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- wielki inhalator





Ponad miliard złotych unijnych dotacji
O członkostwie Rybnika w Unii Europejskiej 

rozmawiamy z prezydentem Piotrem Kuczerą

1 maja minie 14. rocznica przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Jest co świętować?

Bez wątpienia tak. Przystąpienie Polski do UE w maju  
2004 roku włączyło nas do rodziny narodów europejskich, które 
chcą współpracować w pokoju i w imię określonych wartości 
– praworządności, demokracji i solidarności. Polska, w tym  
i Rybnik, otrzymały i wciąż otrzymują bardzo konkretną pomoc 
od Unii Europejskiej. Wartość bezzwrotnych unijnych dotacji, 
które otrzymał Rybnik jeszcze w okresie przedakcesyjnym, 
gdy np. budowaliśmy kanalizację, i już w czasie naszego 
członkostwa w UE, przekroczyła niedawno miliard złotych 
(1.009.669.662 zł). O tyle mniej jako mieszkańcy zapłaciliśmy 
za nasze miejskie inwestycje. Lwia ich część to budowa bądź 
modernizacja niezbędnej infrastruktury: dróg, przedszkoli, 
systemów informatycznych czy realizowane od kilku lat 
termomodernizacje miejskich obiektów. Bez pomocy UE to, 
co dziś budujemy w Rybniku, może by i powstało, ale za jakieś 
20 lat. Nie do przecenienia jest też wsparcie Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Preferencyjne kredyty EBI  
są udzielane miastom, które osiągnęły średni stopień rozwoju, 
ale mają tendencję wzrostową. To impulsy powodujące 
rozwój miast. Najlepszym przykładem jest budowa drogi 
regionalnej Racibórz – Pszczyna, a też kilka innych naszych 
rybnickich inwestycji, których koszty ten kredyt pokryje.  
Ale nie możemy też zapominać o tzw. projektach miękkich, czyli 
realizowanych m.in. przez szkoły i Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rybniku projektach społeczno-edukacyjnych. Wszystkie te 
wspomagane przez UE projekty mają wspólny mianownik  
– ich celem jest poprawa jakości życia poprzez zrównoważony 
rozwój infrastruktury oraz tzw. kapitału ludzkiego.  
Z wszystkich tych wymienionych powodów przy okazji 
rocznicy naszego członkostwa jako samorząd będziemy 
manifestować naszą wdzięczność, ale i przywiązanie do Unii 
Europejskiej. 

A jak wyglądają plany miasta na naszą unijną przyszłość?
Nasz kraj będzie powoli odchodzić od dużych projektów 

infrastrukturalnych i w przyszłości unijne dofinansowania 
będą wspierać projekty, których istotą będzie wymiana 
dobrych doświadczeń np. w zarządzaniu miastami. Wiele 
europejskich metropolii stosuje nowatorskie, ale bardzo 
skuteczne rozwiązania w zarządzaniu miastem, np. w polityce 
mieszkaniowej, a my chcemy uczyć się od najlepszych. Dużą 
wagę przywiązuję też do tradycyjnej już wymiany młodzieży, 
dzięki której młodzi rybniczanie mogą z bliska przyjrzeć się 
europejskiej różnorodności i to w różnych dziedzinach.

Bardzo liczę na pomoc UE w walce o czyste powietrze. 
Niezależnie od tego, jaka instytucja będzie te unijne fundusze 
rozdzielać, na pewno będziemy o nie zabiegać. Z pomocą 
unijnych dotacji rozpoczęliśmy modernizację i przywracanie 
do życia dawnego kompleksu szpitalnego Juliusz. Wierzę,  
że z pomocą UE doprowadzimy to dzieło do końca.

Nasze członkostwo, pozycja i przyszłość w UE wciąż jest 
tematem wielu dyskusji…?

Polska wciąż jeszcze otrzymuje z Brukseli dużą pomoc 
finansową, ale UE to nie tylko ekonomia, ale też określone 
zasady. Musimy być świadomi, że członkostwo w tej 
europejskiej wspólnocie nie jest nam dane raz na zawsze, 
a patrząc na niektóre poczynania obecnego rządu trudno 
nie obawiać się o naszą przyszłość w Unii. Dziś przepływ 
towarów, usług i ludzi w Europie jest płynny, ale jeszcze 15 lat 
wstecz mogliśmy o tym tylko marzyć. Kolejnym pokoleniom 
młodych Polaków musimy o tych faktach przypominać. 
Dziś opowieści o tym, co kiedyś działo się na przejściach 
granicznych, młodzi ludzie słuchają z niedowierzaniem.  
Ale trudno się dziwić, skoro dla nich swobodne podróżowanie 
po Europie jest czymś zupełnie naturalnym.

Dla mojego pokolenia wejście Polski do Unii Europejskiej 
było momentem przełomowym. Mieliśmy poczucie,  
że dzieje się coś wielkiego i nadzieje, że w ciągu najbliższych 
20, 30 lat nasz kraj będzie się intensywnie rozwijał i nadrobi 
stracone lata. Patrząc choćby tylko na nasze miasto, można 
śmiało powiedzieć, że nasze członkostwo w Unii Europejskiej  
w dużym stopniu te nadzieje spełniło. 

Trudno nie przywołać początków integracji europejskiej, 
które miały miejsce w okresie powojennym i doprowadziły 
do powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, której 
następczynią jest Unia Europejska. Robertowi Schumanowi  
i współtwórcom zjednoczonej Europy przyświecała wizja 
narodów europejskich żyjących w pokoju i współpracujących 
ze sobą. Tę ideę udało się wcielić w życie, realizując 
ogłoszony 9 maja 1950 roku plan Schumana, ministra spraw 
zagranicznych Francji, który zakładał wspólne koordynowanie 
przez Francję i RFN wydobycia węgla i produkcji stali. 
Zważywszy, że od zakończenia II wojny światowej minęło 
ledwie pięć lat, był to przykład bardzo wyrazisty. Warto też 
pamiętać, że dawno nie było w Europie tak długiego okresu 
pokoju i niewątpliwie zawdzięczamy to Unii Europejskiej.

Rozmawiał Wacław Troszka

M
at

er
iał

y p
ra

so
we

 U
M

O
kł

ad
ka

: W
 s

am
ym

 ś
ro

dk
u 

zb
ud

ow
an

ej
 z

 d
re

w
na

 m
od

rz
ew

io
w

eg
o 

tę
żn

i z
na

jd
uj

e 
si

ę 
ge

ne
ra

to
r 

pa
ry

 s
ol

an
ko

w
ej

. 
 

To
 t

u 
m

oż
na

 z
aż

yw
ać

 n
aj

ba
rd

zi
ej

 in
te

ns
yw

ne
j i

nh
al

ac
ji 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Z
dj

ęc
ie

 W
ac

ła
w

 T
ro

sz
ka

 

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

Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 27 maja
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W czasie kwietniowej sesji radni jednogłośnie przyjęli przygotowywany  
od długiego czasu „Plan zaopatrzenia w ciepło dla miasta Rybnika w zakresie 
źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy”.

Sesja rady miasta – 19 kwietnia

Sesja na ciepło
Miasto w skrócie

w Podczas 24. gali wręczenia nagród mu-
zycznych Fryderyki sporo powodów do 
radości miał saksofonista i kompozy-
tor Jakub Więcek. 23-letni rybniczanin 
zwyciężył w kategorii fonograficzny jaz-
zowy debiut roku. Laureata będziemy 
mogli usłyszeć w naszym mieście już 18 
maja, podczas Nocy Muzeów w rybnic-
kim ratuszu. Z kolei 1 maja z koncer-
tem wystąpi w Rybniku inna laureat-
ka Fryderyków – Daria Zawiałow, która 
z gali w Teatrze Polskim w Warszawie 
(24 kwietnia) wróciła z dwoma statuet-
kami (w kategorii album roku alterna-
tywa i fonograficzny debiut roku). Da-
ria wystąpi w naszym mieście podczas 
trzeciej rybnickiej majówki „Maj, Bzy, 
Rybnik i Ty”. 

w Stopa bezrobocia w naszym mieście 
jeszcze nigdy w historii nie była tak ni-
ska. W lutym wynosiła jeszcze 4,5 proc., 
a obecnie spadła do nienotowanego 
wcześniej poziomu 4,2 proc.! (podob-
nie w powiecie rybnickim – 6,5 proc.). 
Dla porównania w tym samym okresie 
przed rokiem utrzymywała się na po-
ziomie 5,7 proc. Dotąd najniższą sto-
pę bezrobocia odnotowano w Rybniku  
w grudniu ubiegłego roku oraz w sierp-
niu 2008 roku, kiedy to sięgnęła 4,3 proc.  
31 marca w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Rybniku zarejestrowanych było 
jeszcze 3525 osób (2361 z Rybnika, 
1164 z powiatu rybnickiego); 51 proc. 
to etatowi bezrobotni.

w Strażnicy miejscy walczą z dzikimi wy-
sypiskami. W ubiegłym roku ujawnili  
i doprowadzili do uprzątnięcia 74 takich 
miejsc, w tym roku już 24. – Najczęściej 
powstają tam, gdzie ludziom towarzy-
szy poczucie bezkarności. To zazwyczaj 
przydrożne rowy, tereny w sąsiedztwie 
garaży, zagajniki czy zaniedbane dział-
ki – wyjaśnia Dawid Błatoń, rzecznik 
rybnickiej straży miejskiej. Czy nie pro-
ściej jednak skorzystać z legalnych roz-
wiązań? Zużyte meble bądź niepotrzeb-
ne rzeczy można wystawić przed dom 
w terminach odbioru odpadów wiel-
kogabarytowych. Można je także wy-
wieźć do Punktów Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (ul. Kolber-
ga 65 lub ul. Przemysłowa 35. PSZOK 
odbiera również bezpłatnie m.in. od-
pady budowlane). – Spoglądając sze-
rzej na problem zaśmiecania dodam, że 
nasi funkcjonariusze podjęli w tym roku 
już 247 interwencji, w wyniku których 
ukarano grzywną 66 sprawców, a 181 
osób pouczono – podaje Dawid Błatoń.
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Zanim radni skupili się na problemach 
związanych z zapewnieniem mieszkań-
com dostaw ciepła, prezydent Piotr Ku-
czera poinformował w swoim tradycyjnym 
wystąpieniu m.in. o realizowanych obec-
nie miejskich inwestycjach i o zawartych 
z mieszkańcami umowach na miejskie do-
tacje, które wspierają proekologiczne in-
westycje mieszkańców, czyli modernizacje 
źródeł ciepła i termomodernizacje budyn-
ków. Wnioski złożyło w urzędzie 776 miesz-
kańców; do 12 kwietnia sporządzono 556 
umów, a magistraccy urzędnicy dokonali 
oględzin pierwszych modernizacji przepro-
wadzonych w 14 budynkach, których wła-
ściciele podpisali umowy w sprawie miej-
skich ekodotacji.

Jak zawsze rada przegłosowała kolej-
ne zmiany w budżecie. Planowane docho-
dy zwiększono o 3,2 mln zł, zaś wydatki  
o 8,1 mln zł, zwiększając planowany defi-
cyt budżetu o 4,9 mln zł do kwoty ponad  
188,2 mln zł. Przed głosowaniem opozycyj-
ni radni Henryk Cebula (SRD) i Arkadiusz 
Szweda (PiS) dyskutowali z prezydentem 
Piotrem Kuczerą o kosztach, jakie poniesie 
miasto modernizując, a potem utrzymując 
zmodernizowane obiekty Zabytkowej Ko-
palni „Ignacy” i dawnego kompleksu szpi-
talnego Juliusz. Arkadiusz Szweda zarzu-
cił prezydentowi, że za publiczne pieniądze 

„spełnia zachcianki historyka”. – To nie za-
chcianki, ale działanie prezydenta i radnych 
odpowiedzialnych za dziedzictwo historycz-
ne naszego miasta – odpowiedział prezydent 
Kuczera. Za zmianami w budżecie głoso-
wało 14 radnych, przeciw 6, a 4 wstrzyma-
ło się od głosu.

Długa dyskusja poprzedziła przyjęcie 
strategicznego dla miasta „Planu zaopa-
trzenia w ciepło dla miasta Rybnika w za-
kresie źródła zasilającego miejski system 
ciepłowniczy”. Na wstępie wiceprezydent 
Janusz Koper zauważył, że przedstawiony 
plan jest efektem wieloletniej pracy i przy-
pomniał, że miasto nie jest właścicielem 
ani źródła ciepła, ani sieci ciepłowniczych. 
Sam plan przedstawił dr Adam Jankowski 
z firmy Energoekspert. Zakłada on, że od 
1 września 2022 roku miejską sieć ciepłow-
niczą będzie zasilać elektrownia Rybnik, 
która będzie też ogrzewać osiedle Kuźnia 
Rybnicka. Z kolei ciepło na potrzeby ko-
palni Chwałowice i dzielnicy Chwałowice 
ma produkować w dalszym ciągu ciepłow-
nia Chwałowice, należąca obecnie do Pol-
skiej Grupy Górniczej. W przypadku obu 
tych dostawców ciepła konieczne są niema-
łe inwestycje. EC Chwałowice czeka grun-
towna modernizacja, a w elektrowni jeden 
z bloków energetycznych ma zostać wypo-
sażony w stację ciepłowniczą, tak by całe 

Długo wyczekiwany plan zaopatrzenia Rybnika, a właściwie rybniczan w ciepło przedstawił radnym dr Adam Jankowski



Miasto w skrócie
w 4 maja rozpoczną się matury. W na-

szym mieście do egzaminu dojrzałości 
może przystąpić 1320 abiturientów: 
574 licealistów z pięciu liceów ogólno-
kształcących i 746 uczniów pięciu ryb-
nickich techników.

w W pełen słońca trzeci kwietniowy week-
end strażnicy miejscy odebrali 22 zgło-
szenia mieszkańców w sprawie spoży-
wania alkoholu „pod chmurką”. W wy-
niku przeprowadzonych interwencji 
wystawiono 9 mandatów, 10 osób po-
uczono, a trzej mocno nietrzeźwi ama-
torzy trunków trafili do izby wytrzeź-
wień w Chorzowie. Najwięcej zgłoszeń 
dotyczyło Śródmieścia.

w Podczas minionych świąt, podobnie jak 
już wcześniej przy tego typu okazjach, 
znów znaleźli się amatorzy umieszczo-
nych na rynku ozdób, m.in. jaj. Czujne 
oko operatora miejskiego monitorin-
gu wypatrzyło osiem takich przypad-
ków o rozmiarze XXL. Efekt interwen-
cji strażników miejskich to pięć manda-
tów i jedno pouczenie.

w Choć sezon grzewczy dobiega końca, 
to strażnicy miejscy wciąż nakładają 
mandaty za spalanie odpadów. Miesz-
kanka Niedobczyc do pieca centralne-
go ogrzewania wrzuciła panele, ramy 
okienne i płyty drewnopochodne. Kosz-
towało ją to 500 zł.

w 18 kwietnia strażnicy miejscy interwe-
niowali w sprawie bezdomnego, który 
w w centrum miasta w parku Bukówka 
(przy ul. 3 Maja) urządził sobie plenero-
we lokum. Zajął ławkę, rozłożył mate-
rac, a nawet półkę na rzeczy osobiste, 
a w nocy rozpalił ognisko. Bezdomny 
został zabrany przez policyjny patrol,  
a miejsce po jego bytowaniu uprzątnę-
ły służby komunalne.

w Będący po służbie strażnik miejski za-
uważył na ul. Zwycięstwa w Chwa-
łowicach mężczyznę leżącego obok 
ławki. Ten bełkotał i trudno było  
z nim nawiązać kontakt. Funkcjo-
nariusz ustalił, że wbrew pozorom 
ma do czynienia nie z osobą pijaną,  
ale z diabetykiem. W trakcie udziela-
nia pomocy zadzwonił telefon męż-
czyzny, a szukając go strażnik zna-
lazł przyrząd do dawkowania insuli-
ny, którego użył. Na miejsce wezwa-
no pogotowie, jednak nim dotarły 
służby medyczne, najpoważniejsze 
zagrożenie zostało zażegnane.
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ciepło dla miasta było produkowane w tzw. 
procesie skojarzonym (kogeneracja), czego 
wymagają przepisy. – Takie elektrownie jak 
Rybnik albo zmienią się w elektrociepłow-
nie, albo w roku 2030 będą kończyć dzia-
łalność – mówił dr Adam Jankowski. Sporo 
pytań radnych dotyczyło ceny, jaką w przy-
szłości za ogrzewanie swoich mieszkań cie-
płem z elektrowni będą płacić rybniczanie. 
Ekspert stwierdził, że przy przyjętym roz-
wiązaniu cena ciepła z elektrowni powin-
na być porównywalna z ceną, jaką dziś pła-
cą rybniczanie korzystający z ciepła siecio-
wego dostarczanego przez EC Chwałowi-
ce (mieszkańcy Kuźni Rybnickiej za ciepło  
z elektrowni płacą dziś znacznie mniej). 
Podkreślił też, że przyjęte w planie roz-
wiązanie gwarantuje mieszkańcom najtań-
sze ciepło, bo przy budowie jakiegokolwiek 
innego źródła ciepła jego cena byłaby dużo 
wyższa. Przypomniał też, że plan opiera się 
na działalności podmiotów, które już na 
terenie Rybnika funkcjonują (tym trzecim 
jest PGNiG Termika EP – właściciel sieci 
ciepłowniczych), i że taryfy opłat za ciepło 
zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.  

Padło też pytanie o koncepcję rezerwo-
wą. Jak odpowiedział wiceprezydent Ja-
nusz Koper, planem awaryjnym jest budo-
wa trzech turbin gazowych. Zaznaczył jed-
nak, że ich budowa miałaby trwać trzy lata, 
a ciepło przez nie produkowane na pewno 
byłoby droższe od elektrownianego.

W czasie kwietniowej sesji zapadła też 
m.in. decyzja o przekazaniu władzom wo-
jewództwa śląskiego 300 tys. zł dotacji ce-
lowej, która zostanie przeznaczona na uru-
chomienie organizowanych przez woje-
wództwo dodatkowych połączeń kolejo-
wych na trasie Rybnik – Wodzisław Śl. Rad-
ni wybrali też spośród siebie siedmioosobo-
wą komisję statutową, której zadaniem bę-
dzie przygotowanie wespół z pracownika-
mi urzędu miasta projektu nowego statu-
tu miasta Rybnika, zgodnego z obowiązu-
jącym ustawodawstwem. W końcu stycznia 
weszła w życie ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywate-
li w procesie wybierania, funkcjonowania  
i kontrolowania niektórych organów pu-
blicznych. Zmieniła ona m.in. ustawy re-
gulujące funkcjonowanie samorządu. Nowe 
regulacje będą co prawda obowiązywać od 
nowej kadencji (termin jesiennych wyborów 
samorządowych nie jest jeszcze znany), ale 
by nowo wybrana rada miasta nie musiała 
zaczynać od przygotowania i uchwalenia 
nowego statutu, zostanie on zaktualizowa-
ny jeszcze w tej kadencji. Przewodniczącym 
tej doraźnej komisji został radny PO Bene-
dykt Kołodziejczyk, pracujący na co dzień 
na stanowisku sekretarza gminy w urzędzie 
w Marklowicach. 

Porządkowanie na wiosnę
Wolne głosy rozpoczęto od remanentów 

z poprzedniej sesji i radny Wojciech Kiljań-
czyk (PO) otrzymał zapewnienie, że zgod-
nie z jego propozycją przy Dróżce Profeso-
ra Libury najpóźniej do końca lipca umiesz-
czona zostanie tablica informacyjna po-
święcona zasłużonemu pedagogowi.

Radna Krystyna Stokłosa (PO) zwróci-
ła uwagę na teren po wyburzeniu miejskiej 
nieruchomości przy ul. Dworek 13, z proś-
bą o uporządkowanie tego terenu, zanim 
pojawi się tam łącznik między ulicami Ra-
ciborską i Kotucza. 

Radna Anna Gruszka (SRD) pytała m.in. 
o uzasadnienie decyzji o ograniczeniu licz-
by pedagogów w szkołach ponadgimnazjal-
nych; informacji takiej zaprzeczył wice-
prezydent Wojciech Świerkosz, uściślając,  
że liczba tzw. etatów wspomagających  
w stosunku do liczby uczniów się nie zmie-
niła, a chodzi o realizację wytycznych do-
tyczących standardów związanych z wpro-
wadzaną reformą oświaty.

Radny Jerzy Lazar (PiS) nawiązał do po-
pularyzacji w Rybniku sylwetki jego krew-
nego Jerzego Malchera (o nakręconym 
przez rybniczan filmie opowiadającym jego 
historię pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
„GR”. Decyzją wojewody Jerzy Malcher 
ma już w Rybniku swoją ulicę) i przekazał 
wyrazy wdzięczności od jego rodziny miesz-
kającej w Anglii. Zaapelował też o konty-
nuację i realizację inwestycji, głównie dro-
gowych, na terenie powstających w dzielni-
cy Orzepowice osiedli (ulice Łączna, Bor-
ki, Energetyków, łącznik pomiędzy ulica-
mi Energetyków a Długą), a prezydent za-
pewnił, że inwestycje te będą realizowane 
w miarę możliwości kolejnych budżetów.

W kontekście mających niebawem wejść 
w życie przepisów zaostrzających bezpie-
czeństwo informacji (po 25 maja) radny Łu-
kasz Dwornik (PiS) zwrócił uwagę, że po-
dobne informacje, jak np. wysłane drogą 
mailową do instytucji miejskich pismo ape-
lujące o internetowe wsparcie dla Parku im. 
Czempiela w Niedobczycach w konkursie,  
w którym można pozyskać środki zewnętrz-
ne na zagospodarowanie tego miejsca, 
może stanowić niebezpieczeństwo.

Radny Andrzej Wojaczek (BSR) pytał  
o plany zagospodarowania wolnych lokali 
w Chwałowicach – zaplombowane mieszka-
nie przy ul. Kupieckiej (wiceprezydent Ma-
słowski obiecał sprawę rozeznać) i lokal po 
dawnej poczcie, w którym grupa mieszkań-
ców osiedla 1 Maja chciałaby urządzić miej-
sce spotkań; ale dyskusja trwa.

Radna Krystyna Wałach (WdR) postulo-
wała o wygospodarowanie miejsc parkin-
gowych przed rozbudowywanym zespołem 

cd. na stronie 6
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w Po raz pierwszy rady dwóch sąsiadu-

jących ze sobą dzielnic – Golejowa  
i Grabowni – zorganizowały dla swoich 
mieszkańców zabawę w poszukiwanie 
słodkich jajek wielkanocnych. Ukryto je 
na terenie ogrodu farskiego przy wspól-
nym dla obu dzielnic kościele Chrystusa 
Króla w Golejowie. W poszukiwaniach 
wzięło udział ponad stu mieszkańców 
w różnym wieku, w tym kilkadziesiąt 
dzieci. – Spodziewaliśmy się, że zainte-
resowanie „polowaniem” na wielkanoc-
ne jajka będzie duże, jednak frekwen-
cja przerosła nasze oczekiwania. Jako 
że mamy wspólną parafię, postanowi-
liśmy zorganizować poszukiwanie jajek 
wspólnie z sąsiadami z Grabowni i cie-
szymy się, że udało się nam odświeżyć 
tę nieco dziś zapomnianą tradycję szu-
kania wielkanocnych jajek, ukrywanych 
najczęściej właśnie w ogrodzie – mówi 
Arkadiusz Trzebuniak, pomysłodawca 
imprezy i przewodniczący Zarządu Dziel-
nicy Golejów. W zorganizowanie zabawy 
w niedzielę wielkanocną zaangażowali 
się też samorządowcy z Grabowni – To-
masz Ibrom i Bogdan Skupień.

w Park im. Tadeusza Kościuszki w Gnieźnie, 
plac Litewski w Lublinie, warszawskie 
Bulwary Wiślane oraz rybnicki deptak 
znalazły się na liście 25 miejsc nomino-
wanych do głównej nagrody w konkur-
sie na najlepiej zagospodarowaną prze-
strzeń publiczną w Polsce. Jego organi-
zatorem jest Towarzystwo Urbanistów 
Polskich, a rybnicki deptak zwrócił uwa-
gę sposobem zagospodarowania prze-
strzeni na obszarze pomiędzy „starym” 
kościołem, bazyliką i rynkiem. W roku 
ubiegłym tytułem Grand Prix nagrodzo-
no zagospodarowanie terenów wokół 
dworca PKP w Sopocie. Laureatów te-
gorocznej edycji poznamy w czerwcu 
podczas Kongresu Urbanistyki Polskiej.

w Z kilku primaaprilisowych żartów, które 
pojawiły się w mediach i mediach spo-
łecznościowych 1  kwietnia, czyli w nie-
dzielę wielkanocną, naszej redakcji naj-
bardziej zabawna wydała się informa-
cja, która pojawiła się na facebookowej 
stronie Golejów.info. Obwieszczono tam,  
że oto popularny aktor Maciej Zakościel-
ny, odtwórca jednej z głównych ról w krę-
conym w Rybniku serialu „Diagnoza”, bu-
duje się w Golejowie. Nieprawdziwą oczy-
wiście informację opatrzono nawet zdję-
ciem rezydencji w budowie. Gdyby Zako-
ścielny faktycznie budował się w Rybniku, 
byłby to bez wątpienia największy promo-
cyjny sukces rybnickiego serialu.  

Do 20 kwietnia wnioski o restrukturyzację 
zadłużenia złożyło 62 lokatorów. Zdecydowa-
na ich większość (78 proc.) dotyczy umorzenia 
70 proc. zadłużenia. Przypominamy, że aby tak 
się stało, najemca mieszkania musi jednorazo-
wo wpłacić 30 proc. należnej kwoty, a potem 
przez dwa lata regularnie opłacać czynsz. Do-
piero po tym okresie nastąpi umorzenie pozo-
stałej części jego długu. Druga wersja to spła-

ta połowy długu w ratach i umorzenie drugiej 
jego połowy. Dotychczas nie dokonano jeszcze 
żadnej wpłaty, ale zgodnie z zapisami uchwały 
rady miasta musi to nastąpić w okresie 6 mie-
sięcy od zawarcia porozumienia pomiędzy mia-
stem a dłużnikiem. O zainteresowaniu progra-
mem świadczą też liczne telefony i wizyty na-
jemców w ZGM-ie. 

(WaT)

C h c ą  s i ę  o d d ł u ż y ć
Program oddłużeniowy zaproponowany przez władze miasta i dyrekcję miejskiego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zadłużonym lokatorom mieszkań komunalnych 
cieszy się dużym ich zainteresowaniem. 

INfORMAcJA URzędU MIASTA RybNIKA 
Na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komuni-

zmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 
pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomni-
ków (DzU 2016 poz. 744 ze zmianami), zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Śląskiego, 
zostały zmienione kolejne nazwy ulic na terenie miasta Rybnika:
• ul. Józefa Stawiarza (dzielnica Chwałowice) na ul. Jerzego Malchera
• ul. Stanisława Drzymały (dzielnica Meksyk) na ul. Jerzego Giedroycia

Przypominamy, że mimo zmian nazwy ulic ich mieszkańcy nie muszą wymieniać ta-
kich dokumentów, jak dowód osobisty, prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu.
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szkolno-przedszkolnym w Chwałęcicach i 
postawienie znaków o ograniczeniu pręd-
kości przed tą placówką od strony Jejko-
wic; ponowiła też apel o naprawienie po-
bocza ul. Gzelskiej.

Radny Mariusz Węglorz (WdR) liczy 
na organizacyjne wsparcie miasta w spra-
wie rekonstrukcji bunkrów z wejściem od 
ul. Zagłoby w Niedobczycach, a prezydent 
uznał pomysł za ciekawy i obiecał być w tej 
sprawie w „twórczym kontakcie”.

Radny Krzysztof Szafraniec (PO) na-
dal walczy o utwardzenie dróg w Ochojcu, 
tym razem chodzi o ul. Wilczą; radny pro-
sił, by w tym roku wygospodarować przy-
najmniej środki na opracowanie dokumen-
tacji technicznej.

Radny Franciszek Kurpanik (PO) otrzy-
mał zapewnienie, że tak oczekiwany przez 
mieszkańców Zamysłowa i potencjalnych 
inwestorów plan przestrzennego zagospo-
darowania jest w trakcie opracowywania; 
aktualnie projektowany jest układ komu-
nikacyjny i po przejściu kolejnych etapów 
procedury planistycznej projekt nowego 
planu zostanie przedstawiony mieszkań-
com prawdopodobnie latem.

Radny Andrzej Oświecimski (WdR) za-
praszał do czynnej już tężni, zwracając uwa-
gę na konieczność uporządkowania tere-
nu wokół toru rolkowego i zagospodaro-
wania całych błoni, by jego funkcje rekre-
acyjne był spełnione; prosił też o oświetle-
nie uliczne na całkiem go pozbawionej no-

men omen ul. Słonecznej. Do kwestii tęż-
ni wrócił radny Henryk Cebula, zarzuca-
jąc prezydentowi nieprecyzyjne wypowie-
dzi dotyczące kosztu tej inwestycji – prezy-
dent Kuczera przypomniał kolejny raz, że 
kwota ok. 1 mln zł to koszt samego obiek-
tu, zaś drugie tyle, które tak niepokoi rad-
nego, kosztowały przyłącza, parking i upo-
rządkowanie całego terenu. Radny miał 
też uwagi do wypowiedzi prezydenta, który 
uważa, że tzw. dekomunizacja w nazewnic-
twie ulic i narzucanie przez wojewodę roz-
wiązań w tej materii to ograniczanie kom-
petencji samorządu. Dlatego tak interesu-
jące mogą być rozstrzygnięcia sądowe, o ja-
kie wnoszą niektóre samorządy. Prezydent 
potwierdził też, że w latach 2016-2017 pra-
cownicy magistratu otrzymywali premie i 
nagrody, a radny szczegółowe dane otrzy-
ma na piśmie.

Radny Tadeusz Białous (WdR) poinfor-
mował, że mimo rozbudowy Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 23 w Niewiadomiu, 
gdzie będzie mogło teraz uczęszczać 35 
dzieci, do pełni szczęścia brakuje jeszcze 
21 miejsc. Pewnym pocieszeniem niech bę-
dzie nowy plac zabaw w Buzowicach (część 
dzielnicy Niewiadom), powstały ze środków 
budżetu obywatelskiego.

(WaT), (r) 

Kolejna, absolutoryjna sesja 
rady miasta odbędzie się 

24 maja, początek o godz. 16. 
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Podobnie jak w ubiegłym roku uczniowie 
starszych klas (IV-VII) rybnickich podstawó-
wek między 7 a 30 maja wezmą udział w rowe-
rowej rywalizacji na dojazdy do szkoły. Każdy 
taki dojazd ucznia do szkoły albo z powrotem, 
do domu, będzie skrupulatnie odnotowywa-
ny w specjalnych książeczkach, w które zosta-
ną wyposażeni. Warunek to przejechanie dy-
stansu przynajmniej 200 m w jedną stronę, co 
umożliwi udział w akcji uczniom dowożonym 
lub dojeżdżającym do szkoły z bardziej odle-
głych części miasta; wystarczy, że na rowerze 
przejadą np. ostatni odcinek codziennej trasy. 
Regulamin dopuszcza też dojazdy na hulajno-
gach, ale wyklucza: deskorolki, rolki i wrotki.

W tym roku dodatkową grupą biorącą udział 
w akcji będą nauczyciele oraz pozostali pracow-
nicy szkół, a ich wyniki będą doliczane do re-
zultatów uczniów. Do udziału w majowej, ro-
werowej rywalizacji zgłosiło się 21 szkół pod-
stawowych, a jej koordynatorzy z poszczegól-

nych placówek przeszli już odpowiednie szko-
lenie. Rowerowy maj zwieńczy wspólny pik-
nik uczestników akcji; 15 czerwca w Kampu-
sie zorganizuje go Młodzieżowa Rada Miasta, 
a w jego w trakcie poznamy wyniki rywalizacji 
i jej zwycięzców, którzy odbiorą swoje nagro-
dy. MRM planuje też zorganizować poglądo-
wy wyścig. W godzinach szczytu, w tym samym 
momencie, z trzech odległych miejsc w Rybni-
ku w drogę do Kampusu wyruszą ścigające się 
ze sobą pary – kierowca za kierownicą samo-
chodu i rowerzysta. Młodzieżowi radni są prze-
konani, że wyniki tej eksperymentalnej rywa-
lizacji pokażą dobitnie, że rower to najlepszy 
sposób na poruszanie się w zatłoczonym mie-
ście. W ubiegłym roku w majowej rywalizacji 
wzięło udział blisko 3.900 uczniów. Więcej in-
formacji o kampanii na stronach interneto-
wych (www.rowerowymaj.eu/rybnik i www.ro-
werowymaj.eu). 

(WaT)

W pogodne dni natężenie ruchu rowerowego w mieście wyraźnie wzrasta, 
zwłaszcza że od niedawna rowerzyści mają w śródmieściu do swojej dyspozycji 
praktyczne kontrapasy wydzielone na ulicach jednokierunkowych i inne drogi 
rowerowe. 

Trudno jednak nie zauważyć, że część rowerzystów łamie przepisy i jeździ jednokierun-
kowymi kontrapasami w przeciwnym kierunku, czyli zgodnie z kierunkiem jazdy samo-
chodów, co jest zabronione. Przypominamy więc, że na ulicach jednokierunkowych, rów-
nież na tych, na których są wydzielone kontrapasy, rowerzysta jadąc w tym samym kie-
runku, co samochody, musi tak jak na wszystkich wspólnych drogach poruszać się pra-
wym skrajem jezdni.

Apelujemy też do wszystkich tak rowerzystów, jak i kierowców o stosowanie zasady 
ograniczonego zaufania, znacznie zwiększającej bezpieczeństwo nasze i innych użyt-
kowników dróg. Jak mówi ludowa mądrość, najwięcej tych, którzy mieli pierwszeństwo, 
jest na… cmentarzu!        (WaT)

w Zmiany w rybnickiej komendzie poli-
cji. Obecnie obowiązki komendanta 
miejskiego policji pełni mł. insp. Ra-
fał Głuch (48 lat), który wcześniej był 
komendantem powiatowym policji  
w Mikołowie. Zastąpił on Teofila Mar-
cinkowskiego (56 lat), który komen-
dantem rybnickich policjantów był 
od lipca 2012 roku, a z końcem roku 
2017 przeszedł na emeryturę. Z kolei 
pierwszy zastępca komendanta Mar-
cinkowskiego podinsp. Mirosław Jor-
dan został szefem komendy policji  
w Jastrzębiu-Zdroju. 

w 5 kwietnia na emeryturę przeszedł 
też podinsp. Paweł Moskwa, który od 
września 2007 r. był naczelnikiem ryb-
nickiej drogówki. Obecnie obowiązki 
naczelnika wydziału ruchu drogowe-
go rybnickiej komendy pełni jego do-
tychczasowy zastępca podkom. Sła-
womir Buczko.

w W kolejnych dzielnicach miasta odby-
wają się zebrania sprawozdawcze rad 
dzielnic. 15 marca odbyło się takiego 
zebranie w dzielnicy Meksyk, 17 kwiet-
nia w Niedobczycach, 19 kwietnia  
w Śródmieściu, a 25 kwietnia w dziel-
nicy Maroko-Nowiny.

w Rybnicki Ośrodek Pomocy Społecz-
nej pozyskał środki z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
na uruchomienie klubu seniora. Bę-
dzie się on mieścić przy ul. Orzeszko-
wej 17 i zapewni bezpłatne zajęcia 
nieaktywnym zawodowo seniorom  
w wieku 60 plus. – Sposób prowa-
dzenia zajęć będzie w dużej mierze 
zależał od potrzeb samych uczestni-
ków. Jednak z obserwacji podobnych 
klubów wynika, że najpopularniejsze  
w takich miejscach są zajęcia z zakresu 
rehabilitacji, promocji zdrowego sty-
lu życia, ale też komputerowe, arty-
styczne i spotkania okolicznościowe. 
Oczekujemy, że rybnicki klub seniora 
będzie tworzony przez samych zain-
teresowanych, gdyż w ten sposób le-
piej spełni ich oczekiwania – wyjaśnia 
Barbara Kazana z rybnickiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Wartość zadania 
to 90 tys. zł, z czego 72 tys. zł będzie 
pochodzić z dotacji z przeznaczeniem 
na dostosowanie pomieszczeń i za-
kup wyposażenia klubu. Prace remon-
towe mają ruszyć w lipcu, a klub se-
niora powinien rozpocząć działalność  
w październiku.

Przed nami Rowerowy maj

W maju Rybnik tradycyjnie przyłączy się do zainicjowanej przez Gdańsk prawie 
już ogólnopolskiej akcji Rowerowy maj, której celem jest propagowanie roweru jako 
praktycznego, wygodnego i zdrowego środka transportu.

Kontrapasami tylko pod prąd!

M
at

. in
fo

rm
ac

yjn
e U

M
 Ry

bn
ika

7Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



Miasto w skrócie

– Zasadą będzie sadzenie drzew już kilku-
nastoletnich. Udało nam się znaleźć dostawcę 
względnie blisko, dzięki czemu te spore sadzon-
ki, które do nas trafiają, są w bardzo dobrym 
stanie i mamy też pewność, że nie będą musiały 
aklimatyzować się do naszych warunków – mówi 
Joanna Kotynia-Gnot, dyrektor Zarządu Zie-
leni Miejskiej. Regułą ma być sadzenie popu-
larnych „lizaków”, czyli drzew o kolumnowym 
kształcie korony, wyłącznie w pasie drogowym; 
we wszystkich pozostałych miejscach będą sa-
dzone gatunki i odmiany o naturalnym, kuli-
stym jej kształcie. 

W dzielnicach: Chwałęcice, Paruszowiec- 
-Piaski, Północ, Rybnicka Kuźnia, Śródmie-
ście i Wielopole, zostaną posadzone m.in.: lipy  
w kilku odmianach, grusze drobnoowocowe, 
buki i klony. W pierwszym półroczu Zieleń 
Miejska ma posadzić 648 drzew.

Miejscy ogrodnicy na brak zajęć nie narze-
kają. Do zagospodarowania mają m.in. prze-
znaczone na zieleń miejsca powstałe w czasie 
niedawnej modernizacji górnego odcinka ul. 
Kotucza (skrzyżowanie Kotucza z ul. Rudz-
ką i szeroki pas przydrożny). Kolejnym wy-
zwaniem jest trwające już urządzanie mini-
parku przy nadnacyńskich bulwarach, na ty-
łach osiedla szeregowców przy ul. Wierzbowej. 
Gatunki dosadzanych tam drzew odnoszą się 
wprost do nazw ulic z tego terenu: Bukowej,  

Topolowej, Żołędziowej, Platanowej i oczywi-
ście samej Wierzbowej.

Minipark ma być gotowy do końca maja.
Nieco dłużej potrwa urządzanie małego za-

plecza gastronomicznego na skraju parku te-
matycznego, usytuowanego na tyłach Kam-
pusu. Od strony ul. Kotucza, obok skarpy ma 
stanąć niewielki gastronomiczny pawilon. Naj-
pierw trzeba tam jednak doprowadzić prąd, 
wodę i kanalizację, a także odpowiednio urzą-
dzić niewielką działkę. Sam pawilon pojawi się 
tam prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami. 
W przyszłym roku w jego sąsiedztwie Zieleń 
Miejska urządzi planowaną już wcześniej ścież-
kę edukacyjną – efektowny deptak wśród traw.

I jeszcze jedno wyzwanie – zagospodarowa-
nie terenu otaczającego oddaną dopiero co do 
użytku tężnię w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 

– Musimy stworzyć coś, co będzie rosło przy 
tamtejszym słonym powietrzu, krótko mówiąc: 
to bliskość tężni będzie determinować dobór ga-
tunków roślin – mówi dyrektor Zarządu Zie-
leni Miejskiej Joanna Kotynia-Gnot i dodaje, 
że chce w jak najmniejszym stopniu ingerować 
w już istniejącą tam przyrodę. W planach jest 
więc m.in. stworzenie w sąsiedztwie tężni za-
gajników sosnowych i posadzenie róż. Te ostat-
nie mają się tam pojawić jeszcze przed długim 
majowym weekendem.

(WaT)

Z i e l o n a  o f e n s y w a
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Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje zieloną ofensywę. W ubiegłym roku na 
nasadzenia drzew przeznaczono 200 tys. zł, w tym roku będzie to kwota dwukrotnie 
większa. Młode drzewa trafią do kilku rybnickich dzielnic.

Siedziba Zarządu Zieleni Miejskiej: sadzonki kilkunastoletnich drzew spokojnie czekają tu na swoją kolej

w 28 kwietnia prologiem na stawie kaja-
kowym w Ustroniu miała się rozpocząć 
druga edycja wodnego rajdu na skute-
rach „Płyniemy, Polsko”, którego celem 
jest zebranie pieniędzy na zajęcia z nur-
kowania dla osób niepełnosprawnych, 
dla których jest to znakomita forma 
rehabilitacji. Faktycznie rajd rozpocz-
nie się 29 kwietnia w Krakowie i jesz-
cze tego samego dnia jego uczestnicy 
mają dotrzeć do Warszawy, a stamtąd 
Wisłą do Gdyni (1 maja) i dalej do Szcze-
cina (3 maja) i Wrocławia (4 maja), by 
5 maja zameldować się przy rybnickim 
molo nad Zalewem Rybnickim.   

w 1165 uczniów trzecich klas gimnazjal-
nych w 12 prowadzonych przez mia-
sto rybnickich podstawówkach oraz w 
dwóch istniejących nadal dwujęzycz-
nych gimnazjach nr 17 i 18 (w I i II LO) 
ma za sobą trzydniowe egzaminy gim-
nazjalne. Pierwszego dnia (18 kwietnia) 
sprawdzono ich wiedzę humanistycz-
ną, drugiego – matematyczno-przyrod-
niczą, a trzeciego umiejętność posłu-
giwania się językami obcymi. Trzecio-
klasiści musieli m.in. napisać charak-
terystykę bohatera literackiego, rozpo-
znać przenośnię w wierszu Jonasza Ko-
fty „Wyspa”, znać wydarzenie będące 
przyczyną wybuchu I wojny światowej 
i substancje usuwane wraz z moczem 
z organizmu człowieka oraz obliczyć 
pole trójkąta równobocznego. Wyni-
ki egzaminu ogłoszone zostaną dopie-
ro 15 czerwca, a dobry rezultat ułatwi 
absolwentom gimnazjów dostanie się 
do wybranej szkoły średniej. To przed-
ostatni taki egzamin w historii. Za rok 
w naszym mieście napisze go ostatni 
rocznik gimnazjalistów (1129 osób).

w 2 kwietnia, w wielkanocny poniedzia-
łek, rynkowa fontanna została wieczo-
rem  podświetlona na niebiesko. W 
ten sposób miasto przyłączyło się do 
ogólnokrajowej akcji „Polska na niebie-
sko”, organizowanej w ramach Świa-
towego Dnia Wiedzy o Autyzmie. Kil-
ka lat wstecz akcję tę zapoczątkowała 
amerykańska organizacja Autism Spe-
aks i obecnie na niebiesko oświetla się 
najbardziej znane budowle świata jak 
np. operę w Sydney czy figurę Chrystu-
sa Zbawiciela w Rio de Janeiro. Dzień 
później, 3 kwietnia, w Halo! Rybnik od-
był się cykl spotkań, w czasie których 
mieszkańcy mogli dowiedzieć się m.in. 
jak osoby autystyczne odbierają otacza-
jący je świat.
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Jej wybudowanie, jako inwestycję ogólno-
miejską w ramach Budżetu obywatelskiego 
2017, zaproponowała Helena Szuleka, prze-
wodnicząca Zarządu Dzielnicy Paruszowiec-
-Piaski. Wcześniej zrobiła dokładne rozezna-
nie co do kosztów budowy i ewentualnej loka-
lizacji. By poznać realia takiej inwestycji, od-
wiedziła nawet Urząd Miasta w Radlinie, gdzie 
tężnię wybudowano już kilka lat temu. – Za-
stanawiałam się nad dwiema lokalizacjami. Jed-
ną z nich był teren naszego dawnego kąpieliska  
i właśnie to miejsce wskazał śp. Wojciech Stu-
dent, wyliczając kolejne atuty tej lokalizacji. Miał 

rację. Gdy dziś patrzę na naszą tężnię, widzę,  
że to miejsce wręcz wymarzone, nie wspominając 
już o łatwym dojeździe – cieszy się Helena Szu-
leka. Gdy przed głosowaniem nad projektami 
ogólnomiejskimi ich autorzy prezentowali je  
w czasie pikniku na terenie Kampusu, przygo-
towała 6,5 tys. ulotek. Było warto, bo choć zgło-
szono m.in. konkurencyjną propozycję budowy 
tężni w Kamieniu, to jej projekt otrzymał naj-
więcej głosów i doczekał się realizacji. – Skła-
dając projekt nie wiedziałam, jak ta tężnia będzie 
tak naprawdę wyglądać: czy będzie kwadratowa, 
czy może prostokątna. Gdy zobaczyłam projekt, 

od razu mi się spodobał; nasza okrągła tężnia 
idealnie wkomponowała się w otoczenie. Dzię-
kuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali głos 
na naszą tężnię. Przypominam, że jest ogólnodo-
stępna i że korzysta się z niej za darmo – mówi 
Helena Szuleka. Wspomina o zaangażowaniu 
w całe to przedsięwzięcie radnego miejskiego 
Andrzeja Oświecimskiego i podkreśla wsparcie 
prezydenta Piotra Kuczery, który zdecydował 
się rozszerzyć zakres inwestycji o zagospodaro-
wanie i urządzenie otoczenia tężni i znalazł na 
te dodatkowe wydatki środki w budżecie mia-
sta. Budowa tężni oraz pierwszy etap urządza-
nia parku, który docelowo ma mieć powierzch-
nię blisko 3,8 hektara, kosztowały 2,2 mln zł.

– Jestem przekonany, że to niezwykle malow-
nicze, choć w ostatnich latach nieco zapomnia-
ne miejsce stanie się wkrótce jednym z ulubio-

nych miejsc wycisze-
nia i odpoczynku nie 
tylko dla mieszkańców 
Paruszowca-Piasków, 
ale i wszystkich rybni-
czan – mówi prezydent 
Piotr Kuczera.

Wciąż trwa jeszcze 
okres rozruchu tężni, 
która – jak się okazu-
je – jest całkiem skom-
plikowanym obiektem 
inżynieryjnym, bo to 
nie tylko spływająca 
po gałązkach tarniny 
solanka, ale też znaj-
dujący się w central-
nym punkcie gene-
rator pary solanko-
wej. W pełni spraw-
na tężnia ma być na 
świąteczną majówkę. 
Wkrótce pojawi się 
tam również instruk-
cja informująca, jak 
prawidłowo korzystać 
z jej dobrodziejstw. 

(WaT)
Efektowna tężnia zbudowana w ramach Budżetu obywatelskiego powstała na terenie dawnego zakładowego kąpieliska Huty Silesia. Jeszcze rok temu były tu chaszcze 
i dzikie zarośla. W jej sąsiedztwie wkrótce powstanie rozległy park

18 kwietnia w magistracie otwarto trzy 
oferty złożone w przetargu na budowę 
ciągu pieszo-rowerowego, który ma 
przeciąć wysoki nasyp kolejowy tuż obok 
gruntownie odnowionej niedawno stacji 
Paruszowiec. 

Ta przeprawa pod kolejowymi torami ma 
połączyć ul. Mikołowską w dzielnicy Paruszo-
wiec-Piaski z ul. Żużlową w dzielnicy Północ  
i znacznie skrócić mieszkańcom tej ostatniej  

i kilku sąsiednich drogę nie tylko na stację ko-
lejową, do której obecnie niektórzy wspinają 
się po stromym nasypie, ale i do uruchomio-
nej dopiero co tężni. Problem w tym, że naj-
tańsza oferta złożona w przetargu przez kon-
sorcjum firm z Będzina opiewa na kwotę po-
nad 5,8 mln zł, a miasto przeznaczyło na sfi-
nansowanie tej inwestycji ponad 3,4 mln zł. 
Cała sprawa ma jednak szerszy kontekst, bo 
budowa skrótu przez nasyp to jedno z przed-

sięwzięć wchodzących w skład dużego projek-
tu pod nazwą „Rozwój zrównoważonej mobil-
ności miejskiej w Rybniku”, na którego reali-
zację urząd miasta pozyskał prawie 10 mln zł 
unijnego dofinansowania. Jak powiedział nam 
prezydent Piotr Kuczera, przetarg nie zosta-
nie unieważniony, a on sam wraz z urzędnika-
mi poszuka w budżecie dodatkowych 2,4 mln 
zł, by budowa skrótu dla pieszych i rowerzy-
stów doszła do skutku. Nic bowiem nie wska-
zuje na to, by miastu udało się znaleźć tańsze-
go wykonawcę. 

(WaT)

Tężnia – najzdrowsze powietrze w mieście
Tężnia solankowa zbudowana w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, w miejscu dawnego 

kąpieliska, już działa! Nic więc dziwnego, że stała się celem wielu weekendowych 
wycieczek. Wśród oddychających solankowym powietrzem najliczniejszą grupę 
stanowią rowerzyści.

S k r ó t  b ę d z i e  d r o ż s z y
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Tak, jak miało to miejsce do tej pory, 2 mln zł 
zostaną przeznaczone na zrealizowanie tych po-
mysłów w poszczególnych dzielnicach, a 1 mln zł  
na przedsięwzięcia o charakterze ogólnomiej-
skim. Te ostatnie wywołują wśród mieszkańców 
zwykle najwięcej emocji. Wynikają one zapewne 
i z kwoty, która jest do wydania, bo w przypad-
ku inwestycji dzielnicowych można wydać góra  
210 tys. zł (takim budżetem będzie zresztą dys-
ponować tylko mająca najwięcej mieszkańców 
dzielnica Maroko-Nowiny, a w przypadku 19  
z 27 dzielnic przyznane środki wynoszą 40 bądź  
70 tys. zł), ale też z charakteru zgłaszanych przez 
mieszkańców inwestycji. O tym, która z nich do-
czeka się realizacji, decydują w głosowaniu sami 
mieszkańcy, więc i ta rywalizacja o głosy rybni-
czan generuje dodatkowe emocje. Do tej pory 
takie ogólnomiejskie głosowania odbyły się trzy-
krotnie – w ramach Budżetu obywatelskiego 
2016 na terenie ośrodka rekreacyjnego w Kamie-
niu wybudowano pluskadełko, czyli wodny plac 
zabaw dla najmłodszych. Milion przeznaczony na 
rok 2017 pochłonęła budowa oddanej do użytku  
w połowie kwietnia tego roku tężni solankowej 
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (miasto znacznie 
rozszerzyło zakres, więc i koszty tej inwestycji  
o zagospodarowanie otoczenia). Ostatnie jak do-
tąd głosowanie wygrali rybniccy wodniacy, czyli 
członkowie 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej i 
ich sprzymierzeńcy, bo zwycięski projekt dotyczy 
rozbudowy ich harcerskiej stanicy nad Zalewem  

Rybnickim. Oddano na niego 4.019 głosów.
Rybniczanie, którzy ukończyli 16. rok życia, 

mogą składać swoje propozycje do końca maja. 
Można to zrobić osobiście w kancelarii Urzędu 
Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobre-
go 2, pocztą lub pocztą elektroniczną wysyła-
jąc skan formularza wraz z załącznikami na ad-
res: ngo@um.rybnik.pl. Formularze wniosków 
można otrzymać w kancelarii magistratu lub po-
brać z miejskiej strony internetowej (rybnik.eu).

Zgłaszane propozycje inwestycyjne powinny 
zasadniczo dotyczyć terenów miejskich. Mogą 
odnosić się również do terenu zarządzanego 
przez spółdzielnię mieszkaniową; warunkiem 
będzie jednak podpisanie przez jej przedstawi-
ciela porozumienia z miastem, w którym spół-
dzielnia zobowiąże się do bieżącego utrzymy-
wania mających powstać obiektów, finansowa-
nia ewentualnych wymaganych prawem przeglą-
dów oraz ich ubezpieczenia.

Wnioski mogą składać wszyscy mieszkańcy 
Rybnika, a nie tylko osoby w naszym mieście 
zameldowane. Warunek podstawowy – ukoń-
czony 16. rok życia. Propozycje inwestycji bądź 
innych przedsięwzięć można składać zarówno  
w tradycyjnej wersji papierowej, jak i elektronicz-
nej (skan wypełnionego wniosku), ale urzędnicy 
już proszą, by w miarę możliwości dołączyć rów-
nież elektroniczną, ale edytowalną wersję wnio-
sku (np. plik tekstowy), co pozwoli na szybką 
obróbkę wniosków i niezbędne przetwarzanie  

zawartych w nich informacji.
Zainteresowanych miesz-

kańców magistrat zachęca 
do skorzystania z czwartko-
wych konsultacji propozycji 
projektów zaplanowanych 
na 10, 17 i 24 maja, podczas 
których wyznaczeni pracow-
nicy magistratu będą słu-
żyli pomocą pomysłodaw-
com projektów. Głosowa-
nie mieszkańców odbędzie 
się we wrześniu.

Do tej pory, w ciągu pięciu edycji Budżetu 
obywatelskiego w Rybniku, poza trzema pro-
jektami ogólnomiejskimi wybrano do realizacji 
189 projektów lokalnych. Spośród projektów lo-
kalnych 67 stanowiły inwestycje, takie jak siłow-
nie na wolnym powietrzu, place zabaw dla dzie-
ci i młodzieży oraz miejsca aktywności sporto-
wo-rekreacyjnej. Zorganizowano również wie-
le działań o charakterze kulturalnym, integru-
jących mieszkańców dzielnic, m.in.: dni seniora, 
dożynki, majówki, festyny rodzinne oraz impre-
zy sportowe. Rybniczanie wybrali także projekty 
edukacyjne, dzięki którym dzieci mogły atrakcyj-
nie spędzić czas wolny od nauki, w ramach zajęć 
pozalekcyjnych. Stworzono trzy pracownie kom-
puterowe, a także doposażono dzielnice w infra-
strukturę oraz sprzęty służące organizacji spo-
tkań i wydarzeń lokalnych. 

Szczegóły dotyczące Budżetu obywatelskiego 
dostępne są w miejskim serwisie internetowym 
www.rybnik.eu w dziale Mieszkaj. 

(WaT)

Skala inwestycji robi wrażenie, bo termomodernizowane są dwa sąsiadujące ze sobą kompleksy 
budynków – obiekty MOSiR-u (na pierwszym planie) i Zespół Szkół Technicznych (w głębi)

Budżet obywatelski 2019

3 miliony na pomysły mieszkańców
Rusza Budżet obywatelski 2019. Już po raz szósty część budżetu miasta zostanie 

przeznaczona na zrealizowanie inwestycji według pomysłu samych mieszkańców; 
propozycje można zgłaszać do końca maja.

Termomodernizacja na potęgę
Rozpoczęła się kompleksowa termomodernizacja budynków 

dwóch sąsiadujących ze sobą placówek miejskich – kompleksu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Powstańców Śl. 
oraz budynków Zespołu Szkół Technicznych, czyli popularnego 
Tygla przy ul. Kościuszki.
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W przypadku MOSiR-u to praktycznie 
trzy budynki: pływalnia, sala gimnastyczna 
i osobny pawilon dżudo (w sumie 23 tys. m3  
kubatury). Zaplanowane roboty obejmą: 
ocieplenie ścian zewnętrznych i stropoda-
chów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  

remont zewnętrzne-
go tarasu oraz wymia-
nę instalacji central-
nego ogrzewania i wy-
mianę wraz z rozbudo-
wą wentylacji mecha-
nicznej. 

Z kolei w Zespole Szkół Technicznych, skła-
dającym się z czterech segmentów (38 tys. m3), 
zakres robót jest praktycznie identyczny, tyle że 
tam zostanie jeszcze wymieniony węzeł ciepl-
ny (szkołę ogrzewa ciepło systemowe z cie-
płociągu).

Cała ta inwestycja jest częścią dużego pro-
ekologicznego projektu obejmującego grun-
towną termomodernizację 19 miejskich obiek-
tów użyteczności publicznej (przedszkoli, szkół 
i obiektów MOSiR-u). Koszt jego realizacji to 
blisko 24 mln zł, ale aż 19 mln zł pokryje unij-
ne dofinansowanie, które miasto otrzyma w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Zdecydowane zmniejszenie 
ilości energii cieplnej potrzebnej do ogrzewa-
nia zmodernizowanych obiektów przełoży się 
na zmniejszenie emisji spalin pogarszających 
jakość powietrza, którym oddychamy.  (WaT)



Na wprowadzenie zmian zdecydował się pre-
zydent Piotr Kuczera, wychodząc z założenia,  
że mieszkaniec wchodząc np. do siedziby Zakła-
du Gospodarki Mieszkaniowej czy do domu kul-
tury w swojej dzielnicy, nie powinien mieć wątpli-
wości, że to jednostka miejska. Do tej pory logo-
typy różnych placówek nie miały żadnych wspól-
nych elementów, nie odwoływały się też do her-
bu miasta. – Dotąd panował chaos komunikacyj-
ny. Ten spójny system zbudowano na bardzo trwa-
łym fundamencie, jakim jest nasz herb. Jego atu-
tem jest też prostota i konsekwencja stosowania, 
bo chcemy pokazać, że wszystkie te jednostki i in-
stytucje to miasto Rybnik – mówi Piotr Kuczera, 
prezydent Rybnika. 

Jak wyjaśnia Marcin Wolny z krakowskiego 
Studia Otwartego, które SIW opracowało, her-
bowy szczupak został narysowany właściwie od 
nowa, a po drodze z jego pyska zniknął dyskret-
ny uśmiech. – Jest taki, jaki być powinien – poważ-
ny, ale nie groźny – przekonują autorzy. System 
jest całościowy i obejmuje nie tylko różne, ale 
wciąż bardzo podobne do siebie wersje logo he-
raldycznego np. z nazwą Rybnik, ale także logo-
typy jednostek organizacyjnych miasta, których 
elementem wspólnym jest owo logo. Dodatkowo 
jest to również wybór kilku podstawowych kolo-
rów, które będą używane na internetowej stronie 
miasta, w różnego rodzaju wydawnictwach i przy 
produkcji miejskich gadżetów takich jak np. płó-
cienne torby czy koszulki, a mają się generalnie 
kojarzyć z Rybnikiem i Śląskiem. To heraldycz-
ny błękit z herbu miasta, czerwień futryn fami-
loków i żółty zaczerpnięty z herbu województwa 
śląskiego. Kolejny element to ornamenty graficz-
ne. – Szukając inspiracji, wybraliśmy się na wy-
cieczkę po Rybniku, a najciekawszą rzecz znaleź-
liśmy na samym końcu w urzędzie miasta, w sali 
posiedzeń rady miasta, gdzie w oknach widnieją 

piękne, pochodzące  
z dwudziestolecia mię-
dzywojennego witra-
że – opowiadał Mar-
cin Wolny. W dużym 
uproszczeniu postaci 
z witraży twórcy sys-
temu przerysowali  
i tak powstały efek-
towne ornamenty 
graficzne, które zdo-
bią miejską papete-
rię, miejskie afisze, 
ale też zaprezento-
wany w czasie kon-
ferencji prasowej au-
tobus komunikacji 
miejskiej.  

Częścią systemu 
jest również czcion-
ka zaprojektowana 
przez polskiego pro-
jektanta Mateusza Machalskiego. – To wscho-
dząca gwiazda polskiej typografii. Podeszliśmy do 
sprawy nieco ideologicznie, stwierdzając, że polskie 
miasta powinny kupować czcionki polskich pro-
jektantów. A że to początkujący twórca, czcionka 
nie była droga – wyjaśnia Marcin Wolny. 

– SIW to zbiór wytycznych, regulujących użycie 
miejskiej symboliki i porządkujących powstawanie 
miejskich materiałów – informacyjnych, promo-
cyjnych i urzędowych. Nowy SIW ma się przyczy-
nić do uporządkowania przestrzeni publicznej oraz 
do budowania jednolitej marki miasta – informu-
je magistrat, a Robert Cebula, naczelnik wydzia-
łu promocji, podkreśla, że niczego nie zmienio-
no, bo miasto nigdy dotąd takiego całościowe-
go systemu nie miało. Zgodnie z zarządzeniem 
prezydenta Kuczery SIW będzie obowiązywał  

od 1 maja i wszystkie miejskie placówki oraz wy-
działy urzędu miasta będą zobowiązane do jego 
stosowania. Wyjątkowo tylko MOSiR, punkt in-
formacji miejskiej Halo! Rybnik i szkoły nie będą 
objęte nowym systemem. Wizualna zmiana ma się 
odbyć w sposób płynny i naturalny, np. przy zama-
wianiu kolejnych nowych produktów. Nowe ozna-
kowanie pojawi się też na samochodach miejskich 
instytucji, które od tego momentu będą kupować 
wyłącznie samochody koloru białego.  

Cały system jest dostępny na osobnej stronie 
internetowej (siw.rybnik.eu), gdzie z jednej stro-
ny można się z nim zapoznać, a z drugiej jego 
użytkownicy będą mogli pobrać pliki z konkret-
nymi elementami. 

Kolejnym krokiem w porządkowaniu prze-
strzeni publicznej miasta ma być opracowanie 
nowego systemu informacji miejskiej, obejmu-
jącego m.in. tablice z nazwami ulic, numerami 
budynków czy drogowskazy i tablice informacyj-
ne. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Miasto nie będzie już używać blisko 11-let-
niego promocyjnego logo, przedstawiającego 
pięć skaczących, kolorowych szczupaków, które  
od samego początku budziło sporo wątpliwości. 
Rzadziej będzie też używane hasło „Rybnik, mia-
sto z ikrą”, bo marką samą w sobie, wywołują-
cą miłe skojarzenia ma być sama nazwa Rybnik. 

Wacław Troszka

System wizualnej identyfikacji miasta

Szczupak spoważniał, czyli nowe znaki miasta
Od początku maja urząd miasta i większość jednostek miejskich, będzie się posługiwać nowym systemem identyfikacji wizual-

nej. Jej głównym elementem będzie logo heraldyczne, czyli nieco uproszczona graficzna, bardzo wyrazista i prosta zarazem wersja 
herbu Rybnika. Sam herb pozostaje niezmieniony. 

Elementy miejskiego systemu identyfikacji wizualnej, również te o charakterze sztuki użytkowej trafią 
m.in. na autobusy komunikacji miejskiej. I kto by pomyślał, że ta efektowna grafika to odwzorowanie 
witrażu z urzędu miasta. Na pierwszym planie, wielki zwolennik powszechnego stosowania herbu 
Rybnika i jego mutacji prezydent Piotr Kuczera

Rybnik pod nowymi sztandarami. Nowe, jednolite miejskie 
oznakowanie pojawi się też na samochodach miejskich jednostek
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Prezentacja systemu na kolejnych stronach
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Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie 
internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl

 Intensywne prace, i to zarówno na obiektach inżynieryj-
nych, jak i na części drogowej, trwają na całym 10-kilkome-
trowym odcinku przyszłej drogi regionalnej oraz kilome-
trowym drogi śródmiejskiej. Z bajpasu na ul. Wodzisław-
skiej widoczny jest zarys wiaduktu, który będzie częścią wę-
zła wodzisławskiego; powstała już konstrukcja przyczółków, trwa de-
skowanie i zbrojenie płyty pomostowej. Już niedługo bajpas zostanie 
wydłużony do skrzyżowania z ul. Hetmańską, zdemontowana zosta-
nie sygnalizacja świetlna i rozpocznie się budowa ronda. Trwają ro-
boty przy podporach 400-metrowej estakady nad torowiskiem, po-
między ulicami Jankowicką i Chwałowicką, a w II połowie roku roz-
poczną się prace związane z nasuwaniem na podpory elementów dro-
gowych. Najbardziej zaawansowany jest obiekt inżynieryjny na węź-
le świerklańskim, który już stoi, trwa tam budowa kanalizacji desz-
czowej i roboty ziemne. Z kolei na terenie leśnym między tym wę-
złem a przecięciem się drogi regionalnej z ul. Kowalczyka powstają 
trzy przepusty dla leśnych zwierząt. Na węźle gotartowickim trwają 
roboty przygotowawcze do budowy wiaduktu; od rozpoczęcia inwe-
stycji miały tu miejsce duże roboty przezbrojeniowe infrastruktury, 
w tym sieci gazowej średniego ciśnienia, które zakończyły się dopiero 
całkiem niedawno. W wielu miejscach trzeba było wzmocnić grunt, 
ale najgorsze warunki gruntowe jeśli chodzi o parametry wytrzyma-
łościowe, nośność i zagęszczenie drogowcy napotkali na pierwszych 
600 m inwestycji od strony Żor. 

 Do końca zmierza modernizacja odcinka ul. Rudzkiej pomiędzy 
groblami (etap IV); na wszystkich trzech częściach remontowanego 
odcinka finalizowane są roboty bitumiczne (asfaltowanie), co jesz-
cze wiąże się z utrudnieniami dla kierowców; trwa budowa ścieżki 
rowerowej, powstaje nowe oświetlenie drogowe. Całość tego etapu 
inwestycji powinna się zakończyć w II połowie maja.

 Od wykonania kanalizacji deszczowej rozpoczęła się budowa ul. 
Józefa Cyrana w dzielnicy Zamysłów. Jak mówi naczelnik wydzia-
łu dróg Jacek Hawel, to właśnie prawidłowe odprowadzenie wody 
tak, by nie gromadziła się na nawierzchni drogi, jest podstawą każ-
dej inwestycji i kluczem do jej długiej żywotności. Dwukilometrowa, 
dotąd gruntowa droga, otrzyma solidną podbudowę i nawierzchnię  
z kostki betonowej, zostanie też oświetlona. 

 Podpisana została umowa na budowę łącznika między ulicami Hal-
lera i Pocztową, którego zadaniem będzie obsługa komunikacyjna bu-
dowanego pięciokondygnacyjnego parkingu. Wiele wskazuje na to, 
że wrześniowy termin zakończenia budowy drogi zbiegnie się z od-
daniem do użytku parkingu.

 W różnym tempie trwają remonty chodników, a potrzeby w tym za-
kresie są wciąż bardzo duże – jeden kontrakt dobiegł końca, urucha-
miany jest kolejny przetarg. Jeszcze w tym roku wyremontowane zo-
staną chodniki m.in. na osiedlu w Boguszowicach, przy ul. Lipowej 
w Wielopolu, ulicach Broniewskiego, Bohaterów Westerplatte i Ko-
minka naprzeciw kościoła św. Jadwigi w dzielnicy Maroko-Nowiny, 
przy ul. Milenijnej w Ochojcu, przy fragmencie ul. Boguszowickiej 
w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia, a w Śródmieściu – przy Cmen-
tarnej, Damrota, Ogródkach i Cegielnianej.

 W najbliższym czasie rozstrzygnięte zostaną przetargi na budo-
wę niewielkich parkingów: przy ul. Hutniczej w centrum, w po-
bliżu skrzyżowania ulic Racławickiej i Sportowej w Niewiadomiu  
i w tej samej dzielnicy przy szkole na ul. Morcinka – w weekendy 
parking ten będzie wykorzystywany jako miejsce dzielnicowych czy 
szkolnych imprez plenerowych.

 Trwają przygotowania do przetargu na wspólny z kopalnią Mar-
cel remont (po szkodach górniczych) ulic Wiertniczej, Wyrobiskowej  
i Górniczego Stanu w Niedobczycach. 

 Trwają procedury przetargowe na nowe oświetlenie uliczne. Pod 
koniec kwietnia miał z kolei zostać rozstrzygnięty przetarg na do-
starczenie elementów betonowych (betonitów), wykorzystywanych 
do gospodarskiego utwardzania dróg przez mieszkańców z pomocą 
służb miejskich. Jak mówi naczelnik Hawel, można zaobserwować 
coraz mniejsze zainteresowanie tą formą współpracy miasta i miesz-
kańców; dzielnicą, w której ten system utwardzania dróg wciąż cieszy 
się popularnością, jest Ochojec.                                                       (r)

Według najnowszych informacji przekazanych przez 
PKP, od 12 do 30 maja przejazd pod modernizowanym 
wiaduktem na ul. chwałowickiej ponownie będzie 
zamknięty. 

Z kolei między 31 
maja a 22 czerwca przy 
tzw. połówkowym za-
mknięciu przejazdu 
będą mogły tamtędy 
przejeżdżać wyłącznie 
autobusy komunika-
cji miejskiej. Oczywi-
ście przy tego rodzaju 
inwestycji możliwe są 
niewielkie odstępstwa 
od podanych termi-
nów. Najbardziej wia-
rygodne informacje  
o ponownym zamknię-
ciu, a potem otwarciu 
przejazdu pod wia-
duktem na pewno po-
jawią się na interne-
towej stronie miasta  
(www.rybnik.eu).  

Inwestycje drogowe w Rybniku dzielą się na 
tę najważniejszą, czyli budowę drogi regionalnej 
Racibórz – Pszczyna, i pozostałe. Efekty wiosennego 
przyspieszenia będą niebawem widoczne na 
wszystkich placach budów.

znów zamkną przejazd
pod wiaduktem
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Kierowcy z niecierpli-
wością czekają na za-
kończenie robót na ul. 
Rudzkiej; mogą na to li-
czyć w II poł. maja
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Ze względu na trwające już, a zakrojone na szeroką skalę 
prace termomodernizacyjne, od 7 maja do końca lipca nie-
czynna będzie pływalnia Yntka w Śródmieściu (obok bazyliki). 

•••
Jeśli aura dopisze, w drugiej połowie maja zostanie otwar-

te miejskie kąpielisko Ruda. Plany mówią o ostatnim week-
endzie miesiąca, czyli 26 i 27 maja, ale najlepiej przy pogo-
dzie iście plażowej śledzić internetowe strony urzędu miasta 
i MOSiR-u, bo tam informacje o otwarciu Rudy na pewno się 
pojawią. W maju kąpielisko będzie ewentualnie otwarte od 
godz. 12 do 18; bilety – ulgowy 4 zł; normalny 6 zł. W czerw-
cu Ruda będzie już czynna znacznie dłużej, a bilety będą nie-
co droższe.                                                                  (WaT)

Takie wyłożenie trwa zwykle blisko miesiąc. 
Zgodnie z procedurą planistyczną w przypad-
ku każdego takiego planu odbywa się również 
dyskusja publiczna na temat zaproponowanych 
w projekcie rozwiązań. W wyznaczonych termi-
nach mieszkańcy mogą też składać swoje uwa-
gi do planów. Trzeba to zrobić pisemnie, po-
dając swoje imię i nazwisko bądź nazwę repre-
zentowanego przez nas podmiotu, nasz adres 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy. Adresatem tych uwag jest prezy-
dent Rybnika, który decyduje o ich uwzględ-
nieniu bądź odrzuceniu, a ostateczną uchwałę 
w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania 
przestrzennego dla kolejnego kwartału podej-
muje Rada Miasta Rybnika.

Oto garść informacji z funkcjonującej w ma-
gistracie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:

– do 11 maja można składać uwagi dotyczą-
ce projektu planu zagospodarowania obej-
mującego obszar w rejonie ul. Chodkie-
wicza w dzielnicy Niedobczyce przy gra-
nicy z Niewiadomiem (MPZP 39). W urzę-
dzie projekt był wyłożony do 27 kwietnia,  
a dyskusja publiczna na temat projektu mia-
ła się odbyć 26 kwietnia.

– do 28 maja będzie w urzędzie wyłożony pro-
jekt planu obejmujący obszar ul. Brackiej 
w dzielnicy Kłokocin (MPZP 37-2). Dys-
kusja publiczna nad projektem odbędzie się 
17 maja o godz. 16 (UM przy ul. Bolesława 
Chrobrego 2, sala nr 264 na II piętrze). Uwa-
gi do projektu można z kolei składać do 11 
czerwca bieżącego roku.

– również w maju Miejska Pracownia Urba-
nistyczna planuje wyłożyć do publicznego 

wglądu projekty trzech kolejnych planów, 
obejmujących obszary w rejonie ulic: Ze-
brzydowickiej w dzielnicy Zebrzydowi-
ce (MPZP 22-1), Piotra Skargi w dzielni-
cy Niewiadom (MPZP 44) i ul. Rudzkiej  
w dzielnicy Chwałęcice (MPZP 52-1).
W czasie kwietniowej sesji rady miasta rad-

ni jednogłośnie zdecydowali o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany dokumentu bazowego 
w planowaniu urbanistycznym, czyli Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rybnika, uchwalonego 
w 2016 roku. Jak tłumaczył pełnomocnik pre-
zydenta miasta ds. inwestycji i zagospodarowa-
nia przestrzennego Tomasz Cioch, planowane 
zmiany mają dotyczyć pięciu terenów: rejonu 
ul. Rudzkiej w Stodołach, gdzie na terenie prze-
znaczonym na sport i wypoczynek jest usytu-
owany dwór pocysterski, który nowy właściciel 
i inwestor chce przeznaczyć na cele mieszka-
niowe; obszaru ul. Poloczka w Grabowni, gdzie 
właściciele działek domagają się dopuszczenia 
tam zabudowy jednorodzinnej (teren uzbrojo-
ny z dostępem do drogi publicznej); rejonu ul. 
Bratków w Orzepowicach, gdzie część tere-
nu „zieleni” ma zostać przeznaczona pod bu-
downictwo jednorodzinne; rejonu ul. Żorskiej, 
gdzie zaplanowana w obecnym studium tzw. 
droga klasy zbiorczej koliduje z inwestycyjny-
mi planami mającej tam siedzibę firmy Tesko 
Steel; wreszcie terenu po chwałowickiej części 
ul. Składowej. Obecnie, ze względu na zapisy 
studium, budownictwo jednorodzinne rozwija 
się tylko po drugiej stronie ulicy, czyli na tere-
nie Radziejowa. Planowana zmiana ma wpro-
wadzić budowlane równouprawnienie terenów 
po obu stronach Składowej.                  (WaT)

Planowane zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania będą dotyczyć m.in. tego pocysterskiego 
dworu w Stodołach

Maj bez yntek, ale z Rudą

2 maja urząd pracuje
W środę 2 maja, czyli w środku rozpoczynającej maj  

trzydniowej majówki, urząd miasta będzie czynny jak  
w każdą środę od godz. 7.30 do 15.30.

Prezydent Rybnika zaprasza 
na obchody święta Konstytucji 3 Maja

godz. 10.30
bAzyLIKA ŚW. ANTONIEGO 
– uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Oprawa muzyczna: 

Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” oraz chór młodzieżowy Bel Canto  
z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich

– złożenie hołdu przed pomnikiem Jana Pawła II
– przemarsz na Rynek
RyNEK
– wysłuchanie hymnu państwowego
– podniesienie flagi państwowej
– okolicznościowe wystąpienie Prezydenta Rybnika
– złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi
– zakończenie uroczystości
Zachęcamy również, by uczcić święto Konstytucji 3 Maja, wywieszając  
w tym dniu flagę państwową, a najlepiej niech zdobi ona nasze domy już 
wcześniej, bo 2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie majówki Muzeum w Rybniku będzie czynne: we wtorek 
1 maja od godz. 13 do 16 i w czwartek 3 maja od godz. 13 do 16.

Plany, zmiany i dyskusje
W związku z opracowywaniem przez Miejską Pracownię Urbanistyczną 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych części miasta, 
w magistracie są wykładane do publicznego wglądu ich projekty.
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Książki napłynęły do Rybnika z różnych 
stron Polski, m.in. z Łodzi, Krakowa i Wrocła-
wia, a wśród zgłoszonych tytułów dominuje 
oczywiście proza, ale są też tomiki poetyckie, 
pozycje adresowane do dzieci, książki biogra-
ficzne czy podróżnicze. Wśród kandydujących 
do nagrody są tak popularni autorzy, jak Mar-
ta Fox, Joanna Bator czy Dorota Masłowska.

Ze zgłoszonymi książkami zapoznaje się te-
raz kapituła konkursu, którą tworzą przedsta-
wiciele ośrodków literackich i uniwersyteckich 
z różnych części kraju. Gremium to wskaże 
najpierw 20 wybranych tytułów, a potem ogło-
si pięć książek nominowanych do nagrody Ju-
liusza. Tegorocznego zwycięzcę, który otrzyma 
nie tylko efektowną statuetkę, ale i 40 tys. zł, 
poznamy w czasie październikowych Rybnic-
kich Dni Literatury. Pierwszą laureatką Juliu-

sza w 2016 roku została Małgorzata Czyńska, 
autorka biograficznej książki „Kobro. Skok  
w przestrzeń”. 

– Dzięki ustanowieniu Górnośląskiej Nagro-
dy Literackiej „Juliusz” Rybnik stał się forum 
dyskusji o literaturze współczesnej. Nagroda 
opatrzona imieniem patrona – Juliusza Roge-
ra – człowieka wszechstronnego, lekarza, etno-
loga, etnografa, a jednocześnie ornitologa, ento-
mologa, językoznawcy i społecznika – to także 
ważny element przywracania pamięci o tej wyjąt-
kowej postaci i jej spuściźnie – mówi Agniesz-
ka Skupień, rzecznik prasowy urzędu miasta. 

W ramach planowanego na koniec maja Fe-
stiwalu Nauki na terenie poszpitalnego kom-
pleksu Juliusz odbędzie się spotkanie z auto-
rami książki „Sen Alicji, czyli jak działa mózg” 
– Marią Mazurek i Marcinem Wierzchowskim, 
którzy obrazowo i przystępnie opisali w niej 
procesy zachodzące w naszym mózgu. Ich dzie-
ło doskonale koresponduje i z tematyką festi-
walu, i z miejscem, w którym będzie się odby-
wał. Po dwa egzemplarze konkursowych ksią-
żek trafiły już do Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Rybniku i są już dostępne dla 
czytelników w wypożyczalni biblioteki głównej 
oraz filii nr 8 przy ul. Reymonta. Zapraszamy 
więc do lektury!                                       (WaT)

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka 
można już wypożyczyć książki zgłoszone do tegorocznej 
Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”

Tych, jak wszyscy zgodnie przyznają jest na 
szczęście z roku na rok coraz mniej. Przybywa 
za to uczestników, a w tym roku do akcji przy-
łączyli się również rowerzyści i miłośnicy nordic 
walkingu. Spora część kajakarzy odpowiedzia-
ła na apel Jacka Klucznioka, organizatora spły-
wów, i pojawiła się na przystani kajakowo-ro-
werowej Aktywnych w Stodołach w efektow-
nych przebraniach. Na miejscu jak co roku za-
meldował się też burmistrz Kuźni Raciborskiej 

Paweł Macha i prezy-
dent Rybnika Piotr Ku-
czera. W sobotnie popołudnie na przystani  
w Stodołach odbyło się wielkie, muzyczne 
szantowanie. W dziewiątym sprzątaniu Rudy  
w ciągu dwóch dni wzięło udział 400 osób. Ak-
cję wsparła Fundacja PGE Eneria Ciepła.

Kajakarzy, wędkarzy i miłośników rekre-
acji tym razem prezydent Piotr Kuczera za-
prasza na jeszcze jedne rzeczne porządki,  

czyli organizowane po raz pierwszy Sprząta-
nie Nacyny, które zaplanowano na sobotę 19 
maja. Uczestnicy akcji mają sprzątać koryto rze-
ki na wysokości bulwarów, częściowo z kaja-
ków, a częściowo na piechotę. Szczegóły doty-
czące m.in. miejsca zbiórki będzie można zna-
leźć na stronie internetowej miasta (rybnik.eu).

(WaT)      

Z a c z y t a n a  k a p i t u ł a

Posprzątali Rudę, 
posprzątają i Nacynę

126 książek zgłoszono do tegorocznej, 
t r z e c i e j  j u ż  e d y c j i  k o n k u r s u  
o Górnośląską Nagrodę Literacką 
„Juliusz”, ustanowioną przez prezydenta 
Rybnika. Zwycięską książkę i jej autora 
poznamy tradycyjnie w październiku, 
podczas Rybnickich Dni Literatury.

Podobnymi programami mają też zostać ob-
jęte inne duże śląskie miasta, m.in. Katowice, 
Gliwice i Zabrze. Po wcześniejszych konsulta-
cjach ogłoszenie tych programów ma nastąpić 
w czwartym kwartale tego roku. 

17 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim  
w Katowicach prezydent Piotr Kuczera spotkał się  

z pełnomocnikiem premiera ds. programu 
„Czyste Powietrze”. – Przedstawiłem panu 
pełnomocnikowi specyfikę naszego miasta oraz 
wszystkie istotne informacje dotyczące systemu 
ciepłowniczego, producentów ciepła i spraw 
własnościowych, a przedstawiając regulamin 
naszych miejskich ekodotacji, opowiedziałem  

o konkretnych działaniach miasta w walce o po-
prawę jakości powietrza. Otrzymałem zapewnie-
nie, że sytuacja Rybnika będzie teraz dogłębnie 
analizowana. Pan pełnomocnik ma na pewno 
dobrą wolę i świadomość skali problemu. Cze-
kamy na konkrety – powiedział nam po spotka-
niu prezydent Piotr Kuczera.

Izabela Kloc, szefowa rybnickiego PiS-u, po-
informowała też, że do premiera Morawieckie-
go dotarły prace plastyczne rybnickich przed-
szkolaków, które rysowały i malowały swoje 
wyobrażenia smogu. Premier miał zapewnić, 
że „zareaguje”.                                      (WaT)

Czekamy na rządowy program
16 kwietnia przedstawiciele lokalnych struktur PiS-u, czyli partii rządzącej, 

zapowiedzieli, że rząd pomoże Rybnikowi w walce ze smogiem w ramach skrojonego na 
potrzeby naszego miasta indywidualnego programu. 

Kajakarzom sprzątającym Rudę dopisała pogoda, więc i humory dopisywały również

21 i 22 kwietnia przy pięknej wiosennej pogodzie, po raz 
dziewiąty odbyło się wielkie sprzątanie rzeki Rudy, czyli spływ 
otwierający kajakowy sezon, którego uczestnicy wyzbierali 
szpecące koryto rzeki śmieci. 
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Po długiej chorobie w wieku 78 lat 26 mar-
ca zmarł Jerzy Michalski (ur. 29 września 
1939 roku), nauczyciel, wychowawca mło-
dzieży, dyrygent chóralny, przewodnik tury-
styczny i miłośnik gór. Pochodził z rodziny na-
uczycielskiej – jego ojciec był kierownikiem 
szkół w Marklowicach i Niedobczycach, gdzie 
tuż po wojnie rodzina mieszkała w budynku 
szkolnym dzisiejszej SP nr 21. Jerzy Michal-
ski tę tradycję kontynuował: był absolwentem 
Liceum Pedagogicznego w Rybniku (uczęsz-
czając jednocześnie do szkoły muzycznej  
w klasie skrzypiec), Studium Nauczycielskie-
go w Raciborzu oraz Wydziału Wychowa-
nia Muzycznego Państwowej Wyższej Szko-
ły Muzycznej w Katowicach. W 1961 zawo-
dowo związał się z Rybnikiem – pracował  
w Szkole Podstawowej nr 10, której został dy-
rektorem i gdzie stworzył pierwszy w historii 
szkoły chór dziecięcy; z Jego inicjatywy obok 
szkoły powstało też miasteczko ruchu dro-
gowego, w którym wielu uczniów rybnickich 
szkół zdawało egzaminy na kartę rowerową. 
Po przekształceniu z Jego inicjatywy Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Chrobre-
go w Młodzieżowy Domu Kultury (1985) zo-
stał pierwszym dyrektorem tej placówki. Po-
szerzała ona i urozmaicała ofertę kierowaną 
do dzieci i młodzieży; a w filii MDK przy ul. 
Chabrowej Jerzy Michalski powołał do ży-
cia działającą do dziś modelarnię. Za swo-
ją działalność pedagogiczną otrzymał szereg 
odznaczeń i wyróżnień, w tym Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej (1991) i Medal Mi-
kołaja (2005) przyznawany przez prezydenta 
Rybnika wybitnym pedagogom. Podczas jego 
wręczania dyrektor MDK Barbara Zielińska  

powiedziała (Jerzy Michalski) „…z miłością  
i pasją realizował swoje powołanie wycho-
wawcy, nauczyciela, przewodnika i społeczni-
ka, a jego poczynaniom towarzyszyło zawsze 
poczucie odpowiedzialności za każdego mło-
dego człowieka. Był też pomysłodawcą Festi-
walu Piosenki Turystycznej organizowanego 
przez MDK i jeszcze po przejściu na emery-
turę w 1991 roku przewodniczył jego jury. Ten 
festiwal łączył Jego dwie wielkie pasje: tury-
stykę i muzykę. Od 1957 roku był członkiem 
PTTK i działaczem rybnickiego oddziału to-
warzystwa. Kochał góry, szczególnie bliskie 
były mu Beskidy, ale równie wiele jak o nich 
wiedział o swojej Małej Ojczyźnie i o prawie 
każdym zakątku kraju. Posiadając upraw-
nienia przewodnika górskiego, organizował 
m.in. rajdy młodzieżowe szlakami beskidz-
kimi i Ogólnopolskie Młodzieżowe Turnieje 
Turystyczno-Krajoznawcze i był wykładowcą 
na kursach dla przewodników. Posiadał licz-
ne odznaczenia i wyróżnienia PTTK, został 
też uhonorowany wpisem do Księgi Zasłużo-
nych Działaczy PTTK województwa śląskie-
go oraz medalem „Za Zasługi dla Turysty-
ki”. Jako zapalony turysta w 1994 roku wydał 
przewodnik „Znakowane szlaki turystyczne 
ziemi rybnicko-wodzisławskiej”. 

Drugą, muzyczną pasję realizował  
w szkole, a także jako dyrygent amator-
skich chórów. Przez ponad 40 lat był zwią-
zany z Domem Kultury w Radlinie, gdzie 
prowadził kilka zespołów śpiewaczych. 
Jako animator kultury był wielokrotnie 
nagradzany: m.in. Złotą Odznaką „Za-
służony w Rozwoju Województwa Kato-
wickiego” (1990), zaś wspólnie z chórem 

im. Juliusza Sło-
wackiego z Ra-
dlina otrzymał 
najwyższe wy-
różnienie śpie-
wacze – Odzna-
kę Honorową 
Złotą z Wień-
c e m  L a u r o -
wym, przyznawane przez Zarząd Głów-
ny PZCHiO w Warszawie. Z chórem im. 
Słowackiego, który prowadził nieprze-
rwanie od 1977 do 2009 roku, łączyła Je-
rzego Michalskiego więź szczególna. Pod 
Jego kierownictwem chór zaczął zdobywać 
najwyższe laury na konkursach i przeglą-
dach, przybywało też młodych śpiewaków. 
Jego podopieczni cenili Go za wiedzę mu-
zyczną, pasję turystyczną, kulturę osobi-
stą i odpowiedzialność. Miał osobowość  
i charyzmę; wśród współpracujących z nim 
na wielu polach osób cieszył się autoryte-
tem i szacunkiem, miał w sobie powagę  
i powściągliwość, wymagał od innych, ale 
przede wszystkim od siebie. 

Chórzyści Słowackiego do dziś wspominają 
wspólne wycieczki, na których Jerzy Michal-
ski występował w podwójnej roli dyrygenta  
i przewodnika. – Ten chór był dla Niego ra-
dością i dumą – uważają Jego bliscy. Msza 
żałobna odbyła się w kościele w Niedobczy-
cach; Jerzy Michalski spoczął na cmentarzu 
w tejże dzielnicy. 

Brakowało Go już wtedy, kiedy z powo-
du choroby wycofał się z życia publicznego, 
teraz będzie Go brakować jeszcze bardziej.   

 Wiesława Różańska

Z głębokim żalem 
przyjąłem wiadomość  

o odejściu do Domu Ojca

ks. franciszka Kubina
pierwszego proboszcza  
parafii Wniebowzięcia  

Najświętszej Maryi Panny
w Rybnickiej Kuźni.

Wszystkim bliskim
składam najszczersze wyrazy współczucia
oraz zapewniam o pamięci i modlitwie,
dziękując Panu za Jego życie i posługę.

Poseł na Sejm RP
Grzegorz Janik

Wspomnienie o Jerzym Michalskim

Kalendarz „Jestem z Rybnika 2018” zwyciężył w międzynarodo-
wym festiwalu i konkursie kalendarzy Zoom Art. 

Od czterech lat jury konkursu złożone z reprezentantów Akademii Sztuk 
Pięknych, agencji AgirArt i One Media Group, ilustratorów i fotografi-
ków przyznaje statuetki za najlepsze kalendarze. – Tak jak film trzeba wy-
reżyserować, tak tutaj powstają scenariusze na produkcje zdjęciowe, typo-
graficzne i różne kreacje graficzne – powiedział Piotr Chodak, współorga-
nizator Zoom Art podczas finału konkursu 6 kwietnia w Rondzie Sztuki 
w Katowicach. Inicjatywa powstania rybnickiego kalendarza zrodziła się  
z potrzeby wyróżnienia osób, które wpływają na życie naszego miasta i dla 
których Rybnik jest małą ojczyzną. Przypomnijmy: autorem fotografii ryb-
nickiego kalendarza jest Marcin Giba, a ich bohaterami są m.in. księgarz 
Jan Grzonka, szachowa arcymistrzyni Karina Szczepkowska, raper i pro-
ducent muzyczny Tomasz Iwanca Grubson oraz żużlowiec Kacper Wory-
na. Tegoroczna edycja rybnickiego kalendarza została wzbogacona o tek-
sty pisane po śląsku. To efekt współpracy z firmą Gryfnie, która przygoto-
wała też koszulki, skarpetki i czapki z napisem „Jeżech z Rybnika”. Moż-
na je kupić w Halo! Rybnik. 

(S)

12 miesięcy z nagrodą
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Chwałowice, Śródmieście, Paruszowiec-Pia-
ski, Niedobczyce i Niewiadom – to właśnie 
tam ruszyła realizacja kolejnych, tym razem 
aż 39 inicjatyw wymyślonych przez samych 
mieszkańców dla mieszkańców tych dzielnic.  
To efekt projektu „Rybnik ReWITA”, będące-
go częścią współfinansowanego przez UE pro-
gramu „Rewitalizacja miasta – nowa energia 
rybnickiej tradycji”, któ-
ry na zlecenie Rybnika 
realizują wspólnie Cen-
trum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych i Stowarzy-
szenie „17-tka”. W grud-
niu zakończyła się pierw-
sza edycja tego projektu, 
w czasie której w pięciu 
wspomnianych dzielni-
cach zrealizowano łącz-
nie 25 lokalnych inicja-
tyw, wtedy jeszcze wy-
branych przez komisję 
konkursową. Teraz pod-
jęcie decyzji o tym, któ-
ry z pomysłów doczeka 
się realizacji, pozostawia-
no mieszkańcom. – Oni 
sami najlepiej wiedzą, ja-
kie są ich potrzeby, proble-
my i oczekiwania i które z 
przedstawionych projek-
tów chcieliby wprowadzić 
w życie – mówi Grzegorz 
Głupczyk, prezes stowa-
rzyszenia „17-tka”, który 
wspólnie z Kamilem Ja-
kubiakiem z CRIS-u ko-
ordynuje projekt „Rybnik 
ReWITA”. Od 20 do 23 marca w pięciu rewita-
lizowanych dzielnicach odbyły się więc głoso-
wania nad zgłoszonymi projektami.

Familoki kontra bloki 
i Kobiety na murale!*

Z 45 propozycji mieszkańcy wybrali 39 po-
mysłów – po osiem dla każdej z pięciu rewita-
lizowanych dzielnic, z wyjątkiem Niedobczyc, 
gdzie zgłoszono i wybrano siedem inicjatyw. 
Najbardziej kreatywni okazali się mieszkańcy 
Niewiadomia, którzy opracowali aż 11 autor-
skich propozycji. Tam też padł rekord frekwen-
cji – w Industrialnym Centrum Kultury do urn 
wrzucono 158 kart do głosowania (w Paruszow-
cu było ich 75, w Niedobczycach – 78). – Ubie-
głoroczne inicjatywy lokalne pozwoliły mieszkań-
com Niewiadomia uwierzyć, że mogą zrobić coś 
fajnego. Przykładem dla nich byli sąsiedzi i zna-
jomi, którzy opracowali i zrealizowali własne po-
mysły, więc teraz uznali, że skoro innym się uda-
ło, to może i oni z powodzeniem sięgną po 3 tys. 
zł i kreatywnie je wykorzystają. To spowodowało 
lawinę pomysłów adresowanych do młodszych  
i starszych. Cieszę się, że udało się nam  

zmobilizować mieszkańców do wspólnego dzia-
łania, ale też do ujawnienia swoich zaintereso-
wań. Okazało się, że w Niewiadomiu mamy 
wylęgarnię pomysłów i talentów – mówi Kata-
rzyna Karpowicz, animatorka z Niewiadomia.  
23 marca w Industrialnym Centrum Kultu-
ry zagłosowano na osiem z 11 lokalnych po-
mysłów upublicznionych wcześniej w interne-

cie (https://pl-pl.facebook.com/rybnikrewita/).  
– W ramach „Niewiadomskiej olimpiady” pla-
nujemy rajd rowerowy dla amatorów, który pro-
wadzić będzie od kopalni Ignacy, drogami Nie-
wiadomia i zakończy się wspólnym ogniskiem. 
Chcemy też zorganizować mecz siatkówki lub 
koszykówki, a ostatni dzień olimpiady przezna-
czymy dla miłośników nordic walkingu i pił-
ki nożnej. Całość zakończymy wspólnym oglą-
daniem meczu mistrzostw świata Polska – Ko-
lumbia. Sprzęt sportowy, jaki kupimy w ramach 
projektu, będzie nieodpłatnie użyczany wszyst-
kim chętnym – opowiada pan Damian, którego 
pomysł zdobył 81 głosów i będzie realizowany  
w Niewiadomiu od 22 do 24 czerwca.

 
Cuda-wianki 
i Mamusie wychodzą z domu 

Pula środków dla każdej z dzielnic to 24 tys. zł 
(3 tys. zł na pomysł). Realizacji doczeka się też 
jeden z dwóch projektów opracowanych przez 
mieszkańców osiedla przy ul. Kwiotka w Nie-
wiadomiu. – Nasze pomysły wynikają z potrzeb 
zgłaszanych przez mieszkańców naszego osie-
dla. Jest tutaj sporo dzieci, dla których chcieli-

byśmy stworzyć boisko z małymi bramkami, ale 
projekt pt. „Aktywne osiedle” zakłada też strefę 
rekreacji i zajęcia fitnessu i jogi na trawie – wy-
licza pani Katarzyna, jedna z jego pomysło-
dawczyń. Dzięki reWICIE w dzielnicy zreali-
zowane zostanie też coś dla mam, które ponie-
działkowe wieczory spędzą, grając w siatkówkę  
w SP nr 23, ale też dla najmłodszych uczestni-

ków warsztatów „Kre-
atywny świat dziecka” 
oraz dla pełnych pasji 
seniorów. – Planuje-
my warsztaty stolarskie 
i pokoleniowe, ale też 
zajęcia tańca brzucha, 
zumby i jogi z elemen-
tami medytacji oraz wy-
cieczkę. Chcemy rozwi-
jać pasje i zaintereso-
wania, realizować nowe 
pomysły, integrować 
się z innymi seniorami  
i kreatywnie spędzać 
wolny czas – mówi Eu-
genia Białous. Seniorzy 
z Niewiadomia brali już 
udział w pierwszej edy-
cji reWITY. Podobnie 
jak autorki audioprze-
wodnika i warsztatów 
plastycznych o zna-
nych rybniczankach, 
które teraz planują po-
święcić im mozaikowy 
mural w Śródmieściu.  
W jego powstanie za-
angażowała się ryb-
nicka fundacja Nido,  

a efekty będzie można podziwiać najprawdopo-
dobniej już w maju. – W trakcie głosowania w bi-
bliotece mieszkańcy Śródmieścia z przedstawionych 
propozycji wybrali też m.in. wycieczkę szlakiem re-
witalizowanych dzielnic, cykl spotkań dla młodych 
mam z udziałem specjalistów z różnych dziedzin czy 
zajęcia aikido dla dzieci i młodzieży – wylicza Doro-
ta Honisz z CRIS-u, animatorka ze Śródmieścia. 
W Chwałowicach zrealizowane zostaną naukowe 
warsztaty „Dziecięca kopalnia wiedzy”, „Kijowe 
wyjścia” dla miłośników nordic walkingu i festyn 
sportowy „Familoki kontra bloki”. Mieszkańcy 
Paruszowca-Piasków postawili na zieleń i wybrali 
m.in. projekty „Ogrody Ogrodowskiego” i „ReWI-
TA Paruszowiec zakwita”. Dzieci z Niedobczyc po-
jadą na wycieczkę do Tarnowskich Gór w ramach 
projektu „Z rodziną raźniej – z mamą w świat”,  
a lokatorzy budynku przy ul. Andersa 17 zago-
spodarują jego otoczenie. Realizacja 39 inicjatyw 
w pięciu rybnickich dzielnicach na łączną kwo-
tę 118.700 zł zakończy się 30 czerwca. W czerwcu 
też ruszy kolejny konkurs na inicjatywy obywatel-
skie, które będą realizowane w czasie wakacji. 

Sabina Horzela-Piskula 

*Tytuły niektórych zwycięskich pomysłów

Jednym z projektów realizowanym w Niewiadomiu są „Cuda-wianki”, czyli cykl kreatywnych warsztatów dla mieszkańców

Mieszkańcy mieszkańcom
Taniec brzucha dla seniorów? Czemu nie. Warsztaty jogi na trawie dla pań? 

Proszę bardzo. A może ogródek społeczny, zajęcia kulinarne lub nauka jazdy 
na rolkach? Nic prostszego! Dzięki projektowi „Rybnik ReWITA” mieszkańcy 
pięciu rewitalizowanych dzielnic miasta sami opracowali różnorodne pomysły, 
sami wybrali te, które uznali za najciekawsze, a teraz sami je zrealizują. 
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– Diagnoza pozwoli nam tak postawić akcen-
ty, że w kolejnych latach będziemy mieli wspól-
ny i spójny projekt organizacji życia kulturalne-
go w naszym mieście. Bardzo istotne jest pre-
zentowanie rybnickich twórców, ale też kształ-
towanie odbiorców i pokazywanie mieszkań-
com oraz młodemu pokoleniu, że kultura jest 
ważna – mówił prezydent Piotr Kuczera w DK  
w Boguszowicach, gdzie spotkali się twórcy kul-
tury, animatorzy, artyści i osoby zainteresowa-
ne działaniami kulturotwórczymi w mieście. 
To oni jako pierwsi poznali efekty badań prze-
prowadzonych przez Artura Celińskiego w ra-
mach programu „DNA Miasta”, który zajmu-
je się diagnozowaniem stanu miejskiej polityki 
kulturalnej i sprawdza, w jaki sposób warunki 
tworzone przez samorządowców wpływają na 
rozwój kultury. Od 2009 roku takie programo-
we badania odbyły się w 23 polskich miastach. 
Te w Rybniku przeprowadzono na podstawie 
wywiadów z animatorami, twórcami kultury  
i jej odbiorcami, analizy dokumentów dotyczą-
cych rybnickiej kultury i jej struktur oraz 70 in-
ternetowych ankiet wypełnionych przez zain-
teresowanych. – Jesteście przekonani, że kultu-
ra ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta 
i nie przekonani co do roli i odpowiedzialności 
urzędu miasta. Niektórzy z respondentów uwa-
żają, że UM powinien ograniczyć się do roli ko-
ordynatora i nie powinien wchodzić w buty ani-
matora kultury, inni, że to właśnie do miasta na-
leży odpowiedzialność za organizację i anima-
cję wydarzeń kulturalnych – mówił Artur Celiń-
ski, redaktor ponad dziesięciu raportów badaw-
czych dotyczących polityki kulturalnej w pol-
skich miastach. Celiński zwrócił uwagę, że ba-
dani czują dumę z Rybnika, ale tęsknią za sztu-
ką wysoką, akceptują nowe podejście władz 
do kultury, ale zarzucają im brak konsekwen-
cji. – Pojawiły się opinie, że władza ma wiele po-
mysłów, lepszych lub gorszych, które jednak czę-
sto ulegają zmianie; dotyczy to również struktur 
zarządzania kulturą. Oczywiście nie było to za-
planowane, ale w Rybniku jest już trzeci wicepre-
zydent zajmujący się tą dziedziną, a biuro kultu-
ry przechodzi ponowną metamorfozę.

Niech się dzieje…
Artur Celiński mówił też o mylnym celu po-

lityki kulturalnej zawartym w haśle „niech się 
dzieje”. – Ma się dziać dużo i wszędzie – w in-
stytucjach, dzielnicach i w centrum, ale takie  

podejście wiąże się z wyborem drogi na skró-
ty. Nie zastanawiamy się bowiem nad sensem  
i znaczeniem tych wydarzeń dla całego miasta. 
W wywiadach jednogłośnie zwracaliście uwa-
gę, że fantastyczne jest to, że w mieście wiele się 
dzieje, ale też, że nic z tego nie wynika. Pytanie, 
czy rzeczywiście powinno dziać się jeszcze wię-
cej, bo pojawiały się również głosy – być może 
w związku z brakiem koordynacji tak wielu im-
prez – że para idzie w gwizdek – mówił. Celiński 
wspomniał o kompleksowym informatorze kul-
turalnym, unikalnej strukturze miejskich insty-
tucji kultury i dobrych relacjach łączących śro-
dowisko twórców kultury. Tak dobrych, że pa-
radoksalnie osłabiają twórczy ferment i prowa-
dzą do powstania towarzystwa wzajemnej ad-
oracji. – Doskonale się znacie i uważacie na to, 
żeby wzajemnie się nie skrytykować i nie powie-
dzieć złego słowa o kolegach z branży. Zwraca-
cie uwagę, że część wydarzeń kulturalnych jest 
przaśna, a część zmienia tylko daty, nie zmienia-
jąc treści. Widać więc, że nie wszystkie imprezy 
warte są kontynuowania, ale skoro nie ma w tej 
sprawie dialogu i brakuje tak potrzebnego twór-
czego fermentu, to nie ma też odwagi, by powie-
dzieć otwarcie, że pewne wydarzenia kulturalne 
nie powinny być dalej realizowane – mówił Ce-
liński. Przedstawił też opinie respondentów na 
temat placówek kultury (najwyżej oceniane: 
TZR i biblioteka) i dane dotyczące ich przy-
chodów (najwyższe TZR) oraz zachęcał dyrek-
torów do większej aktywności w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Sporo miejsca poświę-
cił rosnącym wydatkom miasta na kulturę, któ-
re w latach 2012-2017 wyniosły w sumie ponad 
106 milionów zł (średnio na rok 18 mln zł), nie 
licząc kosztów remontów. 

Quo vadis, kulturo?
– Usłyszałem o tym pomyśle przed godziną. Są-

dzę, że każdy potrzebuje dalekosiężnych i ambit-
nych celów, bo powodują one pewną mobiliza-
cję – mówił prezydent o propozycji Artura Ce-
lińskiego, by miasto ubiegało się o tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury 2029, którą uczestnicy forum 
poparli niemal jednogłośnie. – Poprzedni konkurs 
dobrze zrobił miastom ubiegającym się o ten tytuł, 
a po drugie to doskonała okazja do tego, by za-
planować w mieście kluczowe wydarzenia kultu-
ralne – mówił Celiński. Jego zdaniem Rybnik ma 
szansę w konkursie, bo kultura się zmienia – ro-
śnie znaczenie kultury tworzonej w lokalnych  

społecznościach, a nie w miastach-molochach. 
Zaproponował też organizację w mieście letniej 
szkoły animacji i edukacji oraz opracowanie sys-
temu edukacji kulturalnej, co dotąd udało się 
tylko w Warszawie. Radził też, by zainwestować  
w stypendia artystyczne i ustalić system spra-
wozdawczości i koordynacji wydarzeń. – Przy ta-
kiej liczbie imprez to konieczne – mówił. Te i inne 
przedstawione w czasie forum propozycje będą 
omawiane z przedstawicielami rybnickiego śro-
dowiska kultury podczas majowych warsztatów. 
Pierwsze pomysły, jak choćby stworzenie w mie-
ście festiwalu społecznego, zgłoszono już pod-
czas forum w Boguszowicach, którego gwiazdą 
był dziennikarz i prezenter Maciej Orłoś. W wy-
kładzie „Alfabet wystąpień” radził, co i jak mó-
wić, czego unikać, a nawet jak siedzieć i gestyku-
lować, aby zrobić wrażenie na widzach. 

Sabina Horzela-Piskula

IV Rybnickie Forum Kultury

Kultura zdiagnozowana

Diagnoza już jest. Tym razem jednak nie chodzi o popularny, 
rybnicki serial TVN-u, ale o ocenę stanu miejskiej polityki kulturalnej. 
Diagnozę postawił Artur Celiński, specjalizujący się w polityce 
kulturalnej i jej znaczeniu dla rozwoju miast, 13 kwietnia w Domu 
Kultury w Boguszowicach podczas IV Forum Kultury. Zaproponował 
on, by miasto ubiegało się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, 
ale zauważył też, że środowisko twórców i animatorów jest zmęczone 
mnogością imprez i brakiem ich koordynacji. 

Diagnozę stanu miejskiej polityki kulturalnej przedstawił Artur Celiński 
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dIAGNOzA: duma z własnego miasta * 
unikalna struktura instytucji kultury * koncen-
tracja na upowszechnianiu kultury * tęskno-
ta za sztuką wysoką * świadomość zmiany * 
zmęczenie zmianą * ambicja * przekonanie, 
że kultura ma kluczowe znaczenie dla rozwo-
ju miasta * brak zgodności co do roli i odpo-
wiedzialności za kulturę urzędu miasta * do-
strzeżenie zmiany po wyborach * dostrzeże-
nie braku konsekwencji * „niech się dzieje” 
jako cel polityki kulturalnej * wybór drogi na 
skróty * wzajemna adoracja * pasja kontra ru-
tyna * małe, ale sprawne środowisko twór-
ców kultury * przekonanie o dobrej współ-
pracy * dobra informacja * kiepska koordy-
nacja * ambiwalentny stosunek rybniczan do 
kultury i oferty kulturalnej * 

REKOMENdAcJE: ubieganie się o ty-
tuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 * orga-
nizacja konkursu na kluczowe wydarzenia 
kulturalne * stworzenie letniej szkoły anima-
cji i edukacji (w oparciu o dzielnicowe domy 
kultury, społeczności lokalne i osoby z ze-
wnątrz, w celu podniesienia kompetencji lo-
kalnych twórców kultury) * opracowanie sys-
temu edukacji kulturalnej * rezydencje dziel-
nicowe (zaproszenie artystów spoza Rybni-
ka, by np. przez kwartał w dzielnicach wspól-
nie z lokalnym środowiskiem pracowali nad 
projektami) * stypendia artystyczne * wdro-
żenie systemu sprawozdawczości i koordy-
nacji wydarzeń

19Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



cHWAŁOWIcE SĄ EKO! 24 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi młodzi ludzie ze wszyst-
kich chwałowickich placówek oświatowych (P nr 13 i nr 14, SP nr 13 i nr 35 oraz IV LO) prze-
szli ulicami dzielnicy w barwnym korowodzie, apelując: „Świat zadymiony ma same złe strony”, 
„Zgniatanie – sposób na opakowanie”, „Paląc w piecu byle czym, emitujesz smog i dym”. Finał 
ekologicznego happeningu odbył się w parku Górnika za domem kultury, przy akompaniamen-
cie orkiestry dętej kopalni Chwałowice. Zorganizowano go w ramach projektu Rybnik ReWITA.

PARKOMETRy NA KARTę. Przy kilku ulicach, na których są wyznaczone miejsca parkingowe, pojawiły się nowe parko-
metry, które umożliwiają płacenie za parkowanie nie tylko bilonem, ale i zbliżeniową kartą płatniczą. Sześć takich urządzeń 
zainstalowano w strefie płatnego parkowania przy ulicach: 3 Maja (do ul. Chrobrego), Kraszewskiego, Staszica, Jadwigi i Fe-
liksa Białych, Reymonta (ZUS) i przy placu Armii Krajowej. Przypominamy, że w strefie płatnego parkowania opłaty są po-
bierane za postój samochodu w dni robocze od godz. 8 do 18; w soboty, niedziele i święta parkowanie jest tam bezpłatne. 
Stawki opłat: pierwsza godzina – 2 zł; druga godzina – 2,20 zł; trzecia godzina – 2,50 zł; czwarta i każda następna – 2 zł.

WyKOPALI LOGO. W związku z wycofaniem się miasta z używania dotychczasowego logo 
promocyjnego Rybnika (pięć skaczących szczupaków) Pracownicy Rybnickich Służb Komu-
nalnych zdemontowali i wywieźli promocyjne szczupaki w rozmiarze XXL, które od kilku lat 
zdobiły jedno z rond na ul. Żorskiej. Jesienią w tym miejscu ma się pojawić figura bejsbo-
listy, nawiązująca do bogatej historii Silesii Rybnik, która rozgrywa swoje mecze na boisku 
w Ligockiej Kuźni. Szczupaki po liftingu mają trafić w jedno z rekreacyjnych miejsc Rybnika. 

SEzON OGRÓdKOWy. Sezon biesiadowania w letnich ogródkach prawie w pełni. Na rynku ostat-
nie ogródki pojawią się na początku maja. Na wszystkie miejsca podpisano już z dzierżawcami sto-
sowne umowy – w górnej pierzei rynku będzie osiem takich przybytków, zaś w dolnej sześć i do tego 
jeden restauracyjny ogródek w okolicach fontanny. Parasole i wystrój ogródków muszą spełniać okre-
ślone wymogi estetyczne. Stawki czynszu nie zmieniają się od lat – to 30 zł miesięcznie za 1 m2 dla 
ogródków serwujących piwo i alkohole i 15 zł dla bezalkoholowych (+23 proc. VAT dla wszystkich).

MŁOdzI STRAŻAcy. 15 kwietnia w hali sportowej w Boguszowicach odbył się halowy tur-
niej sportowo-pożarniczy młodzieżowych drużyn pożarniczych ochotniczych straży pożar-
nych. Wystartowało 11 drużyn chłopięcych i 5 dziewczęcych, które zmierzyły się na strażac-
kim torze przeszkód. Rywalizację dziewcząt wygrała drużyna OSP Wielopole przed Gotartowi-
cami i Kłokocinem, a wśród chłopców również młodzi strażacy z Wielopola przed rówieśnika-
mi ze Świerklan i Kamienia. W zawodach wystartowały też zaprzyjaźnione drużyny z Czech.  

RObOTA WRE. Piętrowy parking, który powstaje na terenie tymczasowego parkingu usytu-
owanego przy ul. Hallera, powoli nabiera kształtów, zwłaszcza że rozpoczęły się prace zmierza-
jące do wybetonowania rotundy. To w niej znajdzie się popularny ślimak, którym  kierowcy będą 
wjeżdżać na poszczególne parkingowe kondygnacje, gdzie ma się pomieścić 460 samochodów. 
Pierwsze z nich będą tam mogły zaparkować jesienią. To początek realizacji projektu Rzeczna 
obejmującego jeszcze kilka innych inwestycji, w tym budowę centrum edukacji artystycznej. 
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PAMIęcI NIE MOŻNA zGŁAdzIć. Szkoła Podstawowa nr 9 (dawne G nr 1) jest chyba jedy-
nym miejscem w Rybniku, gdzie regularnie, w kwietniu każdego roku wskrzeszana jest pamięć 
o Zbrodni Katyńskiej, której ofiarami padli również nauczyciele mieszczącej się tu przed wojną 
szkoły: kierownik Antoni Janik, Jan Skoczeń i Alojzy Borgowiec. – Pamięć o tym wydarzeniu jest 
naszym obowiązkiem, ale i przywilejem – mówiła dyrektor Małgorzata Pomykalska. Wspólnie 
ze szkołą akademię w 78. rocznicę zbrodni zorganizowała rybnicka Rodzina Katyńska z prze-
wodniczącą Krystyną Lelowicz (na zdj.), a tradycyjnie wzięli w niej udział płk Tadeusz Dłużyń-
ski ze Związku Piłsudczyków, reprezentujący miasto dyrektor Muzeum dr Bogdan Kloch, Kazi-
mierz Pogłódek z Klubu Inteligencji Katolickiej, przedstawiciele policji oraz Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku i nieliczne już grono stowarzyszonych w Rodzinie Katyńskiej, a także uczniowie 
szkoły. Zarówno wystąpienia gości, jak i oparty na przekazach dokumentalnych, listach, strzęp-
kach pamiętników oraz poezji montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów przypo-
mniały okoliczności zbrodni, zmowę milczenia wokół niej, a także wpływ, jaki na kondycję po-
wojennej Polski miała utrata ponad 20-tysięcznej rzeszy inteligencji. Obchody zakończyło tra-
dycyjnie nabożeństwo w bazylice św. Antoniego w intencji ofiar zbrodni.

KRWIOdAWSTWO NA RyNKU. Do października, w każdą pierwszą środę miesiąca prezydent Rybnika 
Piotr Kuczera oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu będą zachęcać ryb-
niczan i nie tylko do honorowego oddawania krwi. Akcja krwiodawstwa będzie każdorazowo organizo-
wana na rybnickim rynku. Pierwszą zorganizowano w środę 4 kwietnia. Specjalistyczny autobus racibor-
skiego centrum mieszczący w sobie małą stację krwiodawstwa stał na rynku od godz. 10 do 16. W tym 
czasie zgłosiły się 63 osoby chcące oddać krew. Po niezbędnym wywiadzie i badaniach lekarskich krew 
pobrano od 44 dawców. Zebrano łącznie 19 l i 450 ml tego niezastąpionego leku. – O tej akcji wcześniej 
nie wiedziałam, ale przechodziłam, zobaczyłam stojący ambulans i weszłam. W swoim życiu oddałam już 
23 litry krwi. To wielka satysfakcja ratować komuś życie w tak prosty sposób. Krwiodawcami są również 
moje córki – powiedziała nam spotkana w ambulansie niezwykle pogodna pani Teresa z Rydułtów. – Ry-
nek to bardzo dobre miejsce, zgłasza się wielu ludzi młodych i już aż 11 osób oddało krew po raz pierw-
szy w życiu. To wszystko jest bardzo budujące – powiedziała nam Barbara Mróz z raciborskiego centrum 
krwiodawstwa. Jednym z tych debiutantów był 19-letni Krzysztof z Jastrzębia-Zdroju, który przez niko-
go nienamawiany wszedł do autobusu-ambulansu z ciekawości i... oddał krew. Kolejne akcje krwiodaw-
stwa na rynku odbędą się w środy: 2 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 września i 3 października.

NAJAzd ROWERzySTÓW. Tylu rowerzystów ośrodek w Kamieniu jeszcze nie widział. W nie-
dzielę 22 kwietnia miała tam miejsce inauguracja tegorocznego cyklu Bike Atelier MTB Maraton. 
Cykl ten ma niedługą, bo ledwie czteroletnią historię, ale rowerzyści praktycznie od pierwszej 
edycji chwalą jego organizatorów za perfekcyjną organizację. Na starcie rybnickiego wyścigu, 
a właściwie wyścigów stanęło blisko 1100 osób, co jest nowym rekordem cyklu. Wyczynowcy 
rywalizowali na dystansie 64 km, mierząc się m.in. z piaszczystym podjazdem pod Grzybówkę 
w Golejowie, a hobbyści mieli do pokonania 35,5 km. Ale zorganizowano też wyścigi dla mło-
dych i bardzo młodych miłośników rowerów również tych biegowych – bez pedałów. Te od-
były się na terenie samego ośrodka i towarzyszyły im nie mniejsze emocje, zwłaszcza w przy-
padku rodziców, choć zauważyliśmy też maluszków, którzy odmówili startu. Wcześniej dwu-
krotnie Bike Atelier MTB Maraton zorganizował swoją wyścigową bazę na terenie boisk sąsia-
dujących z kąpieliskiem Ruda, ale trzeba przyznać, że ośrodek w Kamieniu nadaje się do tego 
dużo bardziej choćby za sprawą bogatszej infrastruktury i dających cień drzew. Kolejny wyścig 
tego cyklu odbędzie się 13 maja na zdecydowanie górskiej trasie wokół Żywca. Cały cykl obej-
muje dziesięć wyścigów, ostatni 14 października w Dąbrowie Górniczej.  
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PIERWSzy z JULIUSzA. Na terenie dawnego kompleksu szpitalnego Juliusz  rozpoczęła się  grun-
towna modernizacja pierwszego z budynków. To wolno stojący dawny oddział dermatologiczny. 
Na jego adaptację na potrzeby mającego tu funkcjonować centrum pomocy rodzinie, skupiające-
go instytucje działające na rzecz rodzin, m.in. filię Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, urząd 
miasta zdobył ponad 3 mln zł unijnego dofinansowania, przyznanego miastu w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zakres robót obejmu-
je m.in. przebudowę pomieszczeń, remont konserwatorski elewacji, adaptację części nieużytko-
wanego dotąd poddasza, przebudowę schodów zewnętrznych i budowę podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych. Wymienione zostaną oczywiście wszystkie instalacje. Budynek dawnej dermato-
logii jest młodszy od głównej części Juliusza, bo powstał w czasie rozbudowy szpitala w XX wie-
ku. – Budynek byłej dermatologii to pierwszy, ale nie jedyny z budynków dawnego szpitala miej-
skiego nr 1, który dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej przywrócony zostanie mieszkań-
com Rybnika – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Jeszcze w tym roku rozpoczną się pra-
ce przy pawilonie Rafał. W nawiązaniu do dawnego przeznaczenia budynku, w przyszłości będzie 
w nim prezentowana wystawa poświęcona historii medycyny i farmacji – zapowiada prezydent. 



– Jeszcze dwa lata temu to bezrobotni czekali 
na oferty pracy, dziś sytuacja się zmieniła – mó-
wiła Halina Koprowska, dyrektor katowickie-
go Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, w auli 
Centrum Kształcenia Inżynierów Politechni-
ki Śląskiej, gdzie 27 marca odbyły się rybnic-
kie targi pracy i przedsiębiorczości. – Obec-
nie mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracow-
nika. Wybór ofert pracy jest bardzo duży, za-
równo jeżeli idzie o pracę fizyczną, jak i biuro-
wą. Jeżeli komuś zależy na pracy, to na pewno  

ją znajdzie – mówi Ewelina Marszołek-Polań-
czyk, pośredniczka pracy i organizatorka tar-
gów. Były one skierowane zarówno do bezro-
botnych, jak i osób chcących zmienić pracę i po-
szukujących dodatkowego zatrudnienia, ale też 
do przyszłych absolwentów szkół. 50 wystaw-
ców przedstawiło około 600 różnych propozycji 
pracy, wśród nich lokalne firmy, jednostki OHP, 
urzędy pracy oraz prywatne agencje zatrudnie-
nia. Można było znaleźć pracę na etat, dodat-
kową, w kraju lub za granicą, np. w Czechach. 

Po raz pierwszy do grona wystawców dołączy-
ła Poczta Polska i Jeronimo Martins, właściciel 
Biedronki. – Przedstawiciele tej ostatniej zgło-
sili się sami. Co ciekawe, oferują pracę w Bie-
dronce nie tylko na cały etat, ale również na pół 
czy ¼ etatu, albo na weekend, więc mogą z niej 
skorzystać młodzi ludzie i osoby szukające do-
datkowego zajęcia – mówi pośredniczka pracy. 

Pracownik szklarni i magazynu, kucharz, 
opiekun osób starszych w Niemczech, spawacz, 
automatyk, ślusarz i lakiernik – to tylko niektó-
re oferty zaprezentowane podczas 19. Targów 
Pracy zorganizowanych przez rybnicki PUP. 12 
kwietnia w popularnym Okrąglaku swoje sto-
iska ustawiło 35 wystawców, cztery okoliczne 
urzędy pracy i trzy punkty pośrednictwa pracy. 
Rybnicka firma Doosan Babcock szukała m.in. 
inżyniera i elektromechanika, Classen-Pol re-
ferenta ze znajomością języka niemieckiego, 
rybnicka policja i straż graniczna – funkcjona-
riuszy, a przedsiębiorstwo Lazar – krawcowej  
i kontrolera jakości. – Łącznie mamy około 
1800 ofert pracy, czyli najwięcej w porównaniu  
z dotychczasowymi edycjami targów. Po raz 
pierwszy też od lat, już na tydzień przed targami 
mieliśmy zamkniętą listę wystawców, ale nasi 
pracownicy zbierali oferty od pozostałych praco-
dawców i będą je dziś prezentować – mówi Mał-
gorzata Tlołka, wicedyrektor PUP w Rybniku. 

Stopa bezrobocia w naszym mieście spada  
i obecnie wynosi 4,2 proc. (w powiecie – 6,5 proc.),  
przed rokiem wynosiła 5,7 proc. (8,4 proc.). 
– Mam wrażenie, że wystawców jest dziś wię-
cej niż osób szukających pracy, ale taką mamy 
obecnie sytuację na rynku pracy – mówił wi-
ceprezydent Piotr Masłowski, który wspólnie 
z przedstawicielami starostwa, rybnickiego  
PUP-u i Cechu Rzemiosł otworzył 19. edy-
cję targów.                                                     (S)

Porada gratis
Od ponad dwóch lat w Rybniku można za 

darmo otrzymać poradę prawną. W trzech 
z sześciu punktów uruchomionych na pod-
stawie rządowej ustawy tworzącej ogólno-
polski system nieodpłatnej pomocy i edu-
kacji prawnej, bezpłatnych porad udziela-
ją radcy z Okręgowej Izby Radców Praw-
nych oraz adwokaci z ramienia Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Katowicach. W kolej-
nych trzech dyżurują prawnicy zrzeszeni  
w Stowarzyszeniu na rzecz Poradnictwa 
Obywatelskiego „Dogma”.

Z pomocy mogą skorzystać osoby wskaza-
ne w ustawie: młodzi do 26. i seniorzy po 65. 
roku życia, kobiety w ciąży, osoby posiadające 
Kartę Dużej Rodziny i te, którym w poprzed-
nim roku, na podstawie ustawy o pomocy spo-
łecznej, przyznano świadczenie, kombatanci  
i weterani, a także osoby zagrożone lub poszko-
dowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową 

lub awarią techniczną. W sześciu punktach zlo-
kalizowanych w Śródmieściu, Chwałowicach, 
Boguszowicach Osiedlu i w dzielnicy Maro-
ko-Nowiny można otrzymać poradę z zakre-
su m.in. prawa rodzinnego, cywilnego, admi-
nistracyjnego, karnego, podatkowego, spadko-
wego, rzeczowego, pracy oraz ubezpieczeń spo-
łecznych. Co ważne, bezpłatna pomoc prawna 
nie obejmuje przedsiębiorców w zakresie pro-
wadzonej przez nich działalności, choć mogą 
z niej skorzystać osoby planujące rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Po poradę można 
się zgłosić wielokrotnie, bez względu na miej-
sce zamieszkania, a każda sprawa objęta jest 
tajemnicą. Specjaliści pomagają w rozwiązaniu 
konkretnego problemu prawnego, informują  
o obowiązujących przepisach, ale też pomagają 
w sporządzaniu oficjalnych pism. Z bezpłatnych 
porad można skorzystać: w Zakładzie Gospo-
darki Mieszkaniowej w Chwałowicach  
(ul. 1 Maja 59, parter; poniedziałki i środy 
od godz. 13 do 17, wtorki, czwartki i piątki  

od godz. 9 do 13), w Administracji Domów 
Mieszkalnych nr 2 w Boguszowicach Osie-
dlu (ul. Patriotów 32, obok sklepu Lidl; ponie-
działki, wtorki i środy od godz. 9 do 13, czwartki 
od godz. 12 do 16 i piątki od godz. 8 do 12), w 
Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psycho-
terapii w Śródmieściu (ul. Chrobrego 16; po-
niedziałki i piątki od godz. 8.30 do 12.30, wtor-
ki, środy i czwartki od godz. 14 do 18), w urzę-
dzie miasta (ul. Rzeczna 8, od poniedziałku 
do piątku, od godz. 8.30 do 12.30), w Powia-
towym Zespole ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Śródmieściu (ul. Chrobrego 
39, od poniedziałku do piątku, od godz. 8.30 do 
12.30) oraz w Centrum Rekreacji i Rehabi-
litacji „Bushido” na Nowinach (ul. Floriań-
ska 1, od poniedziałku do piątku, od godz. 14 
do 18). Szczegóły dotyczące porad prawnych 
można znaleźć na stronach internetowych: Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl/pl/
dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna) oraz sto-
warzyszenia Dogma (dogma.org.pl).              (D)

O f e r t  n i e  b r a k u j e
„Szukasz pracy? My szukamy ciebie” – to hasło jednego z wystawców uczestniczących 

w 9. Targach Pracy i Przedsiębiorczości. 27 marca zorganizował je rybnicki Punkt 
Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy. Dwa tygodnie później w mieście 
odbyły się kolejne targi pracy, tym razem przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy. 

W 9. Targach Pracy i Przedsiębiorczości wzięło udział 50 wystawców, którzy przedstawili około 600 różnych ofert pracy       
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W Halo! Rybnik pokazano prace zwycięzców konkursu studenckiego 
na projekt wnętrz i identyfikację wizualną pediatrii w WSS nr 3  
w Rybniku. Na zdj. prezydent Piotr Kuczera, w towarzystwie pań 
zaangażowanych w to przedsięwzięcie (od lewej): ordynator 
pediatrii Katarzyny Musioł, dyrektor szpitala Bożeny Mochy- 
-Dziechciarz, Doroty Winnickiej-Jasłowskiej z Politechniki Śląskiej 
oraz Katarzyny Jacuńskiej z fundacji „mAli wspaniali”

23Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

W środę 9 maja w rybnickim ośrodku 
Uniwersytetu Ekonomicznego na tere-
nie Kampusu przy ul. Rudzkiej odbę-
dzie się Rybnicki Dzień Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych i ich Opiekunów. 

Organizatorzy – twórcy fundacji Ostoja, 
stawiają sobie za cel dotarcie do osób nie-
pełnosprawnych i ich opiekunów z informa-
cjami o możliwych formach wsparcia, jakie są 
do nich adresowane. W programie spotkania 
znajdą się m.in. wystąpienia przedstawicieli  
rybnickich organizacji działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, 
jak również przedstawicieli biznesu, którzy  

oferują im swoje usługi bądź produkty. Ryb-
nicki dzień wsparcia będzie też okazją do ofi-
cjalnego zainaugurowania działalności punk-
tu doradczo-informacyjnego. Ten ruszy z po-
czątkiem czerwca w budynku przy ul. Ko-
ściuszki 57; dwa razy w tygodniu (w ponie-
działki w godzinach od 11 do 16 oraz w śro-
dy od 9 do 14) osobiście bądź telefonicznie 
będzie tam można uzyskać wszechstronne in-
formacje o możliwości skorzystania z pomo-
cy specjalistycznych placówek, o warunkach  

ubiegania się o wsparcie finansowe, lecze-
nie czy rehabilitację. W godzinach, w któ-
rych punkt informacyjny będzie czynny, pro-
wadzony będzie również dyżur telefoniczny; 
dzwonić należy pod numery: 729 284 727 
oraz 509 895 797. 

Wszystkie te działania będą realizowane  
w ramach projektu „Ostoja – punkt wsparcia 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”, 
który jest współfinansowany przez miasto 
Rybnik.                                                 (WaT) 

Na początku kwietnia rozstrzygnięto konkurs 
studencki na projekt wnętrz i identyfikację wizu-
alną oddziału pediatrycznego w WSS nr 3. Przy-
stąpiło do niego dwadzieścia dwuosobowych ze-
społów złożonych ze studentów wydziału archi-
tektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, któ-
ry wspólnie z rybnickim szpitalem zaprosił przy-
szłych architektów do przedstawienia ich wizji 
oddziału, na którym leczone są dzieci. Jurorzy 
nagrodzili pięć projektów. Dwie równorzęd-
ne nagrody główne otrzymały zespoły Klaudii 
Przybyły i Zuzanny Pyrsz oraz Dominiki Szwe-
dy i Karoliny Wawronowskiej, w których pra-
cach dominuje biel i zieleń, elementy nawiązu-
jące do natury oraz motywy roślinne i zwierzęce. 
Wyróżniono też propozycje przygotowane przez 
Martę Cabaj i Patrycję Dapę oraz Sarę Sarnę i 
Julię Giżewską. Nagrodę specjalną przyznano 
Julii Lisoń i Paulinie Nycz. – Nasi studenci mają 

wiedzę i wrażliwość. Ich prace prezentują intere-
sujące rozwiązania wykorzystujące zasady ergo-
nomii i funkcjonalności. Estetyka, tworząca przy-
jazny charakter pomieszczeń, dostosowana zo-
stała do wieku pacjentów. Wierzę, że te projekty 
mogą zostać zrealizowane, a studenci zaangażu-
ją się też na etapie ich adaptacji do konkretnych 
zastosowań – wyjaśnia dr hab. inż. arch. Doro-
ta Winnicka-Jasłowska, prodziekan ds. studenc-
kich wydziału architektury Politechniki Śląskiej.

Po remoncie pediatrii, który planowany jest 
jeszcze na ten rok, mali pacjenci będą wracać do 
zdrowia w przestrzeni przyjaznej, mającej nieba-
gatelne znaczenie w trakcie dochodzenia malu-
chów do zdrowia: – Harmonia, odpowiednie ko-
lory otoczenia pomagają dzieciom zebrać siły do 
walki z chorobą. Personel medyczny też lepiej czu-
je się w takim miejscu, co przekłada się na relacje 
z pacjentami i rodzicami. Te świetne projekty trze-

ba teraz przeanalizować, wykorzystać inspiracje  
i dostosować do możliwości przestrzennych i finan-
sowych szpitala – dodaje dr Katarzyna Musioł.

O finansowych wymogach przedsięwzięcia  
i planowanych modernizacjach szpitalnych od-
działów mówiła Bożena Mocha-Dziechciarz, dy-
rektor WSS nr 3: – Chcemy wyremontować po-
mieszczenia oddziału pediatrycznego zarówno 
dla dzieci młodszych, jak i starszych. Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego obiecał nam 200 tysięcy zł  
na przeprowadzenie tych prac. Zadeklarował też 
500 tysięcy zł na zakup dwóch łóżek, pozwalają-
cych na realizację na oddziale dla dorosłych za-
dań z zakresu OIOM-u dziecięcego. Jeszcze do 
końca roku chcemy pozyskać kolejne środki – wy-
jaśnia, a prezydent Piotr Kuczera zapewnia,  
że miasto wspiera tego typu inicjatywy: – Szpi-
tal to miejsce specyficzne, dlatego jestem prze-
konany, że w zaprojektowanych przez studentów 
wnętrzach mali pacjenci będą szybciej dochodzi-
li do siebie. Samorząd rybnicki kibicuje dobrym 
inicjatywom, a ta na pewno taką jest – podkre-
ślał prezydent podczas spotkania w Halo! Ryb-
nik, gdzie 17 kwietnia zaprezentowano zwycię-
skie prace. Wzięła w nim również udział Kata-
rzyna Jacuńska, prezes fundacji „mAli wspania-
li”, wspierającej działalność rybnickiej pediatrii, 
m.in. poprzez zbiórkę pieniędzy na remont po-
mieszczeń oddziału: – Wierzę, że cierpliwością, 
pracą i uporem pomożemy zebrać potrzebną kwo-
tę. Cieszymy się już pierwszymi sukcesami – na 
konto fundacji klub żużlowy ROW Rybnik prze-
kazał dochód ze sprzedaży biletów na prezentację 
drużyny; mamy wpłaty pacjentów, zaangażowa-
nie rybnickich uczniów, kierujemy też prośby do 
przedsiębiorców – podkreśla Katarzyna Jacuń-
ska. Szerzej o fundacji „mAli wspaniali” pisali-
śmy w poprzednim numerze GR.

(D)

Pediatria okiem studenta, czyli naturoterapia estetyczna
– Wygrały projekty spokojne, nieprzeładowane, z elementami nawiązującymi do natury, 

mające wprowadzić nastrój spokoju i komfortu. Wpisują się w założenie, by sale, korytarze 
i świetlice pediatrii były spójne wizualnie i stanowiły jednolitą przestrzeń, w której wszyscy 
będą czuli się bezpiecznie i spokojnie – wyjaśnia dr Katarzyna Musioł, ordynator 
oddziału pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 
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To n ie  choroba ,  a le  poważne 
zaburzenie rozwoju, z którym osoby 
nim dotknięte, ale też ich bliscy muszą 
zmagać się przez całe życie. Autystycy 
zupełnie inaczej postrzegają i odbierają 
świat, myślą w odmienny sposób. 

Rybnik włączył się do akcji „Polska na nie-
biesko”, organizowanej w związku z obcho-
dzonym 2 kwietnia Światowym Dniem Wiedzy 
na temat Autyzmu. W ramach przedsięwzię-
cia, w geście solidarności z autystykami i ich 
rodzinami w wielu miastach wybrane obiekty 
architektoniczne podświetlane są na niebie-
sko. Wszystko po to, by zwiększyć świadomość 
na temat autyzmu i problemów, z jakimi spo-
tykają się osoby dotknięte tym zaburzeniem.

W Rybniku na niebiesko rozbłysła fontan-
na na rynku, a przez kilka dni w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej przy ul. Karłowi-
cza 48 odbywały się warsztaty oraz konsulta-
cje dla rodziców i opiekunów zaniepokojo-
nych rozwojem swych dzieci. – Objawy au-
tyzmu widoczne są już u niemowląt. Te dzieci 
gorzej się rozwijają, w nocy mało śpią, wyma-
gają stałej obecności rodziców albo są nad wy-
raz spokojne. Mają trudności z nawiązywaniem 
kontaktu wzrokowego, nie lubią być przytulane,  

Podczas zorganizowanej przez fundację Puls-Med „Blisko Ciebie” konferencji Szymon Hołownia dzielił 
się swoimi doświadczeniami w niesieniu pomocy ludziom chorym i potrzebującym

Z a g a d k a 
a u t y z m u
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– W ostatnich dwóch dekadach samorząd kon-
centrował się przede wszystkim na sprawach do-
tyczących osób młodych i bardzo młodych. Budo-
waliśmy przedszkola, sale gimnastyczne, remon-
towaliśmy szkoły i drogi. Skupialiśmy się na tym, 
co służy mieszkańcom, gdy są zdrowi i w pełni  
sił. Dzisiaj dojrzeliśmy do tego, by zająć się opie-
ką hospicyjną. Ten etap życia, choć trudny, cze-
ka większość z nas – mówił prezydent Piotr 
Kuczera. Podczas ubiegłorocznej konferencji 
miasto zadeklarowało poparcie prowadzonych 
przez Puls-Med działań dotyczących utworzenia  

w Rybniku hospicjum stacjonarnego. Fundacja, 
która od kilku lat prowadzi hospicjum domo-
we, postawiła sobie za cel wybudowanie ośrod-
ka, w którym osoby w terminalnym okresie nie-
uleczalnej choroby otrzymałyby całodobowe, 
profesjonalne wsparcie. – Idea przerodziła się w 
czyn, bo w lutym tego roku radni podjęli uchwałę 
intencyjną w tej sprawie – cieszy się Sylwia Figu-
ra-Kluszczyńska, prezes Puls-Med „Blisko Cie-
bie”. Placówka na trzydzieści łóżek, być może 
uzupełniona o dzienny ośrodek opieki paliatyw-
nej dla kolejnych dziesięciu osób, ma powstać 
do 2021 roku na miejskiej działce przy ul. Bar-
bórki w dzielnicy Niedobczyce. Obecna na kon-
ferencji dr Jadwiga Pyszkowska, konsultant wo-
jewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej, 
która mówiła o leczeniu bólu nowotworowe-
go, chwaliła rybnicką inicjatywę: – To dobrze, 
że opieka hospicyjna zaczyna się tu od opieki do-
mowej. Osoby, które nabyły doświadczenia, zaj-
mując się chorymi w ich domach, będą wiedzia-
ły, jak towarzyszyć cierpiącym w ośrodku stacjo-
narnym, nie będą traktować ich jak szpitalnych  

pacjentów. Odpowiedzialne towarzyszenie ho-
spicyjne to też specjalistyczna wiedza z zakresu 
opieki paliatywnej. Niestety, dzisiaj tylko 30 proc. 
chorych otrzymuje właściwe leczenie bólu – pod-
kreślała. Swym, niemałym już, doświadczeniem 
w prowadzeniu ośrodków dla potrzebujących 
dzielił się Szymon Hołownia, dziennikarz, pu-
blicysta i założyciel dwóch fundacji: Kasisi  
i Dobra Fabryka, które wspierają sierociniec  
w Zambii, hospicjum w Rwandzie, wiejski szpital  
w Kongo, ośrodek leczenia głodu i szkołę za-
wodową w Senegalu oraz spółdzielnię rolniczą 
w Burkina Faso. Niedawno Szymon Hołownia 
zaangażował się w budowę pierwszego w Polsce 
stacjonarnego wiejskiego hospicjum na Podla-

siu. Chce je stworzyć 
Hospicjum Proroka 
Eliasza w Michało-
wie, od lat poma-
gające nieuleczal-
nie chorym, którzy 
mieszkają na wylud-
niających się, podla-
skich wsiach. – To, 
co robicie w Rybni-
ku, ma wielką wagę, 
bo uświadamia, że 
potencjalnie pacjen-
tem hospicjum jest 
każdy z nas. Jakość 
wspólnoty mierzy 
się tym, jak traktuje 
swoich najsłabszych. 
Chory ma prawo być 
zadbanym, nie jest 
człowiekiem drugiej 

kategorii, bo nie ma stanu przejściowego mię-
dzy kimś, kto żyje, nawet jeśli jego stan jest cięż-
ki, a zmarłym. Dziennikarz mówił też o tym, 
jak ze zbioru osób stworzyć oddany idei zespół  
i o rozluźnionych współcześnie relacjach mię-
dzyludzkich, przez co trudniej jest zadbać o po-
trzebujących. – Hospicjum nie powinno poka-
zywać umierania, ale życie i jego piękno. Nasze 
więzi są słabsze, a ludzka wrażliwość przysypana 
tysiącem codziennych spraw. Boimy się umiera-
nia, bo nie wiemy, jak mamy się zachować. Wie-
le razy to widziałem: ktoś umiera, potrzebuje bli-
skości i czułości, a rodzina ucieka na korytarz  
i wydzwania do cudotwórców, załatwia terapie. 
Nie ze złej woli, ale z nieporadności. Przypomi-
nanie sobie o własnej śmiertelności ma olbrzy-
mią wartość. Gdy pomyślisz, że twoje życie ma 
kres, to zaczyna ono bardziej smakować. Skoro 
przyjdzie koniec, każda chwila ma nieprawdopo-
dobnie większą wartość. Nie każdy z nas zosta-
nie prezydentem, napisze książkę, osiągnie suk-
ces albo zdąży spłacić kredyt. Umierać będzie-
my wszyscy.                                                    (D)

– Pierogi, placki ziemniaczane, naleśniki, 
racuchy, frytki, leczo, bogracz i dwudaniowe 
zestawy obiadowe. Wszystko przyrządzamy na 
bieżąco, korzystamy z najlepszych produktów. 
Ma być smacznie, domowo, jak u mamy – mówi 
Barbara Morawska, szefowa kuchni Bistra 
z Ikrą, nowego miejsca na kulinarnej ma-
pie Rybnika. 

Pani Barbara Morawska przez ponad dwa-
dzieścia lat pracowała w gastronomii, dlate-
go gdy otrzymała propozycję pokierowania 
kuchnią w nowym, nietypowym lokalu w Nie-
dobczycach, długo się nie wahała. Bistro nie 
jest typowe, bo osiem z dziewięciu zatrudnio-
nych tu osób ma orzeczoną niepełnospraw-
ność. – Sześć z nich to byli uczestnicy warszta-
tów terapii zajęciowej z niepełnosprawnością in-
telektualną. Wcześniej, poprzez praktyki zawodo-
we, zostali przygotowani do tej pracy. Wiemy, jak 
trudno jest im zatrudnienie znaleźć i utrzymać.  
Tu, w warunkach pracy chronionej, mają na to 
szansę – mówi Lidia Moc, przewodnicząca za-
rządu rybnickiego koła Polskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną, które wspólnie z miastem powo-
łało do życia Spółdzielnię Socjalną „Z Ikrą”.  
Na potrzeby lokalu wyremontowano pomiesz-
czenia na parterze budynku po byłej aptece 

Z udziałem lekarzy, pielęgniarek, przedstawicieli samorządu, organizacji 
pozarządowych i placówek medycznych odbyła się 12 kwietnia konferencja 
medyczna poświęcona specjalistycznej opiece paliatywnej i hospicyjnej. Po raz 
drugi spotkanie zorganizowała rybnicka fundacja Puls-Med „Blisko Ciebie”.

Miara jakości
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unikają dotyku, brane na ręce sztywnieją,  
nie reagują na wejście rodzica do pokoju, nie 
gaworzą, są skupione na sobie. Jeśli bliscy za-
uważą, że maluch inaczej się rozwija, powinni 
udać się na badanie. Czym szybciej dziecko zo-
stanie zdiagnozowane, tym więcej form terapii 
będzie można wdrożyć – mówi Marzena Skro-
barczyk, psycholog i psychoterapeuta w Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Statystyki niepokoją, bo wzrost przypad-
ków autyzmu widoczny jest od lat. Potwier-
dzają to specjaliści z rybnickiej poradni, któ-
ra prowadzi terapię dzieci z różnymi proble-
mami. – Dzieci z autyzmem mamy coraz więcej. 
Do kwietnia wydaliśmy 27 takich orzeczeń, pod-
czas gdy przez cały rok 2014 było ich 33. Pro-
wadzimy m.in. wczesne wspomaganie rozwoju, 
czyli opiekę nad maluchami do czasu podjęcia 
przez nie obowiązku szkolnego. Większość z tej 
grupy 128 kilkulatków to dzieci ze spektrum au-
tyzmu, w tym z zespołem Aspergera – mówi dy-
rektor Adam Kocjan.

Autyzm ciągle jest zagadką. Mimo zidenty-
fikowania wielu czynników zwiększających ry-
zyko wystąpienia tego zaburzenia, jego przy-
czyna nie została dotąd w pełni poznana. Jesz-
cze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku 
traktowany był jako rzadka anomalia. Szaco-
wano wówczas, że cierpi na nią 1 do 2 dzie-
ci na 10 tysięcy. Dziś w USA diagnozę auty-
zmu otrzymuje 1 na 88 dzieci, w tym 1 na 54 
chłopców. W Polsce autyzm wykrywa się już 
u 1 na 100 dzieci. – Kiedyś autystycy trakto-
wani byli jako osoby upośledzone umysłowo.  

Dzieci z głębokim autyzmem funkcjonowały  
w zamkniętych ośrodkach i szkołach specjal-
nych. Dzisiejsza wiedza medyczna i poszerzo-
ne badania diagnostyczne pozwalają wychwy-
cić różnice pomiędzy dzieckiem autystycznym 
a niepełnosprawnym intelektualnie. Co wię-
cej, wśród rodziców i nauczycieli panuje więk-
sza świadomość tego zaburzenia, słabnie styg-
matyzacja, więcej rodziców przychodzi z dzieć-
mi na badania i zajęcia terapeutyczne – wyja-
śnia Marzena Skrobarczyk. Zespół Asperge-
ra, który określany jest jako jedna z odmian 
autyzmu, rozpoznawany jest u dzieci po ukoń-
czeniu piątego roku życia, bo dopiero od pię-
ciolatków wymaga się społecznego funkcjo-
nowania w grupie rówieśniczej, np. w przed-
szkolu. – Dzieci z aspergerem są zainteresowa-
ne rówieśnikami, zabawami, kontaktem, ale nie 
potrafią w tym otoczeniu się odnaleźć. Autysty-
cy są odizolowani, funkcjonują w swoim świe-
cie, który stymuluje ich bardziej niż to, co poza 
nim. Dużo lepiej czują się wśród przedmiotów, 
np. nietypowych „zabawek”: śrubokrętów, kom-
binerek – mówi psycholog. Wczesna diagnoza  
i konsekwentna terapia dają dzieciom z au-
tyzmem i zespołem Aspergera szansę na roz-
wój, samodzielność i odnalezienie się w doro-
słym życiu. Wspieranie rozwoju, odpowiednio 
dobrane formy pomocy, z których w przypad-
ku dzieci autystycznych niezwykle ważny jest 
rozwój mowy, pozwolą choć trochę wyrwać ich  
z własnego, niedostępnego dla innych świata.

Dzieci z autyzmem uczą się w różnych szko-
łach. Mają orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, chodzą do przedszkoli i szkół 
ogólnodostępnych, klas integracyjnych lub 
szkół specjalnych, mają prawo do zajęć rewa-
lidacyjnych, dostosowania wymagań oraz dłuż-
szego pobierania nauki. – Najczęściej konty-
nuują edukację w szkołach zawodowych, ale 
dzieci z aspergerem albo autyzmem wysoko-
funkcjonującym kończą też szkoły ponadgim-
nazjalne, zdają maturę i wybierają studia z za-
kresu swoich zainteresowań. Często jest to inży-
nieria, geologia, matematyka albo historia. Nie 
powinny przy tym rezygnować z różnych form te-
rapii, m.in. treningu umiejętności społecznych. 
W przypadku dzieci z zespołem Aspergera czę-
sto inne niż typowe zachowanie i zainteresowa-
nia powodują, że dzieci te zamykają się w sobie,  
a w wieku nastoletnim mogą popaść w depresję. 
Uczniowie z zespołem Aspergera są inteligent-
ni, chcą mieć przyjaciół, ale ze względu na inne 
zachowanie są przez rówieśników odrzucani, co 
rodzi frustracje – mówi Marzena Skrobarczyk.

Rodzice, którzy u swojego dziecka zauwa-
żyli niepokojące objawy mogące świadczyć 
o ryzyku wystąpienia zaburzeń ze spektrum 
autyzmu, mogą zgłaszać się do rybnickiej Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. 
Kościuszki 55. Tam dziecko zostanie zbada-
ne, a z jego opiekunami zostanie przeprowa-
dzony szczegółowy wywiad. Jeśli obawy rodzi-
ców wstępnie się potwierdzą, maluch zostanie 
skierowany do lekarza specjalisty, który wyda 
ostateczną diagnozę i określi formy pomocy. 

(D)

Atutem Bistra z Ikrą w Niedobczycach są nie tylko smaczne, 
niedrogie dania, ale również pełna zapału, oddana swojej pracy 
załoga

25Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

przy ulicy Barbary 22A, tuż obok parku Czem-
piela w Niedobczycach. Osoby niepełnospraw-
ne pod wodzą pani Barbary, a wspierane przez 
Piotra Puchałę, menedżera lokalu i preze-
sa spółdzielni w jednej osobie, przygotowują  

posiłki, obsługują gości i dbają o porządek.
Na pomysł utworzenia spółdzielni wpadła 

Agata Marszałek, kierownik WTZ nr 1 przy 
ul. Kościuszki, a w połowie kwietnia, po bli-
sko dwóch latach przygotowań, również dzięki  

pomocy miasta, Centrum Rozwoju Inicja-
tyw Społecznych i dotacji z Ośrodka Wspar-
cia Ekonomii Społecznej jadłodajnia ruszy-
ła pełną parą (więcej o przygotowaniach do jej 
uruchomienia pisaliśmy w poprzednim nume-
rze „GR”). – Smaczne, domowe obiady, serwo-
wane w miłej atmosferze z pewnością cieszyć się 
będą powodzeniem nie tylko wśród mieszkańców 
dzielnicy. Ważne, że to przytulne miejsce pozwo-
li zdobyć zawodowe szlify grupie osób niepełno-
sprawnych – mówi prezydent Piotr Kuczera.

Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą” serwuje do-
mowe obiady oraz dania na wynos. Można  
tu zjeść m.in. pierogi, naleśniki, placki ziemnia-
czane, racuchy oraz dwudaniowe zestawy obia-
dowe. Na razie bistro czynne jest od poniedział-
ku do piątku, od godz. 12 do 17. W przyszło-
ści planuje przyjmować gości również w week-
endy. Więcej informacji na stronie: www.bi-
strozikra.pl.

(D)

Bistro z Ikrą zaprasza na dobry obiad
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– Najtrudniejsza sytuacja jest w przedszkolu  
w Niewiadomiu, gdzie 82 ze 110 miejsc zajęły dzie-
ci kontynuujące naukę, więc pozostało tam tylko 
28 miejsc – mówi Tadeusz Bonk z wydziału edu-
kacji urzędu miasta. W wyniku naboru do ryb-
nickich przedszkoli przyjęto 1281 maluchów, nie 
dostało się 255 dzieci. 93 z nich to dwuipółlatki, 
które są przyjmowane tylko wtedy, gdy są wol-
ne miejsca, pozostałe 162 to dzieci w wieku od 3 
do 5 lat, których rodzice wybrali najbardziej ob-
legane placówki. Wciąż jednak mają szansę na 
to, by zostać przedszkolakami. – Z miejscami w 
przedszkolu jest podobnie jak z miejscami parkin-
gowymi przed centrum handlowym – te najlepsze  

są zajęte, a wolne znajdują się na drugim końcu 
parkingu. W przypadku przedszkoli często ozna-
cza to konieczność dowożenia dziecka do pla-
cówki na drugim końcu miasta. W drugim na-
borze, który rusza 25 kwietnia, szansę na przy-
jęcie zyskają dwuipółlatki, ale oczywiście pierw-
szeństwo będą miały trzy-, cztero- i pięciolat-
ki. Do 162 rodziców wysłaliśmy już pisemne in-
formacje o naborze uzupełniającym wraz z wy-
kazem placówek, w których wciąż jest 240 wol-
nych miejsc – mówi Tadeusz Bonk. Najwięcej 
jest ich w przedszkolach na Nowinach (55) i w 
Rybnickiej Kuźni (48), ale też w Śródmieściu i 
w dzielnicy Północ. Najtrudniejsza sytuacja jest  

w Gotartowicach, Niewiadomiu i w Niedo-
bczycach. 

Pracujący rodzice często pytają, dlaczego ich 
dziecko nie dostało się do przedszkola, ale zna-
lazło się miejsce dla malucha rodziców niepra-
cujących. W przypadku większej liczby kandy-
datów niż miejsc, pod uwagę bierze się kryteria 
ustawowe, jak wielodzietność, niepełnospraw-
ność, wychowywanie dziecka przez samotną 
matkę. – Rodzice mogą nie pracować, wystar-
czy, że spełniają kryteria ustawowe, by ich dziec-
ko zostało przyjęte do przedszkola. Pracujący ro-
dzic brany jest pod uwagę, dopiero na drugim 
etapie rekrutacji, ale wtedy miejsca są już zajęte 
przez dzieci „ustawowo wyróżnione”. Często więc 
dziecko obojga pracujących rodziców nie dosta-
ło się do wybranego przedszkola, a przyjęto dziec-
ko, którego rodzic nie pracuje, ale jest z rodziny 
wielodzietnej lub z niepełnosprawnością. I mia-
sto nie ma na to żadnego wpływu, bo te kwestie 
reguluje ustawa – wyjaśnia Tadeusz Bonk.    (S)

Od 15 maja do 4 czerwca trwać będą zapisy do klasy czwartej  
o profilu żeglarskim w Szkole Podstawowej nr 10, czyli w Zespole 
Szkół Sportowych przy ul. Grunwaldzkiej.

Klasa żeglarska zostanie otwarta w tej szkole po raz drugi z rzędu. Od wrze-
śnia 2017 roku uczy się już tam 17 dzieci, które poza realizowaniem podstawy 
programowej uczestniczą w zajęciach z żeglarstwa. Organizuje je Sekcja Żeglar-
ska TS Kuźnia Rybnik. Od kwietnia do końca października dzieci pod okiem 
trenerów szlifują swoje umiejętności żeglarskie na wodzie. W sezonie regato-
wym 2018 oprócz treningów i zgrupowań dzieci wystartowały też w swoich pierw-
szych regatach żeglarskich (13-15 kwietnia na zalewie), w czasie których na ło-
dziach klasy Optimist rywalizowały z najlepszymi zawodnikami z całej Polski.

Oferta nauki w żeglarskiej klasie czwartej na rok szkolny 2018/2019 skie-
rowana jest do wszystkich trzecioklasistów z rybnickich podstawówek. Wnio-
ski należy składać w sekretariacie ZSS od 15 maja do 4 czerwca. Szczegóły 
dotyczące naboru na stronie www.zagle.rybnik.pl (zakładka PEWIŻ). Tam 
też znajdziemy informacje dotyczące bezpłatnych zajęć dla uczniów klas  
I do III z rybnickich podstawówek. Przypomnimy: Sekcja Żeglarska TS Kuź-
nia i miasto współpracują od kilku lat w ramach Programu Edukacji Wod-
nej i Żeglarskiej, organizując właśnie takie bezpłatne zajęcia z żeglarstwa 
dla dzieci. – Każdy może spróbować swoich sił na wodzie i przekonać się, jak 
pięknym sportem jest żeglarstwo – zachęca nasz olimpijczyk Mirosław Ma-
łek, jeden z trenerów sekcji żeglarskiej TS Kuźnia.                                   (S)

Ro z s t r z y g n i ę t o  k o n k u r s y  n a 
dyrektorów miejskich szkół i przedszkoli, 
którym z końcem roku szkolnego kończy 
się pięcioletnia kadencja na tych 
stanowiskach. W większości przypadków 
dotychczasowi dyrektorzy zachowali 
swoje stanowiska. 

Konkursy dotyczyły dyrektorów 12 miejskich 
przedszkoli, sześciu zespołów szkolno-przedsz-
kolnych, trzech samodzielnych podstawówek 
i jednego Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Śl., którym przez kolejnych pięć lat kierować 
będzie Tadeusz Chrószcz (jedyny kandydat). 
Od 1 września przestanie istnieć Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 13 w Rybnickiej Kuźni,  

w miejsce którego funkcjonować będą dwie 
placówki: Przedszkole nr 37 i Szkoła Podsta-
wowa nr 15. Dotychczasowa dyrektor ZSz-P nr 
13 Iwona Porębska została dyrektorką P nr 37, 
a nowym dyrektorem SP nr 15 będzie Hanna 
Olsza, dotychczasowa wicedyrektorka zespołu. 
Nauczyciel angielskiego, religii i zajęć kompu-
terowych Łukasz Widera wygrał konkurs na dy-
rektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 
w Ochojcu, do którego nie przystąpiła obecna 

dyrektor placówki Mirosława Grajner. Podob-
nie było w przypadku Przedszkola nr 4 w Ligo-
cie-Ligockiej Kuźni, któremu od września sze-
fować będzie dotychczasowa wicedyrektorka 
Michalina Merta. Konkurs na dyrektora Przed-
szkola nr 21 w Kłokocinie wygrała Justyna Ha-
nusek, a dyrektorką Przedszkola nr 22 w Gotar-
towicach będzie Olga Wodecka-Oskroba, na-
uczycielka z przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju. 
Nikt nie przystąpił do konkursu na dyrektora 
Przedszkola nr 20 w Boguszowicach Osiedlu, 
gdzie dyrektorem była Grażyna Kupczyk, więc 
to prezydent miasta zdecyduje o powierzeniu 
tego stanowiska konkretnej osobie. 

(S)

M i e j s c a  s ą ,  a l e …

dom Kultury w Niedobczycach bierze udział w trzeciej edy-
cji programu zmieniającego oblicza polskich miast – Lech-
starter. 

Decyzją jurorów – pasjonatów różnych dziedzin, zainteresowa-
nych tym, by nasze miasta stawały się lepsze, bardziej estetyczne  
i funkcjonalne – niedobczycki projekt pod nazwą Cool-Tour-Park Ry-
mer znalazł się w finale akcji i ma szansę na 100 tys. zł dofinansowa-
nia. Teraz jego losy zależą wyłącznie od internautów, którzy codzien-
nie do 17 maja mogą na niego zagłosować na stronie www.lechstar-
ter.urbanforms.org. 

Projekt Cool-Tour-Park Rymer zakłada stworzenie w Parku im. Hen-
ryka Czempiela w Niedobczycach zielonej altany, tunelu z wierzby i ze-

stawu ekomebli z drewnianych 
palet, a wszystko to wspól-
nie z mieszkańcami. Z myślą  
o nich zaplanowano tam rów-
nież warsztaty taneczne, mu-
zyczne, wokalne i fotograficz-
ne, koncerty oraz pokazy kina 
plenerowego, targi śniada-
niowe czy zajęcia jogi, pilate-
su lub aerobiku.                 (S)

Dyrektorzy 
wybrani

22 marca w Rybniku zakończył się elektroniczny nabór do 39 miejskich przed-
szkoli. We wszystkich placówkach jest w sumie 4.975 miejsc, jednak większość  
z nich zajmują dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne, więc do rozdyspo-
nowania było ich 1521. 

zagłosuj na cool-Tour-Park
Nauka pod żaglami
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Mogą studiować na wybranym przez siebie 
kierunku czterech wydziałów KUL-u, z którym 
chwałowickie liceum współpracuje od sześciu 
lat. Od pięciu organizują wspólnie konkurs dla 
maturzystów. – Świętujemy dziś mały jubileusz. 
Pięć lat temu zaczynaliśmy od jednego konkursu 
z języka angielskiego, zorganizowanego we współ-
pracy z wydziałem nauk humanistycznych. Potem 
dołączyły wydziały: biotechnologii i nauk o środo-
wisku oraz prawa, prawa kanonicznego i admini-
stracji, a w tym roku nauk społecznych – podsu-
mowuje Małgorzata Wróbel, dyrektor IV LO.  
W pięciu konkursach wiedzy wzięło udział w su-
mie 350 trzecioklasistów z różnych miast woje-
wództwa śląskiego, którzy najpierw wypełnili te-
sty w swoich szkołach, a potem w zależności od 
konkursu napisali eseje lub stworzyli prezentacje 
naukowe. 6 kwietnia w Chwałowicach 50 finali-
stów przedstawiło swoje prace komisjom kon-
kursowym złożonym z wykładowców KUL-u.  
Pięcioro laureatów każdego z pięciu konkursów 
otrzymało indeksy. – Jeszcze się nie zdecydowa-
łam, ale biorę ten uniwersytet pod uwagę – mówi 
Martyna Mental z Zespołu Szkół Urszulańskich, 
która przedstawiła pracę pt. „Geniusz – jeden 

procent inspiracji i 99 procent pracy” i wygra-
ła konkurs „Język angielski – pomysł na Twoją 
przyszłość”, najstarszy z organizowanych wspól-
nie przez IV LO i KUL. Jednym z dwóch naj-
młodszych jest konkurs z języka polskiego „Cie-
kawi świata” o indeksy na dowolny kierunek 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-
nistracji KUL-u. Wygrała go Aleksandra Pier-
chała z IV LO „Kopernika”, która swoją pracę 
poświęciła śląskiej mentalności. – Ludzie żyją  
w stereotypowych przekonaniach na temat Śląska 
i jego kultury i jest mi źle z tego powodu. Przecież 
to miejsce, które posiada interesującą historię,  
a na jego terenie powstało wiele wybitnych dzieł, 
które wzbogaciły polską kulturę. Musimy być 
dumni z tego, kim jesteśmy, i nie powinniśmy się 
wstydzić miejsca, z którego pochodzimy – mówi 
Ola, która jeszcze nie zdecydowała: filolo-
gia polska czy psychologia sądowa. Jej kolega  
z klasy Dawid Domin wygrał konkurs z historii  
pt. „Budować przyszłość na fundamentach prze-
szłości”. – Mieliśmy napisać na temat postaci, 
która naszym zdaniem przysłużyła się promowa-
niu idei niepodległości i wolności Polski. Wybra-
łem Józefa Hieronima Retingera, wokół którego  

narosło wiele mitów – mówi licealista, który  
na razie nie myśli o studiach, ale o maturze. 
Czwartą edycję wojewódzkiego konkursu z bio-
logii i chemii „Biotechnologia – jutro ludzko-
ści” wygrała Natalia Wojtas z II LO Frycza, a jej 
szkolny kolega Wiktor Kuczek – pierwszą edy-
cję konkursu z WOS-u „Nikt nie jest samotną 
wyspą. O potrzebie relacji”, czym zapewnił so-
bie możliwość studiowania na dowolnym kie-
runku Wydziału Nauk Społecznych KUL-u. Na 
razie nie wiadomo, ilu z 25 szczęśliwych posia-
daczy indeksów zdecyduje się na studia w Lu-
blinie, ale okazuje się, że laureatów wojewódz-
kich konkursów na KUL-u nie brakuje. – Pod-
czas rozmowy o prawie cywilnym z jednym ze 
swoich ulubionych studentów Tomaszem Sta-
churskim napomknęłam, że jadę do Rybnika 
na konkurs dla maturzystów. Wtedy usłyszałam,  
że jest jego laureatem! Tomek był uczniem liceum 
w Mikołowie, a dziś jest najlepszym studentem na 
II roku – mówi prof. Hanna Witczak, prodziekan 
wydziału prawa. Laureatów tegorocznych kon-
kursów wiedzy poznaliśmy 6 kwietnia w Domu 
Kultury w Chwałowicach, w obecności zapro-
szonych gości i władz uczelni.                         (S)

W jego restauracji obiad dla dwóch osób 
kosztuje 800 zł. Zyski z prowadzonego przez 
nią sklepu internetowego sięgają 8,5 mln zł, 
a popularny polski piłkarz poza grą w piłkę 
prowadzi też dziesięć intratnych biznesów. 
Dane dotyczące Wojciecha Amaro, Ewy Cho-
dakowskiej i Roberta Lewandowskiego mia-
ły podziałać na wyobraźnię młodych rybni-
czan i zmotywować ich do świadomego wy-
boru swojej przyszłości.

Okazją była trzecia debata Rybnickiej Plat-
formy Poradnictwa Zawodowego pt. „Zanim 
zacznę odcinać kupony – na drodze od nowicju-
sza do mistrza”, która odbyła się 13 kwietnia w 
Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej. Po-
nad setka uczniów z Ekonomika, Budowlanki, 
Mechanika i Tygla dowiedziała się, jakie wyma-
gania przed swoimi pracownikami stawiają dziś 
pracodawcy. – Najważniejsze jest zaangażowanie, 
potem znajomość języków i wiedza – mówiła Ja-
goda Smagoń reprezentująca jedną z korpora-

cji, która zwróciła też uwagę na cenio-
ne dziś zawody z branży IT oraz na te, 
zyskujące na znaczeniu, jak cyberbez-

pieczeństwo i przetwarzanie danych. – Całkiem 
niedawno byliśmy na waszym miejscu – mówił 
rybnickiej młodzieży Tomasz Trociński. Dziś on 
i jego żona Aleksandra prowadzą w Wodzisła-
wiu i Rybniku własne firmy zajmujące się fitnes-
sem. – U swoich pracowników cenię elastyczność 
działań, umiejętność pracy w zespole i miłą apary-
cję. Poza tym prowadząc własny biznes, trzeba cią-
gle się rozwijać, podążać za nowościami i śledzić 
panujące trendy – przekonywa-
ła Aleksandra Trocińska, pasjo-
natka kulturystyki. Policjantka 
Anna Karkoszka z KMP w Ryb-
niku zwróciła uwagę na trwają-
cy kilka miesięcy proces rekru-
tacji do służby. – Policja to nie 
tylko patrole drogowe, ale wiele 
innych ciekawych zajęć, którym 
można się poświęcić – mówiła 
rzeczniczka rybnickiej policji, 
a młodzież miała okazję obej-

rzeć film o różnych aspektach pracy w policji. 
Beata Zelent-Bieniek, doradca zawodowy ryb-
nickiego Powiatowego Urzędu Pracy, który de-
batę współorganizował, tłumaczyła, że sukcesy 
Lewandowskiego, Amaro i Chodakowskiej łą-
czy przede wszystkim pasja, ale też predyspozy-
cje i umiejętności. Dlatego radziła młodym lu-
dziom, by przede wszystkim dobrze poznali sie-
bie – własne atuty, ale i ograniczenia oraz by wy-
bierając zawód nie zawsze kierowali się opinią 
rodziców. – Róbcie to, co kochacie, a osiągnię-
cie sukces – radziła.                                        (S)

Odcinać kupony

Od pięciu lat IV Liceum Ogólnokształcące  
w Chwałowicach organizuje wojewódzkie konkursy 
wiedzy, w których głównymi nagrodami są indeksy 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tym razem 
zwycięzcami wszystkich pięciu zostali uczniowie 
rybnickich szkół średnich, a 25 maturzystów już 
dziś ma zapewnione miejsce na tej renomowanej 
uczelni, obchodzącej w tym roku swoje 100-lecie. 

Zwycięzcy konkursów: Martyna Mental, Dawid Domin, Aleksandra Pierchała i Natalia Wojtas, na zdjęciu również 
dyrektor IV LO Małgorzata Wróbel i wiceprezydent miasta Wojciech Świerkosz    

O różnych aspektach pracy w policji mówiła młodzieży Anna Karkoszka z KMP  
w Rybniku
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PONIEdzIAŁEK
30.04 

• 9.00 – Muzeum: „Rybniczanie” – konferencja na-
ukowa, której tematem będą losy mieszkań-
ców Rybnika.

WTOREK
1.05 

• 9.00 – Parking przy ul. Kotucza: American Show 
car – pokaz samochodów amerykańskich i para-
da ulicami miasta (14.00-15.00).

• od 10.00 – Rynek: 3. Rybnicka Majówka „Maj, bzy, 
Rybnik i Ty” (w programie: Rynek Basket i spektakl 
„Peregrinus” Teatru Kto z Krakowa – godz. 12.00).

• 15.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Europejski 
dzień Kultury Przemysłowej (międzynarodowy 
happening taneczny „Work it out” z zespołem Suk-
ces, spektakl „Peregrinus” Teatru Kto z Krakowa).

• 17.00 – Kampus: 3. Rybnicka Majówka „Maj, bzy, 
Rybnik i Ty” – koncerty: Daria Zawiałow (17.00), 
Gaba Kulka (18.30), Łąki Łan (20.00).

ŚROdA
2.05 

• 18.00 – Kampus: 3. Rybnicka Majówka „Maj, bzy, 
Rybnik i Ty” – Grubson z orkiestrą rozrywkową eM 
Band (18.00), Quebonafide (20.00).

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Bab-
ski Comber. 

CZWARTEK
3.05

• 10.30 – Bazylika/Rynek: Święto Konstytucji 3 Maja 
(msza święta, przemarsz na rynek, apel).

• 11.00 – Halo! Rybnik: dzień z Japonią (w progra-
mie: warsztaty kaligrafii – zapisy, ceremonia parze-
nia herbaty Sadou).

• 18.00 – Kampus: 3. Rybnicka Majówka „Maj, bzy, 
Rybnik i Ty” – Krystyna Stańko (18.00) i Maria Sa-
dowska (19.30).

• 19.30 – Halo! Rybnik: spotkanie z Krystyną Stańko, 
artystką jazzową goszczącą na rybnickiej majów-
ce „Maj, Bzy, Rybnik i Ty”.

NIEdzIELA
6.05 

• 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Teatralny Po-
ranek Najnaja – Teatr Lalek Marka Żyły.

• od 15.00 – Park im. H. Czempiela w Niedobczycach: 
„cały Śląsk gra i śpiewa” – festyn z okazji obcho-
dów Święta Konstytucji 3 Maja i 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę (w programie: wy-
stęp chórów Okręgu Rybnickiego Śląskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr, koncerty orkiestr dętych ko-
palni Chwałowice, Jankowice i Marcel oraz zaba-
wa taneczna).

• 17.00 – Halo! Rybnik:  – „Autosto-
pym przez Izrael” (spotkanie z rybnickim podróż-
nikiem Patrykiem Świtałą).

PONIEDZIAŁEK
7.05

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 36. festi-
wal Piosenki dziecięcej im. Tadeusza Paprotne-
go – przesłuchania konkursowe. 

• 16.00 – Halo! Rybnik: Social Language Meeting: spo-
tkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązują-
cymi rozmowami w obcych językach. 

WTOREK
8.05 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku: 
Tydzień bibliotek pod hasłem (do)wolność czy-
tania (cykl imprez potrwa do 15 maja). 

• 19.00 – Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w 
nieznane – „Jachtem na Grenlandię” spotkanie z 
Patrykiem Świtałą.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Oldschool” – kon-
cert Kuby Badacha.

ŚRODA
9.05 

• 17.00 – Biblioteka, filia nr 12 w Ochojcu: Spotkanie 
z Krzysztofem Spadło, autorem wielotomowej po-
wieści „Skazaniec”.

• 17.00 – Halo! Rybnik: „dzieci malują smog dla pre-
miera” – otwarcie wystawy prac młodych rybni-
czan i warsztat antysmogowy dla dzieci i młodzieży 
prowadzony w ramach projektu „Wyjście smoga”.

CZWARTEK
10.05

• 10.00 – Kampus: Juwenalia 2018 (w programie roz-
grywki sportowe, odebranie klucza do bram mia-
sta (12.00) i impreza studencka w Pink Bowling & 
Club Rybnik – 21.00).

• 10.00 – Park im. H Czempiela w Niedobczycach: 3. 

Rybnickie dni Integracji – reggae bez barier (kon-
certy reggae, pokazy taneczne). 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż wystawy 
malarstwa Lidii Krettek-Kunst.

PIĄTEK
11.05 

• 10.00 – Park im. H Czempiela w Niedobczycach: 3 
Rybnickie dni integracji – reggae bez barier (kon-
certy reggae, pokazy taneczne). 

• 17.00 – Kampus: Juwenalia 2018 (koncerty: Che-
mical Garage (17.00), DPSA (18.30), Bas Tajpan & 
Bob One (20.00), Tede (21.00).

• 17.30 – Klub Energetyka: 20. festiwal Sztuki Te-
atralnej (Teatr Narybek From Poland z Mysłowic 
(17.45), Teatr Resursa z Radomia (18.45), Grupa 
Artystyczna Teatr T.C.R. z Tychów (20.20) i wysta-
wa malarstwa prof. Zbigniewa Blukacza z Katowic). 

• 18.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiado-
miu: „Operetka po naszymu”, czyli kabaretowy 
koncert najpiękniejszych arii i duetów operetko-
wo-musicalowych po śląsku.

• 18.00 – Biblioteka, Galeria Smolna: wernisaż wysta-
wy fotoilustracji Artura Musioła.

• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Klub Mi-
łośników Gór – „Ruta Polaca, czyli nowa Pol-
ska Droga w Andach” spotkanie z alpinistą Jac-
kiem Czechem.

• 22.00 – Rynek: 20. festiwal Sztuki Teatralnej (spek-
takl pt. „ARKA” Teatru Ósmego Dnia z Poznania).

SOBOTA
12.05 

• od 8.00 – Deptak: Jarmark staroci i ręko-
dzieła.

• 11.00 – Halo! Rybnik: Spotkanie numi-
zmatyków.

• 13.00 – Halo! Rybnik: dzień Europejski 
„Europe direct” (promocja Europejskie-
go Roku Dziedzictwa Kulturowego, w pro-
gramie m.in. konkurs europejskie koło for-
tuny, kolorowanki europejskie, zabawy z 
mapą, wykład o dziedzictwie kulturalnym 
Polski (14.00) i warsztaty dla dzieci (15.00).

• 14.00 – Klub Energetyka: 20. festiwal Sztuki 
Teatralnej (Klub Festiwalowy (14.00), Teatr 
Szafa Gra z Ornontowic (15.00), Teatr Ma-
ska z Jeleniej Góry (16.20), Psychoteatr z 
Wrocławia (18.00), Fundacja Pomysłodalnia 
z Rumi (19.30 i 20.55), CIAO CIAO BAMBINA 
Nicola Palladini z Warszawy (godz. 22.10).

• 16.00 i 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Sza-
lone nożyczki” (wystąpią: Lesław Żurek, Ula 
Dębska, Dominika Gwit, Alan Andresz, Ma-
ciej Wilewski, Michał Piróg, Leszek Stanek).

• 18.00 – ICK Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 
„Harmider Sawki” – spotkanie z rysowni-
kiem Henrykiem Sawką.

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: wy-
stęp laureatów II Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Piosenki Artystycznej „Marzeniogranie” i 
recital Jarosława Chojnackiego.

NIEDZIELA 
13.05 

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 38. Vinyl Swap 
(giełda płyt winylowych, kompaktowych, 
nut, książek o tematyce muzycznej). 

• 15.20 – Klub Energetyka: 20. festiwal Sztuki 
Teatralnej (Teatr Resursa z Radomia (15.20), 
Teatr Krzesiwo z Warszawy (16.20), Teatr 
Wojtka Kowalskiego z Częstochowy (17.15), 
Teatr Mariana Bednarka z Rybnika (20.20).

• 16.00 – Halo! Rybnik: „Maroko – szlakiem 
kryształów” – spotkanie z Katarzyną Bra-
tumiłą Barczyńską, autorką książek o mi-
nerałach.

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „O Jasiu, Mał-
gosi i chatce z łakoci” – bajka w wykona-
niu aktorów Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

• 22.00 – Rynek: 20. festiwal Sztuki Teatral-
nej (Teatr Biuro Podróży z Poznania – spek-
takl pt. „Silence – cisza w Troi” oraz poka-
zy parateatralne szczudlarzy i kuglarzy). 

PONIEDZIAŁEK
14.05 

• 17.00 – Halo! Rybnik: otwarcie wystawy „Rybnik w 
obiektywie młodych” przygotowanej przez uczest-
ników kółka fotograficznego z OPP „Przygoda” i ZS 
nr 6 pod kierunkiem Janusza Rzymanka.

WTOREK
15.05

• 17.00 – Halo! Rybnik: Śladem dzielnicy… Paru-
szowiec – o historii i o swojej dzielnicy opowie-
dzą ParuszoWianki (spotkanie w ramach projek-
tu Rybnik ReWita). 

• 19.00 – Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w 
nieznane – „Krew Aczoli” spotkanie z Krzyszto-
fem Błażycą. 
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ŚRODA
16.05 

• 9.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: 
20. Regionalny Konkurs Gawędziarzy „W Nie-
wiadomiu po śląsku” (przesłuchanie konkurso-
we uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych).

• 17.00 – Muzeum: Koncert wiosenny (w programie 
występ zespołu wokalnego Moderato i Teatrzyku 
na Pięterku 60+).

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
„Przyszedł do mnie pies z oczami pełnymi mi-
łości, zwierzęta w malarstwie” (cz. II) – wykład 
dr. Jacka Kurka.

CZWARTEK
17.05 

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Scena Do-
rosłego Widza – spektakl „Mumio – taki miks” w 
wykonaniu kabaretu Mumio.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: otwarcie wystawy 
„Wokół nas” – akwarele Anety Gajos. 

PIĄTEK
18.05 

• 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Najpiękniejsza jest 
muzyka polska” – koncert edukacyjny w wyko-
naniu Filharmonii Rybnickiej pod dyr. Sławomira 
Chrzanowskiego, poświęcony obchodom 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

• 13.00 – Szkoła Podstawowa nr 36: II Rybnickie 
dyktando po śląsku dla uczniów szkół pod-
stawowych. 

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
Spotkanie z Wojciechem Jagielskim, reportażystą 
i autorem książek.

• 17.00 – Halo! Rybnik: Spotkanie poetów zgroma-
dzonych wokół grupy Wolna Inicjatywa Artystycz-
na „Wytrych”.

• 17.45 – Muzeum w Rybniku: Noc Muzeów; w pro-
gramie: Rekiny z Nacyny, Skale Niecia – wernisaż 
(godz. 18), Teatr Lalek Marka Żyły, Linoryt – warsz-
taty, Kuba Więcek Trio – koncert (godz. 22).

• 19.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiado-
miu: koncert Ani Świątczak z zespołem.

SOBOTA
19.05 

• 11.00 – Halo! Rybnik: „Onko dialog – obcinam, roz-
mawiam, pomagam” – finał akcji prowadzonej w 

rybnickich szkołach, budującej świadomość nt. 
choroby nowotworowej (w programie m.in. kon-
sultacje, możliwość obcięcia włosów na rzecz Fun-
dacji Rak’n’ Roll).

• 19.00 – ICK Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Noc Mu-
zeów – „Duch z Ignacego” (fabularyzowana gra 
terenowa dla dzieci i dorosłych – uczestnicy spo-
tkają dawnych pracowników kopalni, jej założycie-
li i inne postacie historyczne). 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Scenariusz dla 
trzech aktorów” – spektakl z udziałem Jana Pesz-
ka, Mikołaja i Andrzeja Grabowskich.

NIEDZIELA
20.05 

• 15.00 – Rynek – „Nowa energia na śląskim po-
dwórku” (happening promujący projekt Funda-
cji PGE Energia Ciepła, w programie: gry i zaba-
wy dla dzieci). 

PONIEDZIAŁEK
21.05 

• 16.00 – Halo! Rybnik: Social Language Meeting – 
spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowią-
zującymi rozmowami w obcych językach. 

• 19.00 – Bazylika św. Antoniego: spotkanie modli-
tewne w ramach Rybnickiego Wieczoru Chwały.

WTOREK
22.05 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Wielkie dzieła, mło-
dzi wykonawcy” – koncert symfoniczny w wyko-
naniu Filharmonii Rybnickiej pod dyr. Sławomi-
ra Chrzanowskiego i solistów Państwowej Szko-
ły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego 
Szafranków w Rybniku.

• 19.00 – Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w 
nieznane – „Wyspy Zielonego Przylądka” spotka-
nie autorskie z Justyną Pendzik.

ŚRODA
23.05 

• 17.00 – Halo! Rybnik: „Wolno i w skorupie” – An-
drzej Kieś opowie o żółwiach i ślimakach. 

PIĄTEK
25.05 

• 16.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”:  

 
• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: koncert z 

okazji Dnia Matki.
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Viva opera – gala 

operowo-operetkowa z okazji Dnia Matki w wy-
konaniu Sonori Ensemble. 

SOBOTA
26.05 

• 10.00 – Industrialne Centrum Kultury w Nie-
wiadomiu: „czary-Mary” – pokaz ekspery-
mentów fizyczno-chemicznych w ramach cy-
klu Niewiadomska Kuźnia Wiedzy.

• 11.00 – Industrialne Centrum Kultury w Nie-
wiadomiu: „Mama z dzieckiem” – warszta-
ty „Koralikowe wariacje” dla mam i „Piernicz-
kowe ciasteczka na Dzień Mamy” dla dzieci. 

NIEDZIELA
27.05

• 12.00 – Park Górnika przy Domu Kultury w 
Chwałowicach: rodzinna majówka (w pro-
gramie: msza, występ laureatów 36 Festiwa-
lu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotne-
go, koncerty: Daniela Kędzierskiego, zespo-
łu Chwila Nieuwagi, gry i zabawy dla rodzin).

• 15.00 – Halo! Rybnik: „Rybnicki Senior w 
obiektywie czasu” (wystawa fotograficzna 
w przestrzeni miejskiej z udziałem seniorów 
Śródmieścia).

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
bajkowa Niedziela – bajka „Smocze gadanie” 
w wykonaniu teatru Guziczek. 

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: dzień Matki z 
Radiem Silesia (w programie: Mirosław Ję-
drowski, Jacek Silski, Karpowicz Family, Ber-
nadeta Kowalska, Claudia i Kasia Chwołka, 
Happy Folk). 

PONIEDZIAŁEK
28.05 

• 17.00 – Halo! Rybnik: 11. Metropolitalne 
Święto Rodziny – „Rodzina rybnicka w daw-
nych źródłach” – prelekcja dr Bogdana Klocha.

29 maja
Wtorek

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Zespół Śląsk dla 
niepodległej” – koncert. 

Środa
30.05 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Jacka Wój-
cickiego i wręczanie nagród prezydenta miasta w 
dziedzinie kultury. 

• 18.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiado-
miu: „czytanki-przebieranki” – zajęcia dla przed-
szkolaków z cyklu „Kopalnia fantazji”. 

CZWARTEK
31.05 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz w teatrze – kon-
cert Piotra Wyleżoła.

PONIEDZIAŁKI
13.00 – Teatr Ziemi Rybnickie: Kino Seniora – „Louise 

nad morzem” (30 kwietnia), „The place” (7 maja), 
„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” (14 maja), „Peł-
nia życia” (21 maja), „Święty niezłomny” (28 maja).

19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: dyskusyjny Klub filmo-
wy „Ekran” – „Twarz” (30 kwietnia), „Naga Nor-
mandia” (7 maja), „Uczciwy człowiek” (14 maja), 
„Do zakochania jeden krok” (21 maja), „120 ude-
rzeń serca” (28 maja).

PIĄTKI
19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Lajtowe kino 

(projekcje: 4 i 18 maja). 

w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki: malarstwo Li-
dii Krettek-Kunst (od 10 maja do 11 czerwca) * Ga-
leria Oblicza: wystawa „To my” (do 6 maja), akwa-
rele Anety Gajos (od 17 maja do 1 lipca) 

w Muzeum: In memoriam – prace Józefa Sowady (do 
11 maja) * Skale Niecia (od 18 maja). 

w Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Harmider Sawki – sa-
tyryczne rysunki Henryka Sawki (od 1 do 25 maja).

w Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Jasno-
widze. Edycja druga” – wystawa pokonkursowa 
drugiej edycji konkursu na projekt ilustrowanej 
książki dla dzieci (od 7 do 30 maja) * Wystawa foto-
ilustracji Artura Musioła (od 8 maja do 30 czerwca).

w Biblioteka na Smolnej: Wystawa fotoilustracji Ar-
tura Musioła (od 11 maja).

w Dom Kultury w Chwałowicach: fotografie Moni-
ki Juraszek-Małek i malarstwo Ilony Herc (od 17 
kwietnia do 31 maja). 

Przygotowano na podstawie materiałów Biura Kultury Urzędu Miasta Rybnika

PLAcÓWKI KULTURy:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1, tel. 32 42 

22 132, www.teatrziemirybnickiej.pl; 
• dom Kultury w boguszowicach, pl. Pokoju 1, tel. 

32 42 52 016, www.dkboguszowice.pl; 
• Domu Kultury w Chwałowicach, ul.1 Maja 

91B, tel. 32 42 16 222, dkchwalowice.biu-

ro@gmail.com
• dom Kultury w Niedobczycach, ul. Barbary 

23, tel. 32 43 31 065, www.dkniedobczyce.pl; 
• Industrialne centrum Kultury w Niewiadomiu, 

ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 13 755, www.
dkniewiadom.eu;

• Klub Kultury „Harcówka”, ul. Zakątek 19,  
www.harcówkarck.pl

• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, ul. Mościckiego 3

• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423, 
www.muzeum.rybnik.pl; 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Szafranka 7, tel. 32 422 35 41, www.biblio-
teka.rybnik.pl

• Biblioteka filia nr 4 Paruszowiec-Piaski, ul. Za 
Torem 3b

• Młodzieżowy dom Kultury, ul. Broniewskiego 
23, tel. 32 422 40 88.

• Galeria Smolna (biblioteka filia nr 8, ul. Reymonta)
• Klub Energetyka Fundacji PGE Energia Ciepła, 

ul. Podmiejska 1, tel. 32 42 10 300,
• Halo! Rybnik, ul. Sobieskiego 20, tel. 32 439 

22 00.

LOKALE, KLUby, OŚROdKI:
• Żółty Młynek, ul. św. Jana

Kulturalne adresy

imprezy
cotygodniowe

wystawy

22 maja
WTOREK

23 maja
ŚROdA

28 maja
PONIEdzIAŁEK

26 maja
SObOTA

27 maja
NIEdzIELA

25 maja
PIĄTEK

29 maja
WTOREK

30 maja
ŚROdA

31 maja
czWARTEK

16 maja
ŚROdA

21 maja
PONIEdzIAŁEK

19 maja
SObOTA

20 maja
NIEdzIELA

18 maja
PIĄTEK

17 maja
czWARTEK
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Kształcenie dualne
Polska Grupa Górnicza i zespół Szkół Mechanicz-

no-Elektrycznych podpisały porozumienie w sprawie 
kształcenia dualnego w zawodówce, czyli w branżo-
wej szkole I stopnia. PGG będzie organizować prakty-
ki dla uczniów kształcących się w Mechaniku w zawo-
dach elektryk i ślusarz. To pierwsza tego typu umowa 
w spółkach węglowych. Ze strony PGG porozumienie 
podpisali wiceprezesi Jerzy Janczewski i Andrzej Paniczek, 
a szkołę reprezentował dyrektor Marek Holona. – Mło-
dociani pracownicy będą zatrudnieni w ruchu Jankowice  
i ruchu Chwałowice kopalni ROW. Praktyki organizowane 
przez PGG umożliwią naszym uczniom pogłębienie zdoby-
tej przez nich wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczy-
wistych warunkach pracy, ale wyłącznie na powierzchni. 
Uczniowie odbywający praktyki otrzymają też wynagrodze-
nie przysługujące pracownikom młodocianym, a po ukoń-
czeniu nauki oczywiście nic nie będzie stało na przeszko-
dzie, aby po spełnieniu wymaganych przez firmę warun-
ków podjęli pracę także pod ziemią – opowiada dyrektor 
Holona. Dotychczas PGG zawierała umowy ze szkołami, 
które edukują do pracy pod ziemią. Uczniowie Mechani-
ka, którzy zdecydują się skorzystać z tej nowej możliwo-
ści, staną się pracownikami młodocianymi. – To pilotażo-
wy program, wychodzący naprzeciw koncepcji kształcenia 
zawodowego wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji – za-
uważa Marek Holona. 

Galaktyka pod namiotem
8 marca uczniowie trzech klas z Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego nr 2 w Niewiadomiu wzięli udział  
w zajęciach w mobilnym planetarium. W ten nietypowy 

sposób poznali budowę ciał niebieskich, dowiedzieli się, 
czym są i skąd pochodzą supernowa, kometa i mgławica. 
Starsi uczniowie eksplorowali Układ Słoneczny i poznawa-
li charakterystyczne cechy poszczególnych planet. Udział 
w zajęciach przyrodniczych w kopule sferycznej umożli-
wił dzieciom poszerzenie wiedzy na temat wszechświa-
ta, ale też rozbudził ich ciekawość i zainteresowanie tym,  
co się dzieje w kosmosie. 

 
zUS bez tajemnic

16 marca w oddziale zUS-u w chorzowie odbył się 
wojewódzki etap olimpiady wiedzy „Warto wiedzieć 
więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Trzyosobowy 
zespół z rybnickiego Ekonomika: Paulina Pieczka, Pauli-
na Wardęga i Jakub Kuczera, rywalizował z 21 drużynami  
z całego województwa śląskiego i zdobył tam trzecie miej-
sce. Żeby znaleźć się w etapie wojewódzkim, należało po-
konać prawie 4,5 tysiąca uczniów z 110 szkół, więc finali-
ści musieli wykazać się szczegółową wiedzą na temat ubez-
pieczeń chorobowych, zdrowotnych czy emerytalnych.

Na zdrowie
23 marca w zespole Szkół nr 3 na Nowinach od-

był się dzień promocji zdrowia, w którym wzięli udział 
uczniowie klas drugich gimnazjalnych i niecodzienni go-

ście – ośmioro uczniów i dwie nauczycielki z Hiszpanii. 
Hiszpanie przebywali w Rybniku w ramach realizowane-
go przez szkołę projektu Erasmus+, dlatego prozdrowot-
na impreza prowadzona była w języku angielskim, a goście 
wzięli też udział w trzech konkurencjach: konkursie wie-
dzy i plastycznym oraz w rywalizacji na najlepsze śniada-
niowe kanapki. Największe uznanie zdobyła drużyna, któ-
ra swoje kanapki wykonała z najzdrowszych składników. 

Wespół w zespół
Uczniowie gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 9  

Łukasz Piórecki i Maksymilian Machoczek zajęli dru-
gie miejsce w 11. Międzynarodowym Konkursie Infor-
matycznym. Ale to niejedyny sukces uczniów tej pla-
cówki. Finał konkursu informatycznego odbył się 2 mar-
ca w rybnickim Tyglu. Chłopcy mieli za zadanie przedsta-
wienie wykonanej przez siebie w dwóch wersjach języko-
wych strony internetowej na temat „Świat online”. War-
to dodać, że Łukasz Piórecki wspólnie z innymi gimnazja-
listami – Zuzanną Garbacz i Oskarem Niziołem – stworzył 
drużynę, która wygrała ósmy Regionalny konkurs zadań 
interdyscyplinarnych w języku angielskim „I ty możesz zo-
stać noblistą” w Katowicach. Gimnazjaliści musieli rozwią-
zać test składający się z 40 zadań w języku angielskim do-
tyczących zagadnień z matematyki, biologii, geografii, fi-
zyki, chemii i wymagających logicznego myślenia i wycią-
gania wniosków.

ze szczurem po angielsku 
za nami 24. edycja festiwalu Teatrów w Języku An-

gielskim im. floriana Nowaka w I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Powstańców Śląskich. zaskoczeń nie brako-
wało, a jedną z ról zagrał nawet szczur domowy. Nie-
typowy aktor wystąpił w spektaklu „Another brick in the 
wall” („Kolejna cegła w murze” – tytuł piosenki zespołu 
Pink Floyd) przygotowanym przez uczniów z Kędzierzy-
na-Koźla, którzy podkreślali, że z czasem tracimy swoją 
wyjątkowość, by stać się kolejną „cegiełką” w społeczeń-
stwie. Ta interpretacja przyniosła im drugą nagrodę, a zwy-
cięzcami festiwalu okazali się uczniowie z II LO im. Frycza 
Modrzewskiego w Rybniku. W przedstawieniu „The world 
is your oyster” („Świat stoi przed tobą otworem”) starali 
się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak żyć, by nie żałować 
własnych decyzji. O tych nietrafionych, za które próbuje-
my obwiniać innych, opowiedzieli z kolei uczniowie z VI LO  
w Bielsku-Białej w spektaklu „The trial of our hearts” („Pró-
ba naszych serc”) i zajęli trzecie miejsce. Jedna z ekip posta-
wiła na tajemniczość, grozę i napięcie w spektaklu „Eter-

nal sins” („Grzechy wieczne”) i dostała nagrodę szkoły ję-
zykowej Pascal Connect. Tradycyjnie już międzynarodowe 
jury przyznało też nagrody indywidualne. Otrzymali je: Fi-
lip Smyczek z II LO „Frycza” (najlepsza wymowa), Nikola 
Ledwoń z ZS nr 2 w Żorach (najlepsza aktorka) i Marek Ka-
nior z LO w Bielsku-Białej (najlepszy aktor). 

Tydzień z nauką
W marcu w Szkole Podstawowej nr 15 w Rybnic-

kiej Kuźni realizowano projekt „W świecie nauk ści-
słych”, w ramach którego odbył się „Tydzień nauki”. 
W jego trakcie uczniowie słuchali audycji radiowych przy-
bliżających życiorysy znanych polskich naukowców, jak 
Maria Skłodowska-Curie czy Mikołaj Kopernik. Przepro-
wadzono też lekcje chemii dla uczniów klas młodszych 
i świętowano dzień liczby pi. Uczniowie klas gimnazjal-
nych zmagali się w konkursie matematycznym o tytuł 
mistrza liczby pi, a uczniowie młodszych mogli wykazać 
się w konkursie plastycznym. Piątoklasiści wzięli udział 
w lekcji fizyki w plenerze, a w szkole gościli przedstawi-
ciele Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Śląskie-
go Aqua Regia, którzy przygotowali wybuchowe poka-
zy chemiczne. 

Gimnazjum bez maski
Uczniowie Gimnazjum dwujęzycznego nr 17 Po-

wstańców zdobyli pierwsze miejsce w kategorii szkół 
gimnazjalnych w ósmych Spotkaniach Teatralnych 
„bez Maski”. Wojewódzki przegląd odbył się w marcu w 

Domu Kultury w Szczygłowicach. Rybniccy gimnazjaliści 
przedstawili tam autorski spektakl pt. „Między nami” wy-
reżyserowany przez maturzystę Krzysztofa Kaczmarczyka  
z I LO. Przedstawienie powstało na podstawie pomysłów 
całej grupy i opowiada o problemach nastolatków, którzy 
za sprawą nowinek technologicznych nie potrafią nawią-
zać szczerych relacji. W spektaklu wystąpili: Mateusz Gó-
recki, Irmina Lepiarczyk, Stanisław Mroszczak, Anna Mu-
sielak, Julia Piasecka, Zofia Sądel, Paulina Stachak, Miko-
łaj Tabaka i Aleksandra Szołdra. 

 
Po raz czwarty

„Rybnik – nasze miasto” – to tytuł międzyszkol-
nego konkursu, który odbył się 22 marca w zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ. 
Drużyny z dziewięciu szkół wykazały się wiedzą o na-
szym mieście i były przewodnikami po Rybniku. Ponadto 
uczniowie każdej placówki zaprezentowali jedną cieka-
wą postać związaną z miastem i hasło promujące swo-
ją dzielnicę. Zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 28 w Kamieniu. Na drugim miejscu znalazła się dru-
żyna Szkoły Podstawowej nr 2 (Smolna), a trzecie miej-
sce przypadło uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 (Paru-
szowiec-Piaski). 
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Tygiel z ekonomią
26 marca na Wydziale biznesu, finansów i Admini-

stracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku od-
był się finał II Regionalnego Konkursu Wiedzy Eko-
nomicznej – „Start do własnego biznesu. E-biznes 
dzisiaj i jutro”. Wzięło w nim udział 12 dwuosobo-
wych drużyn. W finale pierwsze miejsce zdobyli Patry-
cja Zbyrowska i Karol Świątek, drugoklasiści z Zespołu 
Szkół Technicznych, wyprzedzając uczennice Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych Angelikę Stronczyńską 
i Aleksandrę Juraszczyk. Finaliści zaprezentowali swo-
je najróżniejsze e-biznesowe pomysły przed ośmiooso-
bowym jury i zaproszonymi gośćmi, m.in. prorektorem 
ds. edukacji prof. dr. hab. Sławomirem Smyczkiem i za-
stępcą prezydenta Wojciechem Świerkoszem. W trak-
cie obrad jury uczestnicy konkursu wysłuchali wykła-
du specjalisty z zakresu e-biznesu Roberta Dudy z fir-
my spozycjonowani.pl. 

Powstańcy w Ekonomiku
W hali sportowej zespołu Szkół Ekonomiczno-

Usługowych rozegrano miejski finał turnieju piłki 
ręcznej dziewcząt. Najlepsze okazały się uczenni-

ce z „Powstańców”. W półfinałach zawodów, w któ-
rych wzięły udział najlepsze rybnickie drużyny, piłkar-
ki ręczne z I LO pokonały zespół V LO z Nowin, a go-
spodynie uległy drużynie z chwałowickiego liceum.  
W meczu o pierwsze miejsce licealistki z „Powstań-
ców” pokonały IV LO 11:6 (4:3). Dzięki zwycięstwu  
w Rybniku zawodniczki z I LO zapewniły sobie awans 
do zawodów rejonowych, ale niestety przegrały w nich  
z drużyną III LO w Żorach. W zawodach I LO reprezen-
towały: Weronika Bartoszek, Małgorzata Burek, Karo-
lina Ficek, Ida Gajewska, Natalia Jaśkiewicz, Pola Kaź-
mierczak, Julia Lalek, Kinga Nowak, Agnieszka Pułról, 
Monika Reclik, Klaudia Smołka, Ewelina Sopala, Mag-
dalena Stencel, Julia Woźniak. Opiekunem dziewcząt 
był wuefista Arkadiusz Tabacki.

Liga angielska
W Gimnazjum dwujęzycznym nr 17 Powstańców 

Śląskich odbyła się 11. edycja Międzyszkolnej Ligi 
Języka Angielskiego. Po etapie pisemnym, w którym 
wzięło udział 51 uczniów z 21 szkół w regionie, do fi-
nału zakwalifikowało się dziesięciu najlepszych. W jego 
trakcie uczniowie przedstawili przygotowaną wcześniej 
prezentację zatytułowaną „How do I want to be re-
membered?” i zareklamowali produkt wylosowany już  
w trakcie konkursu. Po podsumowaniu wszystkich punk-
tów jury wyłoniło troje laureatów. To Sebastian Rumpel 
i Edyta Gądzikiewicz (Szkoła Podstawowa nr 4 w Raci-
borzu) oraz Wiktor Belkhayat (Gimnazjum Dwujęzycz-
ne nr 18 w Rybniku).

zwycięstwo w czechach
6 kwietnia w czeskiej Orłowej odbył się Mię-

dzynarodowy konkurs informatyczny z udziałem 
około 70 uczniów m.in. z Ostrawy, Trzyńca, cie-

szyna, frydka Mistka, Karwiny, bańskiej bystrzy-
cy (Słowacja), a także z zespołu Szkół Technicz-
nych w Rybniku. Tygiel reprezentowało ośmioro 
uczniów, którzy rywalizowali w trzech z pięciu kon-
kurencji. Drugoklasiści Rafał Gurbisz i Mateusz Kotu-
la zwyciężyli w kategorii projektowanie stron inter-
netowych, trzecioklasiści Patryk Filusz i Bartosz Kon-
kol w kategorii programowanie zajęli drugie, a Da-
niel Gołębiewski trzecie miejsce.

Szkolna pielgrzymka 
Uczniowie klas trzecich Gimnazjum dwujęzycznego 

nr 17 wybrali się na pielgrzymkę do Sanktuarium bo-
żego Miłosierdzia w Łagiewnikach, aby pomodlić się 
o owocne przygotowania do egzaminu gimnazjalne-
go. Wspólną mszę świętą w kaplicy klasztornej poprowa-
dził katecheta i organizator pielgrzymki ks. Piotr Piekło, 
 a w oprawę liturgiczną aktywnie zaangażowali się ucznio-
wie. Następnie gimnazjaliści zobaczyli Centrum Jana Paw-
ła II – ośrodka poświęconego życiu i twórczości papieża, 
gdzie podziwiali też niezwykłe mozaiki o. Rupnika, utytu-
łowanego twórcy mozaik na świecie. Był też czas na spa-
cer po Krakowie. 

 
Laureaci są wśród nich

Uczniowie Gimnazjum dwujęzycznego nr 17 
wywalczyli siedem tytułów laureatów wojewódz-
kich konkursów przedmiotowych; podwójnym zo-
stał Karol Tokarski. Trzecioklasista może się poszczy-
cić tytułem laureata z matematyki i chemii, ale powo-
dy do radości mają też inni uczniowie tej szkoły. Lau-
reatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych 
zostali: z języka angielskiego Jakub Barabasz i Alek-
sandra Szołdra, z języka polskiego: Milena Smołka,  
z historii Stanisław Mroszczak, a z języka francuskie-
go Patrycja Pielorz. 

Ekspresem przez szkoły 
i przedszkola
Hufiec Pracy w Rybniku był współorganizatorem trzeciej 
edycji Ogólnopolskiego konkursu cukierniczego dla szkół  
i organizacji młodzieżowych pn. „Zdrowo – smacznie – ar-
tystycznie”, który odbył się 19 marca w Katowicach. W fi-
nale wystąpiło osiem drużyn (wszystkie spoza naszego mia-
sta) * Od 12 do 16 marca gimnazjaliści ze Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Śródmieściu uczestniczyli w projekcie „Bez-
pieczna szkoła – bezpieczny uczeń” * W szkole tej zorga-
nizowano też konkurs matematyczny, w którym pierw-
sze miejsce zajęli Dawid Brzeziński i Sebastian Szaboń.  

Pretekstem było święto liczby pi, w ramach którego ucznio-
wie pojechali na Uniwersytet Śląski w Katowicach, gdzie 
wzięli udział w wykładzie „Nie tylko Pi” oraz pokazie „Che-
miczny zawrót głowy” * Vanessa Guzy uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego zajęła drugie miejsce w Śląskim Kon-
kursie Języka Niemieckiego w Chorzowie, a jej koleżanka 
Dagmara Wójcik – wyróżnienie * Kornel Hajduk z Ekono-
mika znalazł się w finale 10. Ogólnopolskiej Olimpiady Lo-
gistycznej * Zwyciężczynią 12. Szkolnego Konkursu Recy-
tatorskiego w Języku Angielskim organizowanego przez 
Gimnazjum dwujęzyczne nr 17 okazała się Klaudia Ku-
lesza * 15 marca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 
na Nowinach zielonymi strojami i konkursami uczcili Dzień 
św. Patryka, patrona Irlandii * W miejskim konkursie re-
cytatorskim „Wierszyki łamiące języki” zorganizowanym 
przez Przedszkole nr 20 w Boguszowicach wzięło udział 
18 dzieci z rybnickich placówek. *

 

Kokoty się dziwują
16 marca w Przedszkolu nr 21 w Kłokocinie odbył 

się II Kokoczyński Konkurs Recytatorski „bajtle wier-
sze recytują, a kokoty się dziwują”. Wzięło w nim udział 
27 przedszkolaków z ośmiu przedszkoli, którzy na scenie 
OSP w Kłokocinie zaprezentowali nie tylko wiersze zna-
nych polskich poetów, ale też utwory gwarą. Ich występy 
oceniło jury: Renata Gałużna-Kula, Anna Stronczek, Alina 
Szulik, Ireneusz Juraszczyk i Izabela Kowalczyk, a pierwsze 
miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli: 
Agata Oleś, Oliwier Kaźmierczak, Adam Pochwyt i Vanes-
sa Zientek. Warto dodać, że gośćmi konkursu byli Hania 
Krawczyk, laureatka „Małej Karolinki 2017” i konkursu re-
cytatorskiego „Bajtle bydom gryfnie godać”, która wystą-
piła wspólnie ze swoim dziadkiem Alojzym Krawczykiem, 
założycielem zespołu Józefinki, który w marcu świętował 
22 lata swojej działalności. 

z patronem
Przedszkole nr 14 w chwałowicach, które nosi imię 

Janusza Korczaka, obchodziło święto patrona. Zabrzmiał 
hymn przedszkola i odczytano wiersz „Prawa dziecka” Ja-
nusza Korczaka. Dzieci rozwiązywały zagadki związane  
z postacią patrona, poznały jego dokonania oraz dowie-

działy się o swoich prawach, również tym do miłości, ra-
dości czy nauki. Wykorzystano do tego opowiadanie „Mi-
łość” Astryd Desbordes, puzzle pokazujące emocje i za-
bawy parateatralne. Każdy przedszkolak otrzymał też ko-
lorowankę z postacią Króla Maciusia, a rodzice – ulotkę  
z prawami dziecka.

(S)
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Józef Musioł, doktor prawa, sędzia Sądu 
Najwyższego w stanie spoczynku, b. wicemi-
nister sprawiedliwości, pisarz, publicysta, 
propagator i znawca historii Śląska, dzia-
łacz społeczny, honorowy obywatel Rybni-
ka, Ślązak. W słusznym wieku 85 lat za-
chował nie tylko trzeźwy umysł, ale równie 
trzeźwy osąd rzeczywistości, co potwierdził 
na spotkaniu autorskim w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, jakie odbyło się z okazji uka-
zania się książki „Wplątany w historię”.

Józef Musioł wielokrotnie pisał o innych, tym 
razem napisano o nim, bo „Wplątany w historię” 
to wywiad rzeka przeprowadzony przez Przemy-
sława Ziemichóda. I na spotkaniu, i w książce Jó-
zef Musioł opowiada o swoim bogatym w wydarze-
nia życiu, w którym wielokrotnie był wplątywany 
w historię: od dzieciństwa na Śląsku w przededniu 
wojny i dramatycznych doświadczeń w czasie oku-
pacji, poprzez czasy reżimu stalinowskiego, krót-
ki epizod nauczycielski, studia prawnicze na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
działalność sędziowską i społeczną w PRL oraz 
później, aż do zaangażowania w realia dnia dzi-
siejszego. Bo „pożegnanie z togą”, jak brzmi je-
den z podrozdziałów książki, wcale nie było dla 
niego pożegnaniem z czynnym udziałem w życiu 
społecznym. Ostatnie karty książki zajmuje wystą-
pienie Józefa Musioła wygłoszone 30 maja 2017 
roku na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu 
Najwyższego, w którym wyraża on swoją opinię na 
temat kondycji współczesnego wymiaru sprawie-
dliwości. – (…)Wymiar sprawiedliwości jest ner-
wem moralnym państwa. Jeśli go zniszczymy, znisz-
czymy państwo prawa (…) – czytamy i trudno się 
z takim stwierdzeniem nie zgodzić. Jak wynika  
z kart książki i słów bohatera spotkania, dążenie 
do niezależności i suwerenności w trudnych cza-
sach ich dławienia było i jest dla niego niezwykle 
istotne. W tym kontekście tłumaczył swoje zaan-
gażowanie jako młodego prawnika w działalność 
polityczną w strukturach Stronnictwa Demokra-
tycznego. Konsekwencją przynależności do SD 
było objęcie przez Musioła funkcji wiceprzewod-
niczącego Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku 
na początku lat 60. Nie był to czas łatwych poli-
tycznych wyborów, a chcąc zachować choćby mi-
nimum niezależności, spotykał się z przypadka-
mi wywierania presji czy wręcz szantażu. W swo-
ich obowiązkach miał wtedy nadzór m.in. nad kul-
turą i opowieść o tym okresie musiała się zakoń-
czyć anegdotą, jak to wiceprzewodniczący MRN 
zaprowadził dyskretnie pod niedokończony, za-
bity deskami gmach późniejszego Teatru Ziemi 
Rybnickiej operatora Polskiej Kroniki Filmowej. 
Kadry kręcone spod porastającej wzgórze trawy 
trafiły na ekran i rozwścieczyły ówczesnego I se-
kretarza PZPR w Katowicach Edwarda Gierka, 

którzy podjął decyzję o szybkim wznowieniu prac, 
oczywiście za kopalniane pieniądze. Józef Musioł 
przysłużył się więc w pewnym stopniu do powsta-
nia gmachu rybnickiego teatru, którego potem 
był wielokrotnym użytkownikiem i gościem. Jak 
zdradził dyrektor TZR Michał Wojaczek, miejsce 
spotkania, czyli salę kameralną, wybrano nieprzy-
padkowo. To właśnie tu na początku swojej praw-
niczej drogi Józef Musioł organizował tzw. Sądy 
Młodych, inspirowane prawdziwymi sprawami z 
wokandy edukacyjne inscenizacje, w których mło-
dzi ludzie, „i gorole, i hanysy”, brali aktywny udział 
jako wykonawcy, ucząc się szacunku do prawa. To 
już wtedy w młodym prawniku odezwał się gen 
społecznika. Za jego sprawą Józef Musioł angażo-
wał się w różne przedsięwzięcia, najczęściej popu-
laryzujące tradycje i kulturę Śląska, jak Towarzy-
stwo Przyjaciół Śląska w Warszawie, które powo-
łał i wciąż mu przewodniczy, czy rada programo-
wa Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, z którym jest 
bardzo związany. Na szczęście starczyło czasu na 
założenie rodziny. To w Rybniku poznał przyszłą 
małżonkę Ewę Podlodowską, córkę nauczycielki 
i poetki Janiny Podlodowskiej, której wiersze go-
ściły kiedyś na naszych łamach. Mają dwoje dzie-
ci: Hannę i Marka. 

Główną inspiracją poczynań publi-
cystycznych i pisarskich Józefa Musio-
ła był Śląsk, Mała Ojczyzna ze swoimi 
dziejowymi zawirowaniami, trudną hi-
storią i problemami tożsamościowy-
mi. – W pewnym momencie zdałem 
sobie sprawę, jak mało wiem o regio-
nie, w którym wyrosłem, mimo głębo-
kich śląskich i patriotycznych tradycji 
rodzinnych – mówił. A zdarzyło się to 
w trakcie pisania doktoratu, który po-
święcił sądownictwu polowemu w cza-
sie III Powstania Śląskiego. – Jako syn 

uczestnika trzech powstań śląskich powinienem wie-
dzieć więcej. I drążyłem. Z tego drążenia powstało po-
nad 25 książek: od pierwszej „Ludzie tej ziemi” i kil-
ku innych poświęconych losom wybitnych Ślązaków 
i skomplikowanym dziejom Śląska, poprzez pozycje 
związane z tematyką zbrodni hitlerowskich, z jaką ze-
tknął się w pracy sędziego aż do kilkakrotnie mody-
fikowanych wydań „Chacharów” – humorystycznego 
ujęcia spraw z wokandy przysłowiowego Franciszka 
Kopca od Stalinogrodu do Brukseli. Szczególnie te 
ostatnie pokazują, jak świetnym, z ogromnym poczu-
ciem humoru gawędziarzem jest autor. Jak mówił na 
spotkaniu, jego publikacje to głównie literatura faktu, 
gdzie nie można wykazywać się specjalnym polotem. 
A polotu właśnie oraz wyjątkowej swady dr. Musioło-
wi nie brakuje, co potwierdza bezpośredni z nim kon-
takt. Gorąco polecam książkę szczególnie młodym Po-
lakom, którzy mają uproszczony propagandowo czar-
no-biały przekaz o pokoleniu żyjącym w realnym so-
cjalizmie. Jest to rzetelne świadectwo, które dał czło-
wiek prawa – sędzia – napisał w posłowiu zaprzyjaź-
niony z Józefem Musiołem Olgierd Łukaszewicz, ak-
tor, społecznik i Ślązak. Warto o tym pamiętać, kie-
dy zobaczymy na księgarskiej półce autobiografię np. 
dwudziestokilkuletniej blogerki…

Wiesława Różańska

 Wplątany 
    w historię

Zajęcia będą się rozpoczynać o godz. 16.30 we 
wtorki i czwartki w punkcie wystawienniczym „Ma-
giczna Silesia” przy ul. Przemysłowej 17 (w budynku 
dawnej poczty). Mowa o warsztatach malarskich, 
które dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat 
z Paruszowca-Piasków i okolic poprowadzi Domi-
nika Stach (najbliższy termin 15 maja, kolejny: 12 
czerwca), o warsztatach rzemieślniczych, w trakcie 
których uczestnicy pod okiem Magdaleny Sojki przy-
pomną sobie wyroby dawnej Huty Silesia i nauczą 
się m.in. robienia na drutach (22 maja i 19 czerw-
ca) oraz o warsztatach muzycznych dla majsterko-
wiczów, którzy wykonywać będą instrumenty z ma-
teriałów przeznaczonych do recyklingu (8 i 29 maja 
oraz 26 czerwca, prowadzący: Tomasz Manderla  
i Dominika Kierpiec-Kontny). Pomysłodawcy warsz-
tatów przygotowali też coś dla dzieci i młodzieży  

w wieku od 9 do 19 lat. To zajęcia fotograficzne  
z Mateuszem Paszkiem (10 maja i 14 czerwca), te-
atralne (17 maja i 21 czerwca) oraz społeczne, adre-
sowane do młodych ludzi w wieku 13-19 lat, po to, 
by nauczyli się rozpoznawać i wyrażać swoje emo-
cje, komunikować się z innymi oraz bronić swoich 
praw i granic (24 maja, 7 i 28 czerwca). Dwa ostat-
nie warsztaty poprowadzi Mariola Rodzik-Ziemiań-
ska (Port Sztuki), koordynatorem całego projektu 
jest Estera Manderla (Stowarzyszenie Artystyczne 
Uwagi wARTe), a opiekę psychologiczną nad uczest-
nikami będzie sprawował Tomasz Lepszy.

Projekt „Magiczna Silesia – ze sztuką ku trzeź-
wości” dofinansowało miasto, a na warsztaty moż-
na się zapisywać pod numerem tel. 604 831 154  
i adresem mailowym: magicznasilesia@gmail.com.

                                                                       (S)

Magiczna Silesia zaprasza
Od kwietnia do czerwca oraz od września do listopada  

w Paruszowcu-Piaskach zaplanowano warsztaty artystyczne  
i społeczne dla dzieci i młodzieży „Magiczna Silesia  
– ze sztuką ku trzeźwości”.

Józef Musioł przeżył wiele i ma co opowiadać, a najważniejsze, że umie to robić; 
w czasie spotkania towarzyszył mu dyrektor TZR Michał Wojaczek
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Podczas spotkania poruszono wiele ważnych 
tematów związanych z wiarą, etyką, polityką, 
wspólnotą i pomocą potrzebującym. Swobod-
ny, pełen humoru, dystansu i ironii styl wypo-
wiedzi Hołowni nie przesłaniał istoty podej-
mowanych kwestii. Jeden z pierwszych tema-
tów dotyczył poglądu na sprawę eutanazji. – Je-
stem konsekwentnym zwolennikiem życia. Prze-
ciwnikiem aborcji, eutanazji, kary śmierci – lecz 
również przeciwnikiem rabunkowej gospodarki 
i wyniszczającej eksploatacji zasobów natural-
nych. Nie popieram też zabijania zwierząt, świet-
nie sobie radzę, nie jedząc mięsa. Dalej gość sta-
wiał pytanie o istnienie nieznośnego cierpienia 
fizycznego przy dzisiejszych możliwościach me-
dycyny i wskazywał, że kluczowym problemem 
jest fakt, iż polski system opieki zdrowotnej nie 
gwarantuje powszechnego dostępu do poradni 
leczenia bólu. – Nie uważam, że w życiu należy 
cierpieć. Ból ma określoną rolę w organizmie, np. 
pomaga w diagnozie. Od pewnego momentu jest 
zbędny i należy zrobić wszystko, żeby go zniwe-
lować. Nie chciałbym jednak prawa, które poza 
mną oceni, że moje życie zostanie zakończone. 
Kolejną poruszaną kwestią była osoba papie-
ża Franciszka, a punktem wyjścia rozmowy kry-
tyczne opinie katolickich publicystów na temat 
jego pontyfikatu. – Dla mnie to zaszczyt, że żyję 
w czasach, kiedy Bergoglio jest papieżem. Jest 
krytykowany, bo to nieprosty papież. Opowiada 
o chrześcijaństwie jako relacji, a nie procedurze.  

Patrząc na Kościół w pewnej ciągłości, zauwa-
żam, że nie było kolejno tylu wybitnych papie-
ży, co w naszych czasach. Jana Pawła II podzi-
wiałem, Benedykta XVI słuchałem i czytałem, 
a Franciszka chcę naśladować. Chciałbym mieć 
takiego proboszcza i spowiednika. Szymon Ho-
łownia odniósł się także do szczególnie silnych 
w Polsce kontrowersji wokół adhortacji „Amo-
ris laetitia”, która otwiera możliwość przyjmo-
wania komunii przez osoby rozwiedzione, ży-
jące w nowych związkach. – Franciszek poka-
zuje, że prawdziwa Ewangelia nie może być po-
zbawiona ryzyka, poszukuje sposobów, jak łą-
czyć ludzi z Kościołem. U nas odwrotnie – pa-
trzymy, kogo wyłączyć, komu komunii nie dać. 
W rozmowie z gościem nie mogło też zabrak-
nąć tematu pomocy Afryce, jaką realizują fun-
dacje Kasisi i Dobra Fabryka (szczegółowo tę 
kwestię autor omawia w książce „Jak robić do-
brze”). W skrócie podajmy tylko, że celem fun-
dacji jest stworzenie ich podopiecznym szans 
porównywalnych do tych, jakie mamy w naszej 
części świata. A różnice są spore – w objętych 
pomocą krajach nie ma pogotowia, straży po-

żarnej, opieki społecznej i systemu zasiłków. Są 
niestety – handel ludźmi, wojny, wyzysk, prze-
moc i skrajne ubóstwo. Wobec tych wszystkich 
ważnych spraw wątek kondycji polskiej polity-
ki zajął proporcjonalnie mniej miejsca i uwa-
gi. Szymon Hołownia wyraził bliską obecnym 
na sali opinię, że spolaryzowane i podzielone 
społeczeństwo to efekt bezwzględnej gry po-
litycznej. – Świat ma inne problemy niż nasza 
duma narodowa. Potrzebujemy zupełnie nowe-
go modelu przywództwa. Odczuwamy zmęcze-
nie dualizmem i brakiem zrozumienia funda-
mentalnej prawdy, że polityka to służba. Podsu-
mowując: gość, na prośbę licznie zgromadzo-
nej publiczności, podjął rozmowę na nurtują-
ce nasze życie społeczne ważne i nieoczywi-
ste tematy. Mniej tym razem uwagi poświęco-
no rozmowie o książkach i audiobookach au-
tora – po nie jednak zawsze warto sięgać, tym 
bardziej że są dostępne w zbiorach rybnickiej 
biblioteki. Ostatnie, wydane w ubiegłym roku 
tytuły to „Święci pierwszego kontaktu” i „Lu-
dzie w czasach Jezusa”.

(m)

Premiera bajki odbyła się 8 kwietnia w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, gdzie na co dzień pracują mali 
aktorzy z Guziczka. Dzień później na tej samej 
scenie ponownie można było śledzić losy grupy 
smoków, które nie lubią codziennych obowiąz-
ków, więc szukają miejsca, „gdzie nic nie trze-
ba robić, gdzie będzie jak w raju”. Trafiają więc 

do królestwa z trzema kapryśnymi królewnami, 
które jednak wykorzystują smoki do najnudniej-
szych prac domowych. Dlatego smoki angażu-
ją rycerza, który marzy o połowie królestwa, by 
zauroczył księżniczki. Przygody grupy smoków, 
wśród których są też smocze bliźniaki i sied-
mioraczki, przedstawiło na scenie aż 30 akto-

rów. Najmłodsze 
smoczki, które 
pojawiały się też  
w etiudach mię-
dzy kolejnymi 
scenami, to czte-
ro- i pięciolat-
ki; najstarsze to 
gimnazjalistki. 
9 kwietnia mło-
dych aktorów 
oklaskiwali ich 

rówieśnicy, często koledzy z klasy. Przyjecha-
li m.in. z Raciborza, Lysek i Rybnika, a Izabela 
Karwot, jak ma w zwyczaju, rozmawiała z nimi 
o spektaklu i teatrze. – Lubię te rozmowy. Pro-
wadzę je zawsze przed, ale i po przedstawieniach. 
W ten sposób kształtuję młodą publiczność, uczę 
ją szacunku do aktorów i świadomego odbioru 
spektaklu. I to się sprawdza, co potwierdzają mło-
dzi widzowie w Boguszowicach. Uczę też dzieci, 
żeby nie brały wszystkiego wprost, bo w przedsta-
wieniach używa się skrótów myślowych – mówi 
reżyserka. Nieoczywiste mogą być również re-
kwizyty, bo w „Smoczym gadaniu” zwykła lina 
zagrała m.in. książkę, długopis, lornetkę, szma-
tę, a nawet rycerskiego konia. Widzowie potra-
fili to wychwycić. – Tworzę bajki od ponad 20 lat 
i zawsze obserwuję reakcje publiczności. Lubię ją 
podglądać, więc w czasie spektaklu nigdy nie je-
stem w kulisach – mówi reżyserka. Bajkę „Smo-
cze gadanie”, będącą dowcipną metaforą proble-
mów, z jakimi codziennie borykają się dzieci i ich 
rodzice, pokazano ponownie 11 kwietnia, w ra-
mach odbywającego się w TZR festiwalu „Prze-
strzeń wyobraźni”. Pozakonkursowy występ obej-
rzała też Elżbieta Gorzka-Kmieć, autorka sce-
nariusza „Smoczego gadania”, która pracowała  
w jury tego festiwalu. Muzykę do bajki skompo-
nował Tomasz Manderla, a operatorem światła 
był Tomasz Paszenda. Wkrótce rybnickie smoki 
wyruszą na podbój serc publiczności kilku dzie-
cięcych festiwali teatralnych. 

(S)

Konsekwentny zwolennik życia
Gościem rybnickiej biblioteki był Szymon Hołownia – dziennikarz, publicysta  

i pisarz, szerszej publiczności znany jako współprowadzący program „Mam Talent!”. 
Poza tym także założyciel dwóch fundacji finansujących dom dziecka w Zambii, 
jedyne hospicjum w Rwandzie oraz szpital i ośrodek dożywiania dzieci w Kongu.

S m o c z k i  n a  s c e n i e

Premierowy spektakl zawsze jest specyficzny. – To pierwsza konfrontacja z widzem 
i jego energią. Dlatego zdecydowanie wolę popremierowe spektakle, kiedy towarzyszą 
nam już zupełnie inne emocje – mówi reżyserka Izabela Karwot, a pretekstem jest 
przedstawienie „Smocze gadanie” w wykonaniu dziecięcego teatru Guziczek.

W „Smoczym gadaniu” 
oprócz 30 aktorów 
wystąpiła też zwykła 
lina, która w zależności 
od sceny zagrała różne 
role
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Tym razem tłem rywalizacji dwóch babskich „ta-
blic” był świat z czasów, kiedy po ziemi hasały tyra-
nozaurusy, pterodaktyle i inne welociraptory, wy-
myślony przez ekipę z dyrektorem DK Marianem 
Wolnym na czele. Będące mocną stroną niedo-
bczyckich combrów scenografię i kostiumy, w tym  
roku z epoki lodowcowej i kamienia łupanego 
razem wziętych, wyczarowała jak zawsze Micha-
ela Sczansny. Wkomponowane w dekoracje re-
konstrukcje prehistorycznych gadów w rozmiarze 
XXL zostały wypożyczone z Parku Nauki i Roz-
rywki w Krasiejowie na Opolszczyźnie, który prze-
kazał również 10 wejściówek do parku. Wszystkie  

panie będą miały możliwość od-
wiedzenia tego miejsca z rodzin-
na zniżką. Jednak w Dino Spa 
nie było kąpieli w wonnych olej-
kach i masaży, ale pikantne żar-
ty, scenki, monologi i dużo wspólnie śpiewanych 
piosenek, również z epoki „dinozaurów”, a więc 
to, co zgromadzona żeńska publiczność lubi naj-
bardziej. Wystąpił stały zespół z niezmordowaną 
główną animatorką zabawy Olą Harazim-Bąk na 
czele, a także Czesław Żemła, Teresa Szulc i eki-
pa muzyczna w składzie: Gabriela Bugla, Broni-
sława Siwicka i Jacek Cieplicki, niedobczyckie 

mażoretki oraz, jakże męska w prehistorycznym 
entourage’u, „obsługa” spa. Przy jej pomocy pa-
nie rywalizowały w kilku konkursach sprawno-
ściowych: rzucały jajem dinozaura i kością, ściga-
ły się też pojazdami podobnymi do tych z filmu o 
jaskiniowcach Flintstone’ach. Na finał zabrzmiał 
discopolowy hit „Miłość w Zakopanem”. Ale jak 
ma się on do ery dinozaurów, nie wie nikt.      (r)

Już pierwsza, ubiegłoroczna edycja festiwa-
lu dowiodła, że wychodzi on naprzeciw ocze-
kiwaniom żeglarzy i miłośników żeglarstwa  
z Rybnika i regionu. A tych, jak się można było 
przekonać w TZR, nie brakuje, zresztą zami-
łowanie Ślązaków do żeglowania to prawdzi-
wy fenomen, o którym można by długo opowia-
dać. Co ważne, projekcje filmów są tylko jed-
nym z elementów festiwalu. Nie mniej istotnym 
są spotkania doświadczonych żeglarzy, ale też 
szkoleniowców z uczniami rybnickich szkół,  
w czasie których próbują ich zainfekować bak-
cylem żeglarstwa. A warunki do uprawiania że-
glarstwa mamy obecnie w mieście wyśmienite. 
Mamy Rybnickie Morze z jego podgrzewanymi 
przez elektrownię ciepłymi wodami (formalnie 
to wciąż zbiornik technologiczny), mamy pręż-
nie, jak na ograniczone możliwości finansowe, 
działający klub TS Kunia Rybnik, który od lat 
z powodzeniem szkoli w żeglarskim rzemiośle 
dzieci i młodzież, mamy dobrą kadrę szkole-
niową i wreszcie niemałe tradycje. I pomyśleć, 
że wiele lat temu wszystko zaczęło się na nie-
wielkim stawie, który dziś sąsiaduje z miejskim 
kąpieliskiem Ruda. To tam w roku 1963 grupa 
zapaleńców zorganizowała pierwsze w historii 
miasta regaty z udziałem ośmiu załóg.

Te czasy pionierów oraz sylwetki rybnickich 
żeglarzy i nauczycieli żeglarstwa przypomnia-
ła okolicznościowa wystawa, którą można było 
obejrzeć we foyer teatru.

Gwiazdą festiwalu był kpt. Krzysztof Bara-
nowski, który spotkał się z uczniami rybnickich 

szkół, opowiadając m.in. o swoim rejsie dooko-
ła świata. O podobnej wyprawie opowiadał też 
jeden z festiwalowych filmów „Dziewicza po-
dróż”. Jego bohaterką była urodzona na jach-
cie Laura Dekker, córka Holendra i Niemki, 
która na kilka miesięcy przed swoimi 16. uro-
dzinami wyruszyła w udany samotny rejs do-
okoła świata.

W czasie festiwalu po raz pierwszy wręczono 
Carbony – Śląskie Nagrody Żeglarskie. Laure-
atów tych wyróżnień w pięciu kategoriach spo-
śród 40 zgłoszeń wskazała kapituła, której prze-
wodniczył zaprawiony żeglarz, wiceprezydent 
Rybnika kpt. Janusz Koper. Laureaci: Trener 
roku: Jacek Błaszczyk (TS Kuźnia Rybnik); 
Nadzieja roku: Katarzyna Harc (TS Kuźnia 
Rybnik) – wicemistrzyni Polski juniorów i se-
niorów w sprincie (klasa Laser Radial); Wy-
darzenie roku: JachtFilm Festiwal „Rybnik 
2017” – za reaktywowanie festiwalu na Ślą-
sku i kompleksową promocję żeglarstwa; Rejs 
roku: Arktyka 2017 „Śladem ginących lodow-
ców” (w 29 etapach wzięło udział 266 żeglarzy); 
Żeglarz roku: Wiktor Kobryń – wychowanek 
TS Kuźnia, obecnie AWF Katowice; w debiu-
tanckim sezonie zdobył mistrzostwo i Puchar 

Polski w klasie Omega; Nagroda specjalna: 
kpt. Jerzy Radomski, który na jachcie Czarny 
Diament w latach 1978-2010 przepłynął po-
nad 240 tys. mil morskich. Fascynujące są nie 
tylko przygody Radomskiego, ale sama histo-
ria powstania Czarnego Diamentu. W PRL-u 
budowę zupełnie prywatnego pełnomorskiego, 
stalowego jachtu w kopalni Moszczenica w Ja-
strzębiu-Zdroju rozpoczęła czwórka przyjaciół. 
Ostatecznie w dziewiczy rejs w 1978 roku wy-
płynął nim Jerzy Radomski i do Polski Ludo-
wej jacht już nie wrócił.

– JachtFilm odbywał się kiedyś w Warsza-
wie, a potem w Katowicach, ale tam groma-
dził ledwie kilkadziesiąt osób. Podobne festi-
wale są dziś organizowane w kilku miastach, 
ale na ogół są to kameralne imprezy środowi-
skowe. Nasz JachtFilm jest dla wszystkich, no 
i pojawiają się na nim goście specjalni, co nie 
zdarza się na innych takich festiwalach. To po-
łączenie działa i przyciąga widzów. Na spotka-
niu z kpt. Baranowskim była pełna sala dzieci 
i nikt się nie nudził. Rybnik to jednak nieofi-
cjalna stolica śląskiego żeglarstwa – mówi Ma-
ciej Cylupa z MT Partners. 

(WaT)

Comber w Dino Spa
W tym roku 3 tys. uczestniczek (15 wieczorów razy 200 pań!) 

kolejnej edycji Babskiego Combra spędziło w Dino Spa, przybytku 
stworzonym na potrzeby tej popularnej imprezy w Domu Kultury  
w Niedobczycach. 

Wysoka  fa la  na  ekran ie
Po raz drugi w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się Festiwal Filmów Żeglarskich „Jacht-

Film 2018”. Zorganizowany u progu sezonu żeglarskiego przez firmę MT Partners, 
Fundację PGE Energia Ciepła i Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego był też okazją 
do wręczenia Karbonów – przyznanych po raz pierwszy Śląskich Nagród Żeglarskich. 

Laureaci przyznanych po raz pierwszy Carbonów 
– Śląskich Nagród Żeglarskich

Scenę w niedobczyckim DK zaludniło plemię z epoki kamienia łupanego
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Kocie marzenia 
„Urodzinowe marzenie” to tytuł spekta-

klu dla dzieci wystawionego przez teatr Pę-
telka z Młodzieżowego domu Kultury. Pre-

miera bajki odbyła się 24 marca w Domu Kul-
tury w Boguszowicach. Tym razem młodzi ak-
torzy opowiedzieli historię kotka, który szuka 
rodziny. Spektakl zainspirowany scenariuszem 
„Urodziny w Nigdylandii” Liliany Bardijewskiej 
wyreżyserowała Zofia Paszenda. – Dla młodych 
aktorów było to spore wyzwanie, tym bar-
dziej że do zespołu dołączyły dzieci z najmłod-

szej grupy teatralnej, dla których udział w baj-
ce był scenicznym debiutem – podkreśla reży-
serka. Akcja przedstawienia najpierw toczy się  
w tajemniczej krainie, a potem w barwnym, 
pełnym zabawnych zdarzeń małym miasteczku. 
Muzykę skomponował rybniczanin Piotr Kotas, 
a kostiumy do bajki zaprojektowała i wykonała 
Ilona Myszka. Dzień po premierze spektakl zo-
baczyły dzieci w ramach „Bajkowej Niedzieli”, 
czyli cyklicznej imprezy DK w Boguszowicach.

Wyrecytowali
10 i 11 kwietnia w MdK-u odbyły się prze-

słuchania Miejskiego Konkursu Recytator-

skiego dla uczniów klas I-VI 
rybnickich szkół podsta-
wowych. Pierwszego dnia  
w szranki stanęło 34 uczniów 
klas I-III, których oceniała ko-
misja w składzie: Izabela Kar-
wot, Zofia Paszenda i Woj-
ciech Świerczyna. Do 12. Rejonowego Festiwalu 
Słowa zakwalifikowali oni: Antoninę Baczyńską, 
Sandrę Kurcbart, Zuzannę Szlagórską, Adriana 
Kowalczyka i Tymoteusza Grodzkiego. 11 kwiet-
nia w MDK-u zaprezentowali się uczniowie klas 
IV-VI, a jurorzy Aleksandra Kotas, Bożena Paczu-
ska i Adam Świerczyna zdecydowali, że do dal-
szego etapu recytatorskiej rywalizacji awansu-
ją: Zuzanna Mokrzycka, Inga Kulak, Hanna Dyk 
i Liwia Wyspiańska. Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy, laureaci nagrody książ-
kowe, a uczniowie klas I-III wraz z opiekunami 
zostali zaproszeni na spektakl „Smocze gada-
nie” do Teatru Ziemi Rybnickiej.

(S)

Pod takim hasłem odbyła się  
w Rybniku już po raz trzynasty Noc 
z Andersenem – czyli pełne zabawy, 
magii, książek i przygód nocne spo-
tkanie dla najmłodszych czytelni-
ków, zorganizowane przez Powiato-
wą i Miejską Bibliotekę Publiczną.

– Jak co roku zaintereso-
wanie naszą imprezą było 
spore, w zabawie wzięło 
udział 107 dzieci. Noc atrak-
cji i przygód to nagroda dla 
młodych czytelników za to, że 
przez cały rok systematycznie 
wypożyczają książki – mówi 
Beata Bartel, kierownik od-
działu dla dzieci i młodzie-
ży w rybnickiej bibliotece. 
Uczestnicy, w wieku od 7 
do 12 lat, zobaczyli spektakl 
„Królowa Śniegu”, przed-
stawiający przygody Kaja 
i Gerdy w lodowej krainie. Baśnio-
wy świat towarzyszył dzieciom także 
przez resztę wieczoru – bogata w za-
bawy i zagadki wędrówka po książnicy 
prowadziła m.in. przez zlokalizowa-
ny w podziemiach biblioteczny maga-
zyn, gdzie przygotowano „Dział Ksiąg 
Zakazanych Hogwartu”. – Ciekawym 
wydarzeniem były warsztaty czerpania 
papieru i kaligrafii gęsim piórem. Nie 
zabrakło również ruchu i aktywności 
podczas „Tęczowej zabawy”, dzieci 
uczyły się też origami, próbowały swo-
ich sił w tańcu chińskich smoków oraz 

uczestniczyły w zajęciach literacko-pla-
stycznych – podkreśla Beata Bartel. 
Uroku i wyjątkowości zabawie do-
dawały przygotowane specjalnie na 
tę okazję dekoracje, wśród których 
było wiele elementów i postaci zna-
nych z baśni i legend (zamek, wróż-

ki, gwiazdy). Noc zakończyła się czy-
taniem bajek na dobranoc przez sa-
mego Pana Andersena i projekcją fil-
mu, po czym hol na pierwszym piętrze 
zamienił się w wielką sypialnię. War-
to przypomnieć, że Noc z Anderse-
nem to cykliczna, międzynarodowa 
impreza (coraz popularniejsza m.in. 
w Czechach i na Słowacji), organi-
zowana przez bibliotekarzy dla mło-
dych czytelników w okolicach 2 kwiet-
nia – dzień urodzin słynnego bajkopi-
sarza i Międzynarodowy Dzień Książ-
ki Dla Dzieci.                               (m)

Działające w Teatrze Ziemi Rybnickiej studio tańca 
Vivero z sukcesem wzięło udział w dwóch Krajowych 
Mistrzostwach International Dance Organization, 
jakie na przełomie marca i kwietnia odbyły się  
w Wałbrzychu. Zawody były zarazem eliminacjami do 
tegorocznych mistrzostw Europy i świata.

Balet, Modern & Contemporary, Produkcje, Show Dance 
i Oriental Dance – w tych kilku dyscyplinach można było wy-
walczyć awans do europejskiej, a nawet światowej ligi. Ponad-
czterdziestoosobowa reprezentacja Vivero cieszy się z sukce-
su, ponieważ występujący w wałbrzyskich mistrzostwach ryb-
niccy tancerze uzyskali nominacje do reprezentowania barw 
Polski. – Jestem im wdzięczna za ciężką pracę, upór i tysią-
ce powtórzeń. Każdy z osobna włożył w swój pokaz wiele serca  
i pasji – mówi Aleksandra Tucka, wychowanka Vivero, która 
w tym roku zadebiutowała w roli choreografa. Izabela Bar-
ska-Kaczmarczyk, założycielka Vivero i trenerka tańca jaz-
zowego, od dwóch lat jest również sędzią Polskiego Związku 
Tańca Freestyle i po raz drugi sędziowała na zawodach rangi 
mistrzostw Polski. – Ocenianie uczestników zawodów, od któ-
rych zależy skład kadry narodowej, to duża odpowiedzialność  
i stres. W niektórych kategoriach w rundach eliminacyjnych star-
tuje ponad sto osób. W rundach finałowych poziom jest bardzo 
wysoki i wyrównany. Awans do finału w takiej kategorii jest nie-
raz życiowym osiągnięciem tancerza. Czasem piąte miejsce w fi-
nale obleganej konkurencji jest warte więcej niż pierwsze w in-
nej. Tak jest w przypadku jednej z naszych małych grup w kate-
gorii Modern. To zawsze najbardziej wyrównana konkurencja, 
którą obsadzają największe i najbardziej znane szkoły tańca  
w Polsce. Wejście do finału jest tak dużym sukcesem, że nawet 
piąte miejsce smakuje jak zwycięstwo – wyjaśnia. Pełne zesta-
wienie wyników tancerzy studia tańca Vivero, jakie uzyskali 
podczas mistrzostw Polski w Wałbrzychu, można znaleźć na 
stronie: www.studiotancavivero.pl.                                           (D)

Vivero 
w polskich barwach

W nocy z 23 na 24 marca, podczas Nocy z Andersenem, rybnicka 
biblioteka zamieniła się w baśniową krainę, pełną przygód  
i atrakcji dla najmłodszych czytelników

Baśniowo, kolorowo, papierowo
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Są ręcznie robione, wytrzyma-
łe i unikatowe. – Ich specyfiką są 
naszywki tworzone przez Indian-
ki z plemienia Guna z północy 
Kolumbii. Naszywki nazywają się 
mola i są elementami ich tradycyj-
nego ubioru. Mola składa się kilku 
warstw materiałów, naszytych jed-
na na drugą. To technika tzw. od-
wróconego applique – wycinania 
i naszywania aplikacji z koloro-
wych kawałków materiału. Praca 
jest niezwykle żmudna, a jej tem-
po zależy od skomplikowania wzo-
ru i liczby warstw – mówi Agniesz-
ka Gańczorz z rybnickiej firmy 
la-Guna. Przyznaje, że te wyroby 
nie są tanie, ale bardzo się podo-
bają. – Każda torebka jest inna, bo 
nie ma dwóch takich samych naszy-
wek – mówi rybniczanka. Naszyw-
ki z motywami roślin, zwierząt i la-
biryntów są dekoracją skórzanych 
torebek i portfeli, które powstają  

w rodzinnej firmie w Bogocie. 
Stamtąd dotarły do Rybnika i były 
ozdobą jubileuszowej edycji festi-
walu Karawana w DK w Chwało-
wicach. 7 i 8 kwietnia o swoich wy-
prawach opowiedziało tam 11 po-
dróżników z całego kraju, racząc 
licznie zabranych widzów ciekawy-
mi opowieściami m.in. o Mozam-
biku, Borneo, Sudanie, Austra-
lii czy Mongolii. – Średnio cztery 
raz dziennie słyszeliśmy, że zamar-
zniemy i że jesteśmy szaleńcami by  
w grudniu na rowerach jechać przez 
Ałtaj – mówiła dziennikarka Iśka 
Marchwica, uczestniczka jednego 
z 34 etapów pierwszej w historii ro-
werowej sztafety dookoła świata 
„Bike Jamboree”, zorganizowanej 
przez ZHP i stowarzyszenie „Afry-
ka Nowaka”. Na wymagającym 
etapie z Rosji do Mongolii piątka 
rowerzystów radziła sobie z mroza-
mi sięgającymi 40 stopni Celsjusza.  

– Spektakl „Pojedynek” to monodram, a więc 
nieco trudniejsza forma. Powstał na podstawie 
powieści Witolda Gombrowicza „Trans-Atlan-
tyk”. Cieszę się, że mogłem się tutaj pokazać  
i wystąpić przed tak fajną rybnicką publiczno-
ścią – mówi gimnazjalista Bartosz Rułka z Te-
atru Fart z Młodzieżowego Domu Kultury  
w Rzeszowie. Placówka po raz pierwszy wzięła 
udział w rybnickim festiwalu, za to reprezen-
towały ją aż dwa teatry: Banalia i właśnie Fart 
z Bartoszem Rułką, który wyjechał z Rybnika 
z pierwszą nagrodą. Podobnie zresztą jak na-
grodzony za spektakl „Piraci” Teatr Groszki 
z Centrum Kultury „Teatr Sztuk” w Jaworz-
nie i Teatr Arabeska A3 z Pałacu Młodzieży  
w Katowicach, doceniony za taneczne  

przedstawienie „Ale dokąd?”. – Trzy zwycięskie 
spektakle reprezentowały różne gatunki, co tylko 
potwierdza, jak różnorodny staje się nasz festi-
wal. Jego szósta edycja była bardzo udana i my-
ślę, że Rybnik może się pokusić o to, by stać się 
kolebką teatru dziecięcego, a nawet już powoli 
się nią staje. Przyjechało do nas więcej uczest-
ników niż przed rokiem, dla których zorganizo-
waliśmy też warsztaty teatralne dotyczące ruchu, 
słowa i muzyki. Było ich w sumie siedem. Po raz 
pierwszy zajęcia poprowadziła też Karina Abra-
hamczyk-Zator w chwałowickim domu kultury, 
a nowością było również dziennikarskie studio 
festiwalowe, w ramach którego młodzi ludzie pod 
okiem Adriana Grada mieli okazję pracować  
z kamerą, nagrywać wywiady i podglądać festiwal  

od kulis – opowiada Izabela Karwot, organi-
zatorka „Przestrzeni wyobraźni”, reżyserka 
rybnickich teatrów, a na co dzień dyrektorka 
Domu Kultury w Boguszowicach. W Teatrze 
Ziemi Rybnickiej wystąpiły dziecięce teatry 
m.in. z Jaworzna, Chorzowa, Katowic, Ustro-
nia, Pawłowic, Rzeszowa, Lysek, Żor i Mikoło-
wa. Rybnik reprezentował teatr Baj ze Szkoły 
Życia oraz zespoły Cicho-Sza z MDK-u i Gu-
ziczek z TZR (poza konkursem). Festiwal był 
więc doskonałą okazją nie tylko do prezen-
tacji różnorodnych spektakli, ale też do inte-
gracji dziecięcych zespołów w czasie warszta-
tów i barwnego korowodu ulicami miasta (12 
kwietnia), przy pięknej słonecznej pogodzie, 
która dotąd nie zawsze sprzyjała organizato-
rom. – Za rok będziemy się ubiegać o środki mi-
nisterialne na organizację festiwalu – zapowia-
da Izabela Karwot. Tegoroczną edycję zorga-
nizowały wspólnie Dom Kultury w Boguszo-
wicach, Stowarzyszenie Społeczno-Kultural-
ne Izart, Teatr Ziemi Rybnickiej, Młodzieżo-
wy Dom Kultury i miasto. 

(S)

I śka  Marchwica  wz ię ła  udz ia ł  
w rowerowej sztafecie dookoła świata 
i w grudniu przejechała etap z Rosji 
do Mongolii, o czym opowiedziała  
w DK w Chwałowicach 

Barwna parada uczestników teatralnego festiwalu przeszła ulicami naszego miasta
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Dekada w podróży

Na wymianie studenckiej w Kolumbii spędziła pół roku. 
Kiedy wróciła tam w 2014 roku, miała już gotowy pomysł na 
biznes. Dziś współpracuje z małą firmą w Bogocie, w której 
powstają niepowtarzalne torebki i portfele. Rybniczanka 
Agnieszka Gańczorz prezentowała je podczas 10. Rybnickiego 
Festiwalu Podróżników Karawana w Domu Kultury  
w Chwałowicach. 

Przestrzeń dla wyobraźni
Dwa festiwalowe dni, ponad 390 dzieci z 18 teatrów z całego kraju, 16 konkursowych 

spektakli i dwa przedstawienia gospodarzy wystawione poza konkursem, do tego zajęcia 
warsztatowe dla młodych aktorów i reżyserskie dla ich opiekunów oraz barwna parada 
ulicami Rybnika – tak w pigułce wyglądał szósty dziecięcy festiwal teatralny „Przestrzeń 
wyobraźni”, który odbył się 11 i 12 kwietnia.
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W ocenie bliskich mu ludzi artysta plastyk ro-
dem z Gorzyc, absolwent Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu, był artystą z krwi  
i kości, i nie świadczył o tym tylko przerzucony 
przez ramię szalik, który z upodobaniem nosił. 
Pozostawił po sobie kilkaset prac malarskich, pi-
sał wiersze i eseje, a w gronie znajomych improwi-
zował na fortepianie. Skromna ekspozycja w mu-
zeum zdołała mimo wszystko pokazać poszcze-
gólne etapy w jego malarstwie: od młodzieńczych 
pejzaży, poprzez prace inspirowane ekspresjoni-
zmem do geometrycznej abstrakcji w ciemnych, 
często fioletowych barwach i wypracowania wła-
snego, rozpoznawalnego stylu, o czym świadczy 
m.in. cykl obrazów „Wariacje na temat krzyża” 
czy obrazy „Złota brama” i „Ponad miastem”.  
W twórczości artysty jest sporo autoportretów, 
znany jest również jego obraz Jezusa Miłosier-
nego stworzony dla gorzyckiego kościoła. Józef 
Sowada cenił wartość milczenia i uważał, że za-
daniem sztuki jest wyrażanie tego, czego nie spo-
sób ująć słowami, dlatego bawiły go pytania z cy-
klu „co artysta miał na myśli”, bo sztuki nie trzeba 
rozumieć, ale „odbierać jej fluidy”. Był indywidu-
alistą, raczej introwertykiem, człowiekiem skrom-
nym o bogatym wnętrzu. Jak ten szary kamień,  

w środku którego ukrywa się kryształ, jak napi-
sał w jednym ze swoich wierszy.

Był ceniony w środowisku plastycznym, szano-
wany w swojej Małej Ojczyźnie, o czym świad-
czy frekwen-
cja na werni-
sażu. Dzię-
kowali za nią 
dyrektor mu-
zeum Bogdan 
Kloch i kura-
torka wysta-
wy Celesty-
na Chlubek-
Adamczyk. 
Organizato-
rzy wydarze-

nia oraz jego uczestnicy: przedstawiciele rodziny 
artysty, samorządowcy z Gorzyc, znajomi i przyja-
ciele, dzielili się wspomnieniami o człowieku, któ-
ry, choć odszedł młodo w wieku 42 lat, pozosta-
wił wyrazisty ślad swojej obecności i twórczości.

Wernisaż uświetnił recital fortepianowy Jac-
ka Glenca, kompozytora i pedagoga, prywatnie 
siostrzeńca artysty. W muzealnych wnętrzach za-
brzmiało kilka niezapisanych jeszcze na papierze 
nutowym preludiów z powstającego wciąż cyklu. 
Nostalgiczna, refleksyjna muzyka doskonale wpi-
sała się w klimat wspomnieniowego spotkania.

(r)

– Najbardziej marzły mi dłonie i stopy, 
ale dziewczynom zamarzały nawet wło-
sy, a chłopakom – brody – opowiada-
ła. Na wyobraźnię widzów podziałały 
jej opowieści o noclegach w namiocie 
przy ekstremalnie niskich temperatu-
rach, pomysłowym zabezpieczaniu je-
dzenia przed mrozem, czy korzystaniu 
z wychodków. Festiwalowa publiczność 
poznała też historię ośmiomiesięczne-
go pobytu Tomasza Owsianego wśród 
plemion i ludów Filipin, z którymi wy-
rabiał węgiel i orał bawołami ryżowi-
ska. Bartosz Stróżyński, który nurkuje 
i specjalizuje się w fotografii podwod-
nej pokazał w Chwałowicach swoje 
zdjęcia z Antarktyki, a Anna Jaklewicz  
w prezentacji „Indiana Jones w spód-
nicy” opowiedziała o prawdziwym ży-
ciu archeologa. To właśnie barwne pre-
lekcje podróżników są siłą tego festiwa-
lu, którego pierwsza edycja odbyła się  
w Chwałowicach w kwietniu 2009 roku.  
Wtedy był to jeszcze Festiwal Podróż-
niczy „Rozjazdy”, a jego pomysłodaw-
cami było rybnickie Stowarzyszenie Po-
dróżników „Mahakam”, które wspól-
nie z DK w Chwałowicach wymyśli-
ło imprezę dla miłośników podróży 
i osób zainteresowanych poznaniem 
innych kultur. Jej prelegentami mie-
li być podróżnicy, którzy dotarli, cza-
sem w nietypowy sposób, do różnych, 
czasem nietypowych miejsc. W trak-

cie dziesięciu edycji gośćmi festiwa-
lu byli m.in. radiowiec Marek Niedź-
wiedzki, himalaista Adam Bielecki  
i kucharz Robert Makłowicz, a zapro-
sił ich Krzysztof Łapka, bez którego 
festiwal nie cieszyłby się takim zainte-
resowaniem. Bo to nie tylko spotkania  
z podróżnikami, ale też nietypowe wy-
stawy (np. fotografii stereoskopowej), 
warsztaty, kiermasze rękodzieła i ksią-
żek, czy konkursy, jak popularne przed 
laty „Podróże małe i duże” na filmiki  
z wycieczek, wczasów i wypraw podróż-
ników-amatorów. W 2015 roku impre-
za zmieniła nazwę na Rybnicki Festi-
wal Podróżników „Karawana”, któ-
rą zaczerpnięto z tytułu audycji mu-
zycznej w Radiu eM podróżnika i po-
ety Bartłomieja Majzla, o czym przy-
pomniała dyrektor DK w Chwało-
wicach Karina Abrahamczyk-Zator.  
W tym roku w organizację Karawany włą-
czyła się klubokawiarnia Żółty Młynek,  
w której odbywały się podróżnicze 
afterparty, a po raz drugi – Szkoły Spo-
łeczne w Rybniku. To właśnie dyrektor-
ka tej placówki Anna Rycman, wspól-
nie z Marcinem Węgrzykiem poprowa-
dziła ten dwudniowy festiwal. Warto 
przypomnieć, że pod koniec września 
na trekking w Himalaje wyruszy wraz 
z rodzicami siedmioro uczniów Szkół 
Społecznych im. Jerzego Kukuczki. 

Sabina Horzela-Piskula

Po wygranym konkursie ofert, od połowy kwietnia 
gospodarzami teatralnej kawiarenki są osoby związane 
z rybnickim browarem kontraktowym Brewera (według 
własnych receptur warzą piwo w innych małych, często 
restauracyjnych browarach).

 Brewera Beer and Cafe w Teatrze Ziemi Rybnickiej otwar-
to oficjalnie 13 kwietnia. – Chcemy stworzyć tu miłe, klimatycz-
ne miejsce, w którym będzie się można napić dobrego rzemieśl-
niczego piwa oraz dobrej kawy pochodzącej z palarni w Wodzi-
sławiu Śląskim. Będziemy tu serwować nie tylko nasze piwa, 
ale i te uwarzone przez inne tzw. browary kraftowe. Ale są też 
oczywiście zimne napoje i kawiarniane słodkości – mówi piwo-
war Leszek Gaszka, założyciel Brewery. Zapewnia, że piwiar-
nio-kawiarnia będzie czynna w godzinach uzależnionych od po-
trzeb klientów.                                                                     (WaT)

Wernisaż twórczości Józefa Sowady przypomniał sylwetkę artysty i cząstkę jego 
twórczości 

P r z y  k u l t u r z e

Teatralna kawiarenka zdecydowanie zmieniła swój charakter

In Memoriam
Ograniczona przestrzeń rybnickiego 

muzeum z trudem pomieściła przybyłych 
na wernisaż wystawy „I nawet nie wiem, 
czy istniejesz…”, drugiej z cyklu „In 
Memoriam”, tym razem poświęconej 
twórczości Józefa Sowady (1955-1997). 
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Pokazywać to, co ważne, piękne, poucza-
jące i świeże. Integrować z dobrą fotogra-
fią – taki cel już od 15 lat stawiają przed 
Rybnickim Festiwalem Fotografii jego 
organizatorzy. Nic dodać, nic ująć.

Historia jednego z głównych dziś przed-
sięwzięć kulturalnych Fundacji PGE Energia 
Ciepła (wcześniej Fundacji 
Elektrowni Rybnik) zaczę-
ła się na początku lat 2000., 
a jego idea zakładała inte-
grację miłośników sztuki 
fotografowania w regionie 
i możliwość dzielenia się 
efektami tej pasji z szero-
ką publicznością. Za orga-
nizacją pierwszej dużej wy-
stawy zbiorowej i kilku spo-
tkań z autorami zdjęć sta-
li ówczesny prezes fundacji 
Stanisław Wójtowicz oraz 
szef klubu fotograficzne-
go Format Krzysztof Lisz-
ka. Od tego czasu formu-
ła festiwalu się nie zmieni-
ła i jego siła nadal tkwi nie 
tylko w różnorodności wy-
stawianych fotografii, ale 
głównie w spotkaniach z ich autorami. Bo, jak 
uważają Marcin i Nina Gibowie (od 2010 roku 
dyrektor artystyczny festiwalu oraz związana  
z festiwalem od 2004 roku jego połowica i pra-
wa ręka odpowiedzialna za organizację, komu-
nikacje, a także prowadząca spotkania), wi-
dzieć nie zawsze znaczy wiedzieć, więc komen-
tarz autorski też ma swoją wagę. 

Jubileuszowa edycja imprezy, która dorobi-
ła się w środowisku artystów fotografików po-
ważnej, krajowej rangi, wpisała się dokładnie 
w założone cele: pokazano fotografie ważne, 
piękne, pouczające i świeże, a prace większo-
ści autorów łączyły wszystkie te wartości. Uda-
ło się zaprosić najlepszych, co doceniła publicz-
ność szczelnie wypełniająca salę elektrownia-
nego Klubu Energetyka. Tomasz Tomaszewski 
to nazwisko z najwyższej półki fotografii pra-
sowej i społecznej, autor zdjęć, które znala-
zły się w zbiorze najlepszych prac zamieszczo-
nych w „National Geographic”. Jego profesjo-
nalizm zafascynował widzów, podobnie jak luz 
Marka Lapisa opowiadającego o swoich przy-
godach w czasie „ulicznych” sytuacji, których 
efektem jest wystawa „Biało-czerwona”. Uzna-
na już w świecie „artystka wizualna” Weronika 
Gęsicka pozostawiła po swoim krótkim wystą-
pieniu pewien niedosyt, ale jej wyjątkowe, kre-
atywne, niekoniecznie oddające rzeczywistość, 
prace oparte na archiwalnych zdjęciach z ży-
cia zwykłych Amerykanów w latach 50. i 60.,  

na pewno robią wrażenie. Podobnie jak nie-
zwykłe opowieści Marka Arcimowicza, fotogra-
fa towarzyszącego od lat wyprawom Martyny 
Wojciechowskiej. Szczególnie wzruszające były 
zatrzymane w kadrze losy wykluczanych poza 
nawias społeczny ludzi-duchów, afrykańskich 
albinosów czy ludów północnej Rosji, tak bar-

dzo podobnych do 
Indian, uwielbia-
nych przez auto-
ra w dzieciństwie. 
Fotografię modo-
wą reprezentował 
Robert Wolański 
i choć ten jej typ 
wydaje się najbar-
dziej lightowy, autor, który marzył kiedyś, by 
być reporterem wojennym, a aktualnie zafascy-
nował się portretem, mówił o niej bardzo se-
rio. Z publicznością spotkali się też inni zna-
komici artyści – Maciej Moskwa, Tomasz Wy-
socki i Krystian Bielatowicz.

Integralną częścią współorganizowanego  
i wspieranego przez miasto festiwalu były 
spotkania w Halo! Rybnik. Swoją publikację  
o Wołyniu, którego już nie ma, zaprezento-
wali tam Magdalena i Maksymilian Rigamon-
ti, znakomicie uzupełniające się małżeństwo 
dziennikarki i fotografa, a Bart Rochalski i To-
masz Karnowka pokazali wystawę „Nieboczo-
wy – znikająca wieś”. Z racji bliskości tej miej-
scowości, która za sprawą planowanej wielkiej 
inwestycji przestała istnieć, a właściwie odro-
dziła się w innym miejscu, zainteresowanie eks-
pozycją było spore. Festiwalowym spotkaniom 
i prelekcjom towarzyszyło kilkanaście wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, w tym wymienio-
nych już Marka Arcimowicza („Ludzie duchy”)  

i Marka Lapisa („Biało-czerwona”), a także 
Krzysztofa Gierałtowskiego („Pisarze”) czy 
Bartłomieja Krężołka („Child inside”) oraz 
członków rybnickiego klubu fotograficznego 
Format (w Focus Parku) czy Śląskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego. Były też warsztaty fo-
tograficzne prowadzone przez Michała Mroz-
ka, fotografa, grafika, wielbiciela designu, edu-
katora i animatora sztuki fotografii. 

Podsumowaniem 15-lecia Rybnickiego Fe-
stiwalu Fotografii jest pięknie wydany, współ-
finansowany przez miasto album „Historie fo-

tografii opowiadane w Rybniku”, do 
którego znakomici artyści fotografii, 
dotychczasowi goście kolejnych edy-
cji imprezy, wybrali jedno swoje zdję-
cie i opatrzyli je komentarzem. – Na-
mówienie osób, które wyrażają swoje 
emocje obrazem, do opisania okolicz-
ności zrobienia zdjęcia i podzielenie 
się swoimi przemyśleniami, nie było ła-
twe – mówi Nina Giba. – Ale się uda-
ło i w jednej, unikalnej publikacji pre-
zentujemy 75 zdjęć 75 wybitnych foto-

grafów, wśród nich Chrisa Niedenthala, Toma-
sza Sikory, Szymona Brodziaka, Wacława Wan-
tucha, Mariusza Foreckiego czy prof. Grzegorza 
Przyborka. A dodać trzeba, że wszyscy przekazali 
swoje prace nieodpłatnie. O zaangażowaniu się 
miasta w wydanie albumu tak mówił prezydent 
Piotra Kuczera: – Wartością tej książki jest po-
kazanie, że w Rybniku jak w soczewce skupiało 
się wszystko, co było ważne na przestrzeni wielu 
lat w polskiej fotografii. Pokazujemy zdjęcia, ale 
też historię oraz losy wybitnych twórców, którzy 
trafili do Rybnika za sprawą Rybnickiego Festi-
walu Fotografii. Dzięki temu wydarzeniu jeste-
śmy jasnym punktem na fotograficznej mapie 
Polski. Miasto jest dumne z tego festiwalu i dla-
tego włączyło się w wydanie albumu, mając na 
celu także popularyzację fotografii. 

Album „Historie fotografii opowiadane  
w Rybniku”, który ukazał się w nakładzie 500 
sztuk, nie jest dostępny w sprzedaży.

Wiesława Różańska

W i d z i e ć  i  w i e d z i e ć
Rybnicki Festiwal Fotografii

Organizatorzy i animatorzy Rybnickiego Festiwalu 
Fotografii (od lewej): prezes Fundacji PGE Energia 
Ciepła Jan Makowski oraz Nina i Marcin Gibowie 
na przedfestiwalowym spotkaniu z prezydentem 
Piotrem Kuczerą

Galeria Otwarta, tu każda fotografia znajduje swoje miejsce  
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Program
PIĄTEK, 11 maja: godz. 17.30-17.45 – otwarcie festiwalu; 
godz. 17.45-18.25 – Wyspa (Teatr Narybek From Poland z 
Mysłowic); godz. 18.45-19.20 – Pokój Jakuba (Teatr Resursa 
z Radomia); godz. 20.20-21.15 – Gnienie (Grupa Artystycz-
na Teatr T.C.R. z Tychów). Rynek: godz. 22-23 – Arka (Teatr 
Ósmego Dnia z Poznania), rynek miasta (poza konkursem)

SObOTA, 12 maja: godz. 14-15.00 – Klub festiwalowy; godz. 
15-15.55 –Baby (Teatr Szafa Gra z Ornontowic); godz. 16.20-
17.35 –Kontrabasista (Teatr Maska z Jeleniej Góry); godz. 18-
19.10 – Uśpieni (Psychoteatr z Wrocławia); godz. 19.30-20.30 
– Być jak Charlie Chaplin (Fundacja Pomysłodalnia z Rumi); 
godz. 20.55-21.50 – Baczyński. Apokalipsa (Fundacja Pomysło-
dalnia z Rumi); godz. 22.10-23.20 – Ciao ciao Bambina (Nico-
la Palladini z Warszawy – spektakl muzyczny, poza konkursem!)

NIEdzIELA, 13 maja: godz. 12.20-13.20 – Klub fe-
stiwalowy; godz. 15.20-16 – Audiencja (Teatr Resur-
sa z Radomia); gody. 16.20-17 – Sztuka latania (Teatr 
Krzesiwo z Warszawy); godz. 17.15-18.05 – Homoso-
vieticus (Teatr Wojtka Kowalskiego z Częstochowy); 
godz. 19.30 – Uroczyste zakończenie festiwalu i wrę-
czenie nagród; godz. 20.20-20.40 – Najazd na żółte 
(Teatr Mariana Bednarka z Rybnika; performance, pre-
miera, poza konkursem!). Rynek: godz. 22-23 – Si-
lence  – cisza w Troi (Teatr Biuro Podróży z Poznania; 
poza konkursem!)
Imprezy towarzyszące: wystawa malarstwa  prof. Zbi-
gniewa Blukacza z Katowic. Akcje parateatralne szczu-
dlarzy i kuglarzy przed spektaklami plenerowymi na 
rynku miasta – aktorzy Clas’sic! Ballanga Teatr z Wo-
dzisławia Śląskiego.

Zarówno teatr, jak i reżyser spektaklu Arka-
diusz Jakubik (!) wykazali się nie lada odwa-
gą, by zająć się historią Ryśka Riedla, woka-
listy zespołu Dżem po tym, jak uczynił to Jan 
Kidawa-Błoński w filmie o tym samym tytule, 
ze znakomitą rolą Tomasza Kota. Sceny z życia 
bohatera: od młodzieńczych marzeń poprzez 
ich spełnienie w postaci sukcesów zespołu, a 
później nieporozumienia z kolegami, frustra-

cją, walką z nałogiem i nieuchronną śmierć, 
uzupełniły oniryczne wizje bohatera. Ale le-
genda tragicznie doświadczonego śląskiego 
bluesmana nadal działa, o czym świadczyła 
pełna sala, owacja na stojąco i bis w posta-
ci najbardziej chyba znanego utworu Riedla 
„Whisky, moja żono”, zaśpiewanego przez 
odtwórcę głównej roli Macieja Lipinę (wo-
kalista zespołu Ścigani) wspólnie z publicz-

nością, która nie odmówiła sobie nawet ży-
wiołowego tańca. 

Pierwszy wieczór festiwalu należał do utalen-
towanej żorzanki Kasi Cailloux (Kaju), która 
wystąpiła nie tylko ze swoimi muzykami (Ma-
teusz Pałka – fortepian, Dawid Fortuna – per-
kusja, Piotr Południak – kontrabas), ale i w to-
warzystwie orkiestry symfonicznej PSM I i II 
Stopnia w Rybniku pod dyrekcją Romany Ku-
czery. Orkiestrowe smyczki łagodziły jazzowe 
brzmienie kwartetu, nadając materiałowi z de-
biutanckiej płyty Cailloux „Look from Above” 
nastrojowości muzyki ilustracyjnej. Dwa różne 
wieczory, podobne emocje.

(r) 

Ognisko
z a p r a s z a

Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych 
w Rybniku zaprasza osoby zaintereso-
wane podjęciem od września nauki gry 
na instrumencie lub śpiewu (bez wzglę-
du na wiek) na spotkania z nauczycie-
lami SOM, w czasie których można bę-
dzie bezpłatnie sprawdzić uzdolnie-
nia muzyczne. Odbywają się one w sie-
dzibie ogniska przy ul. Białych 7 (III pię-
tro), od poniedziałku do czwartku od 16 
do 18 (szczegóły: www.ogniskomuzycz-
ne.rybnik.pl). 

Legenda Ryśka Riedla jest dla miłośników bluesa wciąż poruszająca; w spektaklu 
w TZR bohatera „Skazanego na bluesa” zagrał (i zaśpiewał) Maciej Lipina 

20. Festiwal Sztuki Teatralnej

Teatralna sztuka niezależna
Po raz 20. w elektrownianym Klubie 

Energetyka, obecnie siedzibie Fundacji 
PGE Energia Ciepła, odbędzie się Festi-
wal Sztuki Teatralnej organizowany przez 
fundację i twórcę festiwalu Mariana Le-
cha Bednarka, który do udziału w festiwalu  

zaprasza teatry niezależne z całej Polski. 
– To wydarzenie artystyczne od lat jest mieszan-
ką stylów, konwencji i gatunków. To, co łączy 
Festiwal w jedną całość, to chęć zobrazowania  
w przedstawieniach różnorodnych scen współ-
czesnego ducha czasu, w którym my wszyscy, 

czyli widzowie i aktorzy jesteśmy zanurzeni – pi-
szą organizatorzy. Tradycją festiwalu są plene-
rowe spektakle teatrów ulicznych odbywające 
się poza konkursem na rybnickim rynku. W tym 
roku będą aż dwa: w piątek 11 maja o godz. 22 
i w niedzielę 13 maja o godz. 22. Na wszystkie 
spektakle wstęp wolny!

Głównym Organizatorem Festiwalu jest Fun-
dacja PGE Energia Ciepła, a współorganiza-
torem miasto Rybnik.                            (WaT)

S o u l & b l u e s
Spektakl Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach „Skazany na bluesa”, choć 

zaprezentowany został drugiego dnia 6. edycji Music & Soul Festivalu, zagrał w tym 
cyklicznym wydarzeniu organizowanym przez Teatr Ziemi Rybnickiej pierwsze skrzypce. 

Kasi Cailloux z zespołem towarzyszyła orkiestra symfoniczna rybnickiej szkoły 
Szafranków    
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K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y
TO ONI. Julia Zarzecka sięgnęła po chińskie litery i kwiat lotosu, Sandra Majecka wy-

brała sowę, a Wiktoria Piecha upływ czasu. Tak powstały prace ceramiczne, których 
projekty oglądać można w Galerii Oblicza w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Znalazły się tam 
również obrazy i fotografie. Wszystkie wykonali uczniowie Liceum Plastycznego w Żo-
rach. – Co roku prezentujemy prace naszych uczniów na wystawie wiosennej. Na tej 
zatytułowanej „To my” znalazły się prace uczniów kilku przedmiotów: rysunku i malar-
stwa, ceramiki artystycznej, fotografii artystycznej i projektowania graficznego – wyli-
cza Iwona Walczyk, dyrektorka placówki, po ukończeniu której zdobywa się zawód pla-
styka. Wernisaż miał miejsce 18 kwietnia, a prace młodych ludzi będzie można oglą-
dać do 6 maja, co ciekawe nie tylko w TZR. – Prace prezentowane są też w Focus Par-
ku, na pierwszym piętrze, gdzie od niespełna roku Teatr Ziemi Rybnickiej prowadzi Ga-
lerię w Galerii. Tam właśnie do 6 maja prezentowane będą również prace młodzieży 
z Żor – mówił dyrektor TZR Michał Wojaczek. Oprócz Julii, Sandry i Wiktorii ich auto-
rami są również: Alicja Walczyk, Walid Zanndouche, Julia Tęciorowska, Michelle Prze-
liorz, Agata Kuczera, Helena Duda, Aleksandra Przybył, Eliza Gałuszka i Monika Wojtaś.

VAN GOGH z TWARzĄ POLAKA. – Na początku przestraszyłem się odpowiedzialności – niko-
mu nieznany aktor teatralny z Legnicy ma zagrać najbardziej bodaj rozpoznawalnego malarza na 
świecie, w dodatku w jakimś nowatorskim projekcie – mówił Robert Gulaczyk w Domu Kultury  
w Chwałowicach o swojej roli w polsko-brytyjskim filmie „Twój Vincent”, nominowanym do 
Oscara w kategorii filmów animowanych. – Postrzeganie Vincenta przez pryzmat jego choroby 
psychicznej niesłychanie go umniejsza. Znał biegle trzy języki, był piekielnie wrażliwy i oczytany  
– w jego listach badacze naliczyli 800 książek, o których żywo dyskutował ze swoim bratem  
i przyjaciółmi – mówił Gulaczyk podczas spotkania z widzami, którzy 28 kwietnia w chwałowic-
kim DK obejrzeli ten niezwyczajny film. 65 tys. klatek, składających się na filmową animację, na-
malowało 125 malarzy z 15 krajów. – Najpierw nakręciliśmy film aktorski, z tą różnicą, że wszyst-
ko odbywało się w studio na zielonych lub niebieskich tłach. Dopiero po zmontowaniu trafił on 
do konkretnych malarzy, którzy przeszli szkolenie z techniki malarskiej van Gogha oraz technik 
animacji – wyjaśnił Gulaczyk. Do filmu trafił, bo reżyserka Dorota Kobiela dostrzegła w nim van 
Gogha. Po 15 minutach rozmowy stał już na tzw. bluescreenie i kręcił pierwsze ujęcie. – Kiedy 
van Gogh obraca się przez ramię. To ujęcie znalazło się później na plakacie tego filmu – mówił.

HISTORIA ROdzINNA. 11 kwietnia w Ratuszu w ramach kolejnego spotkania z cy-
klu Historia magistra vitae est? Rybniczan Kazimierz Pogłódek opowiedział historię swe-
go dalszego krewnego ks. Konstantego Pogłódka. Urodził się w 1893 roku w Wolbro-
miu, a święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1916 roku w Krakowie. I wojna świa-
towa już na stałe związała jego duszpasterzowanie z wojskiem i żołnierzami. Był ka-
pelanem Szkoły Kadetów we Lwowie, a potem garnizonu w Cieszynie. To wtedy, wła-
śnie pod jego pieczą, znalazł się VI Baon 75. Pułku Piechoty stacjonujący w Rybni-
ku. Przed wybuchem II wojny światowej trafił do Kurii Wojskowej w Warszawie, a po 
klęsce wrześniowej do Rumunii potem do Włoch, Portugali, Stanów Zjednoczonych,  
a w końcu do Anglii i Szkocji, gdzie zmarł w lipcu 1944 roku. W czasie prelekcji poja-
wił się ciekawy wątek szkockiej wyspy Węży, na której znajdował się obóz odosobnie-
nia dla polskich oficerów nieprzychylnych gen. Sikorskiemu. W jednej z książek pan Ka-
zimierz znalazł relację, z której wynikało, że w obozie tym doszło do spotkania ks. Po-
głódka z gen. Leopoldem Okulickim, ostatnim komendantem głównym Armii Krajowej,  
z którym znał się prawdopodobnie jeszcze z czasów jego dwuletniego pobytu w Rybniku. 

fESTIWAL z AKAdEMIĄ. Od 13 do 27 kwietnia trwał w Rybniku zorganizowany po raz 
pierwszy przez Fundację PGE Energia Ciepła wespół z miastem Festiwal Sztuk Pięknych.  
W jego ramach odbyły się wystawy prac studentów, absolwentów i doktorantów Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach, a także zajęcia warsztatowe, w których wzięli udział ucznio-
wie rybnickich szkół średnich. To właśnie od spotkania wykładowców i absolwentów z mło-
dzieżą w TZR rozpoczął się artystyczny festiwal. – Sztuka inspirowana jest życiem, a życie 
inspiruje sztuka. To nieskończoność, która towarzyszy nam przez całe życie. Niezależnie od 
wieku potrzebujemy sztuki, by lepiej żyć. A co jest sztuką? To definiuje sam odbiorca – mó-
wił otwierając Festiwal prezes Fundacji PGE Energia Ciepła Jan Makowski. – Cieszę się,  
że w Rybniku jest świadomość potrzeby funkcjonowania sztuki w życiu społecznym. Mam na-
dzieję, że ten festiwal nie tylko będzie kontynuowany, ale że będzie się rozwijał, a być może 
zaowocuje też jakąś trwałą infrastrukturą dla sztuki w waszym mieście, bo tej infrastruk-
tury w naszym regionie wciąż brakuje – mówił prof. dr hab. Grzegorz Hańderek, prorektor  
ds. kształcenia i studentów ASP. Podkreślał dużą elastyczność uczelni, w której przypisanie do kon-
kretnej pracowni, nie ogranicza studentom możliwości rozwoju w innych dziedzinach sztuki.    
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dKK w maju Uniwersytet III Wieku
ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym tematem,  
pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń, tylko dla członków UTW Rybnik

Poniedziałkowe seanse dla 
starszych i młodszych wiel-
bicieli dobrego kina. Projek-
cje rozpoczynają się o godz. 
13, bilety w cenie 8 zł.

• 30 kwietnia – LOUISE NAd MORzEM (ani-
macja, reż. Jean-François Laguionie, 2016)

• 7 maja – THE PLAcE (dramat, reż. Paolo Ge-
novese, 2017)

• 14 maja – TRzy bILLbOARdy zA EbbING, 
MISSOURI (dramat, reż. Martin McDonagh, 
2017) 

• 21 maja – PEŁNIA ŻycIA (biografia, dramat, 
reż. Andy Serkis, 2017)

• 28 maja  – ŚWIęTy NIEzŁOMNy (biografia, 
reż. Pablo Moreno, 2016)

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl; Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1. Miesięczne karnety 
oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TzR przed projekcją.

Cennik wejściówek: karnet – 39 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł. 

30 kwietnia, godz. 19
TWARz

Produkcja: Polska, 2017, dramat, 91 min, 
scen. i reż.: Małgorzata Szumowska, ob-
sada: Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka 
Podsiadlik, Małgorzata Gorol.
Jacek, jak większość miejscowych męż-
czyzn, pracuje przy konstrukcji gigantycz-
nego pomnika. Pech (a może, jak twierdzą 
niektórzy, opatrzność) chce, że podczas 
budowy ulega wypadkowi. Kiedy budzi się 
w szpitalu z nową twarzą, okazuje się, że 
stał się pierwszym w Europie przypadkiem 
transplantacji twarzy. Czyni go to medialną 
gwiazdą, jednak w rodzinnej miejscowości 
traktowany jest z nieufnością.

7 maja, godz. 19
NAGA NORMANdIA

Produkcja: Francja, 2018, komedia, 105 
min, scen. i reż.: Philippe Le Guay, obsada: 
François Cluzet, François-Xavier Demaison.
Urocze miasteczko w Normandii przeży-
wa prawdziwy kryzys. Sytuacja wydaje się 
beznadziejna – aż do dnia, gdy do wio-
ski przybywa słynny amerykański fotograf 
Newman. Artysta widzi w Normandii ideal-
ne tło do następnej sesji zdjęciowej, a bur-
mistrz miasteczka dostrzega w tym wszyst-
kim wielką szansę. Postanawia przekonać 
mieszkańców miasteczka do wzięcia udzia-
łu w wielkiej sesji fotograficznej. Haczyk? 
Wszyscy muszą pozować nago!

14 maja, godz. 19
UczcIWy czŁOWIEK

Produkcja: Iran, 2017, dramat, 117 min, 
scen. i reż.: Mohammad Rasoulof, obsa-
da: Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee.
Bohaterem „Uczciwego człowieka” jest 
Reza, który mieszka na wsi z żoną i synem, 
wiodąc spokojne życie hodowcy ryb słod-
kowodnych. Niestety, duża prywatna fir-
ma powiązana z rządem zmusza mężczy-
znę do zaprzestania swojej drobnej dzia-
łalności. Swoim nowym filmem Rasoulof 
stawia ważne pytanie: czy w Iranie w ogó-
le możliwa jest taka walka z opresorem, by 
samemu nie pobrudzić sobie rąk?

21 maja, godz. 19
dO zAKOcHANIA JEdEN KROK 

Produkcja: Wielka Brytania, 2017, kome-
dia, reż.: Richard Loncraine, obsada: Timo-
thy Spall, Joanna Lumley, Imelda Staunton.
Sandra jest szczęśliwą sześćdziesięciolat-
ką, obraca się wśród śmietanki towarzy-
skiej, ma bogatego męża i piękny dom. 
Wszystko zmienia się, gdy podczas jedne-
go z przyjęć przyłapuje małżonka na zdra-
dzie. Z dnia na dzień traci swoje wystaw-
ne życie i musi przeprowadzić się do sio-
stry, której nie widziała od lat. Dzięki niej  
i jej zwariowanym przyjaciołom odkryje ra-
dość z życia i… pasję do tańca!

28 maja, godz. 19
120 UdERzEń SERcA

Produkcja: Francja, 2017, dramat, 135 min, 
scen. i reż. Robin Campillo, obsada: Nahu-
el Pérez Biscayart, Arnaud Valois.
W filmie Campillo euforia spotyka rozpacz, 
a przyspieszone bicie serca przypomina ty-
kanie odliczającego czas zegara. Bo o wy-
ścig z czasem tu chodzi: są wczesne lata 
90., epidemia AIDS zbiera we Francji żni-
wo. Zmowę milczenia wokół choroby ak-
cjami, marszami, happeningami starają się 
przerwać aktywiści z paryskiego ACT UP. 
Pełen pasji i furii portret młodości spoty-
kającej śmierć, rasowe, rozdyskutowane 
kino polityczne i poruszająca love story.

Program działalności
 30.04-4.05: dni wolne od zajęć
• 3.05, czwartek: udział w miejskich obchodach 

Święta 3 Maja
• 7.05, poniedziałek, godz. 10: dyżur prawni-

czy – mec. Gerard Kuźnik
• 7.05, poniedziałek, godz. 8.15: zatoczka przy 

ul. Rudzkiej – Wycieczka Nieznane Zagłębie
• 10.05, czwartek, godz. 11: wykład „Podstawy 

budowy niepodległej RP w latach 1914-1918 
– dr Bogdan Kloch; godz. 12.30: Klub wie-
dzy o wszechświecie „Budowa materii” – Ro-
man Senczyna

• 12.05, sobota, godz. 11: VI Marsz Nordic Wal-
king Studentów UTW (szczegóły na tabli-
cy ogłoszeń)

• 16.05, środa, godz. 17: kon-
cert wiosenny w muzeum 
– zespół Moderato i Teatr na Pięterku 60+

• 17.05, czwartek, godz. 11: wykład „Nieznany 
kraj” Zofii Kossak-Szczuckiej na nowo odczy-
tany – prof. K. Heska-Kwaśniewicz

• 19.05, sobota: X Olimpiada Sportowa w Łazach 
• 21.05, poniedziałek, godz. 10: dyżur prawni-

czy – mec. Gerard Kuźnik
• 23.05, środa, godz. 12.30: „Zwyrodnienie 

stawu biodrowego” – dr Krzysztof Musialik
• 24.05, czwartek, godz. 11: wykład „Najwspa-

nialsze zabytki Indii – cz. 1: Północ” – Wło-
dzimierz Musiał 

• 27.05, niedziela, godz. 10.30: Koncert NOSPR, 
wyjazd zatoczka przy ul. Rudzkiej

dyskusyjny Klub Książki zaprasza na spotka-
nia w maju. Lekturami w nadchodzącym miesią-
cu będą autobiografia Antoniny Żabińskiej oraz 
powieść Joanny Jax ukazująca burzliwe losy pol-
skich emigrantów na tle kubańskiej rewolucji.

Pierwsze z czytelniczych 
spotkań zaplanowano na 23 
maja o godz. 17 (biblioteka 
główna, ul. Szafranka 7) i bę-

dzie ono poświęcone autobiografii An-
toniny Żabińskiej pt. „Ludzie i zwierzę-
ta”. Autorka, żona dyrektora warszaw-
skiego zoo, powszechnie znana jest z ra-
towania wraz z mężem Żydów w cza-
sie II wojny światowej, którym Żabińscy pomagali wydostać 
się z getta i udzielali schronienia w legendarnej willi zwanej 
„Pod Zwariowaną Gwiazdą”. Historię tę niedawno przypo-
mniał film, jednak zainteresowanym bliższym poznaniem nie-
tuzinkowej osobowości Antoniny Żabińskiej gorąco poleca-
my przeczytanie książki. Dzień później, 24 maja o godz. 16 
(filia nr 2, ul. Zebrzydowicka 30), zapraszamy do rozmowy  

o powieści „Długa droga do domu” Jo-
anny Jax. To historia rodzinnego skan-
dalu (bohaterka zakochuje się z wza-
jemnością w narzeczonym swojej sio-
stry), przenosząca bohaterów w burz-
liwe losy kubańskiej rewolucji, a także 
opowiadająca o sile matczynej miłości 
wobec ogromu zła i wbrew wszelkiej 
nadziei. Zapraszamy do lektury i dys-
kusji!                                             (m)
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Oldschoolowy badach
Na występ tego artysty czekają wielbi-

ciele muzyki pop w najlepszym wydaniu. 
Taką z pewnością tworzy Kuba Badach – wo-
kalista, kompozytor i producent, który po 
setkach koncertów i muzycznych kooperacji 
z plejadą największych gwiazd polskiej sceny 
postanowił stworzyć swój pierwszy solowy, 
autorski krążek „Oldschool”. Koncert wypeł-
nią głównie utwory z tej właśnie płyty, któ-
ra wbrew nazwie nie została nagrana w kon-
kretnej stylistyce retro. Artysta zaprezentuje 
kilkanaście utworów, m.in. w charakterystycz-
nych dla niego jazzowych brzmieniach, które 
wzmocni bogata paleta dźwięków w wykona-
niu towarzyszących mu muzyków. Muzyczny 
wieczór na przekór trendom, dla wszystkich, 
którzy cenią dobry, ambitny pop.

8 maja, wtorek, godz. 19

Szalone nożyczki
Podwójna sposobność obejrzenia sza-

lonego spektaklu, w którym publiczność 
bierze aktywny udział. Zabawna opowieść 
o energicznym fryzjerze, z którego usług ko-
rzysta plejada barwnych charakterów. Gdy do-
chodzi do morderstwa właścicielki lokalu, w 
którym pracuje fryzjer, zjawia się inspektor po-
licji, a jego świadkami zostają widzowie. Od 
ich spostrzeżeń i decyzji zależy wynik śledz-
twa. To przedstawienie nigdy nie kończy się 
tak samo! Na scenie aktorzy i celebryci zna-
ni z małego ekranu, m.in: Lesław Żurek, Ur-
szula Dębska, Michał Piróg i Dominika Gwit. 

12 maja, sobota, godz. 16 i 19

O Jasiu, Małgosi 
i chatce z łakoci

Spektakl bajkowy w wykonaniu aktorów 
Teatru zagłębia z Sosnowca. Twórcy spekta-
klu przekonują, że to dzięki ich przedstawieniu 
najmłodsi dowiedzą się, co naprawdę przyda-
rzyło się Jasiowi i Małgosi, rodzeństwu, któ-
re zabłądziło w lesie i trafiło do chatki z pier-
nika. Niezwykła muzyczna bajka o sile przy-
jaźni i o tym, że sprawiedliwość i dobro za-
wsze zwyciężają.

13 maja, niedziela, godz. 16

Najpiękniejsza jest 
muzyka polska

„Najpiękniejsza jest muzyka polska” to 
tytuł koncertu edukacyjnego w wykona-
niu filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Sła-
womira chrzanowskiego. Koncert poświę-
cony 100-leciu odzyskania przez Polskę nie-
podległości wypełnią dzieła naszych najsłyn-
niejszych kompozytorów epoki romantyzmu  
i XX wieku: Fryderyka Chopina, Stanisława 
Moniuszki i Henryka Wieniawskiego. Uczniow-
ska publiczność usłyszy utwory nawiązujące 
do tańców i pieśni polskich. Koncert będzie 
hołdem dla polskich twórców, którzy nie za-
pomnieli o swym pochodzeniu.

18 maja, piątek, godz. 10

Wielkie dzieła, 
młodzi wykonawcy

Koncert symfoniczny w wykonaniu fil-
harmonii Rybnickiej. Podczas kolejnego ma-
jowego koncertu filharmonikom towarzyszyć 

będą soliści Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Braci Szafranków w Rybniku, a za pulpi-
tem dyrygenckim ponownie stanie Sławomir 
Chrzanowski. 

22 maja, wtorek, godz. 18

Viva opera!
Gala operowo-operetkowa z okazji 

dnia Matki w wykonaniu grupy Sono-
ri Ensemble złożonej z artystów opero-
wych z Wiednia, Pragi, Wrocławia i ber-
lina. W programie liryczne romanse, bra-
wurowe i efektowne popisy wokalne, po-
nadczasowe przeboje operetkowe i barw-
ne sceny z dzieł najsłynniejszych kompo-
zytorów, m.in. Mozarta, Verdiego, Straus-
sa i Moniuszki. W świat miłosnej tematyki 
wprowadzą widzów słynne operowe posta-
ci: czarująca Carmen, szalony i uwodziciel-
ski Don Juan czy nieszczęśliwa Halka. Nie-
powtarzalny, pełen emocji operetkowy wie-
czór to z pewnością doskonały prezent dla 
każdej mamy. 

25 maja, piątek, godz. 19 

Śląsk dla niepodległej
„zespół Śląsk dla niepodległej” – to tytuł 

koncertu w wykonaniu artystów jednego z 
najbardziej znanych polskich ludowych ze-
społów pieśni i tańca. Majowemu występowi 
Śląska towarzyszyć będzie wystawa pt. „Ko-
biety polskie, śląskie twierdze”. Wstęp na kon-
cert jest bezpłatny, a wejściówki można odbie-
rać w kasie Teatru Ziemi Rybnickiej. 

29 maja, wtorek, godz. 18                (D)

Kulturalnym skrótem
w W ramach szóstej edycji współfinansowa-

nego przez miasto projektu „Blokowisko 
to nie wszystko” powstanie profilaktycz-
ny spektakl teatralny z udziałem uczniów 
rybnickich szkół. Casting odbędzie się 19 
maja o godz. 11 w siedzibie stowarzysze-
nia Strefa WzW przy ul. Sosnowej 7, które 
projekt realizuje. Poszukiwani są kreatywni 
uczniowie rybnickich szkół w wieku 13-17 
lat, którzy potrafią współpracować w gru-
pie i lubią występować na scenie. W trak-
cie castingu powinni oni zaprezentować 
jeden lub dwa dowolne teksty (wiersz lub 
proza), czeka ich również rozmowa z re-
żyserem Zofią Paszendą i aktorskie zada-
nie do odegrania (formularz zgłoszenio-
wy dostępny na stronie www.strefawzw.
pl). Premierę spektaklu przewidziano na 19 
września, a poprzedzą ją intensywne tre-
ningi aktorskie pod okiem profesjonalisty  
i wyjazdowe warsztaty teatralne w Brennej.

w „Przyszedł do mnie pies z oczami pełnymi mi-
łości” – fragment wiersza Ludwika Jerzego  

Kerna zilustrował kolejny wykład dr. Jacka 
Kurka, który 11 kwietnia w bibliotece głów-
nej opowiedział o zwierzętach w malarstwie. 
Psach, kotach, ptakach, koniach, tygrysach 
czy osłach, które trafiały na płótna znanych 
malarzy pod pretekstem rozważań o samot-
ności, miłości, wierności, ale też o cierpieniu, 
okrucieństwie i obojętności. Dr Jacek Kurek 
przedstawił m.in. „Dwie małpy” Pietera Breu-
ghela, „Portret małżonków” Jana van Eycka, 
„Śmierć Prokris” Piero di Cosimo, „Psa za-
grzebanego w piachu” Francisca Goi, „Nocną 
marę” Johanna Fussliego czy VIII stację dro-
gi krzyżowej Jerzego Dudy-Gracza. – Dzię-
ki zwierzętom rozumiemy, co to znaczy być 
człowiekiem – mówił dr Jacek Kurek i wspo-
minał swojego nieżyjącego już 18-letniego 
kota o imieniu Jorge Luis Borges i kolejnych 
trzech kocich domownikach – Gabrielu, Gar-
cii i Marquezie, które czeka rozłąka z właści-
cielem ze względu na jego podróż do USA. 
Druga część wykładu „Na początku Bóg stwo-
rzył człowieka, ale widząc go tak słabym dał 
mu psa – zwierzęta w malarstwie” 16 maja 
o godz. 17 w bibliotece.

w 30 kwietnia o godz. 9 w rybnickim mu-
zeum rozpocznie się konferencja nauko-
wa, której tematem będą losy miesz-
kańców Rybnika. Muzealnicy zdecydo-
wali się na jej organizację, gdyż pracu-
jąc nad monografią historyczną Rybni-
ka, natknęli się na sylwetki wielu osób 
zaangażowanych w życie religijne, spo-
łeczne, sportowe czy polityczne mia-
sta, którym w książce nie mogli jednak 
poświęcić wystarczająco dużo uwagi. 
„Wydobyli” więc poszczególne osoby  
z wielkiej historii, by opowiedzieć o nich  
w trakcie konferencji. Poznamy więc 
dawnych rybniczan, m.in. inżyniera Ro-
mana Androlettiego, profesora nauki  
o przedsiębiorstwie Paula Deutscha, ryb-
nickiego farmaceutę Mieczysława Grab-
ca czy browarników Müllerów. Przeczy-
tamy listy obozowe Franciszka Ogona do 
żony Marii i poznamy codzienne życie ro-
dziny Tatarczyków. Transmisja konferen-
cji online na kanale https://www.youtu-
be.com/user/Muzrybnik.

(S)
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Takiego Paruszowca już nie ma
W Rybniku nigdy nie było i ciągle nie ma kompleksowego, uporządkowanego i uświadomionego wśród mieszkańców 

podziału miasta na dzielnice. 
Owszem, w rozmowach używa się na co dzień 

określenia Nowiny czy Paruszowiec, ale proszę 
jednak spytać, jak się mają Nowiny do Maroka 
albo Paruszowiec do Zastawu? A gdyby jesz-
cze chcieć naszkicowania odpowiedzi w posta-
ci mapy, to natychmiast się pokaże problem na 
problemie. Bo inaczej teren tej czy tamtej dziel-
nice określają w wydziale geodezji urzędu mia-
sta, inaczej funkcjonuje to pod względem okrę-
gów wyborczych czy parafii. 

A zapytajmy: ile jest dzielnic Rybnika? To 
poprawnych odpowiedzi jest kilka i mówi się 23, 
26, 27, 30… A to wszystko zależy od tego, czy 
przykładowo Zastaw liczyć jako osobną dziel-
nicę, czy nie. A powinno się – tak uważam – bo 
przecież w ostatnich latach ten kawałek Rybni-
ka bardzo się rozrasta i nobilituje. Ma świetną, 
dobrze rozumianą nazwę i wyjątkowo przejrzy-
ste granice, określane stawem, rzeką Rudą, la-
sem i ul. Mikołowską.

Nie jest możliwe, by sprawę problemu tery-
toriów wszystkich dzielnic Rybnika przedstawić 
w kilku zdaniach. Zacznijmy jednak dzisiaj od 
„spokrewnionych” trzech dzielnic: Paruszow-
ca, Piasków i Zastawu, które jednak dla wielu 

są ciągle tylko jedną dzielnicą – Paruszowcem.  
A zresztą – jeśliby się upierać, to można i Paru-
szowiec zdegradować i mówić, że to przecież tyl-
ko dawne peryferia wsi Ligota. I jest w tym tro-
chę prawdy, bo omawiany teren już w XIII wieku  
był częścią podrybnickiej wsi Ligota. Kiedy zaś Pa-
ruszowiec stał się dzielnicą Rybnika w 1926 roku,  
to nie uczynił tego w pojedynkę, ale wraz z całą 
wsią Ligotą i oczywiście z przysiółkami – Za-
stawem i Piaskami.

Zatem ta istotna kwestia na każdym kroku 
nam się komplikuje, więc skupmy się tylko na 
nazwach. Otóż „Piaski” pochodzą od tamtej-
szych piaszczystych gleb. „Zastaw” to dawny li-
gocki przysiółek, kolonia zlokalizowana za sta-
wem i rzeką Rudą, wzdłuż dzisiejszej ulicy Sta-
wowej. Natomiast nazwa „Paruszowiec” pocho-
dzi prawdopodobnie od imienia czy przydom-
ka jakiegoś „Parusa”, który w tej części wsi Li-
gota miał swoje pole czy domostwo. Tereny  
ówczesnej Ligoty, które leżały w okolicach rze-
ki Rudy, stały się z czasem znane z produkcji 
hutniczej i z wydobywania darniowej rudy że-
laza. Wybudowanie na Paruszowcu pierwszej 
„kuźnicy” do wytapiania żelaza zdarzyło się  

w 1753 roku, po czym tę paruszowiecką hutę  
w 1788 roku kupił król Prus. Wydarzenie to 
dało tej robotniczej osadzie wspaniałe perspek-
tywy rozwoju. Z czasem hutę nazwano „Sile-
sia”. To dlatego Paruszowiec zdominował oko-
liczne tereny. Natomiast po 1989 roku, w związ-
ku ze zmianą ustrojową, prywatyzacją i restruk-
turyzacją naszego przemysłu ciężkiego Huta Si-
lesia zniknęła z panoramy Rybnika, ale poja-
wiły się nowe firmy, jak Rettig Purmo czy Ten-
neco Automotive.

Do spojrzenia na problem Paruszowca i po-
średnio też dzielnic Rybnika nakłoniła mnie 
napotkana pocztówka. Przedstawia ona Pa-
ruszowiec dokładnie sprzed stu lat. Patrzę na 
nią i myślę, że takiego Paruszowca już nie ma.  
A czy Paruszowiec najlepsze lata ma już za 
sobą? Wtedy, przed wiekiem, było oczywiste, 
że Zastaw i Piaski do Paruszowca należą. Dzi-
siaj, skoro mamy dzielnicę Paruszowiec-Piaski, 
nie jest to jednoznaczne i aktualne. Powiedzmy 
więc sobie jasno – z biegiem czasu robi nam się 
większy bałagan. Jakże więc dużo jest jeszcze 
w Rybniku do uporządkowania.

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

Paruszowiec sprzed 1922 roku, na co wskazuje niemiecki napis na sklepie „Colonialwaren”, czyli artykuły kolonialne, którego właścicielem był R. Preiss. Również na pocztówce jest niemiecki podpis 
„Paruschowitz bei Rybnik O.-S.”, czyli Paruszowiec koło Rybnika, Górny Śląsk. Zdjęcie pokazuje dzisiejszą ulicę Mikołowską od strony wiaduktu w kierunku na Kamień. W środku widać też biały znak 
drogowy, pokazujący na prawo zjazd na ulicę Przemysłową
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re 
zdję cia przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy 
ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. 
Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy ma swój 
nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami 
na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy-

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

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

Wielki album Rybnika (cz. 160)

UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

160/1

czytelnikom dziękujemy!
Pani Eugenia Malikowa powiadomiła nas, że zdjęcie nr 158/1 nie 

mogło być zrobione przed szkołą na ul. Chrobrego, bo tam w la-
tach międzywojennych była „minderhajtka“, czyli niemiecka szko-
ła mniejszościowa

Pan Jerzy Frohlich z Wielopola poinformował nas, że widoczna na 
zdjęciu nr 158/1 Małgorzata Grószka (!) to jego teściowa, urodzona 
w 1914 roku. Po mężu nazywała się Paszek i mieszkała w Wielopolu. 

Pan Michał Krzyżaniak twierdzi, że budowa wiaduktu ze zdjęcia 
155/1 była realizowana w latach 1972/3 lub dwa lata później, nato-
miast widoczny na zdjęciu familok i drugi za nim zostały wtedy zbu-
rzone. Również za familokiem jest widoczny fragment drogi, która 
prowadziła do nieistniejącej już przepompowni, po której zostało już 
tylko zagłębienie. 

Pan Franciszek Staneczek dopowiedział, że widoczne na zdjęciu nr 
157 naczynia na wodę z uchwytami nazywano konewkami.

zdjęcie 160: Dzisiaj prezentujemy zdjęcie zrobione na rybnic-
kim rynku około 1930 roku. Wykonano je, jakby fotografujący 
stał obok drzwi dzisiejszej księgarni Orbita, a obiektyw apara-
tu skierował w stronę ulicy Rynkowej, jakby chciał iść do Focu-
sa. Z prawej widzimy kamienicę na rogu ul. Zamkowej i Rynku. 
Najciekawszy jest jednak fragment kamienicy widocznej w tle 
z lewej strony. Owa kamienica na rogu Rynku i ul. Rynkowej 
ma dobrze widoczny szyld sklepu na parterze. Jest to „APTE-
KA MARJAŃSKA” z figurką Matki Boskiej nad drzwiami. I wła-
śnie historii tej apteki jesteśmy bardziej ciekawi niż spacerują-
cej pary. Dlaczego? Wiemy bowiem dzisiaj o istnieniu kilku sta-
rych, historycznych rybnickich aptek, jak Apteka św. Antonie-
go – bez mała najstarsza w mieście czy Apteka pod Lwem, nie-
wiele jednak jest informacji o owej aptece pokazanej na zdję-
ciu. Prosimy więc naszych Czytelników o pomoc w ustaleniu 
jej właścicieli i czasu prowadzenia działalności. 

160

45Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Andrzej Frydecki nie był jednym z moich 
piłkarskich idoli, gdy w latach 70. z trybun przy 
Gliwickiej dopingowałem drużynę ROW-u. 

Zostali nimi wtedy Józef Golla – który w bo-
iskowych pojedynkach często gasił blask gwiazd 
takich jak: Deyna, Lubański czy Szarmach – i Emil  
Szymura, którego imię – kiedy już trafił z A-
klasowej Silesii do I-ligowego ROW-u – na każ-
dym meczu skandował cały rybnicki stadion.

Niemal dwadzieścia lat później z rozrzewnie-
niem wspominałem atmosferę tamtych meczów, 
gdy śledziłem zmagania: Rymera, Naprzodu czy 
Odry Wodzisław. Brakowało tam i wielkich pił-
karzy, i uskrzydlającej ich poczynania 20-tysięcz-
nej widowni.

W tym samym czasie zacząłem osobiście po-
znawać piłkarskie sławy z mojego dzieciństwa 
i pomyślałem, że warto ich dokonania przypo-
mnieć sympatykom piłki w regionie, bo z zało-
żenia była to przecież drużyna całego regionu, 
zwanego wówczas Rybnickim Okręgiem Węglo-
wym. W ten sposób w „Nowinach” pojawił się 
cykl „Rybnickie Orły,” prezentujący sylwetki nie 
przez wszystkich już pamiętanych ligowych gra-
czy. Gdy wybierałem się z gotowym zestawem 
pytań do Andrzeja Frydeckiego – kolejnego  
z ich niekrótkiej listy – na pewno nie mogłem się 
spodziewać, że tym razem poznam kogoś, kto 
będzie już na stałe obecny w moim prywatnym  
i zawodowym życiu. Okazało się, że podziela-
my sentyment do atmosfery stadionu przy Gli-
wickiej i obaj liczymy, że ona tam jeszcze wró-
ci wraz z wielkimi piłkarzami i z wychowankami 
klubu występującymi w reprezentacji.

Mijały lata naszego koleżeństwa, podczas któ-
rych zdążyłem poznać, a nawet zaprzyjaźnić się 
z całą jego rodziną, a wciąż tak naprawdę nie 
zdawałem sobie sprawy, kim Andrzej był, jest  
i pozostanie dla rybnickiej piłki. Zupełnym przy-
padkiem w trakcie luźnej rozmowy na tarasie 
jego domu odkryłem, że był jedynym piłkarzem 
ROW-u, który grał w nim w całym okresie wy-
stępów w I i II lidze. Odniosłem wrażenie, że 
On odkrył to w tej samej chwili razem ze mną. 
Wywalczył z ROW-em pierwszy awans do II ligi,  
a gdy zakończył karierę, drużyna pożegnała się  
z tą II ligą na dobre. W sezonie, w którym spadła, 
Andrzej już nie grał, pracował w kopalni Chwa-
łowice, gdzie – choć dekadę wcześniej był chlu-
bą i pilnie strzeżonym skarbem dzielnicy – nie 
powitano go z honorami.

W pierwszej połowie lat 70. na dwóch (ogrom-
nych wówczas) stronach „Polityki” pojawił się 
poświęcony mu artykuł. Czyta się ten obrazowy 
tekst jak filmowy scenariusz, a można się z nie-
go dowiedzieć, że górników kopalni Chwałowi-
ce delegowano na rogatki dzielnicy, by wypatry-
wali czarnej wołgi z zabrzańskimi tablicami reje-
stracyjnymi, gdyż spodziewano się, że do Frydec-
kich z walizką pieniędzy wybierają się działacze 
Górnika i że zechcą przekonywać Andrzeja do 

przeprowadzki 
do Zabrza. Ta 
obawa miała re-
alne uzasadnie-
nie, bo wcześniej 
podążył w tym 
kierunku naj-
bliższy boiskowy 
kolega Andrze-
ja z okresu ich 
wspólnych wy-
stępów w RO-
W-ie – Włady-
sław Szaryński 
(zdobył z Górni-
kiem między innymi dwa mistrzostwa kraju i trzy 
PP). Chwałowiczanie chcieli przepędzić działa-
czy Górnika, nim jeszcze spotkają się z bożysz-
czem dzielnicy.

Choć o Andrzeja zabiegały także inne ligowe 
potęgi tamtego okresu, pozostał wierny klubo-
wym barwom. Jeszcze jako trener GKS-u Chwa-
łowice uczestniczył w pierwszym formalnym 
spotkaniu założycielskim KS Energetyk ROW. 
Gdy ten klub powstał i znalazł dla siebie siedzi-
bę na stadionie przy Gliwickiej, Andrzej zasiadł 
w jego zarządzie.

Andrzej jak nikt z ludzi, jakich spotkałem, 
najpierw był człowiekiem, a potem dopiero wy-
pełniał swoje kolejne życiowe role; w tym piłka-
rza, trenera i działacza. To dlatego niełatwo roz-
mawiało się o jego karierze. Sprawiał wrażenie, 
jakby była ona zaledwie pretekstem do spotka-
nia; że dużo ważniejsze jest to, że teraz siedzi-
my przy dobrej kawie lub smacznej, ugotowanej 
przez niego zupie i miło spędzamy czas. Zgadu-
ję, że spośród wszystkich rybnickich piłkarzy, 
jacy otrzymywali powołanie do kadry Kazimie-
rza Górskiego i Jacka Gmocha, miał być może 
największe szanse, by się w niej zadomowić. Na 
przeszkodzie stał charakter, jaki nie pozwalał mu 
wyznaczyć sobie celu obciążonego bezpardono-
wą rywalizacją. Andrzej, jak mało kto, potrafił 
czerpać radość z towarzystwa szczerych, uczci-
wych, mających coś do zaoferowania ludzi. Ude-
rzający pozostawał dla mnie, rzadko już dziś spo-
tykany poziom szacunku, jaki przy każdej okazji 
okazywali mu jego dwaj boiskowi koledzy Józef 
Golla i Emil Szymura. Chyba nic poza rodzajem 
tego szacunku nie może lepiej oddać tego, jakie-
go formatu Andrzej był człowiekiem.

Córka Waldemara Stępniewskiego i chrześni-
ca Andrzeja Szarmacha – Karolina Stępniew-
ska – która znała najbliższego przyjaciela swo-
jego taty przez całe życie, a być może dlatego, 
że tak jak ja nie miała okazji rozmawiać z nim 
przez ostatnich kilka lat, podzieliła się ważnym 
dla mnie spostrzeżeniem: „Mam takie poczucie, 
że dla ludzi, którzy dobrze znali pana Frydec-
kiego, jego śmierć jest stratą bez względu na to, 
kiedy ostatnio mieli z nim kontakt, ponieważ tak 

głęboko zapadał w pamięć jako dobry człowiek”.
Gdy w 2000 roku prowadzony przez niego 

GKS Pierwszy podejmował Płomienia Połomię 
w meczu decydującym o awansie do V ligi, wo-
kół boiska w Chwałowicach zgromadziło się bli-
sko 4,5 tys. kibiców. Ten mecz przeszedł do hi-
storii przykopalnianego boiska i miejscowego 
klubu tak samo jak znalazły w niej swoje miej-
sce zwycięskie pojedynki rezerw ROW-u w Pu-
charze Polski z 1975 roku z Legią i Górnikiem. 
Trudno mi sobie wyobrazić, że bez Andrzeja na 
ławce trenerskiej jakikolwiek inny mecz klasy 
A, gdziekolwiek w Polsce, mógł wzbudzić tak 
ogromne zainteresowanie. Jednak tak samo 
trudno byłoby mi nie zauważyć spacerującego 
gdzieś obok tej ławki, z nieodłącznym papiero-
sem Waldemara Stępniewskiego, obecnego na 
każdym meczu swojego oddanego przyjaciela od 
czasów jego gry w ROW-ie.

Tak jak Józef Golla i Emil Szymura pozosta-
li moimi piłkarskimi idolami na całe życie, tak 
Andrzej pozostanie dla mnie na zawsze najser-
deczniejszym kolegą i – jak dla wszystkich innych 
– wielką legendą naszego ukochanego klubu.

Grzegorz Kowalczyk (Nowy Jork)
•

Andrzej Frydecki zmarł 23 marca w wieku 69 lat.

Krótko i szybko
W sobotę 19 maja o godz. 10.30 w hali sportowej Zespo-

łu Szkół Sportowych w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej roz-
pocznie się turniej finałowy 19. edycji Amatorskiej Ligi Pił-
ki Siatkowej Atlas Tours. Wielki finał rozpocznie się o godz. 
17. Siatkarze „amatorzy” rozgrywają aktualnie II rundę fazy 
play-off ; w spotkaniach półfinałowych rywalizują: Leśna Per-
ła Damons Rybnik z AKS Tawerna Pub Rybnik oraz Jedyn-
ka Jankowice II z Dwójką Świerklany Projtrans. Zwycięzcy 
tych par zmierzą się ze sobą w wielkim finale, a przegrani 
zagrają o 3. miejsce (godz. 15.30).

w
Drużyna Mojito Rybnik trzeci raz z rzędu została mistrzem 

Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Podczas turnieju fi-
nałowego, który odbył się 8 kwietnia w hali w Boguszowi-
cach, Mojito po raz drugi wygrało z Na Rondzie Team Żory 
77:67 (w pierwszym meczu było 82:58). W meczach o 3. 
miejsce Szarża Wodzisław dwukrotnie wygrała z Butime-
xem Rybnik. W całych ozgrywkach najwięcej punktów zdo-
był Marcin Nawrat – 251 z Gniewosze Rybnik (5. miejsce),  
a najlepszym rzucającym „trójki” został Karol Widenka  
z Butimexu – 54 trafienia. MVP finałów został po raz trze-
ci z rzędu zawodnik Mistrza Ligi Adam Pierchała. Poza nim 
barw Mojito w rozgrywkach bronili: Bartosz Polnik, Tomasz 
Szymura, Ksawery Fojcik (komisarz ligi), Karol Kupczak, Pa-
weł Rainhold, Łukasz Kamiński, Marek Kaczmarek, Wojciech 
Pierchała i Paweł Muras.  

w
W dniach 27-29 kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół 

Sportowych w Rybniku miał się odbyć ćwierćfinał mistrzostw 
Polski w koszykówce kobiet U-14. Gospodarzem i organiza-
torem turnieju była sekcja koszykówki dziewcząt RMKS Ryb-
nik, której drużyna młodziczek zwyciężyła w rozgrywkach 
strefy śląsko-opolskiej i mogła być organizatorem turnieju.  

Wspomnienie o Andrzeju Frydeckim
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Volley bliski półfinału
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, siatkarze Vol-

leya Rybnik byli bliscy awansu do turniejów półfina-
łowych o awans do I ligi.  Po wygraniu dwóch spotkań  
z GKS II Katowice w I rundzie play-offów rybniczanie wal-
czyli o ten awans z TKS-em Tychy i w rywalizacji do trzech 
zwycięstw po dwóch wygranych 3:0 spotkaniach w Rybni-
ku o trzecią wygraną mieli powalczyć na parkiecie rywala, 
gdzie 28 kwietnia miał się odbyć trzeci mecz. Ewentual-
ne czwarte spotkanie zaplanowano na 29 kwietnia. Gdyby 
po tych czterech pojedynkach był remis, piąty mecz tych 
drużyn odbyłby się 2 maja w Rybniku. Zwycięzca tej ry-
walizacji awansuje do turniejów półfinałowych, które od-
będą się w dniach 11-13 maja. W nim rywalami „rybnic-
kiej” grupy będą dwa czołowe zespoły grupy VI: Krosno, 
Lublin, ewentualnie Świdnik lub Niebylec. Turnieje fina-
łowe zaplanowano na 23-27 maja.

Poza RMKS-em w turnieju miały zagrać: MKS PM Tarnów, 
WSTK Wschowa i PTK Pabianice. Dwa najlepsze zespoły tego 
turnieju awansowały do zawodów półfinałowych.

w
O dużym pechu mogą mówić kadetki sekcji koszyków-

ki RMKS Rybnik. W Bochni, gdzie rozgrywany był ćwierćfi-
nał mistrzostw Polski, rybniczankom do awansu do turnie-
ju półfinałowego zabrakło 1 małego punktu. W Małopolsce 
rybniczanki wygrały z Widzewem Łódź 53:41 i MOS-em Rze-
szów 74:44, a przegrały z MOSiR-em Bochnia 51:65. Najlep-
szą zawodniczką RMKS-u została wybrana Nicola Obrodzka. 

w
Drużyna Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku zwy-

ciężyła w Śląskiej Szachowej Ekstralidze juniorów. W dużej 
mierze to zasługa dziewczyn: Wiktorii Cieślak i Gabrieli Kró-
liczek, które wygrały na swoich szachownicach, zdobywa-
jąc 8,5 punktu na 9 możliwych. Na swojej szachownicy naj-
lepszy był także Martin Oleś; Tomek Posłuszny był drugi, a 
swoje punkty dołożyli także: Krzysztof Oleksy i Antoni Fritz. 

w
Drużyna Ursusa Rybnik została mistrzem Polski w halo-

wym tchoukballu. Tuż za podium na 4. miejscu uplasowały 
się rybnickie Jelenie w Terenie. Podczas turnieju, który odbył 
się w Warszawie, rybniczanie zapewnili też sobie po raz kolej-
ny udział w European Winners’Cup 2019. Ponadto w czerw-
cu (23-24) w Rybniku odbędą się mistrzostwa Polski w od-
mianie plażowej. Oto skład mistrzowskiej drużyny: Piotr Rec-
lik, Monika Reclik, Agnieszka Mirek, Hubert Cieśliński, Marek 
Wieczorek, Mariusz Banaszkiewicz, Tomasz Nal, Nadia Grych-
toł i Kinga Grychtoł. 

w
Tradycyjnie 1 maja na rybnickim rynku odbędzie się tur-

niej koszykówki Rynek Basket. Początek o godz. 10. Zespół 
liczy 3 zawodników + rezerwowy. 

w
MOSiR Rybnik zachęca do udziału w I Mistrzostwach Ryb-

nika Seniorów w biegu na 5 km, które odbędą się 20 maja. 
Bieg odbędzie się w ramach XI Biegu Wiosny, podczas którego 
odbędą się także biegi dla dzieci i młodzieży na różnych dy-
stansach od 100 do 1000 metrów, młodzież powyżej 16. roku 
życia oraz dorośli pobiegną na 5 km. Start i meta biegu będą 
znajdować się na boiskach piłkarskich obok kąpieliska Ruda. 

w
W niedzielę 15 kwietnia w hali Zespołu Szkół Sportowych 

w Rybniku odbył się Dzień Promocji Rybnickich Klas Sporto-
wych. Przez trzy godziny kilkanaście sekcji i klubów spor-
towych oraz szkół, w których będą powstawać klasy spor-
towe, prezentowało swoje dyscypliny i zachęcało uczniów 
szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjów do rozpo-
częcia przygody z daną dyscypliną właśnie w klasie sportowej. 

w
Rybnicka Grupa Biegowa oraz MOSiR Rybnik serdecznie za-

praszają dzieci i dorosłych na organizowany po raz siódmy test 
Coopera. Impreza rozpocznie się 12 maja o 16 na stadionie lek-
koatletycznym przy ul. Żużlowej. Biuro zawodów będzie czynne 
od 15:30 do 17. Celem testu jest popularyzacja biegania jako 
najprostszej formy aktywności ruchowej oraz promowanie zdro-
wego stylu życia bez względu na wiek i poziom sprawności fi-
zycznej. Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa, w cza-
sie której zawodnicy starają się pokonać jak najdłuższy dystans.

w
3 maja w Golejowie odbędzie się Bieg Konstytucji 3 Maja. Po 

raz dziewiąty organizuje go Akademia Rozwoju Edukacji Kreatyw-
nej wespół z radami dzielnic Golejowa i Grabowni i przy finanso-
wej pomocy miasta. Tym razem uczestnicy biegu będą rywalizo-
wać w pięciu kategoriach wiekowych i na pięciu przypisanych im 
dystansach. Najmłodsi biegacze, mający nie więcej niż 6 lat, zmie-
rzą się na dystansie 100 m, z kolei na 5 km pobiegną uczestnicy 

rywalizacji w najstarszej kategorii wiekowej (powyżej 16 lat). Start 
i meta będą usytuowane na terenie ośrodka rekreacyjno-sporto-
wego Grzybówka przy ul. Podgórnej w Golejowie. Zapisy prowa-
dzone wyłącznie drogą elektroniczną trwały do 22 kwietnia. W 
dniu biegu biuro zawodów będzie czynne od godz. 10.30 do 12. 

w
20 maja MOSiR organizuje po raz 11. Bieg Wiosny (reje-

stracja elektroniczna do 17 maja). Na różnych dystansach 
będą rywalizować przede wszystkim dzieci i młodzież, ale w 
jego ramach odbędzie się również bieg na 5 km – pierwszy 
z trzech tegorocznych biegów zaliczanych do II Biegowego 
Grand Prix Rybnika. Kolejnymi będą czerwcowy Półmaraton 
Księżycowy (zapisy już trwają) i grudniowy Bieg Barbórkowy.

w
W 20. międzynarodowych mistrzostwach Węgier w dżudo 

w kategorii wiekowej masters dobrze spisali się dwaj weterani 
z klubu Kejza Team Rybnik. Krzysztof Czupryna w kategorii 66 
kg wygrał wszystkie trzy walki i zdobył tytuł mistrzowski, a w 
kategorii 81 kg drugie miejsce po porażce w walce finałowej 
zajął Mariusz Walendzewicz, który wcześniej wygrał trzy walki.

w
Na przełomie marca i kwietnia w stolicy Gruzji w Tbilisi 

dżudocy rywalizowali w kolejnym turnieju z cyklu Grand Prix. 
Dobrze spisał się tam Piotr Kuczera z Kejza Team Rybnik, któ-
ry po czterech wygranych walkach i przegranym pojedynku 
półfinałowym zajął w turnieju trzecie miejsce. Wcześniej o 
podium otarła się jego klubowa koleżanka Anna Borowska, 
która ostatecznie została sklasyfikowana na miejscu piątym.

w
W ramach akcji „Nordic Walking na receptę” w każdy wto-

rek o godz. 17 (od 8 maja do 27 listopada) bezpłatne zaję-
cia (70-90 minut) będzie prowadzić spacermistrz Paweł Mi-
tura-Zielonka. Zbiórka przy wybiegu dla psów Górka dla Bur-
ka na skraju osiedla Nowiny.  

Australijska 
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Siatkarze Volley’a (kolorowe stroje) pewnie wygrali pierwsze dwa mecze 
z TKS-em Tychy

W 13. biegu meczu ROW – Orzeł Łódź za sprawą zawodnika 
Orła Bogdanowsa doszło do kraksy z udziałem Anglika Cooka 
(czerwony kask). Na szczęście nikomu nic się nie stało
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Po trzech pierwszych pojedynkach li-
gowych żużlowcy ROW-u Rybnik mieli 
na swoim koncie dwa zwycięstwa i jed-
ną porażkę. Na inaugurację sezonu wyso-
ko pokonali dysponującą przeciętnym skła-
dem Polonię Piła, ale już pierwszy mecz wy-
jazdowy z łotewskim Lokomotiwem poka-
zał, że na razie drużyna spisuje się znacznie 
słabiej niż zakładano. W Daugavpils jesz-
cze po 10 wyścigach ROW prowadził 6 pkt, 
ale cztery kolejne biegi wygrali gospodarze 
w tym bieg 14. po upadkach Czaji i Szcze-
paniaka 5:0. Ostatecznie „rekiny” przegrały 
na Łotwie 42:47. W drugim meczu na swoim  

torze ROW pokonał jednego z fa-
worytów rozgrywek Orła Łódź 48:42. 
Spotkanie było ciekawe, bo w kolej-
nych biegach było sporo walki, a roz-
strzygnięcie nastąpiło dopiero w ostat-
nim wyścigu, ale trudno nie zauważyć, 
że Orzeł przyjechał do Rybnika osła-
biony brakiem skutecznego Łoktaje-
wa (kontuzja). W ROW-ie  Mateusza 
Szczepaniaka zastąpił debiutujący  

w rybnickiej drużynie Anglik Cook, w czte-
rech startach zdobył 4 pkt i na razie nic nie 
wskazuje na to, by zespół miał mieć z niego 
jakiś pożytek. Kiepsko wypadają też na to-
rze pozostali: Szczepaniak, Czaja i Karpow, 
natomiast wbrew przedsezonowym przewi-
dywaniom najskuteczniejszym zawodnikiem 
nie tylko ROW-u, ale i całej I ligi jest Au-
stralijczyk Troy Batchelor (średnia biegowa 
2,73 pkt). Drugim pewnym punktem zespo-
łu jest Kacper Woryna (2,6 pkt). W piątek 27 
kwietnia w meczu wyjazdowym rybniczanie 
mieli się zmierzyć z liderem Motorem Lu-
blin (5 pkt), który na inaugurację zremiso-
wał u siebie z Orłem. 

Najbliższe mecze w Rybniku: 6 maja godz. 
14.30: ROW – WYBRZEŻE Gdańsk; 20 
maja godz. 14.30: ROW – START Gniezno.   



Czwarty bieg IV LO
24 marca w kompleksie leśnym rozciągającym się 

między Paruszowcem a Kamieniem odbył się wio-
senny Bieg Kopernika, który po raz czwarty zorga-
nizowało IV LO w Rybniku-Chwałowicach. 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie na jego trasę wy-
ruszyło blisko 180 biegaczy i 20 spacerowiczów, czy-
li miłośników nordic walkingu. Rywalizowano na dy-
stansie 5 lub 10 km (NW tylko 5 km), pokonując jedną 
bądź dwie pętle wyznaczonej trasy. Tuż po czwartym ki-
lometrze (4.219,5 m – jedna dziesiąta dystansu marato-
nu)  znajdowała się tzw. premia grecka. Na trasie po-
jawia się od samego początku, bo gdy Bieg Kopernika 
organizowano po raz pierwszy,  IV LO w ramach mię-
dzynarodowej wymiany uczniów podejmowało właśnie 

młodych Greków, którzy również wzięli udział w biego-
wej rywalizacji. By jakoś zaznaczyć ich obecność, usta-
nowiono właśnie, niczym w wyścigu kolarskim, premię 
grecką. W tym roku wygrał ją, podobnie jak cały bieg na 
dystansie 10 km, Kamil Czapla, który wygrał Kopernika 
również przed rokiem. Wszyscy uczestnicy biegu otrzy-
mali pamiątkowe medale. 

Wyniki: 5 km (112 biegaczy) – kobiety: 1. Julia Han - 
czas 23 min, 11,4 s (Palowice; I LO w Żorach); 2. Klaudia 
Warmińska - 23:18,9 (I LO w Rybniku); 3. Ewa Fliegert 
23:30,0; mężczyźni: Łukasz Kulesza – 20:09,7 (Ewa Run 
Team); 2. Szymon Czogała – 20:24,8 (Zespół Szkół Me-
chaniczno-Elektrycznych w Rybniku); 3. Jakub Szklar-
czyk – 20:32,1 (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych w Rybniku). 10 km (64 biegaczy) – kobiety: Micha-
lina Janowska – 43:44,8 (Inżynieria Biegania Rybnik); 

2. Joanna Griman – 44:09,6 (Rybnik); 3. Karina 
Koloska – 51:30,1(Piekary Śląskie); mężczyź-
ni: 1. Kamil Czapla – 34:29,8 (Inżynieria Bie-
gania Rybnik); 2. Sebastian Strzelczak – 38:30,4 
(Eko Runners Rybnik); 3. Karol Helwig – 41:02,2 
(Rybnik). Nordic walking – 5 km (20 zawodni-
ków) – kobiety: Klaudia Białas – 37:27,9 (Orze-
sze); mężczyźni: Daniel Romanowski – 35:48,7.

Bardzo pra-
cowity dla piłka-
rzy ROW-u oka-
zał się być kwie-
cień, w którym to 
rybniczanie poza 
kalendarzowymi 
meczami rozegra-
li dwa zaległe spo-
tkania z począt-
ku rundy wiosen-

nej. W pięciu rozegranych meczach zdo-
byli łącznie 9 pkt, zyskując 7 pkt przewa-
gi nad strefą spadkową.

W pierwszym kwietniowym spotka-
niu, które miało zainaugurować rundę 
wiosenną, zielono-czarni pokonali na 
własnym stadionie ekipę Warty Poznań 
1:0, tę jedyną, ale jakże cenną bramkę 
zdobył Sebastian Musiolik. Duży udział 
w tym zwycięstwie miał również bram-
karz Kacper Rosa, który obronił aż dwa 
rzuty karne. W następnym spotkaniu 
rybniczanie na wyjeździe w derbowym 
spotkaniu musieli uznać wyższość eki-
py Rozwoju Katowice i przegrali 0:2. Na 
tę wyjazdową porażkę piłkarze ROW-u 
zareagowali bardzo pozytywnie, wygry-
wając w następnej kolejce na własnym 
stadionie z ekipą Legionovii Legiono-
vo 2:1. Bramki dla gospodarzy zdoby-
wali Przemysław Brychlik oraz Kamil 
Spratek. W kolejnym spotkaniu rybni-

czanie znów odrabiali zaległości z po-
czątku rundy wiosennej, mierząc się  
w wyjazdowym pojedynku z ekipą Wisły 
Puławy, niestety także w tym wyjazdo-
wym starciu rybniczanie dali się ograć 
rywalom 0:2.

W ostatnim dotychczas rozegranym 
spotkaniu zielono-czarni na własnym 
stadionie pokonali 1:0 GKS Bełchatów, 
a bramkę na wagę trzech punktów zdobył 
Przemysław Brychlik. Rybniczanie po 27 
kolejkach zajmują 10. miejsce w ligowej 
tabeli i mają na swoim koncie 34 punk-
ty, uzyskując 7 punktów przewagi nad 
pierwszą drużyną ze strefy spadkowej. 
Do końca ligowego sezonu zostało do 
rozegrania już tylko 7 kolejek. 

Najbliższe mecze w Rybniku: piątek 
4 maja, g. 19: ROW – MKS Kluczbork; 
niedziela 13 maja, g. 17: ROW – Błę-
kitni Stargard; sobota/niedziela 26/27 
maja ROW – GKS Jastrzębie.

MOSiR poleca
• 30.04 – Mundurowy Rynek Basket 

(współorganizator WKU Rybnik)
• 1.05 – Rynek Basket (Rynek, g. 10)
• 6.05 godz. 10 oraz 26.05 godz. 18 

– Trio Basket (boiska w parku tema-
tycznym przy ul. Kotucza)

• 12.05 – VII Test Coopera (stadion LA 
MOSiR Rybnik; start godz. 16)

• 20.05 – Bieg Wiosny (boiska pił-
karskie przy kąpielisku Ruda; start 
godz. 10)

• 26.05 – II Rajd Rowerowy im. Margi-
cioka (start godz. 10 z parkingu przy 
kąpielisku Ruda; meta: przystań ro-
werowo-kajakowa Stodoły

Akademia biegania (8.05-21.06) – sta-
dion LA przy ul. Żużlowej (wtorki i czwart-
ki: godz. 17.45 (I grupa) i 18.45 (II grupa))
Akademia Nordic Walking – stadion LA 
przy ul. Żużlowej (poniedziałki godz. 18) 

Szczegóły wszystkich imprez, regula-
miny i ewentualne zapisy na stronie inter-
netowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rybniku (www.mosir.rybnik.pl).

Spadek koszykarzy
Koszykarze MKKS-u Rybnik po dwóch sezonach gry w II lidze 

opuszczają jej szeregi. W trzecim decydującym o utrzymaniu w II li-
dze spotkaniu w Gliwicach rybniczanie przegrali 65:71 i spadli do III ligi.  
I połowa spotkania w Gliwicach należała do rybniczan, którzy prowadzili 
39:28, jednak trzecia kwarta odwróciła losy tego spotkania. Rybniczanie 
pierwszy raz trafili do kosza gospodarzy dopiero w 8. min, kiedy ci mieli 
już na swoim koncie aż 52 pkt i nie pozwolili już odebrać sobie zwycięstwa.   

– Sezon zakończył się dla nas spadkiem do III ligi, co cała drużyna bar-
dzo mocno przeżyła. Od początku sezonu prześladował nas pech. W wyniku 

kontuzji cały nasz system gry w ata-
ku i w obronie padł, a przeciwni-
cy wykorzystywali nasze słabe stro-
ny. W wielu meczach niewiele za-
brakło, by wygrana była po naszej 
stronie. Aż 9 przegranych przez nas 
meczów zakończyło się różnicą 6  
i mniej pkt (w tym dwa po dogryw-
kach); w koszykówce to tak na-
prawdę kwestia dwóch ostatnich 
akcji meczu  – komentuje zakoń-
czony sezon niepocieszony trener 
MKKS-u Łukasz Szymik. Pytany 
o dalszy los męskiej koszykówki 
ligowej w Rybniku mówi: – Sce-
nariusze są trzy. Pierwszy to wyku-
pienie dzikiej karty na grę w II li-
dze, ewentualnie zaproszenie do 
niej ze strony PZKoszu; drugi to 
gra w III lidze i po roku awans do 
II ligi, a trzeci to odmłodzenie dru-

żyny i budowa zespołu, który dopiero za kilka sezonów pokusi się o awans 
do II ligi. Na dzisiaj najbardziej realny wydaje się ten drugi. Chcemy jak 
najszybciej wrócić do grona zespołów II-ligowych.

Pracowity kwiecień piłkarzy

K r z y s z t o f  Z i e l i ń s k i  w  p o j e d y n k u  
z zawodnikami gliwickiej drużyny

W Biegu Kopernika wzięli również udział miłośnicy Nordic 
Walkingu

W meczu z GKS-em Bełchatów jeszcze przed przerwą ROW był bliski zdobycia 
drugiego gola
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Książka + kubek

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

empik
19-litrowa butla wody 

z pompką 

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

ul. Powstańców 6, Rybnik

Porcelanowa cukiernica 
firmy Bavaria z okresu międzywojennego

Galeria
„Pod Manekinem”

Komplet srebrnej biżuterii
Rybnik:
ul. Sobieskiego 5
ul. Rynkowa 1
ul. Rynek 11 - Salon Porcelany 
            Rosenthal

Wydawnictwo 
ŚLĄSKIE Abc 
Marek Szołtysek

2 książki „Humor śląski”
2 książki „Ubrania Matki Boskiej”

44-210 Rybnik, ul. Zawiszy Czarnego 18
www.slaskie-abc.com.pl; tel. 603 277 323

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

2 zestawy kosmetyków

ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

4 wejścia dla dwóch osób
na pływalnię Akwarium

Duży tort

cukiernia Iwona
Michał Kominek

ul. K. b. Kominka 17
44-217 Rybnik

Tort bezowy o średnicy 24 cm

Rybnik, ul. Powstańców Śl. 16, tel. 600 388 730

Rybnik, Rynek 12 
tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

„Księga 
smaków świata”

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

3 dowolne sadzonki

3 zestawy gadżetów firmowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
tel. 324328000 (BOK)

tel. 324328099 (Centrala)

3 sadzonki tuji

zarząd zieleni Miejskiej, 
ul. Pod Lasem 64, 
Rybnik zamysłów
tel. 32 42 48 838

Rozwiązanie konkursu z… kukułką

3 zestawy gadżetów 
z serialu „Diagnoza”

Pora na rozwiązanie naszego ornito-
logiczno-turystycznego Konkursu Wio-
sennego, który znalazł się w przedświą-
tecznym wydaniu „Gazety Rybnickiej”. 
W różnej formie trafiło do naszej re-
dakcji 182 odpowiedzi, ale tylko 54 były 
prawidłowe i spełniały konkursowe wy-
mogi. Sporo odpowiedzi zawierało tyl-
ko hasło z diagramu. Przecież, jak napi-
saliśmy w instrukcji, rozwiązanie miało 
też zawierać pary turystyczno-ornitolo-
giczne, czyli nazwę dzielnicy, której cha-
rakterystyczny obiekt narysowała autor-
ka konkursu Kazimiera Drewniok, oraz 
nazwę gatunkową ptaka (hasło pomoc-
nicze) widniejącego na „tle dzielnicy”. 
Najwięcej kłopotów naszym Czytelni-
kom sprawiła towarzysząca bociano-
wi kapliczka w Zebrzydowicach, którą 
mimo wyraźnie narysowanych schodów 
mylono z kapliczką na Zamysłowie (na 

światłach). Z ornitologicznych wyzwań 
najwięcej kłopotów sprawiła poczciwa 
kukułka widniejąca na tle zabytkowe-
go drewnianego kościoła w Wielopolu. 
Mylono ją m.in. z pliszką, cyraneczką, 
sroką, a nawet z sikorką i rybitwą. A oto  
prawidłowy zestaw par, idąc od góry 
strony: Niewiadom – szczygieł; Zebrzy-
dowice – bocian; Chwałowice – szpak; 
Stodoły – bażant; Ligocka Kuźnia – sło-
wik; Paruszowiec – dzięcioł; Wielopole 
– kukułka. Hasło: Rybnik nasze gniazdo.

Autorom poprawnych odpowiedzi 
gratulujemy, a tych spośród nich, do 
których w losowaniu uśmiechnęło się 
szczęście, zapraszamy, począwszy od 
środy 9 maja (w godz. od 9 do 15), 
po odbiór nagród do naszej redakcji 
(Rynek 12A). Fundatorom nagród raz 
jeszcze bardzo dziękujemy. 

Wacław Troszka

Lista zwycięzców:
• Porcelanowa cukiernica z galerii Pod Manekinem: Urszula  

Liszka
• Zestaw książek Marka Szołtyska: Gizela Szewczyk, Wanda 

Wywrot 
• Sadzonki od Zarządu Zieli Miejskiej i Nadleśnictwa Rybnik:  

bożena Starzec
• Zestaw gadżetów z serialu „Diagnoza”: Henryka Mańka,  

Janina Nosiadek, Marek Lewandowski
• Upominek dla zdrowia i zestaw gadżetów z PWiK: Anna Kempny
• Książka „Księga smaków świata”: Martyna Suchomska
• Duży tort z cukierni Iwona: Iwona Wojtacha
• Tort z cukierni Gateau i zestaw gadżetów z PWiK: dominika  

Otremba
• Książka i kubek z Empiku: Renata Tomecka-Gach
• Komplet biżuterii Artis: Monika dubiel
• Zestaw kosmetyków Damiani: Joanna Piechaczek, Katarzyna  

Tyrtania
• Wejściówki na pływalnię Akwarium: barbara ciecior
• Butla wody z pompką i zestaw gadżetów z PWiK: Sławomir Hoła

zwycięzców prosimy o zgłoszenie się w naszej redakcji  
od środy 9 maja (w ciągu miesiąca) w godzinach od 9 do 15 
(Rybnik, Rynek 12a). 
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Wykład muzykologa kościelnego
Rybnicki Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na kolejny ogólnodostęp-

ny wykład otwarty. W czwartek 17 maja o godz. 16.30 w salce domu 
katechetycznego parafii św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach wykład zaty-
tułowany „Formy muzyki sakralnej, czyli co śpiewamy w kościele?” wy-
głosi urodzony w sąsiadującej z Rybnikiem Wilczy ks. prof. dr hab. An-
toni Reginek.                  (WaT)

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zacho-
dzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać, co przedstawia  
i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do piątku 18 maja. 

Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) 
lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomości 
imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:

2 książki

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

empik
19-litrowa butla wody 

z pompką 

zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006
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Ulgi na rehabilitację
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Rybniku razem  
z rybnickim urzędem skarbowym organi-
zuje spotkanie informacyjne na temat ulg 
na cele rehabilitacyjne. Odbędzie się ono  
w środę 16 maja w siedzibie powiatowego 
zespołu do spraw orzekania przy ul. Bolesła-
wa Chrobrego 39 (obok prokuratury rejono-
wej). Tam między godz. 9 a 11 osoby zain-
teresowane będą mogły skorzystać z indy-
widualnych porad na temat ulg rehabilita-
cyjnych. Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc osoby chcące skorzystać z tej propo-
zycji proszone są o wcześniejszą rezerwację 
telefoniczną pod numerem: 32 42 37 202. 

(WaT)

Vincent V. Severski, „zamęt”, Wy-
dawnictwo czarna Owca, Warsza-
wa 2018

Autor (właśc. 
Włodzimierz So-
kołowski) przez 
wiele lat praco-
wał w polskim 
wywiadzie, reali-
zując liczne misje 
poza granicami 
kraju. Punktem 
wyjścia powieści 
jest porwanie biz-
nesmena w Paki-
stanie. Do akcji ratunkowej rusza „Sekcja” 
– tajna jednostka wywiadowcza. Wkrótce 
rozpoczyna się wojna między szpiegami  
i bezwzględna walka polityczna.

•••
CD Sting&Shaggy, „44/876”, Univer-

sal Music Polska 2018
Tytuł wspólne-

go krążka zna-
nych artystów 
tworzą telefonicz-
ne numery kie-
runkowe do kra-
jów ich pocho-
dzenia – Wielkiej 

Brytanii i Jamajki. Początkowo muzycy 
zamierzali nagrać jeden utwór, na szczę-
ście jednak dobra atmosfera w studio  
i podobna wrażliwość zaowocowały ca-
łym albumem. Piosenki niosą karaibski 
rytm i optymizm oraz rockowo-popową 
przebojowość. Udany eksperyment do 
posłuchania.

•••
DVD „Twój Vincent”, reż. D. Kobiela, 

H. Welchman, Agora SA 2018
Polsko-brytyj-

ska animacja, in-
spirowana twór-
czością malarską 
Vincenta van Go-
gha, przedstawia 
życie i drogę ar-
tystyczną słynne-
go malarza. Film 
przywołuje nie 
tylko biografię, 
ale i sztukę van Gogha – każda klatka 
została najpierw zagrana przez aktorów,  
a następnie ręcznie przemalowana w sty-
lu mistrza. Film nominowany do Oscara.
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Konkurs na cztery łapy
W niedzielę 6 maja na terenie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu od-
będzie się XXXVII Krajowa Wystawa Psów 
Rasowych.  Oficjalne otwarcie prezentacji naj-
bardziej okazałych czworonogów odbędzie się  
o godz. 9.45. O godz. 10 sędziowie rozpoczną oce-
niać psy w ringach. Po południu (od godz. 14.30) 
rozegrane zostaną konkurencje finałowe, w trak-
cie których specjaliści w dziedzinie kynologii wy-
łonią najlepsze psy różnych ras i kategorii wieko-
wych. Na zakończenie poznamy zdobywcę presti-
żowego tytułu Best in Show, czyli najpiękniejsze-
go czworonoga tegorocznej wystawy. Jej finał za-
planowano na ok. godz. 17. Tydzień później, 13 
maja, sędziowie będą oceniać niezmiennie popu-
larne wśród hodowców owczarki niemieckie.  (D)



Nocne 
dyżury aptek

W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4)  

od poniedziałku do piątku jest czynna od godz. 7.00 do 24.00, 

zaś w soboty od godz. 7.00 do 18.00. Z kolei apteka Damian  

(ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00,  

zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do 22.00.

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

29/30.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

30.04/1.05 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

1/2.05 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec

2/3.05 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832 Smolna/Kaufland

3/4.05 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ/Galeria Śląska

4/5.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

5/6.05 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście 

6/7.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

7/8.05 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

8/9.05 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

9/10.05 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831 Maroko-Nowiny/Auchan

10/11.05 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce 

11/12.05 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

12/13.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle

13/14.05 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

14/15.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080 Boguszowice Osiedle

15/16.05 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

16/17.05 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

17/18.05 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

18/19.05 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049 Ligota-Ligocka Kuźnia

19/20.05 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608 Śródmieście/Focus

20/21.05 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016 Boguszowice Osiedle 

21/22.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040 Maroko-Nowiny/os. Dworek

22/23.05 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083 Śródmieście

23/24.05 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

24/25.05 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218 Meksyk

25/26.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

26/27.05 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka 

27/28.05 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

28/29.05 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036 Kamień

29/30.05 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście 

30/31.05 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice

31.05/1.06 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście 

Wnioski o dopłaty bezpośrednie 
za 2018 r. na półmetku

został niespełna miesiąc na złożenie wniosku o przyzna-
nie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych 
płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 
2014-2020. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem  
deklaracji do ostatniego dnia naboru. 

Od tego roku rolnicy składają wnioski wyłącznie w formie elektro-
nicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Mają na to czas do 
15 maja. 

Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 
11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za 
każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku moż-
na składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca.  

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać ze 
stanowisk komputerowych z dostępem do internetu przygotowanych 
dla wnioskodawców we wszystkich biurach powiatowych Agencji  
w całym kraju. 

Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku o płatności 
mogą skorzystać z pomocy ekspertów z ośrodków doradztwa rolniczego. 

Biura organizują także dni otwarte, by jak najwięcej rolników mo-
gło na miejscu dowiedzieć się, jak wypełnić e-wniosek. Niektóre z biur 
powiatowych prowadzą także mobilne punkty pomocy technicznej,  
by w terenie, bliżej gospodarstw rolników służyć im radą, a także sprzę-
tem komputerowym.
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Psy i koty z rybnickiego schroniska dla zwierząt  
w Wielopolu (ul. Majątkowa 42, tel. 32 42 46 299) czekają 
na nowy dom i kochających właścicieli. Wystarczy dowód 
osobisty, 40 zł, obroża i smycz lub transporter dla kota oraz 
dobre chęci, by zyskać oddanego przyjaciela na wiele lat. 
Zdjęcia psów i kotów, które można przygarnąć i szczegó-
ły dotyczące adopcji na www.schronisko.rybnik.pl oraz  
na facebookowym profilu placówki.

Nie kupuj! Przygarnij!

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

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

15.000nakładu

największy
lokalny nakład

Twojego ogłoszenia!
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Brzmi ciekawie? Dowiedz się więcej i rezerwuj miejsce!

Popołudniowy relaks
Rozkoszuj się dobrodziejstwem olejków eterycznych, pielęgnacyjne zabiegi wprowadzą 
Twoje ciało w stan wyciszenia, a odpowiedni masaż ukoi ból. Zakład Rehabilitacji Leczniczej 
Fundacji PGE Energia Ciepła zaprasza na zestaw zabiegów relaksacyjno-odprężających 
przygotowany dla 4 osób, dzięki którym Ty i Twoi znajomi nabierzecie energii do działania.

Każdej osobie proponujemy:

MASAŻ PLECÓW  
CIEPŁYMI OLEJKAMI

DRENAŻ  LIMFATYCZNY 
LUB VACUMED NÓG

RELAKSACYJNĄ 
KĄPIEL

MASECZKĘ ODŻYWCZĄ 
NA DŁONIE

Zakład Rehabilitacji Leczniczej Fundacji PGE Energia Ciepła I piętro basenu, ul. Podmiejska w Rybniku.
Tel. (+48) 32 42 10 300 lub (+48) 603 978 004
Szczegóły na stronie Fundacji oraz na Facebooku.
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Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254
Powiatowe centrum 
zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801
centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
ul. chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

Rybnik, Rynek 12a
bIURO OGŁO SzEń: 

tel. 32 42 60 070

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna 
od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny); 
Sabina Horzela-Piskula (S), dominika Ingram-Nowaczyk (d) (dziennikarz), 
daniel bożyński (korektor), Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), 
stali współpracownicy: Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, 
Małgorzata Tytko.
Wydawca: Teatr Ziemi Rybnickiej

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

AdRES REdAKcJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), tel. 32 42 28 825
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

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

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

• 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. Chrobre-
go 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)

• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30, wt. 
11-16, pt. 7.30-13.30)
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32 42 37 195; 32 42 37 188 (ul. Kościuszki 61/5, ponie-
działki, środy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Nie-
słyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32 42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówie-
niu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę 
w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie 

„Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42 21 
087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20

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

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

• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek 
10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa 
m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159

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

dRUK:

ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów

www.drukarniakolumb.pl
INFOLINIA 0 801 641 691

15.000    nakładu
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związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego godz. 18

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), 

tel./fax 32/42 28 453, www.boleslawpiecha.eu 
Biuro czynne: poniedziałek/wtorek/środa/piątek, godz. 8-16, czwartek, godz. 8-18

Pomoc prawna i emerytalno-rentowa: czwartek, godz. 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), tel. 32/4300079
Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 8-16, środa, godz. 9.30-17.30

Bezpłatne porady prawne: środa, godz. 15.30-17.30 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 

Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-17
Bezpłatne porady prawne: poniedziałek, godz. 14.30-17 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (I piętro), tel. 32/42 47 004

Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-16
Bezpłatne porady prawne: zapisy telefoniczne lub osobiste

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Oferuje następujące usługi cmentarne: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach  

urnowych i ziemnych • umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

dział cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 32/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak – II piętro)

czynne: pon.-pt., godz. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa, godz. 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik

Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw., godz. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl

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

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

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

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

Rada dzielnicy Śródmieście
Dyżury w każdy czwartek (godz. 16-17) w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,  

ul. Szafranka 7; sala nr 26. W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym  
i strażnikiem miejskim. Telefon kontaktowy: 575 070 297



GAbINETy LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONdA)  
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lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman

dermatolog-Wenerolog

tel. 692 427 312

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia
tel. 603 192 925

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

lek. med. 
Urszula Zimoń

Specjalista chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. 
Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

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

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista chirurgii Naczyniowej
Specjalista chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

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

lek. Iwona Sułecka

Specjalista chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

możliwość wizyt domowych, 
tel. 693 853 222

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94




