi będzie
zależał kształt tych świąt.
Z jaką refleksją po tym niespokojnym,
trudnym roku oczekuje ojciec na Boże
Narodzenie?
Ja już jestem stary zakonnik, więc gdy
zaczyna się Adwent lub Wielki Post – czyli
momenty, które są sygnałem, że idziemy

ku świętom – to jestem skupiony na celebracjach liturgicznych. Mnich ma ten komfort, że uczestniczy w codziennej liturgii
godzin. To przepiękny, wielowymiarowy
świat, naszkicowany za pomocą poszczególnych tekstów biblijnych, rytuałów,
zwyczajów. Czekam na konkretne, ważne
teksty, responsoria i antyfony. Ludzie mniej
świadomi religijnie tego wszystkiego nie
mają i dlatego dużo łatwiej ulegają marketingowo-medialnemu przekazowi. Ilekroć mam okazję do głoszenia rekolekcji
w Adwencie, to duży nacisk kładę na to,
skąd się wzięły pewne tradycje. Dlaczego
coś robimy? Jaki to ma sens? Kiedy ludzie
nie rozumieją, dlaczego coś robią, to wszystko powoli wycieka. Gdybym miał naszkicować jakiś wzorcowy model przeżywania
świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym, to mógłby on wyglądać następująco:
rodzina spotyka się przede wszystkim dla
siebie samej, zamiast nadmiernie biegać
wokół prezentów i potraw. Czyta święte księgi, żeby przypomnieć sobie, co się
wydarzyło i dlaczego w związku z tym się
spotyka. Na przedłużeniu tego błogosławi
sobie wzajemnie, siada do stołu, obdziela
się prezentami – bo to także jest oczywiście ważne. Lecz na początku powinno być
Słowo Ciałem się stało. Pan Bóg postanowił
stać się człowiekiem z powodu swojej mądrości i miłości do nas, dlatego człowiek
w święta jest najważniejszy. Ale święta nie
tylko ulegają komercjalizacji, medializacji
i tabloidyzacji – ulegają przede wszystkim
infantylizacji. Lubię posłuchać kolęd, ale
nie jestem ich wielkim fanem, ponieważ
często infantylizują tajemnicę Bożego
Narodzenia. Lubimy śpiewać, że Dzieciąteczko, Malusieńki itd. A tymczasem Boże
Narodzenie to opowieść o tym, że narodził
się Ten, który ma umrzeć i zmartwychwstać, aby pokonać potęgę zła, to On ma
nas wszystkich uratować. To zupełnie inny
rodzaj opowieści, i to powinno być treścią
naszych rozmów. Równolegle powinniśmy też być gotowi do spotkania z drugim
człowiekiem. Pan Bóg postanowił być blisko, żeby nam przypomnieć, że nie ma w
życiu ważniejszej rzeczy niż relacje i bycie
razem w istotnym tego słowa znaczeniu.
Dlatego święta są tak trudne dla tych, którzy mają skłócone rodziny bądź są osobami odrzuconymi. Jeśli chcemy się dobrze
przygotować na Boże Narodzenie, to nie
powinniśmy podejmować próby naprawiania wszystkiego w dzień Wigilii, bo to
musi skończyć się porażką. Takich rzeczy
nie załatwia się w pięć minut. Jeśli cały rok
pracowałeś, to przełamiesz się opłatkiem
i posuniecie sprawy do przodu. Ale jeśli nie
pracowałeś, to daj sobie spokój, bo będzie
wielka katastrofa, wszyscy będą mieli poczucie hipokryzji i udawania.
Rozmawiała Małgorzata Tytko
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– Tego zdjęcia już nigdy nie uda mi się
powtórzyć. To kometa Neowise, która
w lipcu była widoczna gołym okiem,
nisko nad horyzontem. Wróci do nas
dopiero za ponad sześć tysięcy lat, więc
może któremuś z moich pra, pra, pra,
prawnuków znów uda się ją sfotografować – opowiada rybniczanin. Astronomią interesuje się od dziecka. Szybko
nauczył się czytać, więc na każde urodziny i święta dostawał w prezencie książki
o astronomii. I marzył o teleskopie. – Rodzice uznali jednak, że trudno będzie
prowadzić obserwacje nieba z mieszkania w bloku, a poza tym obawiali się, że
jak typowe dziecko, szybko się nim znudzę. I gdyby wtedy kupili mi teleskop,
dziś prawdopodobnie nie miałbym nic
wspólnego z astronomią – mówi. Rozczarowanie tym, co mały Grześ mógłby

Grzegorz Furgoł astrofotografią interesuje się
od kilku lat. Aby zrobić dobre zdjęcie nocnego nieba,
trzeba mieć nie tylko odpowiedni sprzęt, ale przede
wszystkim sporą wiedzę

zobaczyć patrząc w teleskop, pewnie
wzięłoby górę. – Zwykle spodziewamy
się ujrzeć obrazy podobne, a może nawet lepsze, od tych na zdjęciach w internecie, z różnymi ciekawymi obiektami.
Tymczasem spoglądając przez amatorski teleskop widzimy jedynie fragmenty
białej niepozornej mgiełki. Wszystkie obrazy są czarno-białe, z wyjątkiem planet i
gromad gwiazd. Niektóre z nich „świecą”
na niebiesko, inne na czerwono, a jeszcze inne bardziej na żółto – opowiada
23-latek, dziś już świadomy właściciel teleskopu. Wykorzystuje go również do fotografowania obiektów nocnego nieba.
ASTRO-KOZIOŁKI I INNE AKCESORIA
Astrofotografią, bo tak fachowo nazywa się ta dziedzina fotografii, zainteresował się już w liceum. Zaczynał
jednak typowo – od zdjęć ludzi, pejzaży

Droga Mleczna – nasza
kosmiczna wyspa. Zdjęcie
wykonane ze szczytu
Równicy, w dolinie miasto
Ustroń.
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rybniczanie

Kiedy w wigilijny wieczór spoglądamy w niebo w poszukiwaniu tradycyjnej pierwszej gwiazdki” zwykle
dostrzegamy planetę, a nie gwiazdę.
Wenus, Saturn czy Jowisz „świecą”
jaśniej niż odleglejsze gwiazdy, więc
o pomyłkę nietrudno. Co ciekawe,
w czasie tych świąt będzie można
dostrzec nie jedną, ale równocześnie
aż dwie pierwsze gwiazdki.
Wie o tym doskonale rybniczanin
Grzegorz Furgoł, pasjonat astronomii
i fotografii, który od kilku lat robi
zdjęcia nocnego nieba, najczęściej
z terenu Rybnika i okolic.

WACŁAW TROSZKA

Dwie pierwsze gwiazdki

i ulubionych burz. Zależało mu jednak
na połączeniu obu pasji. – I tu zaczęły się
przysłowiowe schody. Wprawdzie nawet
komórką można zrobić zdjęcie fragmentu Drogi Mlecznej, a po przyłożeniu jej do
dużej lornetki – Księżyca, ale ograniczenia tego sprzętu szybko zaczęły mi przeszkadzać – opowiada Grzegorz Furgoł.
Kupił więc lustrzankę, statyw, dodatkowe obiektywy i wykorzystując internet,
nauczył się technik wykonywania zdjęć
głębokiego nieba, takich jak ETTR, stackowanie czy avikowanie. Dziś ma sporą
wiedzę i tyle sprzętu, że czasem z trudem mieści się w bagażniku samochodu.
Jednym z najprzydatniejszych jest tzw.
astro-koziołek lub montaż paralaktyczny,
ale okazuje się, że w astrofotografii przydaje się również zwykła biała koszulka
i niezwykła, bo specjalnie zmodyfikowana, cyfrowa lustrzanka. Oczywiście ważne jest nie tylko to, czym, ale też gdzie fotografować. Astofotografowi największy
kłopot sprawiają bowiem światła miasta.
– Na Śląsku zanieczyszczenie światłem
jest największe. W aglomeracji z miastem
obok miasta nie ma jak uciec od świateł
– mówi. Dlatego najczęściej fotografuje
z lasów w Paruszowcu i na Gzelu w Chwałęcicach, ale również w okolicach Wisły
i Ustronia. – Nawet w głębi lasu, dajmy
na to na polanie Kanetowiec w Przegędzy, jest tylko minimalnie ciemniej niż na
jego skraju od strony miasta. Problemu
zanieczyszczenia światłem do końca nie
da się rozwiązać – opowiada absolwent
I LO Powstańców i matematyki stosowanej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
dziś pracownik Tenneco, ale też ceniony,
szczególnie w czasach zdalnej edukacji,
korepetytor z matematyki. Do tego pasjonat szachów.
BLIŻEJ GWIAZD
Najwięcej zdjęć zrobił Księżycowi,
ale w kolekcji ma też fotografie mgławic,
galaktyk, gromad gwiazd i oczywiście
planet. Upolował nie tylko Jowisza

WACŁAW TROSZKA

Biografia Zauchy
Urodzony w Rybniku Piotr Baran i
jego żona Katarzyna Olkowicz napisali biografię Andrzeja Zauchy zatytułowaną „Serca bicie”. 10 października 2021 roku minie już 30 lat od
tragicznej śmierci piosenkarza, który
nie zdążył doczekać się popularności,
na jaką bez wątpienia zasługiwał.
Właśnie od tej tragicznej śmierci w
wieku 42 lat rozpoczynają swoją opowieść o Zausze autorzy biografii. Krótka
reporterska rekonstrukcja przebiegu
zbrodni dokonanej przez francuskiego
reżysera, męża aktorki Zuzanny Leśniak.
Tego wieczora razem z Zauchą, odtwórcą głównej roli, grała w musicalu „Pan
Twardowski”. Jego mercedesem mieli
razem wracać do domu i tak jak on zginęła postrzelona na parkingu nieopodal teatru przez swego męża.
„Żył pełną piersią, ciesząc się każdym
dniem. Muzyczny samouk, z zawodu
zecer. W młodości kajakarz, trzykrotny
mistrz Polski. Ze sportu zrezygnował
dla… muzyki. Podczas swojej kariery
współpracował z największymi twórcami jazzowymi, choćby Tomaszem Stańką i Janem „Ptaszynem” Wróblewskim,

oraz popularnymi piosenkarzami, m.in.
Andrzejem Sikorowskim i Ryszardem
Rynkowskim. Kabareciarz i aktor. W roku
1991 jego tragiczna śmierć poruszyła całą
Polskę. Kim był Andrzej Zaucha? W czym
tkwi jego fenomen?” – czytamy na tylnej
okładce książki liczącej 279 stron. Autorzy
wypełnili je interesującą treścią, unikając
ocen i cenzurek. Rozmawiali z jego przyjaciółmi, znajomymi i artystami, z którymi
współpracował, a nawet z wykonawcami,
którzy go nie poznali, ale z powodzeniem

czerpią z jego dorobku. Książka posiada
również tzw. aparat naukowy – dzięki
współpracy z Januszem Szromem zawiera pełną dyskografię piosenkarza, a także
spis jego piosenek, z autorami muzyki i
tekstów. Wśród kompozytorów, którzy
napisali piosenki dla Zauchy, jest absolwent rybnickiej szkoły muzycznej Wiesław Pieregorólka. To do jego kompozycji
Jacek Cygan napisał piękny tekst; tak powstał jeden z wielkich przebojów Zauchy
„C’est la vie – Paryż z pocztówki”. (WaT)

i Saturna, ale też Galaktykę Andromedy i Gwiazdozbiór Oriona z Betelgezą,
gwiazdą, która od lat fascynuje astronomów. – Szczególnie dumny jestem z tego
zdjęcia. To Mgławica Ameryka Północna,
która swoją nazwę zawdzięcza kształtowi
przypominającemu ten kontynent – opowiada. Sfotografował też Obłoki Srebrzyste oraz Plejady odwzorowane w logo
samochodów Subaru, a także krążącą
wokół Ziemi Międzynarodową Stację Kosmiczną. – To tak jakby z Katowic zrobić
zdjęcie stadionu w Gdańsku – wyjaśnia
23-latek. Swoje fotografie pokazywał już
na wystawach w Halo! Rybnik i w bibliotece na Paruszowcu, a zrobioną na Równicy panoramę Drogi Mlecznej sprzedał
zespołowi Red Mellow, który umieścił ją
na okładce swojego singla pt. „Gwiazdy”.
– Pandemia sprawiła, że miasta „przygasły”. Mniej ludzi, mniej świateł, więcej
radości dla obserwatorów nieba. W tym
roku w okolicach Krakowa mieszkańcy
pierwszy raz mieli okazję dostrzec Drogę
Mleczną – opowiada i dodaje: – Szacuje się, że 80 proc. populacji USA i ponad
67 proc. Europejczyków nigdy nie zobaczy gołym okiem Drogi Mlecznej, a to
widok wyjątkowy. Kiedy w 1994 roku po
trzęsieniu ziemi w Los Angeles zabrakło
prądu, mieszkańcy, którzy wyszli nocą
przed domy, zaalarmowali służby, że nad

miastem unosi się dziwna srebrna łuna.
Nie był to atak UFO, jak sugerowali, ale
właśnie Droga Mleczna w całej okazałości – opowiada Grzegorz. Okazuje się, że
kłopoty ma też obserwatorium astronomiczne II LO „Frycza”, w którym obserwację nieba utrudnia oświetlenie rybnickiej
bazyliki. Jak głosi anegdota, najjaśniejszym obiektem widzianym przez szkolny
teleskop jest obecnie… „Bazylicus Gigantus”. Dla astrofotografów szczególnie dobra na obserwacje jest zima, bo wówczas
na niebie dominują kolorowe mgławice
i ciekawe obiekty. – Zwykle po czterech,
pięciu godzinach nocnych obserwacji
trzeba jeszcze spędzić kilkanaście godzin
przy komputerze, by zrobione zdjęcia
„zestackować” w jedno idealnie ostre,
a następnie poddać obróbce – opowiada.
Aby rozpocząć przygodę z astrofotografią, trzeba mieć około 1,5 do 2 tys. zł, choć
oczywiście można wydać o niebo więcej,
choćby wykupując czas pracy teleskopu
np. w Hiszpanii, którym można sterować
z własnego laptopa, ale też podróżując
po całym świecie. Grzegorz marzy o wyjeździe na półkulę południową, bo na
tamtejszym niebie roi się od ciekawych
obiektów, jak choćby Obłoki Magellana,
czyli dwie galaktyki zaobserwowane u
wybrzeży Afryki. Chciałby też pracować
jako popularyzator nauki. – By pokazy-

wać innym, że obiekty astronomiczne nie
są jednak tak daleko od nas i że nie trzeba
być naukowcem, by je poznać – opowiada nasz bohater.
DWIE PIERWSZE GWIAZDKI
– Kiedy ktoś pyta mnie, co to za gwiazda, która tak mocno świeci, prawie zawsze jest to planeta – mówi Grzegorz
Furgoł. Kiedy więc w wigilijny wieczór
spojrzymy w niebo, szukając „pierwszej gwiazdki”, dostrzeżemy planetę,
a nie gwiazdę. W te święta czeka nas nie
lada gratka, bo na niebie będzie można
dostrzec nie jedną, ale aż dwie pierwsze gwiazdki. Już 21 grudnia dojdzie
bowiem do bliskiego spotkania Jowisza
i Saturna, dwóch największych planet
w naszym Układzie Słonecznym. Zdarza
się ono średnio raz na dwadzieścia lat,
ale tym razem odległość pomiędzy tymi
planetami będzie taka jak 400 lat temu,
w 1623 roku. Jowisza i Saturna trudno
będzie pomylić z innymi obiektami nie
tylko dlatego, że będą najjaśniejszymi na
niebie, ale również dlatego, że „świecić”
będą jednostajnym blaskiem, w przeciwieństwie do „migoczących” gwiazd.
W wigilijny wieczór Jowisz i Saturn będą
więc stanowić niezwykłą parę pierwszych gwiazdek. Oby tylko nie przysłoniły ich chmury.
Sabina Horzela-Piskula

Piotr Baran, współautor biografii Andrzeja Zauchy, jest zafascynowany jego wokalnymi
dokonaniami
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KULTURALNY STYCZEŃ
Ze względu na zmieniającą się sytuację pandemiczną harmonogram imprez może ulec zmianie
(szczegóły na stronach internetowych rybnickich placówek kultury).

1.01 PIĄTEK

00.01 Dom Kultury w Boguszowicach:
Silnik Poezji w sieci – „Beczułki
Słów” Mariana Lecha Bednarka.

7.01 CZWARTEK

16.00 Industrialne Centrum Kultury
w Niewiadomiu: „Ulepimy dziś
bałwana” – zajęcia rękodzielnicze dla dzieci z cyklu „Kopalnia
fantazji”.

9.01 SOBOTA

Od 7.00 Rybnicki deptak: Jarmark staroci i rękodzieła.

10.01 NIEDZIELA

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Szalonek
i jego świat operetki” – koncert
online na Facebooku i YouTube
TZR-u.
Od 11.01 do 15.01 Dom Kultury w Boguszowicach: Artystyczne ferie
(warsztaty plastyczno-teatralne
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat,
szczegóły na stronie internetowej placówki).

12.01 WTOREK

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek:
Podróże w nieznane – wykład
Krzysztofa Jankowskiego „Narodnaja i Dufourspitze w Koronie
Europy”.

15.01 PIĄTEK

18.00 Dom Kultury w Chwałowicach:
Wieczór Sztuk – „W stronę światła” (w programie m.in.: koncert
Irka Głyka, wernisaże wystaw: fotografii Grzegorza Ojrzyńskiego
„Światło” i malarstwa Aleksandry
Rey „Prześwity”).

19.01 WTOREK

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek:
Podróże w nieznane – „Wyspy
Owcze, czyli jak wpaść na owcę
we mgle i przeżyć”.

23.01 SOBOTA

16.00 Dom Kultury w Boguszowicach:
Mali Tropiciele Wielkich Przygód
– warsztaty czerpania papieru.
18.00 Dom Kultury w Chwałowicach:
Najnowszy program satyryczny
Krzysztofa Daukszewicza.

26.01 WTOREK

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane – wykład Ewy
i Bernarda Urbańskich „Panama
– kraj serdecznych ludzi”.

28.01 CZWARTEK

Muzeum: „Dwudziestowieczne plany
urbanistyczne Rybnika i ich realizacje” – książka Jacka Kamińskiego (internetowa prezentacja

Zaplanuj nowy rok
Gdy przed dwunastu miesiącami pisaliśmy o czekającym nas roku z bonusem,
chyba nikt nie przypuszczał, że niechcianym dodatkiem 2020 roku stanie się
epidemia, która wielu z nas przeorganizuje prywatne i zawodowe życie.
Choć w tej chwili trudno jest przewidzieć, czy w najbliższych miesiącach
uporamy się z pandemią i jak wpłynie
to na nasze dalsze zawodowe plany,
jedno jest pewne: w 2021 roku czeka nas 254 dni do przepracowania, z
których osoby zatrudnione na umowę
o pracę będą mogły wybrać dwa dni
wolne za święta przypadające w soboty: 1 maja (Święto Pracy) i 25 grudnia
(Boże Narodzenie). Przed nami zatem
113 dni wolnych, spośród których 13 to
dni wolne ustawowo, a 7 z nich przypada w dni robocze. Będą to: Nowy Rok
(piątek 1 stycznia), Święto Trzech Króli
(środa 6 stycznia), drugi dzień Świąt
Wielkanocnych (poniedziałek 5 kwietnia), Święto Konstytucji (poniedziałek
3 maja), Boże Ciało (czwartek 3 czerwca), Wszystkich Świętych (poniedziałek
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1 listopada), Święto Niepodległości
(czwartek 11 listopada). Podobnie jak
w 2020 roku, dni wolnych, przewidzianych przez ustawodawcę nie będzie w
pięciu miesiącach: lutym, marcu, lipcu,
wrześniu i październiku.
WIĘCEJ DŁUGICH WEEKENDÓW
Amatorzy dłuższych przerw w pracy mogą już teraz zacierać ręce, bo
2021 rok będzie dla nich dość łaskawy. Pierwsza okazja do skorzystania
z dłuższego wypoczynku pojawi się
na początku stycznia; będą to pierwsze trzy dni tego miesiąca. Kolejne to:
3-5 kwietnia (Wielkanoc), 1-3 maja
(Święto Pracy i Konstytucji 3 maja), 3-6
czerwca (Boże Ciało), 30 października
– 1 listopada (Wszystkich Świętych) oraz
11-14 listopada (Święto Niepodległości). Trudniej będzie o długi weekend

Zeszytu Rybnickiego nr 30 na
muzealnym kanale YouTube i Facebooku placówki).
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz w Teatrze. Przemysław Strączek Quartet – koncert (w zależności od
sytuacji epidemicznej koncert
odbędzie się w TZR lub będzie
transmitowany online).

31.01 NIEDZIELA

17.00 Dom Kultury w Boguszowicach:
„NO dobrze. Co dalej? – rozmawiamy o sztuce i lęku” – panel
dyskusyjny w sieci.
17.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: emisja
programu „Gwara śląska na wesoło” na Facebooku i YouTube
placówki.

WYSTAWY:

t Biblioteka Główna: „Pszczoły”
– wystawa ilustracji Piotra Sochy
(od 15 stycznia do końca lutego).
t Dom Kultury w Chwałowicach:
„Światło” – wystawa fotografii
Grzegorza Ojrzyńskiego i „Prześwity” – malarstwo Aleksandry
Rey (od 15 stycznia).

w sierpniu, bo wypadające w tym miesiącu podwójne święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny obchodzone będzie w niedzielę.
FERIE DLA WSZYSTKICH,
WCZEŚNIEJ NIŻ PLANOWANO
W związku z epidemią zmieniony został termin zimowej przerwy w nauce.
Dwutygodniowe ferie, które dla mieszkańców Śląska, a więc również rybniczan, miały rozpocząć się 1 lutego, decyzją rządu odbędą się w dniach 4-17
stycznia. Wypoczywać wtedy będą
uczniowie z całej Polski, a dla niektórych będzie to ponaddwudziestodniowa przerwa w nauce, łącząca świąteczno-noworoczny wypoczynek z feriami.
Pytanie tylko o jakość tego wypoczynku, w sytuacji, gdy z powodu zakazu
organizacji wyjazdów dzieci i młodzież
mają pozostać w domach. Nie zmieniła się za to (przynajmniej na tę chwilę)
data zakończenia roku szkolnego, które w 2021 roku przypada na 25 czerwca. Do szkół uczniowie wrócą w środę
1 września.
(D)

Teatr Ziemi Rybnickiej nie tylko online!
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl
SZALONEK I JEGO ŚWIAT OPERETKI
Transmisja kameralnego koncertu „Szalonek i jego świat
operetki” wprost ze sceny Teatru Ziemi Rybnickiej. Popularne operetkowe przeboje zaśpiewa tenor Sylwester Targosz-Szalonek, któremu na fortepianie towarzyszyć będzie Katarzyna Rzeszutek. Koncert online będzie dostępny na kanale
Youtube i Facebooku TZR.
10 stycznia, niedziela, godz. 18
PRZEMYSŁAW STRĄCZEK
W ramach cenionego przez publiczność cyklu „Jazz w teatrze”, koncert kwartetu Przemysława Strączka, promujący
płytę „Fig Tree”. To szósty album gitarzysty, składający się
z jego ośmiu autorskich kompozycji. Płyta została zarejestrowana w Polsce, a miksem i masteringiem zajął się w studiu
w Nowym Jorku Katsuhiko Naito, światowej sławy inżynier
dźwięku. Na scenie Przemysławowi Strączkowi towarzyszyć

będą: Marcin Kaletka (saksofon sopranowy i tenorowy), Piotr
Narajowski (kontrabas), Patryk Dobosz (perkusja). W zależności od obowiązujących obostrzeń sanitarnych, koncert
będzie transmitowany online lub odbędzie się z udziałem
publiczności.
28 stycznia, czwartek, godz. 19
GWARA ŚLĄSKA NA WESOŁO
Z racji epidemii, tegoroczną edycję powiatowego turnieju kabaretowego kół gospodyń wiejskich „Gwara śląska na
wesoło” będzie można zobaczyć jedynie za pośrednictwem
internetu. W zabawie, której celem jest kultywowanie dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego regionu wystąpią gospodynie z Rybnika i powiatu rybnickiego. Panie przygotowały
i nagrały skecze, które dostępne będą na kanale Youtube
i Facebooku TZR.
31 stycznia, niedziela, godz. 17

Wszystkie transmisje odbędą się na kanale YouTube i Facebooku Teatru Ziemi Rybnickiej.

Bach w sieci
ty rozdaje koronawirus, drugi koncert,
wcześniej planowany na październik
w kościele Królowej Apostołów, odbył
się 28 listopada online na Facebooku,
transmitowany z TZR. W repertuarze bachowskim wystąpiła orkiestra smyczkowa Filharmonii Rybnickiej towarzysząca
znakomitym solistom związanym z Akademią Muzyczną w Katowicach. Opiekę
artystyczną nad całością sprawował i orkiestrę poprowadził skrzypek i dyrygent
Adam Mokrus, występując w roli solisty
I Koncertu skrzypcowego a-moll, a także
towarzysząc oboiście Piotrowi Pycowi
w Koncercie na obój i skrzypce. Z kolei
II Koncert skrzypcowy E-dur wykonała
równie znakomita skrzypaczka Beata
Warykiewicz-Siwy, a na zakończanie
PIOTR BUKARTYK

Ograniczona pandemią ósma edycja Festiwalu Muzycznego im. Henryka M. Góreckiego odbyła się w hybrydowej formule, w dwóch zaledwie
odsłonach i niekoniecznie w zaplanowanych terminach i miejscach.
Najważniejsze było jednak zapewnienie melomanom przynajmniej części
artystycznych wrażeń. W czasie pierwszego, październikowego koncertu
w Teatrze Ziemi Rybnickiej hołd wielkiemu kompozytorowi złożył zespół Kroke,
prezentując obok własnych utworów
kompozycję opartą na dwóch dziełach
Mistrza, nie wyzbywając się oczywiście
własnej stylistyki. Wtedy na sali jeszcze
obecni byli widzowie, choć w mocno
uszczuplonej liczbie. A ponieważ kar-

Bachowski duet skrzypcowy w wykonaniu Beaty Warykiewicz-Siwy i Adama Mokrusa

zabrzmiał skrzypcowy duet w wykonaniu
obojga solistów w Koncercie d-moll na
dwoje skrzypiec, uznawanym za jedno
z najznakomitszych dzieł koncertowych
Bacha. Barokowego kolorytu dodał całości dźwięk klawesynu, na którym zagrała
Irmina Obańska-Toporowska.
Jak mówi dyrektor TZR Michał Wojaczek, który udanie wcielił się w rolę prelegenta muzycznego, przybliżając kompozytora, jego dzieła i epokę, był to jeden
z najlepszych koncertów w wykonaniu
Filharmonii Rybnickiej, jakie miał okazję
usłyszeć. Pusta sala nie jest dla artystów
sytuacją mobilizującą, a jednak rybniccy
muzycy i świetni soliści zapewnili słuchaczom maksimum, jak na te warunki, wrażeń artystycznych. Podkreślić również
trzeba znakomity dźwięk przekazu online – orkiestra zabrzmiała jak w najlepszej,
światowej klasy sali koncertowej.
W opinii Jolanty Sobczak-Smołki,
muzyka FR, a jednocześnie dyrektora
festiwalu Góreckiego, którego organizatorem przy wsparciu TZR jest Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków,
bachowski koncert z TZR był jednym z
najlepiej przygotowanych muzycznych
wydarzeń streamingowych, w jakich
uczestniczyła. – Dyskomfort spowodowany brakiem publiczności, która wraz
z artystami tworzy specyficzny nastrój,
staraliśmy się nadrobić koncentracją
i uruchomieniem wyobraźni. Ważne też
było słowo o muzyce i zapowiedzi kolejnych utworów, porządkujące całość
i dając namiastkę udziału w realnym
koncercie. Mimo wielu pozytywnych
doznań w czasie koncertu czekamy na
spotkania z melomanami w realu.
(r)
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Pitawal rybnicki

historia

Małych i większych, zawsze jednak
rozpalających wyobraźnię dawnych
mieszkańców Rybnika i umiejętnie podsycanych przez ówczesnych
dziennikarzy. – Wszystkie omówione
wydarzenia i postacie wyszukałam
w przedwojennej i powojennej prasie.
Jak zwykle wybór miejsc i osób był
subiektywny – podsumowuje dwuczęściowy kryminalny spacer Małgorzata
Płoszaj, która zabrała nas do modnej
w latach 30. kawiarni Apollo w kamienicy Stokłosy (naprzeciw urzędu miasta), gdzie podporucznik G. zastrzelił
plutonowego Ch., ale też do okrytego
złą sławą lokalu Szarotka przy ul. Powstańców, nazywanego niegdyś świątynią hazardu. Opowiedziała o oszustach zbierających datki na fikcyjną
budowę pomnika Alojzego Zgrzebnioka, szarlatanie sprzedającym amoniak
z kawą jako środek na ból zębów i szajce złodziei z Boguszowic, dla których
wzorem był dżentelmen-włamywacz
Arsène Lupin. Mówiła o praktykowanej
już przed wojną „metodzie na wnuczka”, za sprawą której 80-letnia rybnicka
wdowa Rumplowa straciła oszczędności, bo zaufała dystyngowanej damie
podającej się za znajomą krewnych z
Gliwic. Małgorzata Płoszaj opowiedziała też o zbrodni, której wyrok przeszedł
do annałów polskiego sądownictwa.
TRUCICIELKA Z PARUSZOWCA
Fluorokrzemian sodowy – biały proszek wykorzystywany w Hucie Silesia,
który pracownicy wynosili do tępienia
szczurów. To właśnie on miał posłużyć
pracownicy zakładu 50-letniej Teresie
Widerowej do otrucia męża oraz trzyletniego synka jej kochanka, 34-letniego
Stanisława Sobika, mieszkającego po
sąsiedzku. Jego pięcioletnią córkę Irenkę lekarze cudem odratowali i to właśnie jej zeznania pomogły w wyjaśnieniu zbrodni popełnionej w 1959 roku
w Paruszowcu. – Dziewczynka opowiedziała o tym, jak Widerowa poczęstowała ją i jej braciszka „kwaśną wodą”.
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WACŁAW TROSZKA

Aby wybrać się na spacer z cyklu
„Przewodnik czeka”, nie trzeba było
zakładać wygodnych butów. Wystarczyły kapcie, komputer
i internetowy blog „Szuflada Małgosi”, by bez wychodzenia z domu wysłuchać pasjonujących kryminalnych
opowieści snutych przez Małgorzatę
Płoszaj, która wiosną poprowadziła
nas szlakiem rybnickich przestępstw
i afer.

Przygotowany przez Małgorzatę Płoszaj kryminalny spacer po Rybniku prowadził
szlakiem rodzimych przestępstw i afer sprzed lat, których bohaterowie najczęściej
kończyli przed obliczem rybnickiego sądu

Na tej podstawie aresztowano 50-latkę oraz jej kochanka, który przyznał,
że do zbrodni doszło za jego zgodą –
opowiada Małgorzata Płoszaj. Jednak
Widerowa szła w zaparte, a badania
nie potwierdziły obecności powszechnie znanych trucizn w organizmie jej
ofiar. Wpadła, kiedy chciała skierować
podejrzenia na matkę dzieci, informując, że widziała, jak Sobikowa dosypywała im do jedzenia jakiś biały proszek. – Prokuratura poszła tym tropem
i zwróciła się do dyrekcji Huty Silesia
z pytaniem, czy w fabryce korzysta się
z takiego proszku. Poddany analizie
fluorokrzemian sodowy, potocznie
zwany florianką, wykryto w ekshumowanych ciałach męża Widerowej
i trzyletniego Stasia. Rozprawa ruszyła
w Katowicach, a Rybnik był gotowy na
lincz – opowiada Małgorzata Płoszaj.
Prokurator zażądała kary śmierci dla
obojga i wyroki te zostały wykonane.
– Prokurator Helena Szczerbowa mówiła, że w sądownictwie polskim, przed
i po wojnie, nie było wyroku śmierci
na kobietę – opowiada rybniczanka.
Pierwszą skazaną okazała się Teresa
Widerowa z domu Drozd, która urodziła się w Chwałowicach i już przed wojną była związana z bandą Franka Siwca
(więcej w kwietniowej „GR”, przy okazji
książki „Opowieści chwałowickie” dr.
Jana Krajczoka). Mózgiem tej szajki
była Zofia Siwcówna, siostra Franka

powieszonego w Rybniku za zastrzelenie posterunkowego Fojcika.
PIĘKNA ZOŚKA – KRÓLOWA CHWAŁOWICKIEJ MAFII
Na salę sądową w Rybniku weszła, jak
donosiła prasa, wyondulowana, w modnym kapelusiku i w nowym wiosennym
płaszczu. – Słynęła z wyjątkowej urody.
Wielokrotnie zdobywała tytuły miss
Chwałowic. Zawsze zadbana i modnie
ubrana, podobała się mężczyznom.
Ponoć też piła jak szewc, klęła jak furman i potrafiła przetańczyć całą noc,
oczywiście w towarzystwie złodziei,
włamywaczy i paserów – mówi Małgorzata Płoszaj o pięknej Zośce z szajki zuchwałych złodziei, w której prym
wiedli jej bracia Franek i Ferdynand.
W arkana sztuki złodziejskiej miała ich
wprowadzić matka Ludwika. Franek
po raz pierwszy trafił za kraty w wieku
13 lat. W 1932 roku podczas próby doprowadzenia na posterunek po nieudanym włamie zastrzelił policjanta. Ukrywał się w Chwałowicach, nadal rabując,
jednak w 1934 roku zawisł na szubienicy, tak jak inny mafioso Józef Ziemski,
który kilka lat wcześniej namaścił go na
swojego następcę. Już po śmierci Franka
na pół roku więzienia skazano Ludwikę.
Piękna Zośka kary uniknęła. – Może dlatego, że – jak pisała prasa – posyłała w
kierunku składu sędziowskiego zalotne
spojrzenia? A może sędziowie wzięli

Jubileusz w koronie
Ze względów na sytuację epidemiczną nie odbyły się zaplanowane na
1 grudnia, a wcześniej na 6 czerwca – obchody jubileuszu 70-lecia popularnego Tygla, czyli Technikum Górniczego i Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku,
najliczniejszej szkoły w mieście.
– Cały czas mieliśmy nadzieję, że poprawi się sytuacja epidemiologiczna
i będzie możliwe zrealizowanie jubileuszowej uroczystości. Niestety, stało się
inaczej – wirus nie ustępuje, a ponadto
w ostatnich tygodniach z żalem rozstaliśmy się z osobami, które tworzyły historię naszej szkoły i stanowią jej ważną
część. 9 listopada pożegnaliśmy Jana
Bujaka – dyrektora Technikum Górniczego w latach 1974-1981, a 20 listopada uczestniczyliśmy w pogrzebie Leona
Adamczyka, absolwenta Technikum
Górniczego z roku 1964, założyciela
i prezesa Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół TG i ZST. W trosce o zdrowie wszystkich uczestników planowanej uroczystości postanowiliśmy więc
zrezygnować z organizacji tego ważnego jubileuszu w zaplanowanej formie
– wyjaśnia Piotr Tokarz dyrektor ZST. Nie
odbyła się akademia w TZR i spotkania
rocznikowe w szkole, ale 1 grudnia po
sąsiedzku – w bazylice św. Antoniego

– jej proboszcz ks. Marek Bernacki odprawił mszę świętą w intencji osób, które tworzyły i tworzą historię tej cenionej
rybnickiej placówki. Ze względu na
obostrzenia i limit uczestników nabożeństwo transmitowano również przez
internet. – Nieważne, czy jesteś nauczycielem, rodzicem, czy uczniem, ważne,
byś zauważał innych. Nie jest to proste,
również w tak dużej szkole jak nasza,
ze 160 nauczycielami i 1.300 uczniami.
Nie jest łatwo zauważyć wszystkich,
ale warto spróbować dostrzec przynajmniej tych, którzy są obok. Trzeba istnieć dla drugiego człowieka, aby istnieć
dla samego siebie – mówił ks. Bernacki,
który jest też katechetą w ZST.
W zmienionej formie, w większości
online, odbył się też towarzyszący jubileuszowi 21. Szkolny Tydzień Edukacji
Regionalnej, którego największą atrakcją rokrocznie jest prezentacja różnorodnych stoisk regionalnych przygotowywanych przez poszczególne klasy.

pod uwagę jej zaawansowaną ciążę,
a może przesądził fakt, że tylko pociągała za sznurki? Dziecko, które urodziła
już na wolności, niestety zmarło – opowiada przewodniczka. O bandzie Siwca znów zrobiło się głośno pod koniec
1936 roku, po tym jak brat i mąż pięknej
Zośki napadli na pracownicę jubilera i
trafili do więzienia. – Co w czasie wojennej zawieruchy stało się z piękną Zośką,
o której tak chętnie rozpisywała się prasa? Niestety, nie wiadomo – mówi rybniczanka. Znamy za to losy dziennikarza
i wydawcy Artura Trunkhardta, którego
nazywano królem procesów sądowych.

rybniczanka. W okresie plebiscytowym wytyczono mu aż 500 procesów
prasowych lub karnych, głównie za
zniewagi. – O Trunkhardtcie zrobiło
się szczególnie głośno, gdy na łamach
prasy potępił Adolfa Hitlera za telegram, jaki ten wysłał do zabójców jednego z powstańców śląskich. Podczas
rozprawy w 1933 roku za obrazę niemieckiej głowy państwa, w której bronił się sam, został jednak uniewinniony. W tym samym roku w pierwszym
numerze dwutygodnika satyrycznego
„Die Spritze” („Sikawka”) zamieścił
karykaturę Hitlera z podpisem „Der
Verführer” („Uwodziciel”) – opowiada
Małgorzata Płoszaj. Pismo przestało
się ukazywać, ale Trunkhardt nie zaprzestał krytyki rodzącego się faszyzmu. W październiku 1934 roku odbył
się kolejny proces, tym razem w sądzie
w Rybniku, a Trunkhardt został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata za obrazę wodza
i kanclerza, która mogła popsuć dobrosąsiedzkie stosunki. Podobnych
procesów Trunkhardt miał więcej,
ale – co ciekawe – nigdy nie trafił do
więzienia. Podejrzewa się, że mógł
być powiązany z polskim wywiadem.

NIEMIEC Z POLSKIM SERCEM
– Był bezkompromisowy – mówi
Małgorzata Płoszaj o rybnickim dziennikarzu niemieckiego pochodzenia
Arturze Trunkhardtcie, który pracował
w redakcji przy ul. Sobieskiego 1. Po
zakończeniu I wojny światowej, w której był pięciokrotnie ranny, wrócił do
naszego miasta, rozpoczął pracę w
lokalnym „Rybniker Stadtblatt” i założył własną propolską gazetę „Katholische Volkszeitung”. – Wybrał polskość.
Brał udział w powstaniach śląskich.
Zawsze szedł pod prąd – opowiada

Zrezygnowano z niej, ale uczniowie
mieli możliwość udziału m.in. w konkursie o szkole i jej patronie i w wykładzie
na temat Karola Goduli. Humory społeczności Tygla poprawiła z pewnością
informacja, która dotarła do szkoły pod
koniec listopada, o ministerialnych stypendiach za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 dla
sześciorga finalistów olimpiad: trojga
uczniów – Marty Kamińskiej, Mateusza
Niedobeckiego i Daniela Czecha oraz
trojga już dziś absolwentów ZST –
Szczepana Dwornickiego, Martina Rybki i Aleksandry Żyłki. Ten rok nie byłby
pewnie w Tyglu zbyt dobrze wspominany, gdyby nie zwycięskie głosowanie w
ramach miejskiego Budżetu obywatelskiego 2021, które sprawiło, że społeczność szkolna, ale też mieszkańcy miasta
będą mogli w przyszłości korzystać z
kompleksu nowoczesnych boisk sportowych (więcej w poprzednim numerze
„GR”). 			
(S)
TYGIEL W LICZBACH: 20.369 absolwentów, 324 członków stowarzyszenia TG i ZST. W tym roku
szkolnym: 1.314 uczniów, 166
nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi.

Podczas okupacji ukrywał się na poddaszu domu w Krzyżkowicach. Ponoć
nie rozbierał się do snu i nie rozstawał
z pistoletem. – Zmarł w 1965 r. Znalazłam w internecie zdjęcie jego zaskakująco skromnego grobu w Krzyżkowicach – opowiada rybniczanka.
RYBNICKA ART-B
– Największym oszustem, jaki pojawił się w Rybniku, był żydowski przedsiębiorca Rudolf Strauss, właściciel
fabryki skór spod Żywca i garbarni
w Radomiu, który w 1930 roku uruchomił w naszym mieście Górnośląską
Fabrykę Skór – mówi. Mieściła się w rejonie dzisiejszej ul. Pocztowej. W 1937
roku wyszło na jaw, że Strauss od paru
lat nie opłacał składek ubezpieczeniowych za pracowników, oszukał kontrahentów i ze sporą sumą wyprowadzoną
z kasy spółki uciekł za granicę. Złapano
go w Czechosłowacji i po ekstradycji
sprowadzono do kraju. Wyrok brzmiał:
dwa lata w zawieszeniu na pięć lat. –
Wiadomo, że Strauss wojny nie przeżył
– mówi Małgorzata Płoszaj, która znalazła świadectwo z jego nazwiskiem w
instytucie Yad Vashem.
Sabina Horzela-Piskula
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Błogosławiona BIEDA

Najlepszym czasem do przeczytania niniejszego tekstu jest Drugie Święto Bożego Narodzenia, a może nawet „trzecie
święto”. W tym roku bowiem po świętach mamy jeszcze wolną niedzielę 27 grudnia. A jak świętowanie, to też jedzenie i
duże prawdopodobieństwo przejedzenia.

Abecadło Rzeczy Śląskich

PO PIERWSZE: Pewien student z Afryki uczył się w Polsce na Uniwersytecie
Medycznym. Bardzo go jednak denerwowało, że musi poznawać leczenie
dolegliwości, z którymi po powrocie
do swojej ojczyzny na pewno się nie
spotka. Chodziło mu bowiem o to, że
w jego rodzinnych afrykańskich stronach nikt nie choruje na miażdżycę,
nadciśnienie, zwyrodnienie stawów,
cukrzycę, hemoroidy, otyłość, nadkwasotę, żylaki… PO DRUGIE: Podobną
opinię wyraził pewien podróżnik, który spędził pół roku w górach Nepalu.
Tam ludzie jedzą głównie warzywa,
piją wodę ze strumyka i na nic nie chorują. Umierają zaś „na starość”, około
„setki”, na ogół we śnie. I jeszcze PO
TRZECIE: Przysłuchiwałem się wykładowi dr Ewy Dąbrowskiej. Pokazywała
na filmiku reakcję naszego organizmu
na komórki rakowe, wirusy, bakterie
i inne – jak to się dzisiaj często mówi
– patogeny. Otóż w organizmie człowieka systematycznie żywiącego się
warzywami przynajmniej w 75 proc.
następuje naturalna reakcja obronna
i chorobotwórcze pieroństwo zabijane
jest siłami naszej natury. Natomiast
organizm człowieka jedzącego systematycznie mięso, ryby, jajka, mleko, a
zwłaszcza żywność przetworzoną – nie
potrafi sobie poradzić z przeróżnymi
zdrowotnymi niebezpieczeństwami.
Taki typ żywienia powoduje, że nasza
naturalna odporność, te znajdujące się
w naszych komórkach „żołnierzyki do
walki z patogenami” – walczą o nasze
zdrowie nieskutecznie, bo są poobklejane tłuszczem, a przez to spowolnione. Są skazane na niepowodzenie jak
mucha, która wpadła do gęstego sosu.
Mucha nie przeżyje – czeka ją śmierć.

Być może właśnie w ten świąteczno-noworoczny czas czujemy się jak
przysłowiowa tuczona gęś czy mucha
w sosie i jesteśmy bardziej skłonni do
przemyślenia naszej diety? Zachęcam.
Tymczasem jednak odpowiedzmy sobie na dwa pytania:
CZY WIGILIJNE POTRAWY SĄ ZDROWE? Tradycyjne śląskie potrawy wigilijne są bardzo stare. Pochodzą jeszcze
z czasów prasłowiańskich, gdy nasi
przodkowie ucztowali, jedząc sos robiony z utartego maku, miodu i wody,
w którym maczali kawałki chleba – to
pra-MAKÓWKI. Popijali gęsty kompot
z suszonych owoców – to pra-MOCZKA. Mieli jeszcze kapustę, może z grzybami, może z grochem czy fasolą. Do
tego jedli kaszę. Na tym koniec, choć
pewnie najbogatsi mieli też jakąś rybę.
To ucztowanie było poprzedzone wieloma tygodniami skromnego jedzenia, niedostatku, a nawet głodowania.
Gdy weźmiemy pod uwagę, że ludzie
dawniej pracowali fizycznie i dużo się
ruszali, to dojdziemy do wniosku, że
nasi przodkowie – mówiąc językiem
współczesnym – prowadzili bardzo
pro-ZDROWOTNY tryb życia.
CO POWINNO SIĘ JEŚĆ W PIERWSZE I DRUGIE ŚWIĘTO? Ślązoki wiele uwagi i pracy poświęcają przygotowaniu wigilijnych potraw. Makówki
muszą być zgodne z rodzinną tradycją.
Jedni robią je na chlebie, inni na bułkach zwykłych albo słodkich. Jedni
gotują mak na mleku, inni na wodzie.
Dodaje się czasami też do makówek
orzechy i rodzynki. A moczka? To właściwie w każdej śląskiej rodzinie inna
receptura. A kapusta? Muszą w niej być
grzyby? Do tego jeszcze są dyskusje,
czy powinien być karp albo inna ryba

słodkowodna. Niektórzy twierdzą, że
musi być śledź. Potem jeszcze sprawa
zupy z konopnego siemienia, zwanej
siymiyniotka lub siymionka czy konopiotka. Tradycja dawna uczy też, że
na stole wigilijnym muszą być jabłka,
orzechy i chleb – później zamieniony
na opłatek. Taka bogata tradycja wigilijnego stołu cieszy i pokazuje bogactwo śląskiej kultury. Ale nagle nadchodzi Pierwsze Święto, a potem Drugie
– i nie ma już żadnej tradycyjnej śląskiej potrawy? Nie ma! Czy to dziwne?
Nie! Bo według śląskiej tradycji robiło
się tego wigilijnego jedzenia tak dużo,
żeby starczyło nie tylko na całe Święta,
ale też do Nowego Roku, a nawet do
Trzech Króli. Dlatego najstarsze przepisy na makówki nakazują robić je na
wodzie, żeby „niy skisły”, żeby się nie
zepsuły. Bo nimi żywiono się od Wigilii
do 6 stycznia. W tym czasie nie było też
leżenia przed telewizorem czy z telefonem i komputerem, ale opiekowanie
się liczną rodziną, futrowanie zwierząt
w stajni i chlewie oraz chodzenie do
kościoła i odwiedzanie krewniaków
i znajomych, gdzie śpiewano kolędy,
że aż się ściany trzęsły.
Jeżeli zatem szukamy recepty na piękne i zdrowe święta, to śląska kultura
może nas zainspirować. Trzeba jednak
pamiętać, że problem leży nie tylko w
fascynowaniu się makówkami czy odpowiednio przyrządzonym karpiem,
ale w kontekście skromnego stylu życia w okresie przedświątecznym i poświątecznym. Dawniej bowiem było
biednie, co dawało ludziom więcej
zdrowia i więcej niezwykłej radości ze
świątecznej obfitości. Po prostu dawniej bieda była błogosławieństwem.
Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Radość dawnego świętowania trudna
jest do osiągnięcia. Czego nam brakuje?
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Weekend Cudów za nami

Kulturalnym skrótem

72 rodziny i osoby samotne otrzymały pomoc w ramach rybnickiej edycji
charytatywnej akcji Szlachetna Paczka. To więcej niż przed rokiem.
liśmy im dwie tony węgla, a w jednej z
24 paczek pan Paweł znajdzie wiertarkę,
a pani Barbara – prodiż, o który prosiła.
Dołączyliśmy też własnoręcznie namalowaną kartkę świąteczną z życzeniami,
od serca. Chcemy, by był to dla nich pewien impuls, źródło pozytywnej energii – opowiadają panie Agata i Monika
z oddziału endokrynologii rybnickiego
szpitala, które wspólnie z 25 innymi
osobami i ich rodzinami przygotowały
paczki dla rybnickiego małżeństwa. –
Bez wątpienia siłą tej akcji jest unikalna,
bo spersonalizowana pomoc. Z internetowej bazy wybiera się konkretną
rodzinę i odpowiada na jej konkretne
potrzeby – dodają. Darczyńcy przywieźli paczki do Zespołu Szkół Technicznych,
który w Weekend Cudów zamienia się w
magazyn charytatywnej akcji. Podobnie
jak przed rokiem zaangażowało się w
nią 30 wolontariuszy, harcerze i strażacy
ochotnicy z kilku jednostek.
(S)
SABINA HORZELA-PISKULA

– Z pewnością wpływ na to ma również pandemia, przez którą część osób
straciło pracę, więc ich sytuacja się pogorszyła. Wśród zgłaszanych przez rodziny potrzeb powtarzała się prośba
o sprzęt do zdalnej nauki, ale też o opał
na zimę. W tym roku darczyńcy kupili dla
wybranych przez siebie rodzin również
meble i sprzęt AGD. Do jednej z osób
paczki trafiły drugiego dnia Weekendu
Cudów, kiedy skończyła się jej kwarantanna – wyjaśnia Martyna Bojanowska,
liderka rejonu Rybnik-Północ, od sześciu
lat związana ze Szlachetną Paczką.
Tradycyjnie już do akcji włączyły się
szkoły, lokalne firmy i instytucje. Padły nowe rekordy: w przygotowanie
prezentów dla jednej rodziny zaangażowało się aż 600 osób, a największa
wartość paczki dla rodziny to 11.000 zł.
– Wybraliśmy starsze małżeństwo, które
znalazło się w trudnej sytuacji, bo brakuje im opału, żywności i odzieży. Kupi-

Tworzą zgraną paczkę: wolontariusze
i darczyńcy „Szlachetnej Paczki” w trakcie
Weekendu Cudów w Zespole Szkół
Technicznych

Nagrody kultury przyznane
Pasjonatka lokalnej historii, gitarzysta oraz muzyk zostali laureatami dorocznych nagród prezydenta miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Zamiast w maju, spotkali się w grudniu, i to nie w Teatrze Ziemi Rybnickiej,
gdzie uroczystości wręczenia nagród
miał towarzyszyć koncert Grzegorza
Turnaua, ale w sali posiedzeń urzędu miasta, na skromnej uroczystości.
12 grudnia prezydent Piotr Kuczera wręczył swoje nagrody Małgorzacie Płoszaj
– za przywracanie pamięci o różnorodności etnicznej naszego miasta – pasjonatce historii rybnickich Żydów i autorce
internetowego bloga „Szuflada Małgosi”, Tomaszowi Manderli – za ciągłe po-

szukiwanie i odważne muzyczne eksperymenty – autorowi muzyki do spektakli
i twórcy „Laboratorium Trzaskodźwięków” oraz gitarzyście i nauczycielowi
muzyki Wojciechowi Świerczynie – za
promowanie miasta na arenie lokalnej,
krajowej i międzynarodowej. Nagrody
przyznawane są osobom związanym
z Rybnikiem i wywierającym duży wpływ
na rozwój kultury w mieście. Laureaci
oprócz pamiątkowych statuetek otrzymali nagrody pieniężne w wysokości
8 tys. zł. 			
(S)

DETEKTYW W MUZEUM
Tak nazywa się nowy cykl rybnickiego muzeum, który polega na poszukiwaniu przodków uchwyconych na
fotografiach zrobionych w atelier
Foto-Kojzar. Jakiś czas temu wnuk
fotografa Józefa Kojzara przekazał
do działu historii rzemiosła rybnickiego muzeum sporo klisz i błon
fotograficznych. – Dysponując tak
bogatą i ciekawą kolekcją, postanowiliśmy za pośrednictwem Facebooka podzielić się fotografiami, na
których można odnaleźć zatrzymane chwile życia rybniczan i nie tylko.
Czekamy na informacje na temat
sfotografowanych osób. Może ktoś
rozpozna swoich przodków, znajomych, sąsiadów? – zastanawiają się
rybniccy muzealnicy (szczegóły na
stronie internetowej rybnickiego
muzeum, na Facebooku i w Dziale
Historii Rzemiosła: 32 43 27 461).
Na Facebooku rybnickiego muzeum
będą regularnie udostępniane nie
tylko zdjęcia w formie negatywu
i pozytywu, ale też ciekawostki o zakładzie fotograficznym Foto-Kojzar.
KAROLCIA, AMBROŻY KLEKS
I BIAŁY KIEŁ
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku podsumowała
konkurs plastyczny „Mój ulubiony
bohater literacki”, w którym wzięli
udział uczniowie 23 szkół podstawowych Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego. Spośród
155 prac przedstawiających ulubionych bohaterów dziecięcych książek
jurorzy wybrali laureatów w trzech
kategoriach wiekowych. Wśród nich
były też reprezentantki rybnickich
podstawówek: Jagoda Folwarczny
(SP nr 34 na Smolnej, „Ania z Zielonego Wzgórza”), Joanna Skaba (SP
nr 3 w Paruszowcu, „Biały Kieł”) oraz
uczennice SP nr 1 ze Śródmieścia:
Wiktoria Goździerski („Akademia
Pana Kleksa”), Maria Chrzanowska
(„Wojownicy”) i Aleksandra Gronik
(„Mały Książę”).

PACZKA DLA ZWIERZACZKA
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku zachęca nie tylko swoich czytelników do udziału
w zbiórce darów dla podopiecznych
rybnickiej Fundacji „Jestem głosem
tych, co nie mówią”. Potrzebna jest
karma dla psów i kotów, żwirek dla
kotów, podkłady higieniczne, transportery oraz zabawki, legowiska,
miski, drapaki i inne artykuły dla
zwierząt. Dary należy dostarczyć do
biblioteki głównej przy ul. Szafranka
7 (wejście główne). Szczegóły akcji
na stronie internetowej placówki.
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Dr Bogdan Kloch

Od huty żelaza do Rybnickiej Fabryki Maszyn
Koniec czerwca 2020 roku przejdzie do historii, wówczas to Rybnicka Fabryka Maszyn należąca do grupy FAMUR SA zakończyła swoją działalność produkcyjną. Tak dobiegła końca historia rybnickiego przemysłu maszynowego, któremu początki
dały działające tu przez wiele wieków huty. RyFaMa przez wiele dziesięcioleci wpływała na życie mieszkańców miasta
i regionu. Choć jeszcze przed rokiem liczyła około 220 pracowników, to 60 lat wcześniej pracowało tam ponad 1700 osób.
czo-kupiecki Rybnik nie znał wcześniej
takich cudów techniki. Już od samego
początku głównym odbiorcą produkcji huty było górnictwo. W kolejnych
kopalniach znajdowały zastosowanie
powstające w hucie urządzenia, które z
czasem stały się konkurencyjne względem tych sprowadzanych z odległych
stron. Rosła liczba pracowników i rosły
ich kompetencje. W wieku dorosłym,
jesienią 1920 roku, znika nazwa Rybnicka Huta, a pojawia się szyld Rybnicka
Fabryka Maszyn (Rybniker Maschinen
Fabrik). Wkrótce rozpoczęła się też ścisła współpraca z firmą „Demag” z Duisburga. Było to niespełna 100 lat temu!
To wtedy zakład przybiera kształt, jaki
my dziś pamiętamy. Poszerza się też
oferta fabryki – nie tylko wyroby dla
górnictwa, ale także dla stoczni. To tu
miały powstać elementy wyposażenia
budowanych we Francji pierwszych
dużych okrętów odrodzonej Rzeczypospolitej – kontrtorpedowców ORP
„Wicher” i „Burza”. Niestety wojny mają
wielki wpływ na rozwój gospodarczy.
Tak też stało się z RyFaMą. Gdy Rybnik

znalazł się w strukturach III Rzeszy Niemieckiej rozpoczęła się kolejna gwałtowna rozbudowa zakładu, w którym
pojawiła się nowa technologia – spawanie. Produkcja na rzecz niemieckich
sił zbrojnych szła w parze z produkcją
dla górnictwa. Podporządkowana potrzebom armii hitlerowskiej fabryka
zaprzestała działalności w styczniu
1945 r. Po zajęciu miasta przez Armię
Czerwoną władze sowieckie objęły
kuratelę nad opuszczonym zakładem.
1 czerwca 1945 roku rozpoczęła się następna karta historii zakładu. Dla wielu
ta najbardziej istotna. W gospodarce
uspołecznionej RyFaMa stała się żywicielką społeczeństwa Rybnika. Zakład
potrzebował rąk do pracy, więc budował hotele pracownicze, często niepozorne budynki przypominające baraki.
Z czasem powstają bloki mieszkalne
i cała infrastruktura. Fabryka otrzymuje
XIX wieczny budynek przy rybnickim
zamku (sądzie), znany później jako
Dom Kultury potocznie zwany Bombajem. Pech chciał, że runął on w trakcie
remontu równe 50 lat termu! Fabryka
WACŁAW TROSZKA

historia

Od 1856 roku pociągi docierały już
do nowo powstałej stacji Rybnik. To
będzie miało ogromne znaczenie dla
przyszłej RyFaMy. Na tej wolnej jeszcze
od zabudowy równinie, która rozpościerała się na wschód od obniżenia,
w którym powstało miasto Rybnik, dosłownie w ostatnim momencie przed
jego rozbudową rozpoczęła się historia
Rybnickiej Fabryki Maszyn.
Narodziła się w 1888 r., a jej budowniczym i pierwszym szefem został
mistrz kowalstwa górniczego Karol
Strzoda. Wznosi odlewnię żeliwa, modelarnię, narzędziownię i kotłownię,
a park maszynowy powstającej fabryki
opiera się już na maszynach parowych.
Już w kolejnym roku otrzymała nazwę
„Rybnicka Huta”. Potem wszystko potoczyło się dość szybko. Zakład rozrastał
się i unowocześniał, a tory bocznicy
kolejowej były jego wrotami na świat.
Do Rybnika napłynęli fachowcy i nowe
technologie. Powstała hala obróbki
z niezwykle nowoczesnymi urządzeniami i maszynami: obrabiarkami,
wiertarkami, szlifierkami. Rzemieślni-

Dyrektor Muzeum w Rybniku
dr Bogdan Kloch prezentuje
makietę przedstawiającą Rybnicką Fabrykę Maszyn w dobie
największego rozkwitu
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W czerwcu dobiegła końca ponad stuletnia historia Rybnickiej Fabryki Maszyn.
Spółka FAMUR, do której w ostatnim
okresie swojej działalności należała, zamknęła zakład, przenosząc produkcję do
swojej fabryki w Nowym Sączu. RyFaMa, jak
większość dużych zakładów pracy zapisała
się w historii naszego miasta nie tylko jako
pracodawca zapewniający utrzymanie dużej grupie pracowników i ich rodzinom, ale
znalazła też swoje stałe miejsce w historii
rybnickiej kultury i sportu. Co stanie się z fabrycznymi zabudowaniami usytuowanymi
w śródmieściu pomiędzy ulicami Bolesława
Chrobrego i Hutniczą, jeszcze nie wiadomo.
Jak lakonicznie informuje Famur, zostaną
przeznaczone do zbycia.
Jako że historia RyFaMy splata się z historią naszego miasta, dyrektor Muzeum
w Rybniku dr Bogdan Kloch zadbał o to,
by przynajmniej część pamiątek po rybnickiej fabryce znalazła swoje miejsce
w miejskim muzeum. Na szczęście znalazł
sprzymierzeńca w osobie Kazimierza Zięby,
wieloletniego przewodniczącego Związku
Zawodowego Pracowników Ryfamy, który
przepracował w fabryce 49 lat. To jego staraniem i za przyzwoleniem dyrekcji do muzeum trafił m.in. ostatni sztandar zakładu
(wcześniejszy sztandar również znajduje
się w muzealnych zbiorach) oraz ilustrująca
jego ogrom makieta, która powstała w latach 80. minionego wieku, w szczytowym
okresie rozwoju fabryki. Obejmuje wszystkie istniejące wtedy obiekty, z których spora część została później wyburzona. Nie ma
już np. śladu po dawnej przyzakładowej
szkole zawodowej, zaś w gruntownie zmodernizowanym dawnym biurowcu zakładu
funkcjonuje dzisiaj prokuratura rejonowa.
Muzealnicy przejęli też kilka albumów
ze zdjęciami ilustrującymi działalność kulturalną zakładu, a z czasem i zakładowego
domu kultury, czyli słynnego Bombaju,
Dzisiejsza Ryfama z lotu drona

WACŁAW TROSZKA

RyFaMa w muzeum

Lata 60. XX wieku. Robotnice z rybnickiej fabryki. Pierwsza z lewej mieszkanka dzielnicy
Smolna Maria Słomka, babcia autora tekstu
o historii RyFaMy Bogdana Klocha

uznawanego za kolebkę rybnickiego jazzu,
a także działania i doroczne ćwiczenia formacji Obrony Cywilnej.
– Zdjęcia te mają dla nas wartość szczególną, bo przy okazji zostały na nich
uwiecznione poszczególne budynki zakładu, z których niektóre już nie istnieją. Dzięki
temu mamy materiał ikonograficzny dużo
bogatszy niż w przypadku Huty Silesia –
mówi Bogdan Kloch, którego babcia Maria
Słomka pracowała w RyFaMie. Zabezpieczono też niewielką część dokumentacji
pracowniczej m.in. kilka kart pracy z czasów międzywojennych, a wśród nich kartę
nieżyjącego już Longina Musiolika, autora
książek o historii Rybnika i jego dzielnic,
a także o śląskich patronach rybnickich ulic.
W Ryfamie pracował w młodości.
Muzeum jest też w posiadaniu pojedynczych elementów i części, które w rybnickiej fabryce powstawały, a które trafiały do
produkowanych tam kopalnianych przenośników i kombajnów.
(WaT)
JACEK KRAKOS

zarządzała również kinem Górnik przy dzisiejszej ul. Miejskiej.
Wiele kamienic, domów, a nawet sklepów w centrum Rybnika
przejęto jako mienie zakładu.
Mieszkania w nich otrzymywali
pracownicy huty. Największe
inwestycje poczyniono obok
zakładu, tworząc zaplecze edukacyjno-sportowe. Z myślą
o wypoczynku pracowników
i ich rodzin tworzono ośrodki wczasowe nad morzem
i w górach. Zakład w kooperacji
z górnictwem okrzepł. Stał się
marką znaną na całym świecie.
Do lat osiemdziesiątych ciągle
uzupełnia i unowocześnia swoją infrastrukturę. Stał się też na
swoją skalę obszarem kiełkowania nowych myśli i idei pracowniczych. Związki zawodowe
i Solidarność w latach osiemdziesiątych miały poważniejszy wpływ na życie i problemy
pracowników zakładu. Władze
PRL często wizytowały RyFaMę
mającą strategiczne znaczenie
w eksporcie maszyn górniczych
do wielu krajów za twardą walutę. Zmiany polityczne oraz
społeczno-gospodarcze okresu
przełomu odcisnęły swoje piętno na zakładzie. Restrukturyzacja polskiego górnictwa i jego
późniejsze kłopoty stały się powolną drogą ku schyłkowi istnienia firmy. Kolejne lata, to pozbywanie się majątku zakładu, który
skurczył się do rozmiarów zbliżonych do tych sprzed 130 lat.
Z czasem RyFaMa przestała być
samodzielna. Najpierw stała się
jednym z zakładów grupy Kopex, a następnie grupy Famur.
Pozostała pamięć, wspomnienia, fotografie, książki, zakładowe katalogi i wiele innych drobnych pamiątek, których część
pieczołowicie przechowuje Muzeum im. o. Emila Drobnego w
Rybniku.
Jak informuje Famur, obecnie
w oddziale w Rybniku jest jeszcze zatrudnionych 11 osób, pracujących przy likwidacji zakładu.
Pozostali pracownicy otrzymali
wypowiedzenia bądź rozwiązano z nimi stosunek pracy na
mocy porozumienia stron. Pracodawca zapewnia też, że wszyscy pracownicy RyFaMy zostali
objęci programem „kompleksowego wsparcia w poszukiwaniu
zatrudnienia”.
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konkurs świąteczny
Już tradycyjnie zapraszamy do
udziału w naszym świątecznym konkursie autorstwa niestrudzonej Kazimiery Drewniok. Tym razem Pani
Kazia przypomina gwarowe nazwy
potraw i produktów, które mogą się
znaleźć na tradycyjnym śląskim wigilijnym stole. Konkursowe zadanie jest
dość proste, co nie znaczy, że łatwe.
Najpierw trzeba odgadnąć hasła pomocnicze i do pól umieszczonych pod
rysunkami przedstawiającymi świąteczne specjały, ale też podstawowe
artykuły spożywcze wpisać ich gwarowe nazwy. Następnie litery z pól
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oznaczonych liczbami trzeba wpisać
w oznaczone tymi samymi liczbami
pola diagramu na dole strony, skrywającego konkursowe hasło. To właśnie
odgadnięcie tego hasła (100 procent
zgodności) i dostarczenie rozwiązania
konkursu do redakcji zagwarantuje
naszym Czytelnikom udział w losowaniu nagród rzeczowych.
Na kartkach z rozwiązaniem
musi się znaleźć wyłącznie hasło z
diagramu. Kartki te należy dostarczyć do naszej redakcji (Rynek 12A,
44-200 Rybnik), osobiście bądź za pośrednictwem poczty – TYLKO do 31

grudnia. Odpowiedzi można też (do
10 stycznia) wysłać drogą mailową
(nasz adres: gazeta@miastorybnik.pl).
Konieczne jest oczywiście podanie
swojego imienia i nazwiska, adresu
oraz numeru telefonu kontaktowego.
Prosimy także o wskazanie kilku preferowanych przez Państwa nagród, co
ułatwi nam ich odpowiedni dobór.
Autorom poprawnych odpowiedzi,
do których w losowaniu uśmiechnie
się szczęście, przekażemy prezentowane na sąsiedniej stronie nagrody.
Ich Fundatorom redakcja składa serdeczne podziękowania.

Ryjek na pół …ryjka

POZNALI
LOKALNYCH BOHATERÓW

Nie przenosimy wydarzenia na inny termin. Zorganizujemy
jubileusz 25-lecia za rok – taka informacja pojawiła się na
stronie internetowej Ryjka, czyli Rybnickiej Jesieni Kabaretowej po tym, jak decyzją rządu w ramach walki z epidemią
koronawirusa placówki kultury zamknięto dla publiczności.

WACŁAW TROSZKA

By jednak w historii kabaretowego festiwalu nie było rocznej
luki, jego organizatorzy zdecydowali, że na antenie telewizji Polsat odbędzie się Ryjek 24 i pół. Program wyemitowany na antenie w niedzielę 29 listopada wypełniły rozmowy z największymi
gwiazdami Ryjka, czyli m.in. Grzegorzem Halamą i Abelardem
Gizą (Limo) oraz członkami kabaretów Dno i Ani Mru-Mru, a także
wybrane skecze z kilku edycji Rybnickiej Jesieni Kabaretowej oraz
nowe nagrane przez Kabaret Młodych Panów na początku listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej i w kilku miejscach Rybnika. Oby
w przyszłym roku już nie trzeba było sięgać po ułamki.
(WaT)

Bartosz Demczuk i Robert Korólczyk, czyli połówka Kabaretu Młodych Panów w skeczu nagranym w TZR na potrzeby niejubileuszowej, telewizyjnej edycji Rybnickiej Jesieni Kabaretowej nr 24 i pół

Od sierpnia do listopada rybnicka biblioteka realizowała w dzielnicach Paruszowiec i Kamień projekt
społeczny „Bohaterowie naszych ulic” dotowany w ramach programu „Niepodległa”. O dofinansowanie to
walczyło 139 bibliotek, a wśród ośmiu, które otrzymały
środki na swoje projekty, była też rybnicka placówka.
Projekt zakładał współpracę pomiędzy mieszkańcami
Kamienia i Paruszowca oraz udział w warsztatach historycznych (prowadzenie: dr Bogdan Kloch), wyszukiwawczych (Danuta Daszczyk) i graficznych (Lech
Pierchała). Celem było poznanie sylwetek patronów ulic, m.in. Teofila Bieli, Karola Miarki, Alojzego
Szewczyka czy Kazimierza Ogrodowskiego i podzielenie się zdobytą wiedzą z innymi. – Zaangażowani
w projekt mieszkańcy złapali bakcyla lokalnej historii,
który warto pielęgnować i zgłębiać. To chyba najbardziej wartościowy efekt realizacji tego projektu. Wielu
z nas odkryło w sobie duszę detektywa i tę nową pasję
chcemy rozwijać w przyszłości – podsumowuje Bogumiła Ziołko-Napieralska z biblioteki na Paruszowcu, która wspólnie ze Stefanią Orszulik z biblioteki
w Kamieniu koordynowała projekt. W jego trakcie powstało archiwum społeczne dzielnicy Kamień, ze starymi fotografiami, pocztówkami i dokumentami oraz
ulotka prezentująca sylwetki dziesięciorga bohaterów
Paruszowca i Kamienia (szczegóły biblioteka.rybnik.
pl), ale też wystawa plansz, którą można oglądać w bibliotece. Nie odbył się niestety spacer śladami tych postaci z udziałem mieszkańców obu dzielnic, jednak 16
listopada koordynatorki projektu pokonały całą trasę,
a filmik i zdjęcia z tego spaceru również do obejrzenia
na stronie internetowej biblioteki.
(S)

Komplet srebrnej biżuterii

3 zestawy gadżetów

2 zestawy kosmetyków

Rybnik:
ul. Sobieskiego 5
ul. Rynkowa 1

ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
tel. 32 43 28 000

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

Tort bezowy

Bawarska porcelanowa
filiżanka z lat 20. XX w.

„Wielka księga inspiracji”

Galeria

„Pod Manekinem”
Rybnik, Powstańców Śl. 16
tel. 600 388 730

ul. Powstańców Śl. 6, Rybnik

3 klubowe kalendarze

facebook.com/KS.ROW.Rybnik

Rybnik, Rynek 12, tel. 32 42 22 604
www.orbita.osdw.pl

Podwójne zaproszenie
na jedną z imprez
organizowanych przez TZR
w 2021 roku
www.slaskie-abc.com.pl
tel. 603 277 323

plac Teatralny 1, tel. 32 42 22 132
www.teatrziemirybnickiej.pl
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TS ROW czwarty w Polsce
Przez trzy dni trwały w Jastrzębiu-Zdroju mistrzostwa Polski dziewcząt w futsalu w kategorii U-18. Bardzo dobrze w tych zawodach zaprezentowała się drużyna piłkarek TS ROW,
która zakończyła turniej na 4. miejscu.
to trudno nie marzyć o medalu. W decydujących meczach zabrakło nam jednak dłuższej ławki rezerwowych, bo dziewczyny nie
były już w stanie grać na odpowiedniej intensywności. Jestem jednak przekonany, że
przyjdzie czas, kiedy będziemy to 4. miejsce
w Polsce doceniać. Z roku na rok poziom
tego turnieju jest
wyższy. Przypomnę,
że w czasie ubiegłorocznych finałów nie
udało nam się wyjść z
grupy. Teraz pokonaliśmy m.in. obrońcę tytułu mistrzowskiego z
Bielska-Białej. Widać,
że nasza drużyna się
rozwinęła, jest więc
sporo pozytywów –
powiedział po zawodach Krzysztof Klonek, trener TS ROW-u.
Tytuł mistrzowski
TS ROW Rybnik wywalczył w Mistrzostwach Polski U-18 czwarte
wywalczył UKS SMS
miejsce
Łódź, srebro nasze sąKrzysztofa Klonka sprawiły jednak sporą
siadki, czyli SWD Wodzisław Śl., a brąz UKS
niespodziankę, wygrywając to spotkanie
Staszkówka Jelna.
(pm)
1:0. Niestety, na tym zwycięstwa rybniczanek się skończyły. W półfinale TS ROW
TS ROW Rybnik: Oliwia Młynek, Martymusiał uznać wyższość SMS-u Łódź,
na Guzik, Julia Krzyżok, Luiza Kozielska,
a w meczu o brązowy medal przegrał ze
Katarzyna Kubik, Agnieszka Krzyżok,
Staszkówką Jelna. – Czujemy mały niedosyt,
Marta Kamińska, Julia Włochowicz, Julia
bo jeżeli awansuje się do strefy medalowej,
Wywrot. Trener: Krzysztof Klonek.
MATERIAŁY PRASOWE TS ROW

sport

W fazie grupowej turnieju finałowego rybniczanki wygrały z AZS-em Lublin
i Bielawianką Bielawa i zremisowały
z Wierzbowianką. W walce o wejście do
strefy medalowej zespół z Rybnika spotkał się z Rekordem Bielsko-Biała, obrońcą tytułu mistrzowskiego. Podopieczne

MARCIN SROKA
MARZY
O IGRZYSKACH
Pod
koniec
listopada
w Gdańsku odbyło się zgrupowanie reprezentacji Polski w koszykówce trzyosobowej, na które powołanie
otrzymał doświadczony zawodnik MKKS-u Rybnik Marcin Sroka. – Fajnie, że w końcu coś ruszyło i mogliśmy
odbyć pierwszy obóz kadry.
Kolejny mamy zaplanowany
jeszcze przed końcem roku.
Dzięki temu, że w sezonie
2019 wywalczyliśmy medal
mistrzostw świata, mamy
zapewniony udział w dwóch
turniejach kwalifikacyjnych
do igrzysk. W pierwszym,
który odbędzie się w końcu
maja w Austrii, awans wywalczą trzy najlepsze ekipy
z 20, które wystartują. Jeżeli
tam nie uda nam się wywalczyć kwalifikacji, to w czerwcu zagramy na Węgrzech,
gdzie z sześciu drużyn tylko
jedna, najlepsza, pojedzie na
igrzyska. Nie będę ukrywał,
że jest to moje marzenie,
występ na igrzyskach byłby
wspaniałym zwieńczeniem
moich występów na koszykarskich parkietach – mówi
rybnicki koszykarz.
(pm)

W Boguszowicach najlepsza Zgryźniak
Przez dwa dni w hali MOSiR-u
w Boguszowicach walczyli szpadziści
i szpadzistki w ramach II Pucharu Polski Juniorów. Dobrze w tych zawodach
zaprezentowali się przedstawiciele
RMKS-u Rybnik.
– Najważniejsze, że udało się te zawody bezpiecznie rozegrać, bo bardzo
brakuje nam startów – mówi Artur Fajkis,
trener rybnickich szermierzy, i dodaje:
– To nie jest łatwy czas. Nie wiadomo,
które zawody się odbędą, które nie.
W październiku zakończyliśmy sezon
2019/20. Teraz rozpoczęliśmy nowy od
startów w pucharach Polski seniorów
i juniorów, chociaż nie wszystkie się odbyły. Ważne, żeby grupy młodzieżowe
miały zachowaną ciągłość startów, bo w
innym przypadku mogą po prostu stracić motywację. Nam w czasie przerwy od
startów udało się mocno popracować,
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kładąc duży nacisk na sprawy motoryczne. Dziewczyny są mocne, szybkie i to się
przekłada na wyniki. Trochę gorzej jest
wśród chłopców, bo kilku najstarszych
odeszło, zaczynając studia. Musimy
wszystko budować od nowa. W tych zawodach nasz najlepszy zawodnik, Wiktor
Wałach, przegrał walkę o czołową „16”,
ale wiążemy z nim duże nadzieje. Dziewczyny potwierdziły swoją wartość i dwie
stanęły na podium – kończy Fajkis.
W pierwszym dniu walczyli chłopcy.
Najlepszy okazał się Jan Socha z Warszawy. Z zawodników RMKS-u 20. był
Augustyn Kapias, 27. Wiktor Wałach,
a 29. Krzysztof Bezuch. Lepiej spisały się
ich koleżanki. W niedzielnej rywalizacji
najlepsza okazała się Kinga Zgryźniak
z RMKS-u, która w półfinale pokonała
swoją koleżankę klubową Alicję Klasik,
obie ostatecznie stanęły więc na po-

dium, ale tylko wirtualnym, bo z powodu
obostrzeń sanitarnych fizycznie go nie
było. – Walki finałowej z Glorią Klughardt
z Wrocławia nie zaczęłam najlepiej; nie
miałam pomysłu na tę rywalkę. Z każdą
akcją było jednak lepiej, coś mnie oświeciło i ostatecznie udało mi się ją pokonać,
z czego jestem dumna. Już nie liczę pojedynków z Alicją Klasik, nie ma to sensu,
ponieważ jesteśmy koleżankami z klubu.
Znamy się bardzo dobrze, dlatego nasze
pojedynki są bardzo wyrównane. O wygranej często decyduje dyspozycja dnia
– powiedziała po finałowej walce Kinga
Zgryźniak, która dodała, że bez względu na sytuację epidemiczną wszyscy
w klubie mocno pracują, aby w przyszłości odnosić sukcesy, również na imprezach międzynarodowych, chociaż
na dziś nie wiadomo, kiedy i jakie się
odbędą.			
(pm)

Trener największą gwiazdą

Krótko i szybko

13 listopada o 13.13 rozpoczęła się konferencja prasowa, w czasie której
prezes żużlowego ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek przedstawił skład zespołu,
który w przyszłym roku będzie jeździć w I lidze, czyli na zapleczu ekstraligi.

Na mistrzostwach Polski młodzików w boksie, które odbyły się
w Sokółce, w wadze 66 kg brązowy
medal zdobył pięściarz rybnickiego
RMKS-u Stanisław Szpot. W jego kategorii wagowej rywalizowało 10
zawodników.

47-letni Norweg z polskim obywatelstwem Rune Holta, który barwy ROW-u
reprezentował już w ekstraligowym sezonie roku 2016. W minionym zdobywał
punkty dla Włókniarzy z Częstochowy
(30 m. w ekstralidze, średnia 1,60 pkt).
Prezes Mrozek zakontraktował również
27-letniego Kacpra Gomólskiego, którego
dyspozycja budzi największe wątpliwości
(w tym roku Wybrzeże Gdańsk – 34 m.
w I lidze, średnia 1,57 pkt) oraz 21-letniego
Wiktora Trofimowa z polskim obywatelstwem. Jako junior praktykował w Motorze Lublin, teraz przed nim pierwszy seniorski sezon (w składzie musi być jeden
zawodnik mający nie więcej niż 24 lata).
No i rybniccy juniorzy: Mateusz Tudzież
(20 lat), Przemysław Giera (19 lat), Błażej
Wypior (17 lat) i Paweł Trześniewski (15
lat), który w lidze będzie mógł wystąpić
najwcześniej dzień po swoich 16. urodzinach, czyli 29 lipca.
- Nie chcemy mieć szerokiej kadry, bo
w tym sezonie taki model drużyny się
nie sprawdził – mówił Krzysztof Mrozek,
który chce z zespołem ponownie awansować do ekstraligi. – Po to tu jestem –
konstatuje Marek Cieślak.
(WaT)
WACŁAW TROSZKA

Wiadomo już, że największą gwiazdą
drużyny będzie jej trener Marek Cieślak
(70 lat), który po tegorocznym sezonie
zakończył pracę w roli selekcjonera kadry narodowej, z którą m.in. 7 razy wygrywał drużynowy puchar świata (odpowiednik drużynowych mistrzostw
świata). W trakcie minionego sezonu po
nieporozumieniach z prezesem Włókniarza Częstochowa zrezygnował też
z prowadzenia częstochowskiego zespołu. Jak zapewniał prezes Mrozek, to
trener Cieślak zdecydował o zakontraktowaniu tych, a nie innych zawodników.
Z tegorocznego składu, z jego części seniorskiej pozostał tylko 25-letni Rosjanin
Siergiej Łogaczow. Liderem zespołu ma
być 28-letni Duńczyk Michael Jepsen
Jensen. Trzy ostatnie sezony spędził w
ekstraligowym zielonogórskim Falubazie, gdzie jednak z roku na rok jeździł
słabiej. W 2018 roku ze średnią biegową
1,9 pkt na liście rankingowej żużlowców
ekstraligi został sklasyfikowany na 16.
miejscu, a po tegorocznym sezonie na
miejscu 36. (średnia 1,49 pkt) między
Kacprem Woryną (35.) a Łogaczowem
(37.). Silnym punktem zespołu ma być

Utytułowany trener Marek Cieślak
(z lewej) i marzący o tytule mistrza
Polski prezes Krzysztof Mrozek

Walczą o środek tabeli
Mocno nieprzewidywalni są w tegorocznej, drugoligowej
kampanii siatkarze Volleya Rybnik. Podopieczni Dawida
Hołdy dobre mecze przeplatają słabszymi.
W starciach z niżej notowanymi rywalami są w stanie zwyciężać, ale w meczach z czołówką ligi mają spore problemy.
– Ten sezon jest specyficzny, wszystkie drużyny mają swoje
problemy. Dla nas pierwsze dwa miesiące rywalizacji były
bardzo szarpane. Oczywiście chcemy wygrywać w każdym
meczu i zapewnić sobie spokojne miejsce w środku ligowej
tabeli – mówi trener Volleya, którego drużyna wygrała z

W kwietniu odbędzie się organizowany przez MOSiR Bieg Barbórkowy, który ze względu na obowiązujące obostrzenia nie doszedł do
skutku w tradycyjnym grudniowym
terminie. Jak informuje MOSiR, na
18 kwietnia (imieniny Barbary) zaplanowano specjalną leśną edycję
XVI Biegu Barbórkowego, natomiast
w dniach od 19 do 25 kwietnia odbędzie się indywidualny Bieg Barbórkowy w wersji wirtualnej.
Na rozegranych 12 i 13 grudnia
w Bydgoszczy mistrzostwach Polski
kobiet w szachach szybkich srebrny medal wywalczyła rybniczanka
Karina Cyfka, wcześniej Szczepkowska. Tytuł mistrzowski zdobyła
w Bydgoszczy pochodząca z Rybnika Monika Soćko, wcześniej
Bobrowska. Kończący się rok był
dla Kariny Cyfki bardzo udany – na
początku sierpnia zdobyła pierwszy
w karierze tytuł mistrzyni Polski,
a krótko po tym urodziła pierworodnego syna Julka.
W Hucisku nieopodal Zawiercia odbyły się mistrzostwa Śląska
w kolarstwie przełajowym, z których sporo medali przywieźli młodzi reprezentanci Grupy Kolarskiej
Viktoria Rybnik, specjalizującej się
w kolarstwie MTB. Tytuły wicemistrzów Śląska zdobyli: Zofia Bluszcz
(juniorka młodsza), Maciej Urbanek
(żak) oraz Ksawier Garnek (junior
młodszy). Z kolei drugim wicemistrzem Śląska został Bartosz Urbanek (młodzik). Jak informuje trener
Michał Kowol, na początku stycznia
jego podopieczni, będący obecnie
w trakcie okresu przygotowawczego, wybierają się na mistrzostwa
Polski w kolarstwie przełajowym.

czerwoną latarnią drugoligowych rozgrywek – Politechniką
Opolską, ale przegrała w Częstochowie i na własnym parkiecie z rezerwami MKS-u Będzin. Ten ostatni mecz przekreślił
praktycznie marzenia o pierwszej czwórce. Po 11 kolejkach
Volley ma 14 pkt i zajmuje 6. miejsce w tabeli.
(pm)
ZA NAMI: Volley Rybnik – MKS II Będzin 1:3; AZS Politechnika Opolska – Volley Rybnik 0:3; AZS Częstochowa
– Volley Rybnik 3:0
PRZED NAMI: Start Namysłów – Volley Rybnik (19.12);
sobota 9 stycznia godz. 17: Volley Rybnik – TKS Tychy;
MKS Andrychów – Volley Rybnik (16.01); sobota 23
stycznia godz. 17: Volley Rybnik – Kęczanin Kęty
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Tuż nad strefą spadkową Postawiły się

sport

W wielu spotkaniach rybnicka drużyna, złożona w dużej mierze z młodzieżowców, pokazała spory potencjał,
który warto by wykorzystać. Do tego
potrzeba kilku wzmocnień i uregulowania sytuacji organizacyjno-finansowej w klubie. Bez tego trudno będzie
oczekiwać skutecznej walki podopiecznych Rolanda Buchały o utrzymanie
w III lidze, a spadek byłby fatalną informacją dla całego piłkarskiego środowiska w Rybniku. – Cel, jaki był wyznaczony przez zarząd na rundę jesienną, to
pozycja nad strefą spadkową i miejsce,
które daje pieniądze w pro junior system. Oba cele udało się zrealizować.
Myślę, że gdyby w klubie wszystko pod
względem organizacyjnym i finansowym działało na co najmniej dobrym
poziomie, nasza pozycja w lidze byłaby
zdecydowanie wyższa. Chłopcy mimo
tego, że nie dostawali wypłat, pokazywali charakter i serce do walki w każdym meczu, za to należy im się wielki

WACŁAW TROSZKA

III-ligowy ROW 1964 zakończył piłkarską jesień 28 listopada, remisując w Zielonej Górze z tamtejszą Lechią 2:2. W 18 kolejkach rundy jesiennej rybniczanie
zgromadzili 19 pkt, na co złożyły się 4 zwycięstwa i 7 remisów; 7 meczów ROW
1964 przegrał. W efekcie zajmuje w ligowej tabeli miejsce 15., tuż nad strefą
spadkową.

Trenera piłkarzy ROW-u 1964 Rolanda
Buchałę najbardziej martwi kiepska
sytuacja finansowa rybnickiego klubu

szacunek. Co do przyszłości drużyny,
to jest ona jedną wielką niewiadomą.
Zobaczymy, jakie decyzje i działania
podejmie zarząd klubu – mówi Roland
Buchała, trener ROW-u 1964.
Rybniczanie do rozgrywek wrócą
6 marca; w Bielsku-Białej zagrają z miejscowym Rekordem.
(pm)

liderowi

Dwa kolejne mecze rozegrały siatkarki UKS-u Jedynki Rybnik, które
rywalizują w I Lidze Śląskiej. W starciu z liderem – Akademią Siatkówki
SPS Panki – rybniczanki były bliskie
sprawienia niespodzianki.
– Zabrakło nam trochę szczęścia w
tie-breaku, który zawsze jest loterią, bo
ten decydujący set jest krótki i wszystko szybko się dzieje. Dziewczyny pokazały, że potrafią się podnieść po słabszych momentach, mam tu na myśli
mecz w Łaziskach i dwa pierwsze sety
w rywalizacji z liderem naszej grupy.
Wynik meczu z Pankami pokazuje, że
wszystko jest możliwe. Mam nadzieję,
że ostatecznie uda nam się wywalczyć
miejsce w pierwszej trójce – mówi Iwona Krótki, trenerka rybniczanek, przed
którymi w tym roku jeszcze jeden
mecz, 30 grudnia w Imielinie.
(pm)
ZA NAMI: MUKS Michałkowice –
UKS Jedynka Rybnik 3:1; AS SPS
Panki – UKS Jedynka Rybnik 3:2
PRZED NAMI: MKS Imielin – UKS
Jedynka Rybnik (30.12)

Pierwsza wygrana koszykarzy

ZA NAMI: MKKS Rybnik – KŚ AZS Politechnika Śląska 85:67; MKKS Rybnik – KKS Tarnowskie
Góry 72:95; MKKS Rybnik – Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 71:77
PRZED NAMI: GTK Gliwice – MKKS Rybnik (20.12); AZS Częstochowa – MKKS Rybnik (2.01);
sobota 9 stycznia, godz. 17.30: MKKS Rybnik – AZS AGH Kraków; MKS II Dąbrowa Górnicza –
MKKS Rybnik (16.01); sobota 23 stycznia, godz. 17.30: MKKS Rybnik – AZS PWSTE Jarosław
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Dopiero w dziewiątym meczu sezonu 2020/21 koszykarze
MKKS-u Rybnik mogli się cieszyć ze zwycięstwa. Podopieczni Łukasza Szymika okazali się lepsi od Akademików z Gliwic, wygrywając 85:67.
– Od kilku meczów graliśmy nieźle, ale zawsze zabrakło postawienia kropki nad „i”, żeby cieszyć się z wygranej, w końcu
się udało. Mam nadzieję, że to początek naszych zwycięstw
i pokonanie problemów, z którymi borykamy się od początku sezonu. Oczywiście w naszej grze jest sporo do poprawy
– mówi trener rybnickich koszykarzy, którzy już w następnej
kolejce musieli uznać wyższość drużyny Tarnowskich Gór.
– Jedyną wartością tego spotkania był fakt, że na parkiecie
pojawiło się sześciu zawodników poniżej 20. roku życia i całkiem nieźle sobie radzili. To jest nasz cel, chcemy przeprowadzić zmianę pokoleniową w drużynie. Oczywiście nasza
młodzież nie jest jeszcze gotowa, aby udźwignąć w całości
rywalizację w II lidze, dlatego muszą być wspierani przez starszych kolegów – dodaje Szymik.
Rybniccy koszykarze jeszcze w końcówce roku zmierzą się
z Cracovią Szkołą Gortata Kraków i GTK Gliwice. Patrząc na
sytuację w tabeli, to w przypadku obu tych spotkań MKKS
może realnie myśleć o ich wygraniu.
(pm)
W wygranym meczu
z akademikami z Gliwic Łukasz Ochodek
zdobył 16 pkt

Nocne dyżury aptek
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się
od poniedziałku do piątku i w niedziele trwają od godz.
22.00 do 7.00, a w soboty od godz. 22.00 do 8.00.
Informacje o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmonogramie są dostępne na stronie internetowej miasta,
w zakładce „Dla mieszkańców/Zdrowie” (www.rybnik.eu/
dla-mieszkancow/zdrowie/).

28/29.12
29/30.12
30/31.12
31.12/1.01
1/2.01
2/3.01
3/4.01
4/5.01
5/6.01
6/7.01
7/8.01
8/9.01
9/10.01
10/11.01
11/12.01
12/13.01

Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna
Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście
Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle
Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście
Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042, Maroko-Nowiny
Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka
Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście
Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan
Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów
Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice
Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście
Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice
Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza
Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście
Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk
Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

13/14.01
14/15.01
15/16.01
16/17.01
17/18.01
18/19.01
19/20.01
20/21.01
21/22.01
22/23.01
23/24.01
24/25.01
25/26.01
26/27.01
27/28.01
28/29.01
29/30.01
30/31.01
31.01/1.02

Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna
Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście
Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle
Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście
Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland
brak dyżuru
Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska
Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny
Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce
Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom
Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ
Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare
Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle
brak dyżuru
Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 739 16 37, Rybnicka Kuźnia
brak dyżuru
Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia
Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 12 448 32 13, Śródmieście/Focus
Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle

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

Czas na decydujące mecze
Koszykarki RMKS-u Rybnik są na finiszu I fazy drugoligowych rozgrywek.
Podopieczne Grzegorza Korzenia spisują się jak dotąd bardzo dobrze, wygrywając mecz za meczem, a jedynym rywalem
poza zasięgiem rybniczanek jest ekipa Zagłębia Sosnowiec,
która w ważnych meczach wspomaga się zawodniczkami
z pierwszej drużyny rywalizującej na co dzień w Energa Basket
Lidze. Mecz w Sosnowcu rybniczanki przegrały 65:90. – Dziewczyny weszły w mecz zdeprymowane, pod koniec pierwszej
kwarty było już 20:4. Potem mocno odrabialiśmy straty, wygraliśmy drugą i trzecią kwartę. Niestety, początek czwartej
to była katastrofa, w 6 minut dostaliśmy 20:0 i było po meczu
– powiedział po spotkaniu z Zagłębiem Grzegorz Korzeń. Pozostałe spotkania rybniczanki wygrały i czekają na ostatni mecz
w I fazie rozgrywek w Wiśle. Potem RMKS przystąpi do II fazy,
w której zagrają po 4 najlepsze drużyny z dwóch grup rozgrywek organizowanych przez Śląski Związek Koszykówki. – Przez
cały miesiąc czeka nas tylko jeden mecz. Ja się takich przerw
bardzo obawiam, dlatego będziemy starali się zagrać jakieś sparingi. Mamy propozycję, by zagrać z reprezentacją Polski U-16
i na pewno z niej skorzystamy. Musimy dobrze przygotować się
do drugiej fazy rozgrywek, której wynik zdecyduje o awansie do
turnieju barażowego o I ligę – dodaje trener RMKS-u.
(pm)
ZA NAMI: AZS Uniwersytetu Śląskiego – RMKS XBEST
Rybnik 64:78; Zagłębie Sosnowiec – RMKS XBEST Rybnik 90:65; RMKS XBEST Rybnik – ŻKK Olimpia Wodzisław
Śl. 84:54; RMKS XBEST Rybnik – RKK AZS Racibórz 104:18
PRZED NAMI: ISWJ Wisła – RMKS XBEST Rybnik (9.01)
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ogłoszenia i reklamy
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

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

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog
USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

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

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

dr hab. n. med.
Maciej Świat

Specjalista Położnictwa i Ginekologii
USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med.
Tomasz Pawlikowski

lek. med.
Urszula Zimoń

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

Specjalista Urolog
USG układu moczowego
tel. 601 722 180

Specjalista Chirurg
tel. 602 759 931

Dermatolog-Wenerolog
tel. 692 427 312
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Ważne adresy

Telefony alarmowe

informator

• Całodobowy telefon zaufania – 32 42 33 555
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul.
Chrobrego 16, 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, budynek 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. 7.3018; 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. Białych 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 umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudzka 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! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42
21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12.
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25
774, www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Stowarzyszenie Amazonek„Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek
10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1
środa m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

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

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

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

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

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)

Ukazuje się w ostatnią
niedzielę miesiąca
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BIURO OGŁOSZEŃ:
drukarnia
w y dr u k

Rybnik, Rynek 12
(do 31.12.2020 r.)
tel. 32 42 60 070

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

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

Rada Dzielnicy Śródmieście

Dyżury: 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 policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim. Telefon kontaktowy: 502 301 178

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

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda

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

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.
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Na wymianę starego pieca
pozostało już tylko

12 miesięcy!
Wymień kopciucha korzystając
z programów pomocowych:
Czyste Powietrze – tel. 517 664 090,
www.powietrzerybnik.pl, infolinia: 32 60 32 252
Stop Smog – tel. 32 43 92 013 lub 722 299 213

