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Przed nami Dni Rybnika
z   
i innymi gwiazdami



Tegoroczna muzyczna majówka pod ha-
słem „Maj, Bzy, Rybnik i Ty” była dedyko-
wana nieco młodszej publiczności niż jej 
ubiegłoroczna edycja. Przed rokiem gwiaz-
dy koncertowały na rynku, tym razem  
w znacznie bardziej przyjaznej, a już na 
pewno bardziej zielonej przestrzeni Kam-

pusu, gdzie część widzów zajęła komfor-
towe miejsca na rozległym trawniku.

Atrakcje muzyczne udało się połączyć  
z kulinarnymi, organizując tam również zlot 
mocno rozbudowanych kuchni polowych, 
czyli food tracków, nazywanych też po ślą-
sku „futertrakami”.

Największe tłumy przyciągnął do Kam-
pusu występ Kuby Grabowskiego, rapera 
występującego pod artystycznym pseu-
donimem Quebonafide. W czasie jego 
koncertu w Kampusie zrobiło się napraw-
dę tłoczno. 

(WaT)

Muzyczna majówka z kaloriami
Zespołu Łąki Łan, którego piosenki opowiadają m.in. o bliskości z naturą, również ze względu na wizerunek 
sceniczny trudno nie kojarzyć z kulturą hipisowską

Rybniczanin Grubson (tu na pamiątkowym zdjęciu ze swoimi fanami i muzykami) wy-
stąpił tym razem z towarzyszeniem m.in. sekcji dęciaków. Było bardzo energetycznie

Quebonafide, choć wystąpił bez żadnego zespołu muzycznego, był wykonawcą, 
który ściągnął do Kampusu największą rzeszę fanów

Koncert bez smartfonów? Niemożliwe…

Istotnym dodatkiem do muzycznej strawy duchowej 
były w czasie tegorocznej majówki „futertraki”

jak zwykle w Kampusie wielu uczestników koncertów 
rozkoszowało się muzyką na łonie natury
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W przededniu święta samorządu o jego kondycji 
rozmawiamy z prezydentem Piotrem Kuczerą
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27 maja, w rocznicę pierwszych wyborów samorzą-
dowych, które odbyły się w 1990 roku, jest obcho-
dzony Dzień Samorządu Terytorialnego. Czy samo-
rządowcy mają co świętować?

Tak, bo to, czego samorządy dokonały od 1990 roku, 
jest dumą Rzeczpospolitej. To samorządy były motorem 
zmian i przemian, również cywilizacyjnych. To głównie 
dzięki nim tak bardzo poprawiła się jakość życia w pol-
skich miastach, miasteczkach i wsiach. Po wejściu Pol-
ski do Unii Europejskiej, a nawet jeszcze wcześniej, nasz 
kraj otrzymał olbrzymie wsparcie finansowe. Samorządy 
znakomicie wykorzystały te środki, dzięki czemu nasze 
miasta i miasteczka wyglądają tak, jak wyglądają. Z dru-
giej strony samorządowców musi niepokoić aktualna sy-
tuacja polityczna w naszym kraju, bo widzimy silne ten-
dencje centralistyczne. Takie głosy dochodzą z tzw. ko-
misji wspólnej rządu i samorządu, a oficjalne stanowiska, 
wyrażające mocne zaniepokojenie poczynaniami partii 
rządzącej przyjęły m.in. Związek Miast Polskich oraz Ślą-
ski Związek Gmin i Powiatów. Niepokój budzą też zmie-
nione procedury wyborcze w czasie zbliżających się wy-
borów samorządowych, zasady finansowania samorzą-
dów, a przede wszystkim wcielana w życie wizja pań-
stwa daleka od zdecentralizowanej Polski samorządnej. 
Za sprawą samorządności rozwijaliśmy się dynamicznie. 
Obawiam się, że teraz ta dynamika może spaść, bo tyl-
ko państwo zdecentralizowane jest silne, sprawnie działa  
i dobrze rozpoznaje potrzeby mieszkańców.
Czy można więc postawić tezę, że samorządność 
w Polsce jest zagrożona?

W jakimś stopniu na pewno tak. Z punktu widzenia 
nas, samorządowców, im więcej samorządności w Pol-
sce gminnej i powiatowej, tym lepiej dla mieszkańców. 
Taki był pomysł na samorząd u progu naszych ustrojo-
wych przemian na początku lat 90. XX w. Nie jest tajem-
nicą, że obecnie partia rządząca ma słabą reprezentację 
w samorządzie, więc może z tego powodu notorycznie 
wskazuje się na samorządowców, jako na winnych róż-
nych afer i zaniedbań, przy czym dowodów na to już brak.

Podjęto też próby zapewnienia sobie możliwości wpły-
wania na Regionalne Izby Obrachunkowe, ale na szczęście 
stosowną ustawę zawetował prezydent RP. Z kolei ostat-
nie zmiany płacowe na pewno przełożą się na negatywny 
dobór kadr w urzędach miast i gmin. Nie wspomnę już o 
finansowaniu przez samorządy rządowej reformy oświaty.
Gdy patrzy Pan na to, co dzieje się w mieście i w jego 
dzielnicach to powiedziałby Pan, że samorządow-
ców nam przybywa, czy wręcz przeciwnie?

Niestety, coraz mniej jest takiego typowego społecz-
nikostwa, a coraz częściej spotykam się z postawami  
bardzo roszczeniowymi. Zachęcam wszystkich, zwłasz-
cza młodych rybniczan, by angażowali się w działalność 
samorządu na różnych szczeblach. Z kolei dziękuję tym 
wszystkim, którzy przez swą działalność w radach dziel-

W rankingu Perły Samorządu 2018 przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna” prezydent Piotr Kuczera w kategorii 
włodarzy miast powyżej 100 tys. mieszkańców zajął miejsce w pierwszej dziesiątce i został laureatem wyróżnienia

Samorządowców
obawy przed centralizacją

nic i w radzie miasta współtworzą nasze miasto. Mamy wielu wspaniałych samorzą-
dowców z ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem, ale u ich boku powinni się po-
woli pojawiać ich przyszli następcy.
„Dziennik Gazeta Prawna” sporządził ranking najlepszych samorządowców 
i za zajęcie miejsca w pierwszej jego dziesiątce przyznał Panu wyróżnienie 
i tytuł „Perły Samorządu”…

Według danych zająłem w tym rankingu ósme miejsce. Co ciekawe, w tym zesta-
wieniu Rybnik jest jedynym miastem ze Śląska, nie wspominając już, iż wszyscy po-
zostali wyróżnieni to, z wyjątkiem prezydenta Gdyni, włodarze miast wojewódzkich. 
Większość z nich to bardzo doświadczeni samorządowcy, tylko prezydent Pozna-
nia i ja piastujmy ten urząd pierwszą kadencję. Traktuję tę nagrodę jako docenienie 
mojej pracy, której efekty są w dużej mierze zasługą moich najbliższych współpra-
cowników oraz pracowników urzędu miasta i jednostek miejskich. Wszystkim, któ-
rzy na co dzień wspierają mnie w mojej pracy na rzecz Rybnika serdecznie dziękuję  
Przejdźmy do spraw nieco lżejszego kalibru. Wspólnota samorządowa to 
nie tylko wspólne plany, wizje rozwoju miasta i inwestycje, to także wspól-
na zabawa. Przed nami doroczne Dni Rybnika...

To okazja do tego, by razem cieszyć się i świętować to, co udało nam się jako mia-
stu wspólnie osiągnąć. Odbędzie się wiele wspaniałych koncertów gwiazd muzyki 
i kolejna edycja festiwalu orkiestr dętych Złota Lira. Zapraszam wszystkich miesz-
kańców do udziału w tych imprezach. To moment, kiedy wyraźnie czujemy, że te 27 
naszych dzielnic współtworzy duży Rybnik.

Rozmawiał Wacław Troszka
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Kolejne - czerwcowo-lipcowe wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 24 czerwca



24 maja, już po zamknięciu tego wydania „GR”, w magistracie miała się 
odbyć absolutoryjna sesja rady miasta. To obok budżetowej, najważniejsza 
sesja w roku, a tej towarzyszyły zapewne dodatkowe emocje, bo to ostatnie 
absolutorium przed tegorocznymi wyborami samorządowymi.

Sesja rady miasta – 24 maja

Trzecie absolutorium 
prezydenta Kuczery

Miasto w skrócie
• Już tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca na 

przystani ośrodka żeglarskiego Koga-Kotwica  
w Chwałęcicach odbędzie się 11. msza na wo-
dzie. 24 czerwca w samo południe nabożeń-
stwo w intencji żeglarzy i wodniaków na pływa-
jącym ołtarzu odprawi ks. Grzegorz Jagieł, pro-
boszcz parafii w Chwałęcicach, kapelan żeglarzy 
i pomysłodawca jedynego takiego nabożeństwa  
w kraju. – Nasza msza wpisze się w obchody Dru-
giego Święta Morza Rybnickiego i stulecia odzy-
skania niepodległości. Będziemy się też modlić 
i wspominać 14-letniego rybniczanina Władka, 
ratownika WOPR-u, który utonął w lutym – mówi 
ks. Grzegorz Jagieł. Mszę uświetnią występy 
chórów, orkiestry górniczej, grupy chwałęcic-
kich bębniarzy oraz Jacka Kieroka z zespołem.

• 25 maja, a więc już po zamknięciu tego wydania 
„GR”, w Kampusie miała się odbyć szósta edy-
cja Festiwalu Nauki adresowanego do dzieci za-
interesowanych biologią, chemią, fizyką, mate-
matyką i astronomią. W trakcie imprezy zorga-
nizowanej przez wydział edukacji urzędu mia-
sta zaplanowano wręczenie nagród zwycięz-
com konkursu „Makulaturę zbieramy, o środo-
wisko dbamy”, ale też warsztaty, doświadcze-
nia i pokazy. W Rybniku mieli się pojawić m.in.: 
propagator fizyki Tomasz Rożek, przedstawicie-
le Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z To-
runia, Planetarium Ostrawa i Uniwersytetu Roz-
woju z Chorzowa, Grupa Popularyzatorów Nauki 
„Eksperymentatorzy” z Katowic i popularyzator 
zagadnień matematycznych Maciej Kluza z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Zaplanowano rów-
nież pokazy z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa.   

• Również 25 maja w Zabytkowej Kopalni „Igna-
cy” w Niewiadomiu miało się odbyć 5. Dyktan-
do Ślōnskij Godki zorganizowane przez Demo-
kratyczną Unię Regionalistów Śląskich i Zespół 
Kodyfikacji Godki Śląskiej. Honorowy patronat 
nad dyktandem objął prezydent Piotr Kuczera. 
Tym razem treść dyktanda przygotował Andrzej 
Szczeponek z zespołu kodyfikacji, a dyktando 
miał odczytać marszałek sejmiku Henryk Mercik.

• 8 maja przed komendą straży miejskiej doszło do 
awarii przejeżdżającej koparki. Wskutek uszko-
dzonych przewodów hydraulicznych na jezdnię 
wylały się płyny z pojazdu, a przewożony kopar-
ką stalowy element upadł na jezdnię. Na miej-
sce wezwano straż pożarną. Kiedy jednak straż-
nicy miejscy zbliżyli się do kierowcy, wyczu-
li zapach alkoholu. Mężczyzna przyznał, że miał 
„ciężki wieczór” – wobec tego dalsze czynności  
z nietrzeźwym kierującym prowadziła już policja.

Generalnie wynik głosowania nad udzieleniem 
prezydentowi Piotrowi Kuczerze absolutorium 
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu był ra-
czej przesądzony, bo dysponuje on w radzie nie-
dużą, ale stabilną większością. Tworzą ją byli klu-
bowi koledzy prezydenta, czyli 6 radnych PO,  
7 radnych koalicyjnego klubu Wspólnie dla Rybni-
ka oraz radny Forum Obywateli Rybnika Mariusz 
Wiśniewski (razem 14 głosów). Opozycyjne klu-
by: Blok Samorządowy Rybnik (5), PiS (4) i Samo-
rządowy Ruch Demokratyczny (2) mają w sumie 
11 głosów. Przed rokiem BSR i PiS głosował prze-
ciw udzieleniu prezydentowi absolutorium, a duet 
radnych SRD wstrzymał się od głosu. Formalnie 
miało to być czwarte głosowanie nad udzieleniem 
prezydentowi Piotrowi Kuczerze absolutorium, 
ale za pierwszym razem, w roku 2015, dotyczy-
ło ono wykonania budżetu miasta w roku 2014, 
którego lwią część zrealizował jego poprzednik 
Adam Fudali. Druga, zwycięska dla Kuczery tura 
samorządowych wyborów prezydenckich odby-
ła się 30 listopada 2014 roku. 

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta 
przedstawia się następująco: dochody wyniosły 
751,3 mln zł, a wydatki 851,2, więc budżet zamknął 
się deficytem w wysokości 99,9 mln zł. Nadwyż-
ka operacyjna na koniec roku wynosiła 53,2 mln 
zł, a wolnych środków miasto miało 52,8 mln zł.  
Jak tłumaczy skarbnik miasta Dariusz Skaba, ta-
kie wyniki finansowe to przede wszystkim efekt 
rozpoczęcia przez miasto epokowej inwesty-
cji, jaką jest budowa rybnickiego odcinka drogi 
regionalnej Racibórz – Pszczyna, ale też wzrost 
wartości wielu zaplano-
wanych w ubiegłorocz-
nym budżecie inwestycji.  

W 2017 roku wydatki inwestycyjne miasta wynio-
sły łącznie ponad 178 mln zł, podczas gdy w roku 
2016 była to kwota blisko 86 mln zł. W ubiegłym 
roku miasto prefinansowało wydatki przewidziane 
do refundacji ze środków zewnętrznych o łącznej 
wartości ponad 30 mln zł (w tym roboty związane 
z budową drogi Racibórz – Pszczyna – 14,5 mln zł).  
Kwota ta zostanie zrefundowana z funduszy Unii 
Europejskiej, ale faktycznie pieniądze wpłyną na 
konto miasta dopiero w tym roku.

Do kwoty 85,2 mln zł wzrosło w ubiegłym roku 
zadłużenie miasta, które jeszcze na koniec roku 
2016 wynosiło 21,3 mln zł. To z kolei efekt zacią-
gnięcia pierwszej transzy taniego kredytu w Eu-
ropejskim Banku Inwestycyjnym, co oczywiście 
jest związane przede wszystkim z budową drogi 
regionalnej. Ta pierwsza rata wyniosła 80 mln zł, 
a cały dostępny dla miasta kredyt może wynieść 
maksymalnie 267 mln zł.

W ubiegłym roku na ekodotacje dla mieszkań-
ców miasto wydało 4,6 mln zł, a kolejne 10,2 mln 
zł na realizację I etapu programu termomoderni-
zacji miejskich obiektów użyteczności publicznej, 
na który miasto zdobyło unijne dofinansowanie  
w wysokości 19,2 mln zł (łączna wartość projek-
tu to 34,8 mln zł). Na II etap tego zadania w ubie-
głym roku miasto wydało ponad 1 mln zł i pozy-
skało dofinansowanie w br. w kwocie 10,1 mln zł.

Podobnie jak w latach poprzednich do sub-
wencji oświatowej z budżetu państwa, a przezna-
czonej na finansowanie oświaty miasto dopłaciło  
w ubiegłym roku 43,1 mln zł, zaś do innych za-
dań zleconych z zakresu administracji rządowej 

Budżet roku 2017 był pierwszym  
w historii miasta, w którym pojawiła się 
pozycja „serial telewizyjny”. Rybnik ni-
gdy wcześniej nie miał takiej oglądal-
ności. Prezydent Piotr Kuczera (z pra-
wej) i jedna z gwiazd kręconej w Ryb-
niku „Diagnozy” maciej Zakościelny. Tak 
rozpoczął się mariaż budżetu miasta  
z branżą filmową, który potrwa przy-
najmniej trzy serialowe sezony
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Miasto w skrócie4,6 mln zł. Wpływy do budżetu miasta z tytułu 
opłat i podatków lokalnych w 2017 roku wynio-
sły 152,5 mln zł, natomiast z tytułu udziału mia-
sta w podatkach PIT i CIT odpowiednio 175 mln 
i 6,5 mln zł. Statystycznie, w przeliczeniu na gło-
wę mieszkańca dochody miasta w 2017 roku wy-
niosły 5.729 zł, zaś wydatki 6.491 zł.

W 2017 roku miało miejsce kilka ważnych dla 
Rybnika wydarzeń finansowych; miasto wykupi-
ło ostatnią już transzę obligacji komunalnych wy-
emitowanych w 2007 roku, by zdobyć fundusze 
na budowę sieci kanalizacyjnej (pierwszą transzę 
wyemitowano w roku 2002, w sumie miasto po-
zyskało dzięki obligacjom 124 mln zł; odsetki za 
ostatnią transzę obligacji opiewającą na kwotę 
14,5 mln zł wyniosły 714 tys. zł). W maju ubie-
głego roku miasto spłaciło też Wojewódzkiemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ostatnią już pożyczkę (z 2009 roku z nie-
wielkim oprocentowaniem) zaciągniętą na budo-
wę wspomnianej kanalizacji.

Piotr Kuczera, prezydent Rybnika
– Nie można budżetu za rok 2017 trakto-

wać jako czegoś osobnego, w oderwaniu od 
tego, co działo się wcześniej, bo był efektem 
działań podjętych w roku 2015 i 2016. Ten 
budżet był bardzo ambitny, rozpoczęliśmy 
w końcu budowę rybnickiego odcinka dro-
gi Racibórz – Pszczyna, a to dla miasta in-
westycja gigantyczna. Realizowaliśmy rów-
nież m.in. ambitny plan termomodernizacji 
miejskich budynków użyteczności publicz-
nej. Biorąc pod uwagę możliwości finanso-
we miasta, ale też liczebność kadr magistra-
tu, udało nam się zrobić w ubiegłym roku bar-
dzo dużo. Co ważne, wykorzystaliśmy swo-
ją szansę i te środki unijne, które były do po-
zyskania, udało nam się zdobyć. Deficyt nie 
jest wynikiem niegospodarności. Żeby reali-
zować inwestycje z unijnym dofinansowa-
niem, trzeba mieć pieniądze na tzw. wkład 
własny. Sukcesem naszego miasta było uzy-
skanie kredytu z Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego. Ten tani pieniądz pozwoli nam 
zrealizować kilka strategicznych dla miasta 
inwestycji prorozwojowych, również tych  
z unijnym dofinansowaniem.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu miasta publikujemy  
na str. 47-51. 

Oczywiście uchwała dotycząca absolutorium 
nie była jedyną, którą w czasie majowej sesji mieli 
podjąć radni. W kolejnej, dotyczącej zmian w bu-
dżecie miasta miał się pojawić punkt mówiący  
o zwiększeniu o 2,4 mln zł środków na wykonanie  

przejścia i przejazdu dla rowerzystów w nasy-
pie kolejowym dzielącym dzielnice Północ i Pa-
ruszowiec-Piaski, w sąsiedztwie stacji Paruszo-
wiec. Najtańsza oferta złożona w drugim przetar-
gu (na pierwszy nie wpłynęła żadna oferta) opiewa 
na ponad 5,8 mln zł, tymczasem miasto zabez-
pieczyło na tę inwestycję tylko ponad 3,4 mln zł. 
Dopiero po zabezpieczeniu tych środków w bu-
dżecie w urzędzie zostanie rozstrzygnięty prze-
targ na budowę ciągu pieszo-jezdnego pod tora-
mi kolejowymi. 

– To inwestycja dla miasta strategiczna, mu-
simy w końcu skończyć z podziałem Rybnika na 
część „za beszongiem i przed beszongiem” (gwa-
rowe określenie nasypu kolejowego). To będzie 
duży wysiłek finansowy dla miasta, ale dzięki 
temu tunelowi tereny i obiekty rekreacyjne Paru-
szowca-Piasków staną się bardziej dostępne dla 
mieszkańców dzielnicy Północ i kilku sąsiednich 
– przekonuje prezydent Piotr Kuczera.

Budowa tego oryginalnego skrótu jest częścią 
programu inwestycyjnego dużego projektu pod 
nazwą „Rozwój zrównoważonej mobilności miej-
skiej w Rybniku”, na realizację którego magistrat 
zdobył blisko 10 mln zł unijnego dofinansowania.

W pierwotnym porządku obrad znalazł się rów-
nież projekt uchwały w sprawie ustalenia mak-
symalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych na terenie Rybnika. Po znoweli-
zowaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminy mają 
czas do 9 września na uchwalenie maksymal-
nej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych poszczególnych rodzajów (jeśli cho-
dzi o zawartość alkoholu). Obecnie jeszcze obo-
wiązują w mieście dwa limity punktów sprzeda-
ży alkoholu – do spożycia w miejscu sprzedaży  
i poza nim; w obu przypadkach wynoszą one 300 
punktów, przy czym liczba zezwoleń na sprzedaż 
piwa oraz napojów zawierających do 4,5 proc.  
alkoholu nie jest obecnie limitowana. W projekcie 
uchwały znalazły się następujące limity: 700 ze-
zwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia na miej-
scu i 1.100 na sprzedaż do spożycia poza miej-
scem sprzedaży. Określono też limity zezwoleń 
na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholo-
wych trunków: do 4,5 proc. oraz piwo – 700; po-
wyżej 4,5 do 18 proc. (z wyjątkiem piwa) – 520; 
powyżej 18 proc. – 580. Nowe limity zaczną obo-
wiązywać po upływie 14 dni od dnia opublikowa-
nia „limitowanej” uchwały w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego. 

Wacław Troszka

Kolejna sesja rady miasta odbędzie się 
21 czerwca, początek o godz. 16

• Trwa „odchudzanie” projektu sali koncertowej 
dla szkoły muzycznej Szafranków. Problem 
tkwi w fundamentach: okazało się, że nie-
stabilny grunt i konieczność palowania może 
zdecydowanie podwyższyć koszt inwestycji,  
a na to nie pozwalają możliwości finansowe. 
Dlatego nowa wersja dokumentacji technicznej, 
która powinna być gotowa na koniec maja, za-
kłada rezygnację z piwnic, które dla tego obiektu 
nie są niezbędne. Podejmowane po raz kolejny 
procedury przetargowe nie zakładają ogłosze-
nia kolejnego przetargu, ale zaproszenie poten-
cjalnych wykonawców do negocjacji. Przypo-
mnijmy: sala ma kosztować niespełna 20 mln zł,  
na co składa się dotacja unijna i współfinanso-
wanie ministerialne.

• 12 maja strażnicy miejscy zostali wezwani na 
pomoc tonącemu w Nacynie (zdarzenie miało 
miejsce w okolicach Kampusu). Po skutecznej 
interwencji okazało się, że 62-letni poszkodo-
wany miał ranę głowy, był mocno nietrzeźwy,  
a w wodzie znalazł się, bo chciał popełnić sa-
mobójstwo. Ekipa pogotowia ratunkowego 
podjęła decyzję o przewiezieniu mężczyzny do 
szpitala psychiatrycznego przy ul. Gliwickiej.  
Na tym jednak historia się nie zakończyła – kil-
kanaście minut później funkcjonariuszy wezwa-
no do owego szpitala w sprawie agresywnego 
pacjenta. Na miejscu okazało się, że jest nim 
niedawno odratowany, nietrzeźwy mężczyzna. 
Ostatecznie awanturnik został przewieziony do 
chorzowskiej izby wytrzeźwień.

• W Szkole Podstawowej nr 22 w Niedobczy-
cach funkcjonuje nowoczesne miasteczko ru-
chu drogowego. – Jest ono dostępne nie tyl-
ko dla naszych uczniów, ale także dla wszyst-
kich mieszkańców miasta i okolic. Można tutaj 
spotkać całe rodziny, które budują formę przed 
dłuższymi wycieczkami rowerowymi. Teren jest 
ogrodzony, obok znajduje się boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią, plac zabaw i plenerowa siłow-
nia. Wpisujemy się w promowaną przez miasto 
politykę rowerową i zachęcamy: – Na Wrymbo-
wo ciś na kole! – przekonuje Krzysztof Sass, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 22. Tor do na-
uki jazdy zgodnej z przepisami ruchu drogo-
wego ma około 200 metrów (obszar 30 x 16 
m). Przygotowano na nim trzy skrzyżowania,  
w tym jedno o ruchu okrężnym, czyli rondo. Na 
torze można ustawiać różne znaki – do dyspo-
zycji jest 6 sygnalizatorów świetlnych i 38 zna-
ków drogowych. Miasteczko jest częścią inwe-
stycji zrealizowanej w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2016.
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Miasto w skrócie

–  J e szcze  pr ze d  wa kac j a m i 
parlamentarnymi mają pojawić się 
konkretne akty prawne – zapewniał 
w Rybniku Piotr Woźny, pełnomocnik 
r z ą d u  d s .  p ro g ra m u  „ C z ys t e 
powietrze”. Przyjechał tu na wernisaż 
wystawy „Dzieci malują smog dla 
premiera”. 

W lutym premier Mateusz Morawiecki 
przedstawił rządowy program „Stop smog”, 
skierowany do tych spośród 33 najbardziej 
zanieczyszczonych polskich miast (wg da-
nych Światowej Organizacji Zdrowia), których 
liczba mieszkańców nie przekracza stu tysię-
cy. Dla pozostałych, w tym dla Rybnika, mają 
powstać programy indywidualne. 

– Jednym z największych problemów du-
żych śląskich miast są wielorodzinne budynki 
komunalne opalane starymi, wysokoemisyj-
nymi piecami węglowymi. Dostępne dziś pro-
gramy dofinansowania ich nie obejmują – mó-
wił w Rybniku Piotr Woźny, który wcześniej, 
17 kwietnia, w Katowicach spotkał się z pre-
zydentem Piotrem Kuczerą. 

– Przedstawiłem wtedy informacje na te-

mat specyfiki Rybnika. Mówiłem m.in. o na-
szym systemie ekodotacji dla mieszkańców, 
dostawcach ciepła i charakterystyce zasobu 
komunalnego. Liczę, że po analizie naszych 
materiałów usłyszymy od rządu konkretne 
propozycje – mówił prezydent. O te propozy-
cje pytano pełnomocnika rządu. Prezydent 
Kuczera przypomniał, że w walce ze smogiem 
potrzebne są rozwiązania systemowe i o takie 
u przedstawicieli rządu i parlamentu upomi-
nają się samorządowcy, Polski Alarm Smogo-
wy oraz sami mieszkańcy. – Domykamy prace 
nad projektem ustawy, dzięki której rządowe  
i samorządowe pieniądze będą przeznaczane 
na termomodernizacje budynków i wymianę 
tzw. kopciuchów u najmniej zamożnych ludzi. 
Regulacje mają stworzyć normy jakości węgla, 
tak by wyeliminować najgorsze opałowe od-
pady. Przepisy zakazujące sprzedaży najgor-
szej jakości kotłów już są, teraz przyglądamy 
się, jak działają w praktyce. 

Piotr Woźny wskazywał na konieczność 
ścisłej współpracy między rządem i samo-
rządami oraz bardziej efektywnego wyda-
wania pieniędzy. – Chcemy, by pieniądze były  

W tym dniu, przed Halo! Rybnik odbył się 
wernisaż prac plastycznych, które powsta-
ły w ramach akcji „Dzieci malują smog dla 
premiera” i oczami najmłodszych pokazu-
ją problem zanieczyszczonego powietrza. 
Smog malowały dzieci z przedszkoli nr: 7, 
11, 19, 22, 36 i 41, a także Społecznej Szko-
ły Podstawowej oraz Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej – Zespołu „Przygoda”. Kilka tygodni 
temu kilkaset prac przesłano do premiera 
Mateusza Morawieckiego. W organizację 
przedsięwzięcia włączyli się nauczyciele po-
szczególnych placówek, rodzice oraz Cen-
trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Wystawa obrazująca spojrzenie dzieci na 

problem smogu w mieście stała się kolej-
ną okazją do refleksji na temat wpływu tru-
jącego powietrza na jakość życia rybniczan 
i dyskusji nad poszukiwaniem skutecznych 
sposobów na walkę z tym zjawiskiem. – Cie-
szy społeczne zaangażowanie, bo jest to 
inicjatywa „oddolna”. To smutne, gdy dzie-
ci malują Rybnik jako miejsce trudne do ży-
cia w okresie jesienno-zimowym, z drugiej 
zaś pozytywne, bo pokazuje, że nie boimy 
się mówić o smogu. Eksponowane w ser-
cu miasta rysunki najmłodszych rybniczan 
to znak, że wszyscy, bez względu na wiek, 
chcemy zmian. Swoimi pracami pokazali-
ście decydentom w Warszawie, że obecna  

• Chociaż temperatury w ostatnim czasie pozwa-
lają na dobre zapomnieć o sezonie grzewczym, 
niektórzy wciąż ignorują przepisy i konieczność 
dbania o ekologię. 9 maja strażnicy miejscy na-
łożyli mandaty na rybniczan z Kamienia (za pa-
lenie w piecu płyt meblowych) oraz Boguszowic 
Starych (za spalanie gałęzi i liści).

• Do 7 czerwca do godz. 16 trwać będzie nabór 
wniosków na realizację kolejnych inicjatyw oby-
watelskich w ramach trzeciej już edycji konkur-
su „Rybnik reWITA – Włącz się!”. Organizują go 
Stowarzyszenie „17-tka” i Centrum Rozwoju Ini-
cjatyw Społecznych „CRIS” w ramach projektu 
„Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej 
tradycji” współfinansowanego ze środków unij-
nych. Obywatelskie inicjatywy dotyczą miesz-
kańców pięciu rewitalizowanych dzielnic. Od 25 
do 29 czerwca o godz. 17 odbędą się w nich gło-
sowania, w trakcie których mieszkańcy wybiorą 
projekty, w jakich chcą uczestniczyć (Niewiadom 
– 25 czerwca, Paruszowiec-Piaski – 26 czerw-
ca, Chwałowice – 27 czerwca, Śródmieście – 28 
czerwca i Niedobczyce – 29 czerwca). Wybrane 
projekty będą realizowane od 1 lipca do 15 wrze-
śnia. Pula środków dla Niedobczyc to 24 tys. zł, 
dla pozostałych dzielnic – 21 tys. zł, a maksymal-
na kwota, o jaką można się ubiegać to 3 tys. zł. 
Przypomnijmy: w ramach pierwszej edycji kon-
kursu „Rybnik reWITA” zrealizowano 25 projek-
tów zgłoszonych przez mieszkańców, w drugiej, 
która właśnie trwa – 39. Szczegóły i regulamin 
konkursu na stronach internetowych (www.ryb-
nik.eu, www.17-tka.pl i www.cris.org.pl). 

• Do 30 maja w urzędzie miasta można składać 
wnioski o dofinansowanie wymiany urządzeń 
grzewczych w budynkach mieszkalnych. W ra-
mach projektu „Gminy z dobrą energią” można 
uzyskać zwrot do 100 proc. tzw. kosztów kwa-
lifikowanych wymiany źródła ciepła na bardziej 
ekologiczne (kocioł gazowy, piec na pelet lub wę-
zeł cieplny). Taką wymianę można też połączyć 
z montażem instalacji fotowoltaicznej. Wnioski 
i regulamin konkursu dostępne są na stronie in-
ternetowej (www.rybnik.eu), a szczegółowych 
informacji udziela punkt konsultacyjno-informa-
cyjny, który do 30 maja będzie funkcjonować w 
urzędzie miasta (pokój nr 3 w godz. od 11.30 do 
15.30). W projekcie bierze udział 13 gmin sub-
regionu zachodniego i po zebraniu wniosków od 
mieszkańców tych gmin związek subregionu 
złoży w katowickim urzędzie marszałkowskim 
wspólny konkursowy wniosek. Po ocenie tego  
i innych wniosków autorzy najwyżej ocenionych 
(kilka parametrów) otrzymają dofinansowanie  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Miasto walczy ze smogiem 
i czeka na rządowe wsparcie 

Premier zobaczył rybnicki smog
– Oglądając te prace w kancelarii premiera, przypomnieliśmy sobie zimy 

naszego dzieciństwa: łyżwy, hokej, lepienie bałwana. To smutne, że ta pora 
roku kojarzy się wam z czarnym dymem i kominami. Wasze rysunki motywują 
nas do jeszcze bardziej intensywnej pracy. Mam nadzieję, że za kilka lat 
dzieci w Rybniku będę malować już tylko kolorowymi farbami – mówił Piotr 
Woźny, pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste powietrze”, który 9 maja 
odwiedził nasze miasto, by obejrzeć wystawę smogowych prac rybnickich 
przedszkolaków. 
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Miasto w skróciesensownie wyda-
wane, musimy więc 
zejść na poziom 
konkretnych miej-
scowości, dzielnic, a 
nawet ulic – dodaje 
Piotr Woźny. Zazna-
czył też, że w ciągu 
najbliższych miesię-
cy rząd będzie pra-
cować nad progra-
mem dla wieloro-
dzinnych budynków 
komunalnych. Ma on być również podstawą 
programu dla Rybnika, Piotr Woźny nie po-
dał jednak żadnych szczegółów. – Indywidu-
alne programy wymagają analizy potrzeb po-
szczególnych miast. Budynki wielorodzinne, 
które zatruwają powietrze trzeba zestawić  
z dostępnymi środkami i możliwościami lokal-
nych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Należy 
też sprawdzić, czy w dużych miastach możli-
we jest wsparcie jednorodzinnych budynków 
zamieszkałych przez osoby najmniej zamoż-
ne – wyjaśniał Piotr Woźny. 

Prezydent Piotr Kuczera podkreślał,  
że Rybnik jest przygotowany do współpra-
cy z rządem: – Zaproponowaliśmy, by środki 
rządowe w połowie przeznaczono na inwe-
stycje w budynkach komunalnych, a w poło-

sytuacja jest nie do 
przyjęcia, a czyste po-
wietrze powinno być 
standardem w całej Pol-
sce. Życzę, by takich ak-
cji nie trzeba było kon-
tynuować, byście mia-
sto malowali tylko w ja-
snych barwach – mówił 
podczas wernisażu pre-
zydent Rybnika Piotr 
Kuczera. W premiero-
wej prezentacji wzię-
ła też udział Małgorzata 
Gaszka, pomysłodaw-
czyni i koordynatorka 
akcji. – Dzieci wierzą, że ich głos zostanie 
usłyszany w Warszawie. Nie chcą być więź-
niami czterech ścian, śnieg oglądać przez 
szybę, a bałwana lepić od święta. Wyczeki-
wać deszczu i wiatru, który przegoni smog. 
Nie chcą żyć w świecie, w którym zanie-
czyszczone powietrze ogranicza ich ak-
tywność. Mają też nadzieję, że rysunki będą 
działać na wyobraźnię osób, którym z eko-
logią nie po drodze – mówiła, a prezydent  

– jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi mają pojawić się konkretne akty prawne – zapewniał  
w Rybniku Piotr Woźny, pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste powietrze”

Prace plastyczne powstałe w ramach projektu „Dzieci malują smog dla premiera” pokazały spojrzenie 
najmłodszych rybniczan na problem smogu w mieście

wie na budownictwo jednorodzinne w opar-
ciu o nasz regulamin ekodotacji. Jeżeli mia-
sto na dotacje przeznacza np. pięć milionów 
zł, niech rząd dołoży drugie pięć. 

Z przeprowadzonej w 2017 roku w mie-
ście inwentaryzacji wynika, że na 168 budyn-
ków miejskich tylko 26 (czyli 15,48 proc.) ma 
ogrzewanie węglowe. Z kolei w zasobie ZGM-u  
mieszkania z ogrzewaniem węglowym stano-
wią prawie 65 proc. Problemem są budynki 
jednorodzinne: 80 proc. z 17 tysięcy domów 
opalanych jest węglem. – Sami prowadzimy 
walkę ze smogiem na wielu frontach. Teraz 
czekamy na konkretne rozwiązania rządowe 
i wsparcie: prawne, systemowe oraz finanso-
we – podsumowuje Piotr Kuczera.

Dominika Ingram-Nowaczyk

przypomniał, że w walce ze smogiem po-
trzebne są rozwiązania systemowe i o takie 
upominają się samorządowcy, przedstawi-
ciele Polskiego Alarmu Smogowego, czy-
li ruchu społecznego, który działa na rzecz 
czystego powietrza w Polsce oraz miesz-
kańcy zatrutych miast. O tym, co Piotr Woź-
ny powiedział w Rybniku o rządowych pla-
nach walki ze smogiem, piszemy powyżej.  
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• „Rybnik. Tu wszystko jest po drodze” to tytuł 
kolejnej debaty, którą 17 maja w ramach swo-
jego cyklu Miasta Idei zorganizowała w Kampu-
sie katowicka „Gazeta Wyborcza”. Jej uczestni-
cy, m.in. marszałek województwa śląskiego Woj-
ciech Saługa, pracownik Uniwersytetu Ekono-
micznego Krzysztof Wrana i prezydent Rybni-
ka Piotr Kuczera dyskutowali o tym, jakie korzy-
ści przyniesie miastu budowany właśnie rybnic-
ki odcinek drogi Racibórz - Pszczyna i jakie nie-
sie ze sobą zagrożenia. Więcej w czerwcowym 
wydaniu „GR”.

• Na konto miasta wpłynęły pierwsze kwoty od 
zadłużonych lokatorów Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, którzy skorzystali z programu 
oddłużeniowego. Pierwszych czterech dłuż-
ników wpłaciło łącznie nieco ponad 18 tys. zł. 
Dwóch z nich spłaciło 30 proc. swojego zadłuże-
nia, by miasto w przyszłości umorzyło im pozo-
stałe 70 proc. Dwóch kolejnych pierwszą ratę z 
połowy swojego długu, by umorzono im 50 proc.  
czynszowych zaległości. Umorzenie zadłuże-
nia nastąpi dopiero po dwuletnim okresie próby,  
w czasie którego dłużnicy muszą przede 
wszystkim regularnie opłacać czynsz. Więcej o 
programie oddłużeniowym ZGM-u na stronie 42 
oraz stronie internetowej (www.zgm.rybnik.pl).

• Zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okru-
cieństwem usłyszał 41-letni mieszkaniec 
Chwałowic, który nożem zabił swego psa, a na-
stępnie wyniósł go do pobliskiego lasu. Usta-
wa o ochronie zwierząt przewiduje za to prze-
stępstwo od trzech miesięcy do pięciu lat wię-
zienia. 26 kwietnia dyżurnego rybnickiej ko-
mendy poinformował o tym bulwersującym 
zdarzeniu mieszkaniec jednego z bloków przy  
ul. Józefa Pukowca w dzielnicy Chwałowice; to 
w jego sąsiedztwie doszło do tej zbrodni. Przy-
były na miejsce patrol szybko dotarł do nietrzeź-
wego mężczyzny (2,5 promila) w splamionym 
krwią ubraniu. Ten trafił najpierw do aresztu,  
a gdy wytrzeźwiał, w czasie przesłuchania przy-
znał się do winy. Prokuratura zastosowała wo-
bec niego policyjny dozór.

• 19 maja około 18 w stawie nazywanym popu-
larnie Tamą w Wielopolu utonął 35-letni męż-
czyzna. Wcześniej pił ze znajomymi alkohol,  
a potem ku ich zaskoczeniu wskoczył do wody 
i tyle go widzieli. Kompani po chwili wyciągnę-
li nieprzytomnego i sinego mężczyznę z wody  
i rozpoczęli reanimację, którą kontynuowali po-
tem ratownicy z pogotowia. Niestety, po długiej 
reanimacji lekarz stwierdził zgon 35-latka. Pro-
kurator zarządził sekcję zwłok.     
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Ważnym elementem systemu są również 
ornamenty graficzne, dyskretne ozdobniki, 
które już pojawiły się na autobusach, urzę-
dowej papeterii i nowych, oryginalnych miej-
skich gadżetach. Co ciekawe, ornamenty te 
to nie wyłącznie efekt 
kreatywności grafi-
ków komputerowych, 
ich pierwowzorem są 
dzieła sztuki zdob-
niczej, które twórcy 
systemu znaleźli w 
magistracie. 

Jak wspomina Mar-
cin Wolny ze Studia 
Otwartego, szukając 
motywu bądź obrazu, 
który można by prze-
tworzyć na taki wła-
śnie graficzny orna-
ment, objechał prak-
tycznie całe miasto 
i nie znalazł nic, co 
w wystarczającym 
stopniu by go zainspi-
rowało. Na sam ko-
niec zajrzał do urzę-
du miasta i wszedł do 
sali im. Władysława  

Webera, w której odbywają się sesje rady 
miasta. Tam od razu rzuciły mu się w oczy 
pochodzące z początku XX wieku oryginalne 
witraże. Zaprojektował je 
w 1929 roku poznański  

Historia pewnego ornamentu

System identyfikacji wizualnej, który dla miasta przygotowało krakowskie 
Studio Otwarte, obejmuje nie tylko będące graficznym odwzorowaniem herbu 
Rybnika tzw. logo heraldyczne, ujednolicone logotypy miejskich placówek 
i instytucji, paletę rybnickich kolorów i wreszcie zaprojektowany przez 
projektanta młodego pokolenia krój czcionki. 

Witrażowy pierwowzór z sali sesyjnej urzędu miasta…
…i jego graficzne odwzorowanie na pamiątkowym kubku z Huty Silesia

Postać z innego okna odwzorowana na reklamowym banerze 
miasta

artysta Jan Piasecki, a wykonała istniejąca 
do dziś krakowska pracownia S.G. Żeleńskie-
go. Przedstawiają one pięć alegorycznych 
postaci symbolizujących główne dziedzi-
ny ówczesnej rybnickiej gospodarki: handel  
i przemysł, hutnictwo, górnictwo i rolnic-
two. W centralnym miejscu tej witrażowej 
kompozycji artysta umieścił postać kobie-
ty trzymającej przed sobą herb miasta. To 
właśnie owe postaci z witraży, przerysowane 
dość delikatną kreską stały się graficznymi  

ornamentami, które naniesiono już m.in. 
na wyprodukowane jeszcze przez Hutę 
Silesia emaliowane kubki, ale i w znacznie 
większej skali na miejskie autobusy. Cie-
kawym pomysłem jest ich też zestawie-
nie z gwarowym komentarzem, jak ma to 
miejsce w przypadku baneru, który poja-
wił się na Stadionie Miejskim przy ul. Gli-
wickiej. Oprócz napisu Rybnik widnieje 
na nim owa postać z witraża, która w ko-
miksowy sposób (dymek) dopinguje ryb-
nickich sportowców słowami – Ciście ile 
wlezie!, co uniwersalnie można odnieść 

do obu rybnickich drużyn rozgrywa-
jących tu swoje mecze, czyli żużlow-
ców i piłkarzy. 

Trzeba przyznać, że choć w jedno-
znaczny sposób postacie z witraży 
nie kojarzą się z Rybnikiem (w więk-
szości zastosowań eksponowane są 
głównie ich głowy), to prezentują się 
bardzo efektownie, a ze względu na 
swą stylistykę niosą ze sobą spory ła-
dunek świeżości. W tym samym sty-
lu stworzono też tzw. landmarki, czyli 
uproszczone przedstawienia charakte-
rystycznych rybnickich budowli, m.in. 
bazyliki św. Antoniego i Teatru Ziemi 
Rybnickiej.                                           (WaT) 
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1,5 tony najróżniejszych śmieci 
i odpadów wyciągnęli rybniczanie 
z  koryta Nacyny w czasie je j 
sprzątania, do którego 19 maja 
zaprosił mieszkańców prezydent 
Piotr Kuczera.

W ubiegłym roku Nacyna, ciesząca się 
przez długie lata złą sławą, powróciła sym-
bolicznie do miasta, jak nazywa to Agniesz-
ka Skupień, rzecznik prasowy urzędu miasta. 
Wzdłuż rzeki, na odcinku liczącym 2,5 km – od 
ul. Raciborskiej do Rudzkiej, zbudowano wy-
asfaltowany trakt dla pieszych, rowerzystów 
i rolkarzy. Te tzw. rybnickie bulwary cieszą się 
wielką popularnością. Prezydent Piotr Ku-
czera, który od dziewięciu lat bierze udział  
w organizowanym spływie pod hasłem „Wiel-
kie sprzątanie Rudy”, zaprosił mieszkańców 
na wielkie porządki w korycie przepływają-
cej przez samo centrum Rybnika Nacyny.  
Tę wręcz historyczną akcję rozpoczęto rano 
pod kolejowym wiaduktem na Zamysłowie. 
Na miejscu zjawili się m.in. harcerze-wodnia-
cy i niezawodni strażacy z OSP Chwałęcice, 
Kłokocin, Orzepowice i Stodoły oraz pracow-
nicy Rybnickich Służb Komunalnych.

– W tym roku po raz pierwszy wybrałem się 
na sprzątanie Rudy, które bardzo mi się po-
dobało, więc dziś postanowiłem posprzątać 
Nacynę. Ruda jest już właściwie wysprzątana,  

a w Nacynie zalega jeszcze sporo śmieci. Zna-
leźliśmy m.in.: wózek dziecięcy, narty, mo-
nitory, beczki z bardzo dziwną zawartością  
i sporo opon. Odkryliśmy też kilka rur, który-
mi do rzeki spływają prawdopodobnie ścieki 
z okolicznych budynków. W wodzie najwięcej 
śmieci zalegało tam, gdzie rozpoczynaliśmy 
akcję, natomiast na brzegu najwięcej było ich 
na bulwarach – powiedział nam Bartosz Gli-
wa, drużynowy rybnickich wodniaków, czy-
li 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. Jungo-
wie, czyli ci młodsi wodniacy, sprzątali brzegi 
Nacyny, przedzierając się przez gąszcze traw. 

– Były miejsca, gdzie było względnie czy-
sto, i takie, w których wyciągnęliśmy z rzeki 
sporo opon łącznie z oponą od traktora. Z ko-
lei w okolicach popularnej śródmiejskiej dys-
koteki Imperium znaleźliśmy sporo odzie-

ży, m.in. kilka kurtek – powiedział nam z kolei 
Sebastian Pieczka z OSP Chwałęcice. – Wy-
biegając w przyszłość, pokazujemy Nacynę w 
nowej odsłonie. Dziękuję tym, którzy w sprzą-
taniu jej koryta wzięli udział. Te pierwsze po-
rządki pokazały, że jest co zbierać. Mamy dwie 
wywrotki śmieci, a to na pewno nie wszyst-
ko, więc sprzątanie Nacyny, wzorem sprząta-
nia Rudy, stanie się na pewno akcją doroczną.  
Z jednej strony ze smutkiem patrzę na to, co 
mieszkańcy do tej rzeki powrzucali, z drugiej 
jest nadzieja, że Nacyna będzie w przyszło-
ści rzeką dużo czystszą – powiedział już po 
wielkich porządkach prezydent Piotr Kuczera.

Zebrane śmieci na komunalne składowi-
sko odpadów wywiozły Rybnickie Służby 
Komunalne. 

(WaT)

Do sprzątających Nacynę dołączył mieszkający po sąsiedzku 
wiceprezydent Piotr masłowski

To było pierwsze, historyczne wręcz sprzątanie Nacyny przez mieszkańców i prezydenta. Piotr Kuczera (na pierwszym planie) zapewnia, że 
takie porządki będą się odbywać każdej wiosny

Wystarczyły trzy godziny, by z przepływającej przez centrum Rybnika rzeki wyciągnąć dwie wywrotki odpadów

nacyna czystsza
o dwie wywrotki śmieci 
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W tym roku Święto Konstytucji 
3 Maja obchodziliśmy wspólnie 
z kilkoma Japończykami, którzy 
3 maja również obchodzą święto 
konstytucj i ,  tyle że znacznie 
późniejszej.

Trzeciomajowe obchody już tradycyjnie 
rozpoczęły się od mszy za Ojczyznę w ba-
zylice św. Antoniego, której przewodniczył 
ks. dr Adam Pawlaszczyk, redaktor naczel-
ny „Gościa Niedzielnego”, i zakończyły zło-
żeniem kwiatów pod historycznymi tablica-
mi widniejącymi na ścianie ratusza. Ale po-
jawił się też nowy element – w uroczysto-

ściach wzięli udział Japończycy wstępujący 
w bejsbolowej drużynie mistrza Polski Silesii 
Rybnik oraz rybniccy dżudocy, których dys-
cyplina wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wi-
śni. Powód? 3 maja swoje Święto Konstytu-
cji obchodzili również Japończycy, upamięt-
niając wejście w życie powojennej konstytu-
cji w 1947 roku.

– Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
to dzień dumy dla Polaków. Dumy nie tylko 
z wartości, które reprezentujemy jako Pola-
cy, ale również jako Ślązacy i jako obywate-
le Unii Europejskiej! To również dzień, w któ-
rym możemy pokazać swoją otwartość na 
innych. W Rybniku dzisiejsze święto stało 
się okazją nie tylko do akcentowania tego, co 
wyjątkowe dla naszej kultury, ale też do po-
szukiwania tego, co wspólne z innymi. 3 maja 
to dzień ważny także w Japonii, gdzie 71 lat 
temu demokratyczna konstytucja zmieniła 
całkowicie oblicze tego autorytarnego do-
tąd kraju. To wspólne święto stało się oka-
zją do zorganizowania w Rybniku Dnia z Ja-
ponią pod honorowym patronatem ambasa-
dora Japonii. Zapraszam więc dzisiaj nie tyl-
ko do celebrowania tego, co nasze, polskie, 
ale też do otwarcia się na kulturę Kraju Kwit-
nącej Wiśni i poznania elementów dla niej  

W sumie na listach startowych w pięciu 
kategoriach wiekowych znalazło się 126 
osób, 80 z nich ukończyło biegi. Głów-
nym organizatorem biegowej imprezy była 
Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej,  
a współorganizatorami: rady dzielnic Gole-
jowa i Grabowni. Uczestnicy biegu otrzy-
mali m.in. medale w kształcie naszego kra-
ju i mieli okazję sfotografować się z Reki-
nem – maskotką żużlowców rybnickiego  

Pobiegli 
3 Maja

Na Grzybówce w Golejowie odbył 
się 9. Bieg Konstytucji 3 Maja. 
Puchary prezydenta miasta, o które 
rywalizowali biegacze w głównych 
kategoriach na dystansie 5 km, 
trafiły do Bełku i do Poznania, ale 
do Rybnika przyjechali biegacze 
z e  S w a r z ę d z a ,  Wr o c ł a w i a , 
Kędzierzyna-Koźla, Tychów, Gliwic, 
Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia 
Śląskiego, a nawet z czeskiej 
Opawy.

Święta konstytucji

Do świętowania włączyli się też mieszkańcy Chwałowic, którzy tradycyjnie już w towarzystwie pocztów sztandarowych i delegacji przeszli 
spod kościoła pod pomnik bohaterów i męczenników

W tegorocznym trzeciomajowym pochodzie wzięła udział m.in. polsko-japońska 
reprezentacja bejsbolowej drużyny Silesii Rybnik, która w ubiegłym roku wywalczyła 
mistrzostwo Polski

charakterystycznych – mówił na rynku Piotr 
Kuczera, prezydent Rybnika. A otworzyć się 
na kulturę Japonii można było w Halo! Ryb-
nik, gdzie zorganizowano m.in. warsztaty ja-
pońskiej kaligrafii i pokaz parzenia herbaty.

Prezydent Kuczera wspomniał też na ryn-
ku, że ze względu na rocznicę wybuchu III po-
wstania śląskiego 3 maja jest datą niezwy-
kle ważną dla tożsamości śląskiej. – Pamię-
tamy zatem, że 97 lat temu w regionie po 
raz trzeci wybuchł powstańczy zryw, będą-
cy wyrazem chęci przynależności Górnego 
Śląska do odrodzonej Rzeczpospolitej. Pa-
miętamy i doceniamy, czując jednocześnie 
dumę z udziału Śląska i Ślązaków w budowa-
niu polskiej państwowości kiedyś i rozwijaniu 
kraju obecnie – mówił prezydent.

•   •   •
Do świętowania 227. rocznicy uchwa-

lenia Konstytucji 3 maja włączyli się rów-
nież mieszkańcy Chwałowic. W mszy świę-
tej w intencji ojczyzny wzięły udział poczty 
sztandarowe, przedstawiciele miasta, rady 
dzielnicy oraz wszystkich instytucji, zakła-
dów pracy, placówek oświatowych i orga-
nizacji społecznych działających w Chwa-
łowicach. Uroczystości rozpoczęte mszą  
w kościele pod wezwaniem św. Teresy kon-

tynuowano pod pomnikiem Bohaterów i Mę-
czenników, Bojowników o Wolność i Niepod-
ległość Polski, Poległych i Pomordowanych 
w latach 1939-1945. Tam tradycyjnie od-
była się akademia, złożono kwiaty, a ks. pro-
boszcz Grzegorz Stencel udzielił błogosła-
wieństwa mieszkańcom. Majowe święto-
wanie zakończył patriotyczny koncert orkie-
stry dętej kopalni Chwałowice.      (WaT), (S)
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9 czerwca na terenie ogrodu farskiego  
w Boguszowicach Starych odbędzie się I Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Nie-
podległościowej „Śladami Niepodległości”. 

Organizuje go harcerskie Boguszowickie Stowa-
rzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ślady” dla harcerzy  
i skautów ze wszystkich organizacji harcerskich działa-
jących w Polsce. Uczestnicy (soliści, drużyny i zespoły) 
muszą wykonać dwie piosenki (o tematyce harcerskiej 
lub turystycznej oraz patriotycznej), a przesłuchania ru-
szą o godz. 11.30. Ogłoszenie wyników, występ laure-
atów oraz koncert zespołów Chwila Nieuwagi i Wszy-
scy Byliśmy Harcerzami zaplanowano na godz. 18. Fe-
stiwalowi towarzyszyć będzie również „Strefa historii” 
z historycznymi grami planszowymi, grupą rekonstruk-
cyjną i wystawami historycznymi oraz historyczna gra 
terenowa „Śladami Niepodległości”. Jej uczestnicy 
spotkają postaci, które odegrały istotną rolę w wal-
ce o niepodległość i będą mogli wykorzystać techniki 
i sprawności harcerskie. Więcej informacji o festiwalu 
na stronie: http://slady.org.pl/sladami-niepodleglosci.

(S)

ROW-u. Klub żużlowy, podobnie jak MO-
SiR, był partnerem tegorocznych zawo-
dów. Bieg współfinansowało miasto, dzię-
ki czemu najlepsi biegacze otrzymali war-
tościowe nagrody. – Organizacja biegu 
była sporym logistycznym przedsięwzię-
ciem, zwłaszcza że impreza w ostatnich 
latach znacząco się rozrosła. Wcześniej 
były to zawody dzielnicowe – podsumowu-
je przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gole-
jów Arkadiusz Trzebuniak, który przyznał, 
że w tym roku po raz pierwszy trzeba było 
zatrudnić profesjonalną firmę obsługują-
cą zawody. W biegu głównym zwyciężył 
Szymon Gembala z Bełku, przed Jackiem 
Piechaczkiem z Jastrzębia-Zdroju i Jaku-
bem Szklarczykiem, uczniem rybnickiego 

Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych. Właśnie Mechanik okazał się naj-
lepszy w klasyfikacji szkół. Z kolei w bie-
gu głównym kobiet tryumfowała Domini-
ka Kłoda z Poznania, przed Agatą Pawtel 
z Rybnika i Wiktorią Przemyślak z czeskiej 
Opawy. W biegach dziecięcych przeważa-
li rybniczanie: w kategorii 13-16 lat najlep-
si okazali się: Rafał Pompa i Klaudia Dziu-
ba, w kategorii 10-12 lat: Mateusz Pom-
pa i Anna Balon, w kategorii 7-9 lat: Miłosz 
Szymik i Maja Ficek, a w kategorii do lat 6: 
Leon Szymik i Laura Kąsek (wyniki biegu 
na https://www.protimer.pl/bio/wyniki/za-
wody/429/ix-bieg-konstytucji-3-maja-o-
puchar-prezydenta-miasta-rybnika). War-
to dodać, że w biegu wystartował też Cze-

sław Nowak z Knurowa, który brał 
już udział w największych świa-
towych maratonach m.in. w No-
wym Jorku, Londynie, Berlinie czy 
Budapeszcie, o czym opowiedział  
w Golejowie. (zdjęcia Jacek Guzik). 

(S)

Harcerze 
dla 

niepodległej

W biegu konstytucji na Grzybówce wystartowali też 
najmłodsi biegacze

Jeszcze do 30 maja potrwa 
uczniowska kampania rowerowo-
hulajnogowa Rowerowy Maj, 
która polega na rywalizacji całych 
szkół i pojedynczych uczniów na 
liczbę dojazdów do szkoły oraz 
ze szkoły do domu na rowerach 
bądź hulajnogach (wrotek, rolek 
i  deskorolek  n ie  dopuszcza 
regulamin). Jak informuje magistrat 
w tym roku bierze w niej udział 21 
szkół podstawowych, 309 klas 
(od czwartej do siódmej) i 1990 
uczniów. 

Końcowe wyniki tej jednośladowej ry-
walizacji poznamy na początku czerw-
ca. Na najbardziej mobilnych uczniów  
i na trzy najlepsze szkoły czekają atrak-
cyjne nagrody. Oprócz tych finansowych 
dla szkół i indywidualnych nagród-nie-
spodzianek dla samych rowerzystów 
zaplanowano zorganizowanie akademii 

bezpiecznego rowerzy-
sty (nauka bezpiecz-
nej jazdy na rowerze  
w terenie i w ruchu 
miejskim). Wyniki ryb-
nickiej edycji Rowe-
rowego Maja zosta-
ną ogłoszone w cza-
sie równie rowerowe-
go pikniku, który w Kampusie odbędzie 
się we wtorek 12 czerwca o godz. 15.30. 
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, licz-
nik rybnickiej akcji wskazywał 27.731 
uczniowskich przejazdów, a na czele 
klasyfikacji szkół znajdowała się szko-
ła podstawowa z dzielnicy Zebrzydowi-
ce z 40-procentową rowerową frekwen-
cją (liczba przejazdów jest przeliczana na 
liczbę wszystkich uczniów szkoły). 

– Organizatorem głównym kampanii jest 
Urząd Miejski w Gdańsku, zaś w naszym 
mieście organizatorem lokalnym nasz ma-

Maj na pedały, 
czyli do szkoły cisną na kole

W rowerowej akcji biorą udział m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w śródmieściu. Podkreślają, 
że jazda rowerem to bardzo przyjemny i zdrowy sposób docierania do szkoły

gistrat. Szczególne brawa należą się koor-
dynatorom szkolnym, którzy w poszczegól-
nych szkołach koordynują przebieg kampa-
nii. W tym roku biorą w niej udział również 
pracownicy szkół, którzy w niektórych pla-
cówkach naprawdę poczuli ducha rywaliza-
cji – powiedział nam oficer rowerowy urzę-
du miasta Jan Fiałkowski, będący lokalnym 
koordynatorem rowerowej akcji. Więcej in-
formacji i aktualny ranking szkół na stro-
nie internetowej (www.rowerowymaj.eu/
rybnik). 

(WaT) 
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W końcu marca miasto rozpoczęło mo-
dernizację wolno stojącego budynku daw-
nego szpitalnego oddziału dermatologii, a 
po drugiej stronie szpitalnego dziedzińca 
trwa remont najmniejszego z historycznych 
segmentów kompleksu – budynku dawnej 
apteki, w którym mieściły się też gabine-
ty lekarskie. Tę inwestycję prowadzi Izba 
Rzemieślnicza w Rybniku, która od wrze-
śnia 2011 roku we współczesnych budyn-
kach dawnego szpitala, usytuowanych przy  
ul. 3 Maja, prowadzi rzemieślniczą, zasadni-
czą szkołę zawodową. W zabytkowym bu-
dynku z finansową pomocą Unii Europej-
skiej zostaną urządzone sale do praktycz-
nej nauki zawodu dla przyszłych fryzjerów, 
budowlańców i sprzedawców, powstaną też 
pracownie gastronomiczna i rysunku tech-
nicznego. Cała ta inwestycja ma kosztować 
łącznie 3,3 mln zł, ale unijna dotacja wynie-
sie 2,3 mln. zł. Roboty rozpoczęto oczywi-
ście od dachu, wymagającego gruntowne-
go remontu. Po wyremontowaniu charak-
terystycznych kominów i więźby ułożone 
zostanie nowe pokrycie dachu z dachów-
ki karpiówki. W środku budynku wyburzo-
ne zostaną ściany działowe i postawione 
nowe, ułożone zostaną też nowe posadzki 
i oczywiście wymienione wszystkie insta-
lacje, łącznie z centralnym ogrzewaniem. 

Stropy drewniane zostaną zastąpione żel-
betowymi, a ściany zewnętrzne docieplone. 

Miasto 
modernizuje dermatologię
Jeszcze w marcu rozpoczęły się roboty 

w wolno stojącym budynku, w którym kie-
dyś mieścił się szpitalny oddział dermato-
logii. W przyszłości będzie tu funkcjonować 
centrum wspierania rozwoju rodziny, a swo-
ją siedzibę będą tu miały instytucje i agen-
dy działające na rzecz rodzin m.in. filia Wo-
jewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego i Ośro-
dek Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Zgod-
nie z wcześniejszymi zapowiedziami pre-
zydenta Piotra Kuczery, warunkiem rozpo-
częcia gruntownej modernizacji wiekowe-
go budynku było zdobycie dla tej inwesty-
cji zewnętrznego dofinansowania. Ponad 
3 mln zł wynosi dotacja, którą urząd mar-
szałkowski w Katowicach przyznał miastu 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Całkowity koszt inwestycji 
powinien wynieść 3,6 mln zł, zaś budynek 
w nowej odsłonie ma być gotowy jeszcze  
w grudniu tego roku.

Wkrótce rozpocznie się też modernizacja 
pawilonu Rafał, czyli jednego z segmentów 
głównego budynku Juliusza, rozciągającego  

się wzdłuż ul. Klasztornej i połączonego  
z kaplicą pod wezwaniem św. Juliusza.  
To w nim będzie się w przyszłości mieścić 
muzeum medycyny i farmacji, nawiązujące 
w oczywisty sposób do historii działające-
go tu w przeszłości szpitala, którego budo-
wę zainicjował Juliusz Roger. W magistracie 
przygotowywane są obecnie dwa przetar-
gi – jeden na modernizację pawilonu Rafał  
i drugi na stworzenie w nim wystawy po-
święconej historii medycyny i farmacji. 

– Jeśli wszystko będzie przebiegać zgod-
nie z planem, do końca 2019 roku miasto 
będzie miało gruntownie zmodernizowa-
ny budynek z gotową już do jej zwiedzania 
wystawą – mówi Bartłomiej Kozieł z magi-
strackiego wydziału rozwoju. Wartość tego 
przedsięwzięcia określa się na 14,1 mln zł, 
ale 5,5 mln zł pokryje unijne dofinansowanie. 

Na swoją dotację czeka też pawilon Ju-
liusz, w którym będzie prezentowana kolej-
na bardzo nowoczesna i efektowna ekspo-
zycja związana m.in. z pozamedycznymi za-
interesowaniami Juliusza Rogera (przyroda, 
etnografia). Projekt tej inwestycji zgłoszony 
do rozstrzygniętego w 2017 roku konkursu 
związanego z ochroną dziedzictwa kultu-
rowego, a ogłoszonego przez ministra kul-
tury, nie otrzymał na razie dofinansowania 
(przyznano je 25 projektom), ale z kilkoma  

Operacja „Juliusz” rozpoczęta

Rozpoczęło się przywracanie do życia dawnego kompleksu szpitalnego Juliusz. Trwa już remont  
i modernizacja dwóch budynków. W niedalekiej przyszłości Juliusz znów ma tętnić życiem.

modernizację budynku dawnej szpitalnej apteki 
rozpoczęto od zdjęcia starej dachówki Wa
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innymi projektami znalazł się na tzw. liście  
rezerwowej i oczekuje na ewentualne uwol-
nienie dodatkowej puli środków. Gdyby jed-
nak nie udało się ich zdobyć, prezydent 
Piotr Kuczera zapewnia, że w takim przy-
padku poszuka innych źródeł finansowa-
nia. – Ten kompleks wróci do miasta, po-
szerzy teren śródmieścia i będzie tętnił ży-
ciem. Będzie naszą dumą i swoistą konku-
rencją dla Kampusu – mówi prezydent Ryb-
nika Piotr Kuczera.

Zabytkowe budynki z czerwonej cegły od 
2000 roku, gdy wyprowadził się stąd Szpi-
tal Miejski nr 1, stały puste i niszczały; swoje 
dołożyli też dzicy lokatorzy, którzy znajdu-
jąc tu dach nad głową, o porządek na pew-
no nie dbali, wręcz przeciwnie. 

Wacław Troszka W dawnej dermatologii rozebrano już niezbędne części wiekowego budynku

Zgodnie z jednogłośnie podjętą 
przez radnych na kwietniowej sesji 
uchwałą rady miasta, od 16 czerwca 
do końca sierpnia na położonym  
w Chwałęcicach stawie Pniowiec 
będzie funkcjonować oficjalne 
kąpielisko. Jego linia brzegowa, 
którą wytyczą boje, będzie mieć 
50 m długości.

Popularne dzikie kąpielisko funkcjonu-
je tam od lat, bo gdy żar leje się z nieba, 
ludzie ciągną nad wodę. Ośrodek Ruda, 
na którym w upalne wakacyjne niedzie-
le jest po prostu tłoczno, nie wszystkim 
odpowiada. Na łonie natury jest zupełnie 
inaczej, choć i tu panuje nieraz mały tłok. 
Na Pniowcu bez problemu można znaleźć 
cień, nie wspominając już o braku jakich-
kolwiek opłat. I to się nie zmieni?

Kąpielisko zorganizuje i będzie jego gospo-
darzem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Jak zapewnił wiceprezydent Janusz Koper, ba-
dania jakości wody zostaną wykonane przed 
jego uruchomieniem i będą potem powtarza-
ne na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Wiceprezydent Piotr Masłowski dodał  
z kolei, że w razie kłopotów z czystością wody  
w Pniowcu specjalistyczna firma oczyści ją 
przy użyciu biologicznych preparatów. Rybnik 
skorzysta z doświadczeń Wodzisławia Ślą-
skiego, który w taki właśnie sposób radzi sobie  
z ewentualnymi zanieczyszczeniami wody na 
terenie naturalnego kąpieliska Balaton.

Radny Jerzy Lazar, doświadczony ratow-
nik WOPR-u, zapewnił, że na Pniowcu będą 

pracować wyłącznie etatowi, a zatem naj-
bardziej doświadczeni ratownicy. Postulo-
wał też, by na stawie tym pojawiły się rowe-
ry wodne i kajaki. Podczas sesji radni pyta-
li m.in. o osoby, które będą zażywać kąpieli 
poza wytyczonym bojami obszarem kąpie-
liska. – Jak żar leje się z nieba, ludzie wej-
dą do każdej wody. To jest sytuacja nie do 
opanowania – odpowiedział Janusz Koper. 

Za zagospodarowanie terenu przy popu-
larnej plaży miasto zabrało się już w ubie-
głym roku. W razie niepogody i poza sezo-
nem kąpielowym ma to być miejsce, któ-
re będzie służyć spacerowiczom, rowerzy-
stom i pozostałym miłośnikom bliskiego 
kontaktu z naturą.                                    (WaT)

Kąpielisko Pniowiec

Staw Pniowiec w Chwałęcicach. Od 16 czerwca ma tu 
funkcjonować oficjalne, ale darmowe kąpielisko
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Skończyły się utrudnienia związane z modernizacją 
kolejnego odcinka ul. Rudzkiej. Niestety, prowadzony 
przez PKP remont linii kolejowej i zamknięcie przejazdu 
pod wiaduktem w ciągu ul. Chwałowickiej odbija 
się na płynności ruchu w całym mieście. Trudno 
powiedzieć, czy stojących w korkach kierowców 
pocieszy przytaczane w takich sytuacjach powiedzenie, 
że najpierw musi być gorzej, żeby potem było lepiej. Wa
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 Utrudnienia potrwają ok. 2,5 miesiąca, trzeba 
więc uzbroić się w cierpliwość i przeznaczyć na po-
dróż więcej czasu. Obowiązywać będą objazdy, rów-
nież dla komunikacji miejskiej; szczegóły na stronie 
www.rybnik.eu. 

 Zakończono remont kolejnego, piątego (do zmoder-
nizowania zostały jeszcze dwa), ponad 1,5-kilometro-
wego odcinka ul. Rudzkiej pomiędzy dwiema groblami. 
Koszt inwestycji wyniósł dokładnie 7.709.387,25 zł.  
W przypadku ul. Rudzkiej modernizacja równała się bu-
dowie nowej drogi, bo stara została praktycznie roze-
brana i wybudowana od podstaw w najwyższym stan-
dardzie. Przezbrojona została infrastruktura, powsta-
ła nowa podbudowa, nawierzchnia, dwie zatoki auto-
busowe, droga dla rowerów, chodnik, przejścia dla pie-
szych oraz kanalizacja i oświetlenie, których wcześniej 
nie było. Postawiono i wymalowano znaki, trwają pra-
ce porządkowe. Do wyremontowania pozostały dwa 
odcinki: od mostu na Nacynie obok przepompowni do 
ronda na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Podmiejskiej oraz 
od ronda do pierwszej grobli. Dokumentacja techniczna 
jest gotowa, jednak realizacja inwestycji będzie moż-
liwa po zabezpieczeniu środków finansowych, praw-
dopodobnie po zakończeniu budowy drogi regional-
nej Racibórz – Pszczyna. Realizacja tej właśnie, naj-
większej inwestycji drogowej trwa, choć nie bez pro-
blemów. Jak mówi naczelnik wydziału dróg Jacek Ha-
wel, ze względu na boom inwestycyjny, wykonawców, 
podobnie jak w przypadku wielu innych budów w Pol-
sce, dotyka niedobór pracowników i – co więcej – ma-
teriałów budowlanych. Przykładowo zamówione przez 
wykonawcę, tuż po podpisaniu umowy, dwa wagony 
kruszywa nadal nie zostały dostarczone. Ma to m.in. 

związek z wieloma inwestycjami prowadzonymi przez 
kolej. Jeśli chodzi o sprawy technologiczne, duże po-
stępy zaobserwować można na pierwszym od stro-
ny Żor obiekcie inżynierskim, czyli moście nad Kłoko-
cinką, gdzie zabetonowano drugą płytę pomostową, 
a obie betonowe płaszczyzny poddano tzw. spręża-
niu, co zwiększa ich wytrzymałość. Zostały rozebra-
ne rusztowania i obiekt stoi już w całości. Zaawanso-
wanie budowy trzynastu w sumie obiektów inżynieryj-
nych (dwa mosty, wiadukty, przepusty) jest zróżnico-
wane: niektóre są gotowe w 90 proc., inne w 50, kilka, 
jak choćby wiadukt na węźle chwałowickim, dopiero 
„wychodzi z ziemi”. Jeśli idzie o harmonogram, śred-
nia nie jest zła – w niektórych miejscach budowa wy-
przedza terminy, w innych trzeba je gonić. Ze względu 
np. na problemy ze stabilnością gruntów w kilku miej-
scach trzeba było zwiększyć zakres robót, np. stabili-
zacja gruntu na większym niż planowano obszarze czy 
więcej niż zakładano w projekcie betonowych pali, jakie 
trzeba wbić w podłoże, co zwiększa koszt i wydłuża 
czas realizacji inwestycji. Największe problemy z nie-
stabilnym gruntem wystąpiły pomiędzy linią kolejową 
do piaskowni Kotlarnia a węzłem gotartowickim, gdzie 
po wycince drzew i zdjęciu wierzchniej warstwy humu-
su pokazała się woda, co było niemożliwe do ustale-
nia wcześniej. Jak mówi naczelnik Hawel, najbardziej 
przewidywalna jest branża przezbrojeniowa; jeśli gestor 
sieci na etapie inwentaryzacji nie zgłosił jakiejś czę-
ści swojej infrastruktury, musi wymienić ją na własny 
koszt. Podsumowując: miasto jako inwestor chciało-
by nieco większego zaangażowania osobowo-sprzęto-
wego na tej największej rybnickiej budowie, jednak ma 
świadomość, że rynek pracy kształtują teraz pracow-
nicy, a fakt ten potwierdza wiele firm wykonawczych. 

 Plac budowy przejął już wykonawca łącznika po-
między ul. Hallera i Pocztową, nowej drogi, która sko-
munikuje budujący się w sąsiedztwie wielopoziomo-
wy parking (na terenie parkingu). Wykonana zosta-
nie przekładka infrastruktury, powstanie kanaliza-
cja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodnik i ścież-
ka rowerowa, która połączy się z traktem dla rowerów 
na ul. Raciborskiej. Łącznik ten sprawi, że powstanie 
nowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną u zbiegu 
ulic Rzecznej i Hallera. Zakończenie robót powinno na-
stąpić w III kwartale tego roku. Równolegle inna eki-
pa będzie budowała piętrowy parking, dlatego ważna 
będzie koordynacja robót.

 Została podpisana umowa na budowę trzech nie-
wielkich parkingów: przy ul. Hutniczej w Śródmieściu 
oraz dwu w dzielnicy Niewiadom – w pobliżu skrzy-
żowania ulic Racławickiej i Sportowej oraz przy szko-
le na ul. Morcinka. Budowa rozpocznie się lada dzień.

 Prawdopodobnie w czerwcu nastąpi podpisanie 
umowy na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Raci-
borskiej na odcinku od ronda Liévin do końca już prze-
budowanego fragmentu tej ulicy. Oferta była tylko jed-
na i to nieco droższa niż zapisano w budżecie, dlatego 
trzeba poczekać na zmianę zapisu w tym dokumen-
cie, co może nastąpić na najbliższej sesji rady miasta. 

 Trwają roboty na ul. Cyrana. By wybudować wzdłuż 
niej kanalizację deszczową, trzeba było rozpocząć ro-
boty na drodze bocznej od ul. Bratniej, ok. 200 m od 
budowanej drogi. Dlatego na pierwszym etapie reali-
zacji inwestycji trudno było dostrzec wykonawców 
na samej ul. Cyrana, co zaniepokoiło osoby zaintere-
sowane tą budową. Przystąpiono już do robót drogo-
wych i do budowy oświetlenia ulicznego.                  (r)

W związku z koncertem organizowanym w ramach Dni Rybnika 
w sobotę 16 czerwca na placu pomiędzy urzędem miasta a stre-
fą Juliusza, w tym dniu od godz. 12, plac Kopernika położony mię-
dzy urzędem miasta a sądem rejonowym (zamek) zostanie w więk-
szej części zamknięty dla samochodów. Przejechać będzie moż-
na jedynie z ul. Hallera w ul. Młyńską i z Młyńskiej w Hallera. Wy-
łączone z ruchu zostaną też sąsiadujące z pl. Kopernika odcinki 
ul. Miejskiej i Chrobrego ( możliwy będzie wjazd w prowadzącą do 
rynku ul. Zamkową).   

Uwaga koncert!

Dzięki modernizacji kolejnych odcinków 
ul. Rudzka staje się nowoczesną arterią
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Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl



Z serca płynące podziękowania za okazane ciepło, 
wsparcie i liczny udział w ostatnim pożegnaniu 

naszego kochanego Męża i Ojca

śp. Waleriana Makselona
Księdzu Markowi Norasowi, proboszczowi parafii 

Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, 
krewnym, przyjaciołom i znajomym, 

delegacjom Rybnickich Służb Komunalnych 
i Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Rybnik

składają
Żona z córkami

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
ks. Jan Twardowski

Cztery parafie – cztery ołtarze. 31 maja w Boże 
Ciało cztery śródmiejskie parafie: Matki Boskiej 
Bolesnej (Stary Kościół), św. Antoniego, św. Józefa 
Robotnika (franciszkanie) i Królowej Apostołów 
(misjonarze) zorganizują wspólną procesję,  
by wierni z centrum miasta, ale też wszyscy chętni 
mogli razem celebrować to tak bardzo zakorzenione 
w polskiej tradycji święto.

Każda parafia przygotuje na swoim terenie jeden z czte-
rech ołtarzy, przy każdym z nich, zgodnie z obrządkiem, bę-
dzie czytany fragment Ewangelii i udzielane wiernym trady-
cyjne sakramentalne błogosławieństwo: – Błogosławieństwo 
Boga Wszechmogącego niech strzeże i zachowa to miejsce, 
jego mieszkańców i ich warsztaty pracy, a także rolę i urodza-
je ziemskie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

O godz. 9.45 procesja Bożego Ciała wyruszy z kościoła 
Matki Boskiej Bolesnej, zwanego popularnie Starym, by uli-
cami: Rybnickiego, Skłodowskiej-Curie, Raciborską (do ron-
da), Hallera, Miejską, Chrobrego i Kościuszki dotrzeć na plac 
Jana Pawła II, przed rybnicką bazyliką. Procesję zakończy uro-
czysta msza w bazylice św. Antoniego, koncelebrowana przez 
proboszczów czterech parafii.

– Wzorem dużych miast takich jak Katowice czy Kraków, jako 
cztery blisko sąsiadujące ze sobą parafie położone w centrum 
Rybnika chcemy wspólnie świętować Boże Ciało. Zachęcam 
do udziału w tej procesji nie tylko parafian z tych czterech pa-
rafii, ale i pozostałych rybniczan. To będzie wspaniałe świa-
dectwo wiary i przywiązania do naszej pięknej polskiej trady-
cji. A gdyby komuś brakowało sił albo trasa procesji wydawa-
ła się zbyt długa (liczy ok. 2,5 km), niech poczeka przy ołtarzu 
swojej parafii i, jeśli będzie czuł się na siłach, przejdzie z pro-
cesją choćby kilkadziesiąt metrów – zachęca proboszcz para-
fii św. Antoniego, a od początku roku również dziekan dekana-
tu Rybnik Centrum ks. Grzegorz Olszowski.                       (WaT)

Wszystkim, którzy okazali nam wiele serca,
życzliwości i współczucia,

wzięli udział w ceremonii pogrzebowej,
żegnając 

śp. Stefana Tyl
złożyli kwiaty i pamiętają w modlitwie

serdecznie dziękujemy

żona Maria z córkami Lucyną i Ewą

Chcesz porozmawiać w obcym języku, poćwiczyć słówka 
lub konwersację, poznać obcokrajowców mieszkających 
w naszym mieście oraz kulturę innych krajów? Jeśli tak, 
to Social Language Meeting jest dla ciebie! 

To niezobowiązujące spotkania dla osób zainteresowanych roz-
mowami w obcych językach. Odbywają się one w co drugi ponie-
działek w Halo! Rybnik przy ul. Sobieskiego 20. Zwykle wyglą-
da to tak, że grupka osób rozmawia z zaproszonym obcokrajow-
cem na wybrane tematy i zagadnienia. Dominuje język angielski, 
ale zdarzyły się już rozmówki po francusku i niemiecku. – Podczas 
takich luźnych rozmów można bezpłatnie poprawić swoją znajo-
mość języka – przekonuje Lidia Białecka z Halo! Rybnik. W czerw-
cu taka możliwość nadarzy się 4 i 18 czerwca w godz. od 17 do 
19 (dołączyć można w każdej chwili). O szczegóły najlepiej pytać  
w Halo! Rybnik (tel. 32 439 22 00).                                                              (S)

Ciekawa propozycja dla miłośników dawnych  
i nieco nowszych sobótkowych tradycji. 

21 czerwca, od godz. 18, czyli na dwa dni przed nocą święto-
jańską, która w tradycji ludowej była okazją do świętowania na-
dejścia długo wyczekiwanego lata, w tężni solankowej w dziel-
nicy Paruszowiec odbędzie się wieczór zabaw, tańców i wicia 
wianków. Podczas warsztatów „Robótki-Sobótki” całe rodziny 
będą mogły upleść wianki ze świeżych kwiatów i ziół. W progra-
mie także tworzenie roślinnych konstrukcji, korowód wianko-
wy (mile widziane ludowe stroje śląskie) oraz sobótkowe tańce 
i hulańce, do których zagrzewać będą zespoły Krzikopa i Zawia-
ło. Krzikopa z powodzeniem łączy tradycyjną muzykę Górnego 
Śląska z motywami bałkańskimi, latynoskimi, a nawet z heavy 
metalem. Z kolei utwory formacji Zawiało to pełen emocji miks 
muzyki polskiej, etnicznej i tradycyjnych pieśni ziem karpackich 
i Bałkanów. Ich występy, w połączeniu z popisami tancerzy ze 
studia tańca Vivero, to zapowiedź barwnego, radosnego i już 
prawie letniego wieczoru. Na sobótkowe harce zapraszają: In-
stytut Społeczny Silesia, Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi 
wARTe, Magiczna Silesia i Port Sztuki.                                             (D)

Cuda-wianki w tężni
na Paruszowcu

Po angielsku w Halo! Rybnik 

Wspólne Boże Ciało
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Oryginalna? Z pewnością. Utalentowana? bez wąt-
pienia. Mówi się o niej objawienie polskiego rynku 
muzycznego – Daria Zawiałow, wokalistka, autorka 
tekstów i kompozytorka, która zaczynała od dzie-
cięcych i młodzieżowych festiwali piosenki, prze-
testowała niemal wszystkie programy typu talent 
show, by wreszcie zdobyć dwa cenione w branży 
muzycznej Fryderyki. 1 maja w kampusie podczas 
majówki „Maj, bzy, Rybnik i Ty” 25-latka wspólnie z 
zespołem wykonała utwory z debiutanckiego, zło-
tego już albumu „a kysz!”. 

Nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie aż tyle osób  
i pod sceną będą się tak dobrze bawić. Atmosfera była 
naprawdę mega super! Zawsze z zespołem cieszymy 
się na plenery. Czym innym jest koncert plenerowy,  
a czym innym trasa klubowa. Osobiście kocham wystę-
py plenerowe, bo kojarzą mi się z latem, a ja uwielbiam 
właśnie tę porę roku.
W lutym publiczność oglądała Panią w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej podczas Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Piosenki artystycznej, w koncercie „Cohen i ko-
biety”. To był zupełnie inny występ i zupełnie inna 
publiczność.

Jak oceniasz tegoroczną rybnicką majówkę za-
równo pod względem organizacyjnym, jak i ar-
tystycznym?

Kampus to wymarzone miejsce na takie wyda-
rzenie: profesjonalna scena z zapleczem, piknikowy 
trawnik i nastrój, miejsca zarówno słoneczne, jak i za-
cienione, obok park tematyczny, a w tym konkretnym 
przypadku i świetne miejsce dla 25. food tracków, 
które cieszyły się niezwykłym powodzeniem. Pre-
zentacje muzyczne były w poszczególne dni bardzo 
zróżnicowane i to była ich siła, bo przyciągnęły rów-
nie zróżnicowaną publiczność. Muzyczną alternaty-
wę reprezentowały świeża zdobywczyni Fryderyków 
Daria Zawiałow, bardziej kameralna Gaba Kulka oraz 
grający energetyczną muzykę elektroniczną zespół 
Łąki Łan, nawiązujący image’em scenicznym i prze-
kazem do wartości hipisowskich – natura, radość, mi-
łość. I to się podoba, bo zabawa była przednia. Praw-
dziwym strzałem w dziesiątkę była odsłona hiphopo-
wa, która przerosła nasze oczekiwanie frekwencyjne. 
Grubson specjalnie na rybnicką majówkę przygotował 
występ z big-bandem eM Band i – jak zawsze w Ryb-
niku – został przyjęty entuzjastycznie. Już wiadomo, 
że zagra w tym składzie również w innych miejscach, 
bo koncert się podobał. Prawdziwe szaleństwo wy-
wołał raper Quebonafide, artysta, który w ubiegłym 
roku sprzedał najwięcej płyt w kraju. Jego fani w licz-
bie dobrych kilku tysięcy  wypełnili kampus, a zazdro-
ścili go Rybnikowi młodzi z okolicznych powiatów,  
o czym świadczyły memy w internecie. Również 
dzień jazzowy miał swoja gwiazdę – Marię Sadow-
ską, która kończyła swój świetnie przyjęty koncert 
w strugach deszczu, przy grzmotach i piorunach. Pu-
bliczność pod białymi, przygotowanymi przezornie 
przez miasto parasolami była niezrażona, ale kolejne 
bisy trzeba było przerwać ze względów bezpieczeń-
stwa. Przed nią wystąpiła Krystyna Stańko, nie tyl-
ko ceniona wokalistka jazzowa, ale i gitarzystka oraz 
autorka tekstów, która przygotowała klimat dla dru-
giego koncertu. To była bardzo udana impreza z go-
rącymi nazwiskami wykonawców, a dodać trzeba, 
że obok muzycznych i kulinarnych atrakcji było i coś 

M a j ą  swo i c h  w i er nyc h  fa nów,  
o czym można się było przekonać 1 maja  
w czasie majówkowego koncertu  
w Kampusie. Istniejący już blisko 20 lat 
zespół Łąki Łan to bez wątpienia jedna 
z najbardziej oryginalnych grup polskiej 
sceny muzycznej.

To połączenie popowej muzyki elektronicz-
nej i bardzo oryginalnych tekstów Włodka Dem-
bowskiego.

„Kocham cię o pola ar. Kocham cię i wierzę  
w nas. Każdym porem, każdą z wiar. O pola ar” – 
śpiewają w jednej ze swoich najpopularniejszych 
piosenek. Jako że ich utwory zachęcają do życia 
w symbiozie z naturą, ale też pewnie przez swój 
sceniczny kolorowo-naturalny wizerunek oraz 
pseudonimy: Paprodziad, Mega Motyl, Poń Kolny,  
są nazywani współczesnymi hipisami. 

Włodek Dembowski, czyli Paprodziad, popro-
sił organizatorów „Maj, Bzy, Rybnik i Ty” o rower. 
Na bosaka wybrał się urzędowym składakiem nad 
zalew, by spotkać się z młodymi ludźmi z Rybnika 
i Katowic, którzy w lipcu jako wolontariusze poja-
wią się w Kazimierzu Dolnym na organizowanym 
tam przez niego, nie tylko muzycznym festiwalu 
Kazimiernikejszyn. 

Dni RybniKa 
tu i tam

Jeszcze pobrzmiewają nam  
w  u s z a c h  e c h a  m a j ów k i  w 
Kampusie, a już nadchodzi jeszcze 
bardziej spektakularna, plenerowa 
impreza – czerwcowe Dni Rybnika. 
Rozmawiamy o nich z Michałem 
Wojaczkiem, dyrektorem Teatru 
Ziemi Rybnickiej, który sprawuje 
nad nimi pieczę organizacyjną.

Warto 
być sobą!

Rozmowa z Darią Zawiałow, jedną  
z gwiazd rybnickiej majówki

– Będzie się działo – zapewnia michał Wojaczek, dyrektor TZR
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dla fanów amerykańskich samochodów, koszykówki,  
ulicznego teatru czy zabytków techniki.
Czy Dni Rybnika przebiją majówkę?

Trudno powiedzieć, bo są to wydarzenia o zupeł-
nie innym formacie.  Ale będzie z rozmachem, bo im-
prezy będą się odbywać w czterech głównych i jesz-
cze w kilku innych punktach miasta. Koncert gwiazd 
(sobota 16.06) ma nową lokalizację – plac między 
nową częścią urzędu miasta a Strefą Juliusza. W ra-
mach „Lata na Maxxxa”, letniej trasy koncertowej 
radia RMF Maxxx, w Rybniku wystąpią tam topowe 
gwiazdy: Margaret, Lanberry i Feel oraz Gromee. Spo-
dziewamy się, że wykonawcy, których hity podbijają 
sieć i listy przebojów, przyciągną tłumy. W sąsiedz-
twie pojawi się strefa gastronomiczna, a nieopodal, 
w parku Bukówka, zainstaluje się strefa animacji dla 
dzieci. Ale ciekawie będzie i na rynku, na którym za-
inaugurowany zostanie XXVII Międzynarodowy Festi-
wal Orkiestr Dętych Złota Lira (piątek 15.06), gdzie 
w finale dnia wystąpi znakomity akordeonista Mar-
cin Wyrostek z zespołem Tango Corazon. Później ry-
nek oddany zostanie we władanie seniorów (niedziela 
17.06). W ramach IV Rybnickich Dni Seniora na rynko-
wej scenie, obok zespołów lokalnych wystąpi Krysty-
na Giżowska i legenda bigbitu Czerwone Gitary. Se-
niorzy znajdą coś dla siebie również w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej (wykłady, prelekcje, 
wernisaż „Ocalić od zapomnienia”) i w Halo! Rybnik 
(wykłady na temat bezpieczeństwa konsumenckie-
go), amatorzy staroci – jarmark na deptaku (sobota 
16.06), wielbiciele historii – wioskę ginących zawo-
dów w muzeum. Specjalnej reklamy nie potrzebuje 
KabaRYJton, który na Stadionie Miejskim zgromadzi 
czołowe polskie kabarety (niedziela 17.06). W świą-
teczny weekend z piątkiem włącznie (podobnie jak 
podczas całego mundialu!), Kampus stanie się wiel-
ką strefą kibica i zawładnie nim mundialowe szaleń-
stwo. W niedzielę na Kampusie zostanie zorganizo-
wany również piknik. I najważniejsze wydarzenie du-
chowe – w niedzielę 17 czerwca w bazylice św. An-
toniego msza odpustowa i procesja ulicami śródmie-
ścia z figurą św. Antoniego (niedziela 17.06).  Można 
też będzie oglądać Rybnik z kościelnej wieży widoko-
wej. Jednym słowem – będzie się działo! Zapraszamy 
do udziału w przygotowanych atrakcjach.
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Wtedy występowałam solo, bez swojego zespołu  
i w nie swoim repertuarze. Cenię Cohena, ale nie jestem  
jakąś jego zapaloną fanką. Uważam, że trzeba szanować pu-
bliczność bez względu na to, jaka ona jest i gdziekolwiek by ona 
nie była; zawsze traktuję ją z takim samym szacunkiem. Ener-
gia płynąca od publiczności jest najważniejsza – jeżeli reaguje, 
choćby tak jak dziś w Rybniku, to znaczy, że nie jest obojętna 
na to, co robimy. Entuzjazm potrafi nakręcać do dalszej pracy.
a nagrody? Pięć nominacji oraz dwa Fryderyki w ka-
tegorii fonograficzny debiut roku i alternatywny al-
bum roku dla „a kysz!”. Jak traktuje Pani te wyróż-
nienia? Dodają pewności siebie? Potwierdzają, że to 
dobry kierunek, motywują, a może nie przywiązuje 
Pani do nich większej wagi? 

Fryderyki są zwieńczeniem mojego debiutu i płyty, któ-
rą zrobiłam z producentem Michałem Kushem. Nie będę 
skromnie udawać, że nic one dla mnie nie znaczą, bo to 
osiągnięcia, które bardzo cieszą, a w które wciąż trudno 
nam uwierzyć. Cieszę się z tego, co teraz dzieje się wokół 
mnie, ale staram się podchodzić do wszystkiego na chłod-
no. Tułam się po polskim rynku muzycznym już od wielu 
lat, więc zdążyłam nabrać dystansu, dlatego staram się 
za bardzo nie zachłysnąć, mówiąc sobie, że przecież nie 
jest to znów nie wiadomo jaki spektakularny sukces. Chcę 
dalej konsekwentnie dążyć do tego, by robić muzykę, bo 
dla mnie to jest najważniejsze. Nagrody są super, ale nie 
są one najistotniejsze, liczy się tworzenie dobrej muzy-
ki. Album „A kysz!” jest już właściwie za mną, wiosną i la-
tem zagramy jeszcze ostatnie koncerty, bo z tym reper-
tuarem, tak naprawdę mieliśmy tylko jedną trasę klubo-
wą, więc chcemy, by utwory z tej płyty usłyszało jak naj-
więcej osób. Z drugiej strony piosenki „Malinowy chru-
śniak” i „Kundel bury” są już na rynku dwa lata, więc pora 
zabrać się za coś nowego.
Co to będzie?

Nikomu tego nie zdradzam. Mogę tylko powiedzieć, 
że rozpoczęliśmy pracę nad nową płytą, ale dziś jeszcze 
nie wiem kiedy będzie można jej posłuchać. Może za rok?
Czym zaskoczy Pani fanów?

Jazzu raczej nie zacznę grać, metalu też chyba 
nie (śmiech). Będzie to więc kontynuacja brzmienia  
„A kysz!”, ale na pewno nie będzie tak samo. Będzie… doj-
rzalej. To chyba najwłaściwsze słowo, by określić to, jaka 
będzie moja druga płyta. Będzie dojrzalsza.

Uczestniczyła Pani w wielu programach typu  
talent show – „Od przedszkola do Opola”, „Szan-
sa na sukces”, „Mam talent!”, „X Factor”. Czy warto 
było szukać swojej szansy w tego typu produkcjach?  
Co dały Pani te programy, oprócz męża, poznanego 
podobno w trakcie X Factor.

Tak! To z pewnością największa wartość, jaką stamtąd 
wyniosłam (śmiech). Udział w takich programach to indy-
widualna sprawa. Zaczynałam jako dziecko, uczestnicząc 
w różnych festiwalach i „talent showach”, bo chciałam się 
sprawdzić, ale podpatrywałam też moje idolki, które star-
towały w „Idolu”, Anię Dąbrowską czy Monikę Brodkę. By-
łam podekscytowana i zafascynowana, ale była we mnie 
też zwyczajna nastoletnia chęć sprawdzenia samej sie-
bie. I dziś niczego nie żałuję. Niektórym takie programy 
pomagają: jest wielu fantastycznych wokalistów, którzy 
tworzą genialną muzykę i wywodzą się właśnie z takich 
programów; innym wręcz przeciwnie – aż szkodzą, więc 
to bardzo indywidualna sprawa. Jedyne, co mogę podpo-
wiedzieć młodym osobom: „Bądźcie sobą!”. To jest naj-
ważniejsze. Trzeba być konsekwentnym, nie dać się zma-
nipulować i wciągnąć w coś, czego nie jest się pewnym.  
Nie warto nikogo udawać.
W takich programach pewnie jest o to wyjątko-
wo trudno?

Bycie sobą faktycznie nie jest takie proste i oczywiste. 
Wiele osób nie bardzo wie, czego chce i co chciałyby osią-
gnąć. Ja sama tak naprawdę dowiedziałam się, co to zna-
czy być sobą, dopiero podczas tworzenia płyty „A kysz!”. 

Rozmawiała Sabina Horzela-Piskula

– Lubię wsiąść na rower i wybrać się na prze-
jażdżkę po okolicy, by poznać nowe miejsca – tłu-
maczy. Wracając do centrum, wstąpił jeszcze na 
cmentarz, by, jak to ma w zwyczaju, nazbierać  
w śmietniku trochę sztucznych kwiatów, któ-
re później w czasie koncertu rozrzuci wśród fa-
nów zespołu. – Wychowałem się na blokowisku 
na warszawskiej Woli, ale za sprawą mojego taty 
od najmłodszych lat mnóstwo czasu spędzali-
śmy na łonie natury. Tata zabierał mnie nie tyl-
ko do parków, ale też do pegieerów i na… cmen-
tarze. Te są na ogół enklawami przyrody, więc na 
cmentarzach dokarmialiśmy sikorki i wiewiórki. 
Tam zawsze jest cicho i spokojnie. Choć czasy 
mamy niby ekologiczne, to jednak nasza cywili-
zacja coraz bardziej oddala się od natury. Ta eko-
logia też często wydaje się powierzchowna, ale 
lepszy rydz niż nic – mówi Włodek Dembowski.

Jego teksty są wyjątkowe, mają własną poety-
kę, styl i rytm. – Moja mama była polonistką, więc 
dzięki niej szybko nauczyłem się czytać i już na 
początku podstawówki pisałem wierszyki. Póź-
niej tworzyłem krótkie formy literackie i chciałem  

zostać pisarzem. Chłopaków z zespołu spotkałem 
na jakiejś imprezie na działkach; od słowa do słowa 
okazało się, że szukają tekściarza. Przyszedłem na 
pierwszą próbę i tak się zaczęło. Moje teksty wy-
nikają wprost z mojej życiowej filozofii. Jeżeli nie 
damy się zaszufladkować, nie będziemy myśleć 
schematami i nie zostaniemy niewolnikami wła-
snych przekonań, to możemy w życiu przeżyć na-
prawdę dużo wspaniałych rzeczy – przekonuje.

Ich muzyka ewoluuje, ale bardzo powoli. – Na 
pewno jesteśmy coraz bardziej profesjonal-
ni. Wciąż szukamy naszego charakterystyczne-
go optymalnego 
brzmienia. Z jed-
nej strony ma być 
ono nowatorskie 
i niezależne, ale 
z drugiej szuka-
my złotego środ-
ka, by brzmia-
ło to jak najbar-
dziej komercyjnie. 
Muzyka Łąki Łan  

to komercja przyszłości, która właśnie się za-
czyna, bo na nasze koncerty przychodzi coraz 
więcej ludzi. Wciąż robimy to, co lubimy, świet-
nie razem się bawimy, również w czasie koncer-
tów. Mamy dystans do siebie i do rzeczywistości,  
no i na nic się nie silimy. Nasza łąkowa kraina istnie-
je w realu, co roku to się dzieje w Kazimierzu Dol-
nym, gdzie organizuję festiwal Kazimiernikejszyn.  
W dniach od 12 do 15 lipca odbędzie się jego pią-
ta edycja. Serdecznie zapraszam! – mówi Wło-
dek Dembowski.

Rozmawiał Wacław Troszka

Łąki Łan, czyli Paprodziad i inni

Włodek Dembowski (pierwszy z lewej) z grupą znajomych z Rybnika 
i Katowic

jedna z gwiazd majówki Daria Zawiałow kocha występy 
plenerowe. Na Kampusie wykonała utwory z debiutanckiego 
albumu „a kysz!” 
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Podobnie jak przed rokiem niewiele ponad 
402 tys. zł otrzyma schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Wielopolu, prowadzone przez tamtej-
szą Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Kwota ta 
obejmuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, 
głównie psami i kotami, ich wyłapywanie na tere-
nie miasta, kastrację i sterylizację oraz poszuki-
wanie dla nich nowych właścicieli. W porównaniu 
z ubiegłorocznym programem o ponad 7,5 tys. zł  
mniej (21.600 zł) przeznaczono na sterylizację i ka-
strację wolno żyjących kotów (umowa z gabine-
tem weterynaryjnym) i zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń dro-
gowych z udziałem bezdomnych zwierząt. Dwa,  

a nie cztery tysiące zł ma zapewnić doraźne miejsce  
w gospodarstwie rolnym bezpańskim zwierzętom 
gospodarskim (zdarzenia takie należą do rzadko-
ści; ostatnie miało miejsce w 2014 roku, gdy do 
gospodarstwa przy ul. Niedobczyckiej straż miej-
ska dowiozła błąkającą się kozę, której właściciela 
nie udało się ustalić). Zgodnie z programem tysiąc 
złotych mniej (3,5 tys. zł) otrzymają karmiciele na 
dokarmianie kotów wolno żyjących.

– Były wnioski o podniesienie tych kwot,  
ale szukamy oszczędności, dlatego są one nie-
co niższe niż przed rokiem, jednak powinny wy-
starczyć. Jeżeli okaże się, że środków na realiza-
cję programu zabraknie, to poprosimy radnych  

o ich zwiększenie – mówił Janusz Koper 22 marca 
w trakcie sesji rady miasta, podczas której przyję-
to program. Wiceprezydent wspomniał też o pró-
bach nadużywania tej uchwały przez osoby, które 
chcą dokarmiać, leczyć lub sterylizować koty, ale 
niekoniecznie te dziko żyjące. – Z informacji prze-
kazywanych przez weterynarza, sadząc po stanie 
zdrowia, wyglądzie, a czasami nawet nadmiernej 
tuszy można stwierdzić, że niektóre ze zwierząt 
na pewno nie są dziko żyjące. Dlatego próbujemy 
nad tym zapanować, bo okazuje się, że pomysło-
wość naszych mieszkańców nie zna granic – mó-
wił Janusz Koper. Wiceprezydent przypomniał też,  
że miasto realizuje wiele działań nieuwzględnio-
nych w programie – w Rybniku powstały cztery 
wybiegi dla psów, wybudowano i ustawiono 11 
domków dla kotów dziko żyjących oraz 20 poide-
łek dla psów – osiem na wybiegach, pozostałe przy 
budynkach użyteczności publicznej. W parkach 
pojawiły się z kolei hotele dla owadów. 

(S)

– Jesteście przyszłością Rybnika i macie okazję porzą-
dzić nim przez dwa dni. Niech to miasto odmłodnieje! – mó-
wił prezydent Piotr Kuczera studentom Wydziału Bizne-
su, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomiczne-
go 10 maja w Kampusie, przekazując im symboliczny klucz 
do miasta. Po raz pierwszy odebrała go Łucja Buława, stu-
dentka drugiego roku finansów i rachunkowości, miesz-
kanka Żywca. – Do studiowania w Rybniku skłonił mnie 
kierunek i jego praktyczny profil, ale kiedy przyjechałam  

tutaj złożyć papiery, wprost urzekło mnie samo miejsce. 
Dziś cieszę się z rodzinnej atmosfery, którą tworzymy tu-
taj razem z innymi studentami – mówi Łucja. W czasie te-
gorocznych juwenaliów zrezygnowano ze studenckiej pa-
rady, która z roku na rok marniała w oczach, w zamian zde-
cydowano się powrócić do dnia sportu, co okazało się traf-
nym pomysłem. – Postanowiliśmy w inny sposób zintegro-
wać studentów i rybnicką młodzież, zapewniając im nieco 
ruchu i aktywności sportowej. W kilku nietypowych kon-

kurencjach bierze udział siedem 
drużyn liczących po 10 osób 
oraz kibice, więc bawi się tu-
taj około 100 osób – mówi We-
ronika Hałas. Studenci, mło-
dzież rybnickich szkół średnich 
i przedstawiciele Duszpaster-
stwa Akademickiego rywalizo-
wali m.in. w slalomie z hulajno-
gami, wyścigu skrzynek, ska-
kali w workach i transportowa-
li wodę w nietypowych naczy-
niach. Stawką był puchar dzie-
kana wydziału, dr. inż. Tomasza 
Zielińskiego, który ostatecz-
nie zdobyli uczniowie IV LO,  
a nagrody i dyplomy licealistom  

z Chwałowic wręczył sam Jerzy Buzek, goszczący tego dnia 
w Rybniku. Dzień później (11 maja) na scenie w Kampusie 
odbył się koncert z udziałem czterech wykonawców zapro-
szonych przez organizatorów – Radę Studentów Wydziału 
Biznesu, Finansów i Administracji UE, Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Młodzieży i Duszpasterstwo Akademickie Rybnik, 
przy wsparciu miasta, starostwa i sponsorów. – Bawiło się 
z nami około 3,5 tys. osób, czyli więcej niż przed rokiem, 
oczywiście byli to nie tylko studenci, których na wydzia-
le jest teraz około 300. Sporo osób przyciągnęła gwiaz-
da wieczoru, czyli Tede, który nawiązał fajny kontakt z wi-
downią, ale największa publiczność bawiła się na koncer-
cie raperów Bas Tajpan i Bob One. Cały wieczór był bar-
dzo udany, mimo ulewy i burzy, jaka już na początku prze-
szła nad Kampusem. Na chwilę wyłączyliśmy nawet gło-
śniki, ale po 20 minutach wyszło słońce i dobra pogoda nie 
zmieniła się już do końca imprezy. Jesteśmy bardzo zado-
woleni, że juwenalia były tak udane, co nie byłoby możliwe 
bez zaangażowania wielu osób, również poprzednich or-
ganizatorów – mówi Weronika Hałas, studentka trzeciego 
roku, która kończy już studia na rybnickim wydziale. Planu-
je jednak dalsze studia magisterskie, chce też podjąć pracę 
i współpracować z organizatorami przyszłorocznych juwe-
naliów, bo – jak mówi – trudno się z tym miejscem i z tą im-
prezą rozstać, co najlepiej widać na przykładzie byłych już 
studentów i organizatorów: Darii Jędrzejko, Dawida Pasto-
ra czy Bartosza Gajdy, którzy nadal angażują się w rybnic-
kie juwenalia. – To były moje najlepsze lata. Każdemu pole-
cam dołączenie do samorządu studenckiego, bo naprawdę 
jesteśmy z sobą bardzo zżyci i tworzymy tutaj taką małą 
rodzinę – przekonuje Weronika. Niestety, większość tego-
rocznych organizatorów kończy studia i żegna się z rybnic-
ką uczelnią. Pałeczkę ma przejąć Łucja Buława. 

(S)

J u w e n a l i a  p o  n o w e m u

Po raz pierwszy zrezygnowano z ulicznej parady, a klucz do miasta prezydent 
przekazał studentom nie w urzędzie, ale w Kampusie, podczas dnia sportu,  
do organizacji którego powrócono po kilku latach przerwy. – Tegoroczne juwenalia 
były wyjątkowo udane – podsumowuje zmiany Weronika Hałas, rzecznik prasowa 
imprezy.

Dla braci mniejszych

Zamiast parady dzień sportu, czyli aktywny sposób na integrację studentów z młodzieżą rybnickich 
szkół średnich

O ponad 10,5 tysiąca złotych mniej niż przed rokiem przeznaczy 
miasto na realizację obowiązkowego „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. Na rok 2018 
zaplanowano na ten cel ponad 429 tys. zł.
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O ETYCE W BIZNESIE. 10 maja w Kampusie, w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego odbył się II mię-
dzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju zorganizowany przez Śląskie Centrum Etyki 
Biznesu wespół z miastem. W czasie dyskusji z udziałem byłego premiera jerzego Buzka i prezydenta Ryb-
nika Piotra Kuczery, ale też byłego wojewody Zygmunta Łukaszczyka i prezesa rybnickich wodociągów dr. 
janusza Karwota dyskutowano m.in. o tzw. gospodarce okrężnej (circular economy), która wzorując się na 
naturalnych ekosystemach dąży do radykalnego zmniejszenia liczby zalegających odpadów.

PIKNIK PRZY SZKOLE. 19 maja na terenach sportowo-rekreacyjnych Zespołu Szkół nr 6 w Boguszowi-
cach Starych odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez szkołę i radę dzielnicy. jednym z jego celów 
było zaprezentowanie mieszkańcom nowo powstałych boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz placu zabaw, 
z których to obiektów (kosztowały 933 tys. zł), po godzinach pracy szkoły mogą śmiało korzystać. atrak-
cji na pikniku nie brakowało. Radny Łukasz Kłosek, będący też przewodniczącym rady dzielnicy, zapowia-
da, że kolejny piknik odbędzie się w czerwcu.

REjESTRaCja Z KaRTĄ. Za zarejestrowanie samochodu i inne formalności załatwiane w magistrackim 
wydziale komunikacji można już zapłacić kartą płatniczą nie odchodząc od stanowiska. Wcześniej płatno-
ści trzeba było dokonywać piętro wyżej w kasie urzędu. Życie petentom ułatwiono też organizując na par-
terze urzędu poczekalnię, gdzie na siedząco mogą śledzić monitor wyświetlający obsługiwane numerki sys-
temu kolejkowego. Wydział komunikacji to najbardziej oblegany wydział urzędu; codziennie 11 urzędniczek 
obsługuje tu około 300 petentów.

ROCZNICOWE PORZĄDKI. Z okazji 132. rocznicy otwarcia szpitala psychiatrycznego radny mariusz Wi-
śniewski, małgorzata Płoszaj i prezes boguszowickiego Stowarzyszenia 17-tka Grzegorz Głupczyk z ucznia-
mi SP nr 18 w Boguszowicach Osiedlu i z SP nr 21 w Niedobczycach oraz strażakami z OSP Wielopole zro-
bili gruntowne porządki na zapomnianym cmentarzu pacjentów psychiatryka nad rzeką Rudą w Wielopo-
lu. Porządkowanie zaniedbanego cmentarza cztery lata temu zainicjowało Forum Obywateli Rybnika, póź-
niej dołączyły kolejne osoby i strażacy.

WODOmaT FajNY jEST! Po raz piąty rybnickie wodociągi zorganizowały konkurs plastyczny dla uczniów 
rybnickich szkół. Tym razem młodzi ludzie mieli zachęcić swoimi pracami do korzystania z wodomatu, a ha-
sło konkursu na plakat brzmiało „...bo wodomat fajny jest!”. Do PWiK wpłynęła rekordowa liczba 761 prac 
i – jak podkreślają organizatorzy – uczniowskie hasła reklamowe i pomysły graficzne ukazujące walory wo-
domatu były niezwykle trafne, więc kierownictwo wodociągów nie wyklucza, że z nich skorzysta. Laureata-
mi konkursu zostali: Wojciech musiolik, maciej mandel, marta Pomykoł i Oliwier Biegański, a w starszej grupie

EKOTaRGI. 19 i 20 maja w hali Ekonomika odbyły się zorganizowane przez firmę Promocja z Wadowic pod 
patronatem miasta targi budowlane, których hasłem przewodnim było „Czyste powietrze dla Rybnika”. Swo-
ją ofertę m.in. z zakresu ogrzewania i ocieplania budynków zaprezentowało blisko 80 wystawców, głównie 
z Rybnika i z subregionu. W ciągu dwóch dni targi odwiedziło blisko 1500 osób. Nagrodę prezydenta Rybni-
ka i starosty rybnickiego za najlepszy ekoprodukt targów otrzymała firma Kotłostal z Pleszewa za swój ko-
cioł na pelet. Swoje stoiska wystawiły też fundacja Ekoterm Silesia i ekopatrol straży miejskiej (na zdjęciu).  

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



maTURa Z KILKOma NIEWIaDOmYmI. – matura z matematyki na poziomie rozszerzonym nie należała do 
najłatwiejszych. Rozwiązania niektórych zadań były skomplikowane i przede wszystkim czasochłonne. Wielu 
uczniów nie wyrobiło się w 180 minutach, tracąc sporo czasu m.in. na zadaniach z kombinatoryki czy geometrii. 
jeśli chodzi o maturę z matematyki na poziomie podstawowym, tutaj było mniej powodów do narzekań i nawet 
słabsi uczniowie nie powinni mieć kłopotów z uzyskaniem 30 proc. potrzebnych do zdania egzaminu – podsu-
mowuje adam Doliba, matematyk z I LO. W Rybniku do matury z matematyki na poziomie podstawowym przy-
stąpiło 1721 osób, a na rozszerzonym – aż 541 i faktycznie sporo z nich wyszło z egzaminu niezadowolonych. 
jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w jaworznie – w naszym mieście do matury z języka polskiego na 
poziomie podstawowym przystąpiło 1545 osób, z angielskiego – 1537, a wśród zdających byli też absolwen-
ci z lat ubiegłych, którym albo powinęła się noga, albo chcieli poprawić swój maturalny wynik. maturzyści mu-
sieli też zdać egzaminy ustne z języka polskiego i obcego oraz napisać przynajmniej jeden egzamin z wybranego 
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Rybniccy maturzyści (na zdj. abiturienci II LO) najchętniej 
wybierali język angielski (982 osób) i wspomnianą już matematykę (541), ale też polski (337) i geografię (323), 
najrzadziej język włoski (2) oraz język łaciński i kulturę antyczną (3). Wyniki matur znane będą dopiero 3 lipca.

GRaCZKI Na RYNKU. – Chcemy połączyć pokolenia i zachęcić dziadków, by opowiedzieli swoim wnukom, 
w co bawili się, kiedy byli w ich wieku, a dzieci oderwać od komputerów i pokazać im, że można spędzać czas 
inaczej. młode pokolenie będzie z kolei uczyć starszych obsługi smartfonów czy tabletów. I jak pokazują wcze-
śniejsze edycje tego projektu, to się udaje – dzieci są dumne ze swoich dziadków, kiedy ci uczą je toczenia 
felgi czy gry w klipę, a starszych cieszą umiejętności dzieci – mówi Ewa Czajkowska o projekcie „Nowa ener-
gia na śląskim podwórku”, którego trzecią edycję zainaugurowano 20 maja na rybnickim rynku, gdzie przy 
akompaniamencie akordeonu dzieci bawiły się w często zapomniane już gry i wyliczanki. Kolejne zajęcia będą 
się odbywać cyklicznie od 21 czerwca do 19 lipca w każde czwartkowe popołudnie w Klubie Energetyka Fun-
dacji PGE Energia Ciepła, która projekt dofinansowała. W trakcie bezpłatnych zajęć uczestnicy (dwie grupy 
po 20 osób) poznają też śląskie tradycje, spędzą czas przy ognisku i ukiszą kapustę wspólnie z Kołem Go-
spodyń Wiejskich z Czernicy. – Nowością będą spotkania z udziałem obcokrajowców mieszkających w Ryb-
niku, którzy opowiedzą o dzieciństwie w Irlandii czy na Tajwanie – mówi Ewa Czajkowska. – Do udziału za-
praszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat wraz z dziadkami. Ważna jest energia, chęć zabawy i zrobienia cze-
goś wspólnie ze swoimi wnukami – dodaje Grażyna Zajączkowska. (Zapisy: tel. 604 168 834, 502 712 055)..

WSPOmNIENIa Na jUBILEUSZ. – 120 autorów opisuje 250 dawnych instruktorów i pamiętne wydarze-
nia – mówi Zbigniew Soroczan (na zdj.) o książce „Z dziejów rybnickiego harcerstwa. Gawęda o instrukto-
rach harcerskich Hufca Ziemi Rybnickiej”. Zaprezentowano ją 19 maja w auli CKI Politechniki Śląskiej pod-
czas spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” – Krąg Rybnik, sku-
piające byłych instruktorów ZHP, które książkę wydało (300 egzemplarzy). Okazją ku temu stały się przy-
padające w tym roku jubileusze – stulecie Związku Harcerstwa Polskiego i 95. rocznica powstania Hufca 
Ziemi Rybnickiej. – To trzecia nasza książka będąca kontynuacją cyklu o harcerstwie ziemi rybnickiej – mówi 
Zbigniew Soroczan, współautor książki i przewodniczący stowarzyszenia, który z harcerstwem jest zwią-
zany od grudnia 1956 roku, a przez 20 lat (od września 1971 do marca 1991) był komendantem rybnic-
kiego hufca. Najstarszym rybnickim harcerzem jest mieszkający w Niedobczycach 95-letni rówieśnik huf-
ca druh Paweł Zdebel. Niewiele młodszy jest adam Ochojski (92 lata), który również zamieścił w książce 
swoje wspomnienia. – Reprezentuję 5. Drużynę Harcerską przy rybnickiej SP nr 2. Rybnik został wyzwo-
lony 26 marca 1945 roku, a myśmy już w sierpniu maszerowali piechotą na obóz w jejkowicach. Na pro-
wiant składali się rodzice harcerzy – wspominał adam Ochojski podczas spotkania.
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UmOWY HURTEm. 17 maja w remizie OSP Gotartowice marszałek województwa Wojciech Saługa pod-
pisał z przedstawicielami 28 gmin i działających w nich ochotniczych straży pożarnych umowy, na mocy 
których te ostatnie otrzymają dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu, na ogół nowych wo-
zów. Taką umowę w asyście prezesa OSP Gotartowice marcina Zimończyka podpisał z marszałkiem prezy-
dent Piotr Kuczera. Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego w zestaw na-
rzędzi hydraulicznych do ratowania ofiar wypadków drogowych, gotartowiccy ochotnicy otrzymają w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego prawie 437 tys zł; resztę - 444 tys. zł - dołoży miasto. W su-
mie dzięki dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego 28 jednostek OSP z terenu całego województw za-
kupi sprzęt gaśniczy wart ponad 11 mln zł.

Dziś OSP Gotartowice ma na swoim wyposażeniu stara z 1983 roku i przejętego po „służbie” w zawo-
dowej straży steyra z 1987 roku, który ma zbiornik na 11 ton wody. Nowy samochód pozwoli spełnić wy-
mogi stawiane jednostkom tworzącym Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Ochotnicy z Gotartowic już 
dziś jeżdżą do wypadków, które zdarzają się na pobliskiej autostradzie a1, a w przyszłości będą też obsłu-
giwać drogę Racibórz - Pszczyna.   
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DZIEŃ Z EUROPĄ. Czy Hans Christian andersen reżyserował filmy? jaki kształt mają Włochy i co na 
deser jedzą austriacy? – to tylko niektóre z pytań, na które odpowiadali uczestnicy europejskiego koła 
fortuny, które 12 maja stanęło przed Halo! Rybnik. – 9 maja obchodzimy urodziny Unii Europejskiej i wła-
śnie z tej okazji chcemy dziś świętować wspólnie z mieszkańcami miasta – mówi małgorzata Sołtys z 
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik. mieszkańcy mogli też wziąć udział w warszta-
tach, zrobić sobie selfie z maskotką Unii Europejskiej (niebieska gąsienica Syriusz) i podzielić się swo-
imi opiniami na temat UE. ankietę przygotował Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik, 
który działa w mieście od stycznia. – Udzielamy informacji na temat UE, prowadzimy lekcje europej-
skie i warsztaty zarówno dla przedszkolaków, jak i dla uczniów klas maturalnych, odwiedzamy też klu-
by seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku, organizujemy konkursy, wydajemy własne publikacje i or-
ganizujemy konsultacje w Rybniku, Katowicach i Zabrzu. Prowadzimy też Europejski Panel Obywatela, 
czyli rodzaj debaty z mieszkańcami. Słuchamy tego, co mają do powiedzenia, i dostarczamy im wie-
dzę, której rzeczywiście potrzebują, bo „Bruksela” potrafi oderwać się od obywateli, więc my staramy 
się ją przybliżyć – mówi małgorzata Sołtys.

ZWYCIĘŻYŁ SKaNDYNaW Z KRWI I KOŚCI. Pies tybetańskiej rasy lhasa apso zdobył tytuł najpiękniejszego czwo-
ronoga rybnickiej 37. krajowej wystawy psów rasowych. Urodzony w Finlandii, a mieszkający na stałe w Norwegii 
pięcioletni King 6 maja w ośrodku w Kamieniu pokonał niemal 900 mniejszych i większych od siebie psów, któ-
rych budowę, urodę, usposobienie, a nawet odporność na stres oceniali sędziowie. – jest królem ringu, kocha wy-
stawy, a w domu jest przesympatycznym psem, z którym przebywanie jest czystą przyjemnością. Psy tej rasy są 
z natury nieufne i czujne. Są też fantastycznymi towarzyszami, świetnie dogadują się z dziećmi i starszymi oso-
bami. Przystosowują się do naszego stylu życia: gdy jesteśmy aktywni, też są aktywne, jeśli nad spacer przedkła-
damy kanapę, one również stają się „kanapowcami” – mówi małgorzata moskała, której hodowla w mysłowicach 
pełni rolę handlera, przygotowującego do wystaw i wystawiającego psy właścicieli, którzy sami nie mogą lub nie 
chcą tego zrobić. Tak właśnie jest w przypadku Kinga, który w Europie kontynentalnej zdobył wiele prestiżowych 
tytułów, a za jakiś czas wraca do Norwegii. Kolejną, ale już ostatnią krajową wystawę psów rasowych w Kamieniu 
zaplanowano na 7 października, a dzień wcześniej odbędzie się tam prezentacja psów myśliwskich. W przyszłym 
roku rybnicki oddział Polskiego Związku Kynologicznego po raz pierwszy zorganizuje w Kamieniu międzynarodo-
wą wystawę psów rasowych. Potrwa dwa dni – 31 sierpnia i 1 września.

KLaCHaLI Na PLaCU. – jest tu zacisznie i klimatycznie, więc zapraszamy na kawę i herbatę, by po-
słuchać muzyki, poklachać lub podzielić się swoimi pasjami. To miejsce przyjazne dla każdego – mówi Li-
dia Białecka z Halo! Rybnik o ogródku, który stanowi zaplecze XIX-wiecznej kamienicy, w której mieści się 
punkt informacji miejskiej. Nowy sezon zainaugurowano tam 26 kwietnia bluesowo-jazzowym koncertem 
zespołu Czarny miś stylizowanym na kapelę podwórkową oraz opowieściami michała Palicy, mieszkańca 
Śródmieścia i sąsiada Halo! Rybnik. Tym razem pasjonat historii, autor artykułów i książek o Rybniku, opo-
wiedział o przedwojennym Śródmieściu, jego placach i ulicach, ale też o mieszkańcach i różnych aspek-
tach ówczesnego życia. Dzięki jednodniówce złożonej z wybranych artykułów, jakie ukazały się w 1935 
roku w „Sztandarze Polskim” i „Gazecie Rybnickiej”, można było przeczytać m.in. o 41 rybniczanach, któ-
rzy zachorowali po spożyciu mięsa „niesumiennego rzeźnika” i o pieniądzach ukrytych w beczce w sto-
dole niejakich Kulikowskich. – Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie mieszkańcy Śródmieścia, nasi sąsiedzi 
i przyjaciele. Skorzystaliśmy też z projektu Rybnik ReWITa – mówiła Lidia Białecka podczas otwarcia se-
zonu na „placu”, który ozdobiły pamiątki przekazane przez przyjaciół Halo! Rybnik. Stary byfyj odmalował 
adam Grzegorzek, a pierwsi goście klachali o Śródmieściu, rozgrzewając się tradycyjną śląską wodzionką.

TRUD, OFIaRNOŚĆ I ODWaGa. – Dziękuję za wasz trud, ofiarność i odwagę – mówił 18 maja bryg. Woj-
ciech Kruczek, komendant miejski państwowej straży pożarnej w Rybniku podczas uroczystości z oka-
zji przypadającego 4 maja Dnia Strażaka na rybnickim rynku. Święto, zainaugurowane podniesieniem flagi  
i odegraniem hymnu państwowego, było okazją do wręczenia najlepszym rybnickim strażakom medali, od-
znaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. – Tegoroczne obchody zbiegają się z jubileuszem 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzisiaj nadal jesteśmy odpowiedzialni za ratowanie życia, zdro-
wia i mienia ludzi, a wraz z rozwojem cywilizacji mierzymy się z nowymi wyzwaniami. By im sprostać przy-
wiązujemy wagę do profesjonalnego wyszkolenia, a zdobytą wiedzę przekazujemy także wspierającym nas 
druhom-ochotnikom – mówił Wojciech Kruczek. W ubiegłym roku rybniccy strażacy do akcji wyjeżdżali po-
nad 2320 razy, a dzięki przychylności władz samorządowych, komendy wojewódzkiej i wojewódzkiego fun-
duszu ochrony środowiska wzbogacili się o dwa nowoczesne wozy: gaśniczy i rozpoznawczo-ratowniczy. 
Podczas uroczystości na rynku odczytano list, jaki do świętujących skierował minister spraw wewnętrz-
nych i administracji joachim Brudziński, a spokojnej służby i bezpiecznych akcji życzył m.in. zastępca pre-
zydenta Rybnika janusz Koper.

21Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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W fotograficznym skrócie



Geneza jej powstania jest dość oczy-
wista; co rusz do Kabaretu Młodych Pa-
nów zgłaszały się z prośbą o pomoc finan-
sową pojedyncze osoby i całe instytucje. 
Tak zrodził się pomysł powołania do ży-

cia fundacji, która zajmowałaby się facho-
wym udzielaniem takiej pomocy. Pomysł 
szybko nabrał realnych kształtów. W cią-
gu pierwszego roku swej działalności fun-
dacja Piątka przekazała potrzebującym po-
nad 162 tys. zł. – Środki te trafiły do osób 
prywatnych, instytucji i organizacji poza-
rządowych – mówi prezes Piątki Piotr So-
bik, zwracając uwagę, że pieniądze te nie 
pochodzą ze zbiórek publicznych czy da-
rowizn, ale są zyskiem z organizowanych 
przez fundację biletowanych imprez do-
broczynnych. Te najważniejsze to odbywa-
jący się w ramach Dni Rybnika stadionowy 
kabaRYJton oraz Legendarny Kosmiczny 
Mecz, który w ubiegłym roku doczekał się 
swojej letniej futbolowej edycji, ta z udzia-
łem m.in. Adama Małysza i kierowcy raj-
dowego Kajetana Kajetanowicza, odby-
ła się również na Stadionie Miejskim przy 
ul. Gliwickiej. Zimowa, siatkarska edycja, 
która co roku odbywa się w hali MOSiR-u  
w Boguszowicach, jest organizowana w ra-
mach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

1 czerwca Kosmiczny Mecz    •    17 czerwca kabaRYJton

Fundacja na piątkę
Całkiem niedawno fundacja Piątka stworzona przez pięciu członków 

Kabaretu Młodych Panów podsumowała pierwszy rok swojej 
charytatywnej działalności. Nie ma żartów, jest za to konkretna pomoc 
potrzebującym.

Uczestnicy ubiegłorocznego Legendarnego Kosmicznego meczu na rybnickim stadionie, w środku adam małysz

mocy. W tym roku zebrano tam dla niej bli-
sko 21 tys. zł.

Nie jest tajemnicą, że jeden z „mło-
dych panów”, Robert Korólczyk, miesz-
ka w Świdnicy. Od pięciu lat organizowana 

jest tam przed 
świętami Bo-
żego Narodze-
nia akcja cha-
rytatywna „Po-
dziel się z inny-
mi”. Tymi „in-
nymi” są osoby 
samotne i bez-
domne, a fina-
łem całej akcji 
jest organizo-
wana co roku 
23 grudnia wi-
gilijka w tam-
tejszym Schro-
nisku św. Bra-
ta Alberta. W 

ubiegłoroczną edycję akcji zaangażowa-
ła się fundacja Piątka. Dla potrzebujących 
zebrano m.in. 3600 produktów spożyw-
czych oraz kilkaset ubrań. – „Podziel się z 
innymi” to akcja zupełnie wyjątkowa, bo 
jednoczy nie tylko wolontariuszy i potrze-
bujących; widzimy też niesamowitą soli-
darność przedsiębiorców, restauratorów, 
sklepikarzy, urzędników i przedstawicieli 
innych instytucji. Pokazujemy w ten spo-
sób, że można współpracować ponad po-
działami i konkurencją dla wspólnego do-
bra – mówi Robert Korólczyk, który zamie-
rza przenieść tę akcję na grunt rybnicki.

Jednym z najciekawszych przedsięwzięć 
Piątki była współfinansowana przez mia-
sto ubiegłoroczna kampania profilaktycz-
na pod hasłem „Weź nie bierz” (#weźnie-
bierz), w którą zaangażował się Łukasz 
Kaczmarczyk z KMP. Jej celem było do-
tarcie do młodzieży z prostym przekazem, 
że wbrew temu, co się powszechnie są-
dzi, dopalacze są śmiertelnie niebezpiecz-
ne i mogą nie tylko młodym ludziom zruj-

nować życie. W ramach kampanii uczniów 
rybnickich szkół zaproszono do Teatru Zie-
mi Rybnickiej na bardzo sugestywny i no-
wocześnie zrealizowany spektakl warszaw-
skiego teatru Kamienica „Dopalacze. Sie-
dem stopni donikąd”. Obejrzało go łącznie 
ponad 3900 osób.

Kolejną odsłonę kampanii, którą są zain-
teresowane również ościenne samorządy, 
planuje się na wiosnę 2019 roku. 

W czasie spotkania prasowego, któ-
re jeszcze w lutym odbyło się w Zabytko-
wej Kopalni „Ignacy”, prezes fundacji Piąt-
ka Piotr Sobik podkreślał, że swój duży 
udział w powodzeniu przedsięwzięć funda-
cji ma miasto ze swoimi instytucjami kultu-
ry. – Siłą Rybnika są otwarte głowy urzęd-
ników – powiedział.

Wśród stowarzyszeń i fundacji, którym 
już zdążyła pomóc kabaretowa Piątka, są 
również dwie inne fundacje – Stworzenia 
Pana Smolenia i rybnicka Puls-Med Blisko 
Ciebie. Ta ostatnia zbiera fundusze na bu-
dowę i wyposażenie stacjonarnego hospi-
cjum, które zgodnie z przyjętą przez radę 
miasta uchwałą ma wybudować miasto.

Czerwcowe atrakcje
Tegoroczny czerwiec będzie dla fundacji 

Piątka wyjątkowy, w przeciągu kilkunastu 
dni na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwic-
kiej odbędą się dwie organizowane przez 
nią dobroczynne imprezy rozrywkowe  
– 1 czerwca, czyli w Dniu Dziecka Le-
gendarny Kosmiczny Mecz z udziałem 
gwiazd sportu, telewizji, kabaretu i estrady,  
a 17 czerwca doroczny już kabaRYJton or-
ganizowany w ramach Dni Rybnika. 

1 czerwca o godz. 18.00 na murawie ryb-
nickiego stadionu zagrają m.in. byli kadro-
wicze: Jacek Krzynówek, Maciej Żurawski  
i Dariusz Dziekanowski oraz Kamil Kosowski  
i Michał Żewłakow, a swój udział zapowiedział 
również były selekcjoner Antoni Piechniczek. 
W charytatywnym meczu wezmą też udział 
lekkoatleta Marek Plawgo i koszykarz Ceza-
ry Trybański – pierwszy Polak, który zagrał  
w NBA, najlepszej koszykarskiej lidze świata.

Publiczność zobaczy też w akcji, i to nie 
tylko na piłkarskiej murawie, kilku mło-
dych polskich sportowców – żużlowców 
Macieja Janowskiego ze Sparty Wrocław 
i któregoś z zawodników ROW-u Rybnik 
(Kacper Woryna ma w tym dniu startować  
w ćwierćfinale mistrzostw Polski w Krośnie).  
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Dyrekcja szkoły zaprasza do udziału w ju-
bileuszowych obchodach oraz towarzyszą-
cych im spotkaniach oraz imprezach roz-
rywkowych jej absolwentów, uczniów, by-
łych pracowników oraz przyjaciół i sympa-
tyków II LO. – Nasza szkoła zawsze zajmo-
wała istotne miejsce wśród instytucji oświa-
towych, nie tylko Rybnika i naszego regio-
nu, ale także województwa. Dawne Liceum 
Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej, od 
roku 1999 Liceum Ogólnokształcące im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a od 2008 
Zespół Szkół z Gimnazjum Dwujęzycznym 
nr 18 kształci i wychowuje kolejne pokolenia 
mieszkańców regionu, stając się synonimem 
edukacji na wysokim poziomie. Współtwo-
rzy także lokalne środowisko, przekazując 
uczniom nie tylko wiedzę i umiejętności, ale 
także kształtując postawy otwartości i cie-

kawości świata. Dla licznych pokoleń absol-
wentów naszej szkoły jubileusz będzie oka-
zją do wspólnego świętowania – mówi dy-
rektorka II LO Maria Malinowska.

Śmiało można powiedzieć, że dawna Han-
ka była kuźnią samorządowców. Na liście ab-
solwentów znajdziemy nie tylko pierwszego 
samorządowego prezydenta Rybnika Józe-
fa Makosza i jego bliskiego współpracownika 
Michała Śmigielskiego, ale też byłego burmi-
strza Cieszyna Jana Olbrychta, który od lat 
jest wysoko ocenianym europarlamentarzy-
stą. Drugim europosłem z grona absolwen-
tów ogólniaka jest Bolesław Piecha, który 
swą polityczną karierę również rozpoczynał 
od samorządu, będąc radnym rady miasta. 
Z kolei urzędujący prezydent Rybnika Piotr 
Kuczera, zanim wygrał wybory, uczył w II LO 
historii.                                                           (WaT)

Nie zabraknie przedstawicieli rowerowych 
sportów ekstremalnych; będą bracia Dawid 
i Szymon Godziek z Red Bull Team upra-
wiający MTB Freestyle oraz mistrz Polski 
w olimpijskiej dyscyplinie BMX Racing ryb-
niczanin Bartosz Giemza. Już dziś można 
przypuszczać, że ich udział w imprezie na 
kopaniu piłki się nie skończy.

W kosmicznym meczu zagra też silna re-
prezentacja Kabaretu Młodych Panów oraz 
inni uzdolnieni piłkarsko kabareciarze, m.in. 
Ewa Błachnio, Piotr Gumulec (kabaret Chy-
ba) oraz Przemysław Żejmo (kabaret Jurki). 
Z kolei świat muzyki będą reprezentować 
zespół Big Cyc oraz świetni raperzy – Sobo-
ta Miuosh, z których ten ostatni piłkarski de-
biut zaliczył w czasie ubiegłorocznego LKM. 
W Rybniku pojawią się również m.in.: Irek 
Bieleninik, Piotr Zelt i Tomasz Zubilewicz, 
a organizatorzy podkreślają, że składy obu 
drużyn, które zmierzą się w czerwcowym 
spotkaniu, wciąż są otwarte i nie wyklucza-
ją udziału kolejnych gwiazd. Nie zabraknie 
również przedstawicieli rybnickich drużyn, 
w tym piłkarek nożnych z TS ROW Rybnik. 

Całkowity dochód z LKM zostanie prze-
znaczony na działalność fundacji Piątka. Jej 
przedstawiciele zapowiadają, że część do-

chodu przeznaczą na rehabilitację żużlowca 
Tomasza Golloba, który przed rokiem do-
znał poważnego urazu kręgosłupa.

Bilety na Legendarny Kosmiczny 
Mecz są do nabycia m.in.: w kasie Teatru 
Ziemi Rybnickiej i w siedzibie KS ROW 
Rybnik na stadionie przy ul. Gliwickiej oraz 
serwisach internetowych (www.biletyna.
pl oraz www.kupbilet.pl). Ceny biletów: 
dzieci do lat 4 – wstęp wolny; dzieci 5-12 
lat – 5 zł; bilet normalny – 20 zł; trybuna 
kryta – 40 zł, wejściówka VIP A i B – 100 
zł. Więcej informacji na stronie interneto-
wej (www.legendarnykosmicznymecz.pl).

kabaRyJton, 
czyli Ryjek pod chmurką

17 czerwca na stadionie znów będzie się 
działo, bo właśnie wtedy odbędzie się trze-
cia edycja kabaRYJtonu, którego nazwa nie 
bez powodu odnosi się do jesiennego Ryjka. 
Kabaretowy festiwal odbywający się w elek-
trownianym Klubie Energetyka może oglą-
dać mocno ograniczona wobec faktyczne-
go zainteresowania liczba widzów. Tak zro-
dził się pomysł zorganizowania masowe-
go, plenerowego kabaretonu z udziałem  

ryjkowych kabaretów. Już jego pierwsza edy-
cja, która odbyła się w czerwcu 2016 roku,  
okazała się wielkim sukcesem. W tym roku 
publiczność będą bawić kabarety: Neo-
Nówka, Paranienormalni, Czesuaf (zwycięz-
ca ubiegłorocznego Ryjka) i Para Numer 2, 
czyli Ewa Błachnio (kiedyś kabaret Limo) 
i Łukasz Kaczmarczyk (Kabaret Młodych 
Panów) zdobywcy dwóch Złotych Koryt na 
ubiegłorocznym Ryjku oraz oczywiście Ka-
baret Młodych Panów i druga rybnicka for-
macja kabaretowa Kałasznikow. Początek 
o godz. 17.00.

I w tym przypadku całkowity dochód  
z imprezy zostanie przeznaczony na sta-
tutową działalność fundacji, ale spora jego 
część zasili też konto fundacji Stworze-
nia Pana Smolenia, którą Piątka wspiera  
od pierwszej edycji kabaRYJtonu. 

Bilety są do nabycia m.in.: w kasie Te-
atru Ziemi Rybnickiej oraz w salonach Em-
piku i STS, a także w serwisach interneto-
wych (www.biletyna.pl oraz www.kupbilet.
pl). Więcej informacji o kabaRYJtonie rów-
nież w internecie (www.kabaryjton.pl).

Wacław Troszka

70-lecie ii LO

Hanka i Frycz mają razem 70 lat
Program obchodów:

Godz. 10.00: msza św. w bazylice  
św. antoniego koncelebrowana przez 
arcybiskupa seniora Damiana Zimonia

Godz. 11.30: koncert jubileuszowy  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej w wy-
konaniu absolwentów szkoły; wystą-
pią m.in.: Katarzyna Oleś-Blacha (solist-
ka Opery Krakowskiej), Piotr Tłustocho-
wicz (uczestnik programu „The Voice of 
Poland”) i Marzena Dębska.

Od godz. 14.00: spotkania i imprezy 
na terenie II LO, m.in.: koncerty zespo-
łów Carrantuohill i Chwila nieuwagi 
oraz formacji Jarek Hanik & Friends, 
występy szkoły tańca Mix. Wieczo-
rem zabawa taneczna z towarzyszeniem 
big-bandu kWk Jankowice, a na ko-
niec występ bractwa Ognia „Spaleni”. 
O godz. 19.00 rozpocznie się zlot moto-
cyklowy absolwentów II LO.

Na jubileuszowych gości czeka wie-
le atrakcji: kawiarenki, prezentacje, wy-
stawy oraz tradycyjna loteria fantowa, 
w której główną nagrodą będzie rower.

8 czerwca II Liceum Ogólnokształcące, które za sprawą swoich 
patronów przez długie lata było nazywane Hanką (od Hanki Sawickiej), 
a obecnie jest znane jako Frycz (od Andrzeja Frycza Modrzewskiego), 
będzie świętować swoje 70-lecie.

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



Proponujemy zwrócić uwagę na najbar-
dziej wymowne i to dosłownie tego wystro-
ju elementy – inskrypcje, czyli krótkie napi-
sy zawierające wskazówki, sentencje i mą-
drości, będące często cytatami z Biblii. Nie 
rzucają się w oczy, więc ich odszukanie wy-
maga nieco zachodu. Drugi problem to ba-
riera językowa, bo są zapisane po łacinie,  
a dziś znajomość tego języka to zjawisko uni-
katowe, ale trudno, żeby było inaczej, skoro 
dziś w całym Rybniku łaciny i to w mocno  

ograniczonym zakresie i wymiarze godzin, 
uczy się już tylko jedna jedyna klasa w I LO. 
Ale od czego jest internet i pierwszy z brze-
gu – tłumacz Google, tłumaczący również 
z łaciny. Wystarczy wpisać łacińską frazę  
i kliknąć myszką, a w sekundzie wyświetli się 
polski tekst. 

– Co do inskrypcji nie ma żadnych instruk-
cji ani reguł. To jest tradycja tak stara, jak 
długo trwa sztuka chrześcijańska i są budo-
wane kościoły. Inskrypcje miały za zadanie  

przede wszystkim objaśnianie wiernym tego, 
co mogli zobaczyć w kościele (obrazy, rzeź-
by, płyty nagrobne, epitafia). Spotyka się też 
inskrypcje, które niczego nie objaśniają, ale 
same w sobie są informacją, np. cytatem z Pi-
sma Świętego, wezwaniem do modlitwy etc. 
Często pojawiały się tylko skróty, do dziś ta-
kie inskrypcje są wpisywane w ikony – mówi 
ks. dr Leszek Makówka, dyrektor Muzeum Ar-
chidiecezjalnego w Katowicach.

Nasza bazylika św. Antoniego ze swy-
mi najwyższymi w województwie śląskim 
wieżami (95 m) to bez wątpienia świątynia, 
wyjątkowa. Gotycka symetria, ład i regular-
ność rzucają się w oczy, zwłaszcza gdy je-
steśmy w jej wnętrzu. Ta symetria nie doty-
czy wyłącznie planu krzyża, na którym nasi 
przodkowie zbudowali ten kościół, czy cha-
rakterystycznych sklepień krzyżowo-że-
browych stanowiących konstrukcję stropu. 
Gdy przyjrzymy się ornamentom zdobiącym 
ołtarze czy balaski, zauważymy, że część  
z nich jest skomponowana właśnie w oparciu 
o symetrię. Uważne oko zauważy tu jeszcze 
wiele innych interesujących i pięknych de-
tali. Ale wróćmy do naszych inskrypcji. Na 
pierwsze natkniemy się, wchodząc do ba-
zyliki. Oczywiście pod warunkiem, że zbliża-
jąc się do drzwi, spojrzymy wyżej niż zwykle. 
W górnej ich części w tzw. płycinach zoba-
czymy łacińskie sentencje. Jest ich w sumie 
pięć, bo pięć par drzwi prowadzi do wnętrza  

Przeczytać Antoniczka
17 czerwca w bazylice św. Antoniego będzie obchodzony odpust parafialny, który co roku gromadzi rzeszę 

wiernych również spoza parafii, a nawet spoza Rybnika. Ta doroczna wizyta w „Antoniczku” to dobra okazja 
do tego, by z uwagą przyjrzeć się detalom wystroju tej neogotyckiej świątyni.

Wnętrze rybnickiej bazyliki – neogotyk w najpiękniejszym wydaniu

Efektowna ambona z biblijnym cytatem malowane inskrypcje ołtarza matki Boskiej Różańcowej
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„Antoniczka”. Wejścia znajdują się od połu-
dnia i od północy, ale główne wejście do ko-
ścioła znajduje się od strony zachodniej; są 
tu trzy pary drzwi; każda zwieńczona senten-
cją. Główne, środkowe, różnią się od pozosta-
łych nie tylko wielkością, ale przede wszyst-
kim materiałem, z którego zostały wykona-
ne. Te ciężkie, spiżowe drzwi w drugiej poło-
wie 2013 roku wstawił ówczesny proboszcz 
ks. Franciszek Musioł. Zdobią je postaci du-
chownych związanych z historią Kościoła w 
Polsce i na Górnym Śląsku. W górnej ich czę-
ści widnieje inskrypcja: „Venite ad Me omnes 
qui laboratis et onerati estis, et Ego reficiam 
vos”. To dość dobrze znany cytat z 11 roz-
działu ewangelii św. Mateusza: „Przyjdźcie 
do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię”. Taki sam cy-
tat widniał na starych drewnianych drzwiach, 
które zastąpiono spiżowymi. Szkoda tylko, 
że na tych ostatnich zapisano go z błędami.

Idąc od głównego wejścia w stronę prezbi-
terium, na pewno zwrócimy uwagę na usy-
tuowaną po prawej stronie bogato zdobio-
ną ambonę. Wykonał ją Carl Buhl, rzeźbiarz  
z Wrocławia. Blisko filara, na którym się 
wspiera, od strony zachodniej zauważy-
my wypisany złotymi literami kolejny cytat  

z Ewangelii: „Ego sum via et veritas et vita”, 
czyli „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Na 
tej samej ambonie, tyle że w górnej jej części, 
znajdziemy jeszcze jeden napis: „Et aperiens 
os suum docebat eos”, co znaczy „I otwarcie 
zaczął je nauczać”, co można wprost odnieść 
do przeznaczenia ambony, z której kiedyś re-
gularnie korzystali kaznodzieje.

I jeszcze jeden cytat tym razem z liturgii 
mszy świętej. Znajdziemy go w pięknym oł-
tarzu ku czci Matki Bożej Różańcowej, który, 
podobnie jak ambona, pochodzi z roku 1911. 
Powstał w Regensburgu w pracowni rzeź-
biarza Augustyna Jagera. Łacińskie napisy 
umieszczone na wijących się wstęgach, co 
nieco utrudnia ich odczytanie, namalowano 
w kwaterach rzeźbionej predelli (część ołta-
rza), zaś w górnej części tych kwater umiesz-
czono złotą płaskorzeźbioną dekorację z liści 
akantu. Po łacinie wymalowano tam słowa, 
które w czasie mszy św. wierni wypowiadają 
po wezwaniu kapłana „Oto Baranek Boży...”. 
Po łacinie brzmią one w sposób następujący: 
Domine, non sum dignus ut intres sub tec-
tum meum, sed tantum dic verbo, et sana-
bitur anima mea (Panie, nie jestem godzien, 
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tyl-
ko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja). 

Przypomnijmy, że neogotycką świątynię 
wybudowano jako drugi, dużo większy ko-
ściół dla parafii Matki Boskiej Bolesnej. To 
dlatego przyjęła się nazwa „nowy kościół”, 
której w odniesieniu do „Antoniczka” wielu 
starszych rybniczan wciąż używa. Nową pa-
rafię pod wezwaniem św. Antoniego wydzie-
lono z parafii Matki Boskiej Bolesnej dopie-
ro w połowie czerwca 1950 roku, natomiast 
pierwszy odpust parafialny obchodzono  
w nowej parafii dopiero rok później 17 czerw-
ca 1951 roku. Tegoroczny odpust u „Anto-
niczka” będzie więc świętowany dokładnie  
w 67. rocznicę tego pierwszego. To właśnie  
w czasie tamtych historycznych odpusto-
wych uroczystości w 1951 roku zabytkową 
figurę św. Antoniego Padewskiego wstawio-
no we wnękę ołtarza głównego. Wcześniej 
zajmowała ona miejsce w kaplicy w tyle ko-
ścioła, a przed wybudowaniem nowego ko-
ścioła w kapliczce, którą rozebrano krótko po 
ukończeniu jego budowy.

A tym, którzy chcieliby posłuchać mszalnej 
łaciny, przypominamy, że regularnie w Sta-
rym Kościele w każdą drugą niedzielę mie-
siąca o godz. 14 jest odprawiana msza try-
dencka, po łacinie. 

Wacław Troszka
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Emocje na warsztatach
Humaniści z Rybnika spotkali się w I Liceum Ogólnokształ-

cącym im. Powstańców Śl., aby uczestniczyć w 13. warszta-

tach humanistycznych, których tematem były emocje. Dwu-
dniowe warsztaty poprowadzili specjaliści z różnych dziedzin 
(dr michał Pabiś-Orzeszyna, dr Dawid matuszek, marta Bano-
ut, Wiktoria Niemiec i aleksandra jedynak, anna Kasprzak-Cho-
waniec i Wojciech Chowaniec), poruszając tematy emocji, filmu, 
tańca oraz organizując zabawy aktywizujące młodzież. Przygo-
towaniem warsztatów zajęli się uczniowie „Powstańców” pod 
kierownictwem nauczycieli języka polskiego.

Spotkanie z poezją 
10 kwietnia w Budowlance odbył się finał ósmej edycji mię-

dzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „daj mi SŁOWO”, organi-
zowanego przez Zespół Szkół Budowlanych i II LO w Wodzisła-
wiu. Na konkurs adresowany do młodych poetów z całego wo-
jewództwa wpłynęły 44 wiersze autorów z Rybnika, Wodzisła-
wia, jastrzębia, Radlina, marklowic i Żor. Oceniało je jury w skła-
dzie: Romana Piecha, Hanna Goszyc-Góreczna i Sylwia Bań-
czyk. W dwóch kategoriach wiekowych zwyciężyły: anna Ka-
wik z Ekonomika nagrodzona za wiersz „Ukryte piękno” i Nad-
ia Bronny z SP nr 36 w Boguszowicach Starych, doceniona za 
utwór „Różana prawda”. Gościem finału, który odbył się w sie-
dzibie Przygody, był poeta ks. prof. jerzy Szymik. jego słowa 
„Prawda potrzebuje piękna, by służyć dobru” stały się moty-
wem przewodnim konkursu.

Frankofonia z przyjaciółmi
Społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. po raz 

kolejny obchodziła Święto Frankofonii, imprezę organizowaną 
corocznie w trakcie pobytu w mieście francuskiej młodzieży 
z zaprzyjaźnionej szkoły z Castres. Licealiści przygotowali pro-
gram artystyczny złożony z piosenek i poezji francuskojęzycznej, 
prezentację multimedialną o Rybniku i quiz dotyczący naszego 
miasta i regionu, do udziału w którym zaprosili gości. Całość za-
kończyła degustacja polskich i francuskich potraw i wypieków. 
Warto dodać, że przy okazji tygodniowej wizyty młodzi Francu-
zi zwiedzili m.in. Rybnik i okolice, muzeum auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu, Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach Raci-
borskich i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.

Srebro dla Powstańców
Po zwycięstwie w rybnickim półfinale wojewódzkim drużyna 

koszykarek z I Liceum Ogólnokształcącego awansowała do finału 
w Sosnowcu. Oprócz dziewcząt z I LO Powstańców i gospodyń 
z VII LO w Sosnowcu, w najlepszej czwórce na Śląsku znalazły 

się również licealistki z Bytomia i z Cieszyna. Rybniczanki po-
konały bytomianki i zagrały o złoto z uczennicami z Sosnowca, 
które okazały się lepsze od cieszynianek. Niestety podopiecz-
ne trenera adriana Kisiela z Powstańców przegrały w finałowym 
meczu, ale i tak cieszyły się ze srebrnego medalu w finale woje-
wódzkim rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce 
dziewcząt. Skład drużyny I LO: agnieszka Pułról, Pola Kaźmier-
czak, Weronika Bartoszek, Klaudia Smołka, Kinga Nowak, mał-
gorzata Burek, Weronika Raudner. 

Zdrowo i bezpiecznie 
17 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nie-

wiadomiu odbyła się siódma edycja międzyszkolnego Konkur-
su „Żyj zdrowo i bezpiecznie” dla piątoklasistów. Celem konkur-
su było propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie po-

staw prozdrowotnych wśród uczniów, a także popularyzacja za-
chowań mających na względzie bezpieczeństwo i postawę fair 
play w życiu codziennym. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w jejkowicach przed gospodarzami i podstawówką nr 22 w Nie-
dobczycach. Nagrody ufundowała Rada Dzielnicy Niewiadom.

Ich środek świata
67 prac pisemnych napłynęło na konkurs ogłoszony przez V 

LO w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach, którego temat brzmiał: 
„Zasadniczo wszędzie, gdzie stoisz, jest środek świata. jak wy-
gląda mapa życia współczesnej młodzieży?”. Konkurs był adreso-
wany do uczniów klas siódmych szkół podstawowych, klas gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z grona uczestników z Chełma, 
Katowic, Słupska, Szczecina, Tychów czy Wodzisławia Śl. nagro-
dzono sześć osób, a wśród nich również reprezentantów Rybni-
ka. Pierwsze miejsce w młodszej kategorii wiekowej zajęła anna 
Staroch (G nr 7 w Boguszowicach Starych), a w starszej – drugie 
miejsce Sebastian Bartoszek z mechanika. Podsumowanie kon-
kursu odbyło się 25 kwietnia, a gościem był Piotr Bogdanowicz, 
który przeszedł szlak z Rybnika do Santiago de Compostela.

Urszulanki z grantem
Zespół Szkół Urszulańskich uzyskał unijny grant na realiza-

cję projektu ERaSmUS + „Demokracja w rękach młodych Euro-
pejczyków” i współpracuje ze szkołami w Niemczech i Hiszpanii, 
której uczniowie i nauczyciele w kwietniu przyjechali do Rybnika. 
Wzięli oni udział w lekcjach, zwiedzili Rybnik, obóz w Oświęci-
miu, Kraków i Wieliczkę. Uczestniczyli też w warsztatach doty-
czących demokracji, w czasie których omawiali nie tylko przy-
wileje, ale również obowiązki związane z aktywnym i świado-
mym uczestnictwem w życiu społecznym. Podczas warsztatów 
przeprowadzonych przy współpracy z rybnickim Centrum Roz-

woju Inicjatyw Społecznych CRIS młodzi Europejczycy wciela-
li się w różne role mieszkańców miasta, po czym na bazie wła-
snych obserwacji wykreowali idealnego obywatela. Podkreśla-
li, że powinien on być odpowiedzialny, aktywny, zaangażowany  
w życie społeczne, otwarty i dobrze wykształcony.

Religia na szóstkę
alicja Podleśny, pierwszoklasistka z I LO im. Powstańców Śl., 

zajęła szóste miejsce w Ogólnopolskim Finale 28. Olimpiady 
Teologii Katolickiej i uzyskała tytuł laureata. Hasło tegorocznej 
edycji brzmiało „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Bene-
dykta XVI i Franciszka”. Droga do sukcesu alicji w finale wiodła 
przez etapy szkolny i diecezjalny. Do Porszewic k. Łodzi na fi-
nałowe zmagania (5-7 kwietnia) przyjechało 123 przedstawi-
cieli 41 diecezji. Na ostatnim etapie walczono o dziesięć pierw-
szych miejsc, które gwarantowały tytuł laureata olimpiady, na-
grody rzeczowe i indeksy na kilkanaście kierunków studiów kilku 
uczelni. Ostatecznie alicja zajęła szóste miejsce w gronie oko-
ło 10 tys. uczestników tegorocznej edycji olimpiady, wygrywa-
jąc notebooka i indeks. 

Historycznie w Śródmieściu
24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Śródmieściu od-

był się 9. Powiatowy Konkurs Historyczny. Wzięło w nim udział 
27 uczniów z 14 szkół podstawowych z Rybnika, Lysek oraz 
Czerwionki-Leszczyn. Uczniowie odpowiadali na pytania doty-
czące historii Polski. musieli wykazać się wiedzą na temat pre-
zydentów, bitew, pojęć historycznych, granic, Ireny Sendlerowej 
oraz wydarzeń z 1918 r. z okazji 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości. Pierwsze miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej  
nr 3 w Czerwionce Dawid jurkiewicz, drugi był Przemysław 
Konkol z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Niewiadomiu,  
a trzecie – Kamil Romanik ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pa-
ruszowcu-Piaskach.

Świętowali z konstytucją
Co roku społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  

w Niewiadomiu świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
Dzieci przygotowywały prace plastyczne prezentujące polskie 
symbole narodowe, ciekawe miejsca i zabytki oraz propozycje 

obchodzenia tego święta w ich rodzinach. Popularnością cie-
szył się też kiermasz z wypiekami i słodyczami w biało-czerwo-
nych barwach, a na finał obchodów zorganizowano Dzień Polaka,  
w czasie którego uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy  
o konstytucji i polskich symbolach narodowych, a cała społecz-
ność szkoły zebrała się na boisku, aby zaprezentować stroje, em-
blematy oraz gadżety wyrażające radość i dumę z bycia Polakiem.
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Kiedy myślę Polska
Zespół Szkół Urszulańskich organizuje międzyszkolny kon-

kurs fotograficzny „Kiedy myślę: Polska…”, adresowany do 
uczniów z całego subregionu zachodniego. Celem konkursu 
jest uczczenie 100-lecia niepodległości Polski, dlatego tema-
tem zdjęcia ma być to, co jego autorowi skojarzy się z ojczyzną  
i słowem Polska. Zdjęcie (lub cykl od trzech do pięciu zdjęć) 
przyklejone do barwnego passe-partout powinno mieć pod-
pis – tytuł, złotą myśl lub fragment poezji. Prace konkursowe 
można przekazać osobiście lub pocztą do 25 września na ad-
res biblioteki Zespołu Szkół Urszulańskich. Uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie (szczegóły na stro-
nie www.bsip.miastorybnik.pl/gdy/POLSKa.htm).

My nie gryziemy!
7 maja przed SP nr 23 w Niewiadomiu zaparkowała legen-

darna amerykańska ciężarówka, w której po całym kraju po-
dróżują podopieczni fundacji Ewy Naworol „my nie gryzie-

my”, czyli psy. „Z miłości do dzieci. Z miłości do zwierząt. je-
steśmy dla was” – to motto ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
dla dzieci i młodzieży o nazwie „my nie gryziemy”, której ce-
lem jest pokazanie, jak bezpiecznie obcować ze zwierzętami. 
Podczas warsztatów dzieci uczyły się więc, jak zapoznać się  
z psem, jak zachować się, gdy ten atakuje, czym karmić czwo-
ronogi i jak im pomagać. Uczniowie dowiedzieli się, na czym 
polega praca w schronisku dla zwierząt oraz co zrobić, by ad-
optować zwierzaka.

Turniej gier
9 maja w hali mOSiR-u w Boguszowicach odbył 

się Wojewódzki Turniej Gier i Zabaw z udziałem czte-
rech szkolnych drużyn z Katowic, jaworzna, Bytomia 

i Rybnika. Zawodnicy uczestniczyli w 15 konkurencjach 
sportowych, a trzecie miejsce w turnieju zajęły dzieci 
z ZSzP nr 7 w Orzepowicach, które wcześniej pokona-
ły uczniów wszystkich rybnickich szkół, a w kolejnych 
etapach rówieśników z placówek w Żorach, Raciborzu  
i Wodzisławiu Śl. 

Filmowo o ich świecie
W Pracowni Filmoteki Szkolnej w ZS nr 3 na Nowinach pod-

sumowano dziewiąty Ogólnopolski Konkurs małych Form Do-
kumentalnych „Świat wokół mnie”, na który młodzi ludzie na-
desłali 44 filmy. Laureaci i zaproszeni goście obejrzeli nagro-
dzone produkcje, a przewodnicząca komisji oceniającej filmo-
znawca Ewelina Konieczna uzasadniła werdykt jury, zwraca-
jąc uwagę na fakt, że większość konkursowych filmów doty-
czyła życia ich autorów, a tylko kilka wpisywało się w temat 
„Świat wokół mnie”. Do Rybnika przyjechali: Dominika Po-
lak, zdobywczyni I miejsca z Liceum Plastycznego w Supra-
ślu, aleksandra Szymankiewicz i Sara Dyk, laureatki II miejsca 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie, oraz marta Koszyk 
i magdalena Lichoń z Gimnazjum w Grybowie, zdobywczynie 
trzeciego miejsca. Nie zabrakło również laureatów z Rybni-
ka Pawła Gramcowa i Wiktora Kasprzyka z Zespołu Szkół Bu-
dowlanych, którzy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych za-
jęli trzecie miejsce za film „Smog”.

Spotkanie „Blachnickich”
8 maja grupa uczniów SP nr 35 w Chwałowicach wraz 

z nauczycielami wzięła udział w dorocznym spotkaniu pla-
cówek noszących imię ks. Franciszka Blachnickiego, założy-
ciela ruchu Światło-Życie, czyli popularnej Oazy. Odbyło się 
ono w Krościenku nad Dunajcem. Wzięły w nim udział m.in. 
szkoły z Krakowa, jastrzębia-Zdroju, jodłowej i Rybnika,  
a chwałowiczanie zaprezentowali swoją placówkę rów-
nież „po naszymu”, robiąc furorę śląskimi strojami i gwa-
rą. Uczniowie SP nr 35 wzięli udział we mszy, złożyli kwia-
ty i zapalili znicze przy grobie patrona. Część grupy wystar-
towała też w grze terenowej z nietypowymi konkurencjami 
oraz pytaniami dotyczącymi ruchu oazowego i ks. Blachnic-
kiego. W tej grze uczniowie chwałowickiej podstawówki oka-
zali się bezkonkurencyjni.

 

Królowa jest tylko jedna
Przedszkole nr 15 w Boguszowicach Osiedlu stawia na edu-

kację matematyczną i informatyczną. W tym celu zakupiono 
Photona – robota do nauki programowania, a przedszkolaki za 
pomocą tabletu programują różne zadania, które robot wyko-
nuje. W kwietniu placówka zorganizowała międzyprzedszkol-
ny Turniej matematyczny „matematyka Królową Nauk”. Dzieci 
z boguszowickich przedszkoli z zaangażowaniem rozwiązywa-
ły przygotowane w formie zabawowej zadania, wykazując się 
nie tylko umiejętnościami matematycznymi, ale też zręczno-
ścią i spostrzegawczością. 

Ekoprzedszkolaki 
„Każdy przedszkolak na całym świecie chce żyć na czystej 

planecie” – to hasło zorganizowanej przez Przedszkole nr 14  
w Chwałowicach czwartej olimpiady ekologicznej. Odbyła się ona 
23 kwietnia w sali gimnastycznej zaprzyjaźnionego z placów-
ką IV LO, a wzięli w niej udział nie tylko najmłodsi rybniczanie, 

ale też dzieci z Nieborowic i z Wilczy. Przedszkolaki zaprezen-
towały swoją wiedzę na temat ochrony środowiska i segrega-
cji odpadów, wykazały się sprawnością fizyczną i celnym okiem 
w ekorozgrywkach sportowych oraz zaprezentowały scenki te-
atralne o ekologicznej tematyce. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li ekopuchary, dyplomy i upominki.

Puchatkowe wieczory 
Dzieci z Przedszkola nr 41 na Nowinach uczestniczą w pro-

jekcie „Z Kubusiem Puchatkiem poznaję przyrodę”, w ramach 
którego placówka organizuje puchatkowe wieczory edukacyj-
no-bajkowe. Podczas kwietniowego spotkania dzieci zdobywały 
wiedzę na temat pszczół i innych owadów, a poprzednio – jeleni  
i saren, bo celem projektu jest zainteresowanie dzieci światem 
zwierząt i roślin. Co ważne, uczestniczą w nim nie tylko dzieci, 
ale również ich rodzice. 

Mistrzowie języka
Trzyosobowa reprezentacja Przedszkola nr 33 w Golejowie 

zwyciężyła w I Olimpiadzie Przedszkolaków z języka angiel-
skiego „masters of English”, jaką 10 maja zorganizowało naj-

młodsze stażem Przedszkole nr 50 w Boguszowicach Starych. 
W językowej rywalizacji, będącej zwieńczeniem obchodzonego 
tu Tygodnia Kultury Europejskiej, uczestniczyło 15 drużyn z ryb-
nickich placówek, a każda reprezentacja składała się z najstar-
szych przedszkolaków: pięcio- i sześciolatków. Dzieci zmierzy-
ły się z siedmioma konkurencjami, które sprawdzały ich znajo-
mość słownictwa dotyczącego m.in. kolorów, członków rodziny, 
nazw owoców, części ciała i zabawek. – Olimpiada cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, więc chcemy, by była to impreza cy-
kliczna – mówi Gabriela Froehlich, dyrektorka Przedszkola nr 50.

.
Ekspresem 
przez szkoły i przedszkola

24 kwietnia uczniowie SP nr 36 w Boguszowicach Starych 
uczestniczyli w spotkaniu z autorem książek dla dzieci Walde-
marem Cichoniem * W I Liceum Ogólnokształcącym gościła 
Hanna Sitter, pracownik Filologii angielskiej Uniwersytetu Ślą-
skiego, native speaker, która przeprowadziła cykl konwersacji  
z uczniami klas dwujęzycznych * Piłkarki nożne I LO w meczu 
o tytuł najlepszej rybnickiej szkoły wygrały z reprezentantkami 
Branżowej Szkoły I Stopnia Izby Rzemieślniczej 4:1 (po dwóch 
golach Weroniki Parzych i bramkach Weroniki Rudol i małgorza-
ty Burek) * Podsumowaniem tematyki ekologicznej realizowa-
nej w kwietniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nie-
wiadomiu był konkurs „Ekoludek – przyjaciel przyrody i dzieci” .

(S), (D)
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18 maja w Halo! Rybnik podsumowano pierwszą 
edycję akcji „ONKO-Dialog, obcinam, rozmawiam, 
pomagam”, którą od listopada ubiegłego roku pro-
wadziła Poradnia Psychologczno-Pedagogiczna. 
Zorganizowano tam cykl warsztatów dla dzieci  
z rybnickich szkół, które chorują onkologicznie lub 
w których rodzinie ktoś cierpi na nowotwór. – Wie-
le wskazań do nauczania indywidualnego wynika 
z chorób onkologicznych dzieci, stąd akcja, która 
wspiera chorych uczniów i ich rodziny oraz poka-
zuje kolegom i koleżankom z klasy, w jaki sposób 
mogą pomóc komuś, kto walczy z chorobą – mówi 
Adam Kocjan, dyrektor poradni. Uczestnicy warsz-
tatów (16 dzieci i 21 dorosłych) uczyli się, jak reago-
wać na pojawienie się choroby w rodzinie, co może 
się zmienić w jej funkcjonowaniu gdy mama, tata 
albo rodzeństwo chorują, czego chory będzie ocze-
kiwać i o co jego bliscy powinni zadbać. – To był też 
czas rozmów, emocji, płaczu i odpowiedzi na trudne 
pytania. Dzieci pytały np. o to, czy po wypadnięciu  

włosy odrosną, ale też 
czy ich chorująca mama 
umrze. To trudne emocje, 
szczególnie dla najmłod-
szych. Muszę je przyjąć, 
dać wsparcie i nadzieję – wyjaśnia psychoonkolog 
Katarzyna Beszczyńska. Akcji towarzyszył konkurs 
na jej logo, który wygrała Danuta Kukla, uczennica 
Ekonomika, a w salonie Natural Dermo Beauty moż-
na było obciąć włosy, które następnie były wysyłane 
do fundacji Rak’n’Roll. Warszawska fundacja prze-
kazuje je do perukarni wykonującej peruki, które za 
darmo oddawane są kobietom walczącym z rakiem. 
Dzięki temu wyglądają lepiej, mają lepsze samopo-
czucie i więcej sił do walki z chorobą. – Od trzech lat 
współpracujemy z fundacją Rak’n’Roll, a od listo-
pada zgłosiło się do nas około 50 osób chcących 
oddać włosy. W otoczeniu większości z nich ktoś 
choruje na nowotwór, co uaktywnia chęć pomocy 
również innym – mówi Katarzyna Kowalska, właści-

Kolorowy autobus, którym pod urząd miasta przeje-
chali uczestnicy wydarzenia, by odebrać od prezyden-
ta Piotra Kuczery symboliczny klucz do miasta, barw-
ne stroje i przygotowany specjalnie na tę okazję hymn  
w rytmach reggae miały zwrócić uwagę rybniczan na pro-
blemy rodzin, w których żyją osoby z niepełnosprawno-
ściami. O tym, że ich codzienność nie jest już tak kolo-
rowa, opowiadają uczestnicy dni integracji. Pan Damian 
Dobosz jest ojcem 35-letniej Moniki. – Urodziła się z nie-
pełnosprawnością, ale otrzymała 10 punktów w skali Ap-
gar, więc byliśmy przekonani, że mamy zdrowe dziecko.  
W pierwszym roku życia córki zauważyliśmy, że rozwija 
się inaczej niż jej rówieśnicy. Zaczęliśmy odwiedzać spe-
cjalistów, choć w połowie lat 80 ubiegłego wieku kon-
sultacja u dobrego neurologa dziecięcego graniczyła  
z cudem. Okazało się, że Monika cierpi na porażenie mó-
zgowe. To była trudna wiadomość, na którą jako młodzi ro-
dzice nie byliśmy przygotowani. Musieliśmy się pogodzić 
z nową rzeczywistością, bo dla naszej rodziny rozpoczął 
się nowy etap: czas walki o zdrowie córki, całodobowej  

opieki, rehabilitacji, sprowadzania niedostępnych  
w Polsce leków z zagranicy – wyznaje pan Damian. O pro-
blemach, z którymi mierzą się bliscy osób niezdolnych 
do samodzielnego życia, dyskutowano podczas debaty  
w Domu Kultury w Niedobczycach. Rozmawiano m.in. 
o farmakoterapii, opiece zdrowotnej, kwestiach zwią-
zanych z ubezwłasnowolnieniem oraz aktywizacji zawo-
dowej niepełnosprawnych. O swoich doświadczeniach  
mówił Dezyderiusz 
Szwagrzak, dyrek-
tor Zakładu Usług 
Pralniczych w Wo-
dzisławiu Śląskim, 
funkcjonującego 
jako zakład aktyw-
ności zawodowej, 
który powstał, by 
dać pracę niepeł-
nosprawnym: – Za-
trudniamy prawie 

35 osób z niepełnosprawnościami.  Trzeba mieć do 
tych pracowników odpowiednie podejście, ale radzą 
sobie świetnie, niektórzy stają się nawet liderami grupy.  
To nie przychodzi z dnia na dzień, wymaga czasu, prakty-
ki, dostosowania stanowiska pracy do potrzeb konkret-
nej osoby i odpowiedniego nastawienia kadry zarządzają-
cej. Ale to się opłaca; często jestem bardziej zadowolony  
z pracy osób niepełnosprawnych niż zdrowych, które nie 
radzą sobie z podstawowymi obowiązkami. 

W Rybniku nie powstał, jak dotąd, zakład aktywności 
zawodowej, za to w dzielnicy Boguszowice funkcjonuje 
przedsiębiorstwo społeczne Manufaktura Smakowito-
ści, a w Niedobczycach Bistro z Ikrą. W obydwu jadłodaj-
niach pracuje w sumie 14 osób z niepełnosprawnościami. 

(D)

Wystarczy obciąć, 
           by pomóc

Powinny mieć minimum 25 cm długości. Nie mogą być 
zniszczone rozjaśnianiem ani trwałą ondulacją. Naturalne, 
ale też farbowane, zdrowe włosy są cennym darem dla 
osób, które swoje straciły w trakcie chemioterapii. 

Podczas finału akcji w Halo! Rybnik ośmioletnia Karolina Luks jako pierwsza zdecydowała się na 
obcięcie włosów, z których powstaną peruki dla osób walczących z rakiem

Podczas Rybnickich Dni 
Integracji prezydent Piotr 
Kuczera przekazał niepeł-
nosprawnym symboliczny 
klucz do miasta

integracja w rytmach reggae

cielka salonu. Coraz częściej też swoje włosy prze-
kazują dziewczynki, które chcą je ściąć tuż po I ko-
munii świętej. To jeszcze nowy, ale piękny zwyczaj 
uczący dziewięciolatki, że pomagać chorym moż-
na na różny sposób, bez względu na wiek. Na taki 
krok zdecydowała się Karolina Luks, której w Halo! 
Rybnik, podobnie jak pięciu innym osobom obcięto 
włosy, z których powstaną naturalne peruki. –  Sko-
ro ścinając włosy możemy zrobić coś dobrego, dłu-
go się nie zastanawiałyśmy – mówi mama dziew-
czynki. Każdy, kto chciałby przekazać swoje włosy, 
może to zrobić w jednym z sześciu rybnickich sa-
lonów fryzjerskich, które współpracują z fundacją 
Rak’n’Roll. Szczegóły na stronie: www.raknroll.pl 

(D)

Rybnickie Dni Integracji, które wspólnie z placówkami działającymi na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami po raz trzeci zorganizował rybnicki 
oddział Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną upłynęły w rytmach i barwach reggae.
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1 maja w 33 zabytkach techniki 
w dziesięciu europejskich krajach, 
w tym w sześciu obiektach  
w Polsce, odtańczono ten sam 
układ choreograficzny. Nie inaczej 
było na terenie Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy” w Niewiadomiu.

Pomysł był prosty: w Święto Pracy 
mieszkańcy Europy mieli zatańczyć w in-
dustrialnej scenerii. To inicjatywa Europej-

skiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego 
(ERIH), zorganizowana z okazji Europejskie-
go Roku Dziedzictwa Kulturowego, do któ-
rej włączyła się też kopalnia Ignacy. Tance-
rze z kilku rybnickich zespołów i placówek, 
m.in. studia tańca Vivero i formacji tanecz-
nych Enigma i Sukces, ale też mażoretki  
z formacji Talizman i Astra, uczniowie nie-
wiadomskiego Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 2 i roztańczone seniorki, czyli 
„Dziewczynki sprężynki” z Rydułtów oraz 
co odważniejsi mieszkańcy Niewiadomia 
zatańczyli przed zabytkową kopalnią indu-
strialny taniec „Work it out”. Filmik z ukła-
dem tanecznym był dostępny w interne-
cie, więc każdy mógł się go nauczyć; in-
spiracją dla choreografa Haia Truonga  
z Frankfurtu była powtarzalność ruchów 
wykonywanych przez robotników. Tancerze  
w 33 przemysłowych obiektach zatańczyli  

do elektronicznej wersji „Ody do radości” 
w nowej aranżacji przygotowanej przez 
dwóch siedemnastoletnich muzyków Pau-
la Fangera i Paula Ostareka. Oprócz Niewia-
domia układ zatańczono też m.in. w Zabyt-
kowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Gó-
rach i w Muzeum Okręgowym im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Happe-
ning nie był jedyną okazją do wspólnej za-
bawy i świętowania. Największą atrakcją 
na Ignacym był spektakl uliczny „Peregri-
nus” zainspirowany twórczością T.S. Eliota,  
w wykonaniu krakowskiego teatru KTO. 
Nagrodzony na festiwalu w Rumunii, wy-
reżyserowany przez Jerzego Zonia spek-
takl pokazuje jeden dzień z życia współcze-
snego człowieka, tyrającego pomiędzy do-

mem a pracą w korporacji. Świat tytułowe-
go Peregrinusa jest smutny i groteskowy, 
dominuje w nim konsumpcja, a ludzie po-
zbawieni są uczuć i indywidualnych cech. 
Wszyscy są tacy sami, tak samo zabiegani 
i przewidywalni, a cały ich dobytek mieści 
się w podręcznych bagażach. W zależności 
od sceny metalowe kufry pełniły różne role, 
a postacie ubrane w jednakowe stroje i ma-
jące wielkie głowy, o których Eliot pisał, że 
„napełnia je słoma”, wraz z publicznością 
przenosili się w różne części kopalnianego 
placu. Najbardziej zdziwieni widowiskiem 
i nietypowymi aktorami byli najmłodsi wi-
dzowie plenerowego spektaklu. – Nie bój 
się, to tylko taki teatr – uspokajała swoją 
płaczącą pociechę jedna z mam.                     (S)

Sto piąte urodziny obchodził 
chór Seraf, jeden z najstarszych  
i najbardziej zasłużonych rybnickich 
zespołów śpiewaczych, z racji 
wieku należący do Konfraterni 
Chórów i Orkiestr. 

Chór powstał z inicjatywy działacza spo-
łeczno-politycznego, księgarza i powstań-
ca śląskiego Maksymiliana Basisty i jest 
aktywny do dzisiaj. Obchodzony 20 maja 
jubileusz rozpoczęła msza św. w kościele  
św. Józefa Robotnika, przy którym chór 

działa, zaś część 
oficjalna i  arty-
s t y c z n a  m i a ł y 
miejsce w Domu 
Kultury w Chwa-
łowicach. Miasto 
na uroczystości re-
prezentowali wi-
ceprezydent Piotr 
Masłowski, prze-
wodniczący rady 

miasta Jan Mura oraz radny Andrzej Woja-
czek, a wśród gości byli m.in. wnuk Maksy-
miliana Basisty Antoni Pilny i Andrzej Wój-
cik z Zarządu Głównego Śląskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Z oka-
zji jubileuszu członkowie chóru wyróżnieni 
zostali przyznawanymi przez Polski Zwią-
zek Chórów i Orkiestr honorowymi odzna-
kami śpiewaczymi: brązowymi, srebrny-
mi, złotymi, z laurem, zaś najstarsze chó-
rzystki związane z zespołem od 40 lat – od-
znakami najwyższymi: Róża Kruk – Zło-
tą Odznaką z Wieńcem Laurowym i Ha-
lina Czarnota – Złotą Odznaką z Brylan-
tem. Były kwiaty i gratulacje, a uroczy-
stość uświetnił występem przygotowywa-
nym przez wiele miesięcy sam jubilat, pre-
zentując m.in., obok polskiej pieśni ludo-
wej, religijne pieśni gospel, w tym najbar-
dziej z nich znaną „Amazing Grace”. Ak-
tualnie chór prowadzi Żaneta Wojaczek,  
a jego prezesem jest Ryszard Mazurek. 

(r)

Spore wrażenie na mieszkańcach Niewiadomia zrobił spektakl „Peregrinus” w wykonaniu krakowskiego teatru KTO

Jak Erih z ignacym

W koncercie chórowi Seraf  
towarzyszyło kilkoro solistów; 
na zdj. jubilat z Karoliną Filec
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Ci, którzy wzięli udział w tym spotkaniu, 
pewnie nie żałują, bo Henryk Sawka oka-
zał się nie tylko świetnym rysownikiem, 
ale również gawędziarzem, który na każ-
dą okoliczność ma co najmniej kilka aneg-
dot. 12 maja w Zabytkowej Kopalni „Igna-
cy”, gdzie wystawiano jego prace, opowiadał 
i rysował dowcipy, korzystając z różnych na-
rzędzi – markerów, flamastrów, farb, a nawet 
kredy, doskonale parodiując przy tym nieod-
żałowanego prof. Wiktora Zina. – Rysowanie 
jest prostą czynnością, w której najważniej-
szy jest pomysł, a kopalnią pomysłów jest 
rzeczywistość. Czasem redagowanie tek-
stu w „dymku” zajmuje mi więcej czasu niż 
samo rysowanie, więc ktoś kiedyś przyrów-
nał mnie do copywritera – mówił. Mimo próśb 
Sawka nie angażuje się w kampanie wybor-
cze. Nie zdradza też swoich poglądów, choć 
polityka obok seksu i alkoholu bywa naj-
częstszym tematem jego rysunkowych 
dowcipów. W Niewiadomiu przyznał jedy-
nie, że irytuje go Kazimierz Marcinkiewicz, 
bo łączny czas jego występów w telewi-
zji przekroczył już czas bycia premierem,  
a Lecha Wałęsę jest w stanie narysować  
z zamkniętymi oczami. Publiczności opo-

wiadał  o za-
miłowaniu do 
gry w tenisa,  
o tym, że sa-
tyryk bywa za-
wodem pod-
w y ż s z o n e -
go ryzyka, bo 
czasem jego 
dowcipy są opacznie rozumiane oraz  
o  swojej  najnowszej  książce „Żół-
te papiery. Rysunki z domu wariatów”. 
– Dawniej rysowałem do gazet dowcipy  
z miesięcznym lub nawet dwumiesięcznym 
wyprzedzeniem i nadal były one aktualne, bo 
dotyczyły komuny. Pamiętam, jak naryso-
wałem dwóch milicjantów z wielkimi pałami, 
którzy trzymają Księgę Rekordów Guinnessa 
i jeden do drugiego mówi: Bijemy? Z miejsca 
stałem się bohaterem, który dowalił komunie. 
Dziś, kiedy w piątek oddaję dowcip do „New-
sweeka”, często w poniedziałek bywa on już 
nieaktualny – mówił Sawka. Zwrócił też uwagę 
na potęgę internetu i memy, których autorzy 
bywają błyskotliwi, ale satyryk, jak mówił, nigdy 
nie zejdzie poniżej pewnego poziomu i pracuje 
w myśl zasady: dajcie mi człowieka, a rysunek 

– Organizując finał Industriady na 
terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, 
chcemy podkreślić, że Rybnik jest 
dumny ze swoich przemysłowych 
tradycji i stanowi ważny punkt na 
mapie śląskich zabytków techniki. 
Zapraszam do tego, by dotknąć historii 
i poczuć klimat „Hoym Gruby” – mówi 
prezydent Rybnika Piotr Kuczera, 
zachęcając do udziału w finale święta 
Szlaku Zabytków Techniki.

W tym roku impreza odbędzie się w sobo-
tę 9 czerwca w 44 obiektach w 25 miastach 
województwa śląskiego i koncentrować się 
będzie na kobiecym obliczu przemysłu, stąd 
też hasło – „Industria jest kobietą”. Głównym 
punktem finału święta Szlaku Zabytków Tech-
niki w Niewiadomiu będzie multimedialne wi-
dowisko „Kobiety grają industrię”, na które zło-
żą się muzyka, taniec, akrobacje, ale też świa-

tło i animacje, czyli tzw. mapping, dzięki któ-
remu na kopalnianych budynkach wyświetla-
ne będą artystyczne wizualizacje dotyczą-
ce jednego dnia z życia kobiety. Widowisko  
z wykorzystaniem trzech scen, blisko 100 
reflektorów, projektorów i kurtyny wod-
nej, stworzy 58 artystów i sześć zespołów,  
a oparto je na wierszach, które podejmują 
wątek przemysłu i kobiety. Zobaczymy efek-
ty współpracy Regionalnego Instytutu Kul-
tury z Katowic i Industrialnego Centrum Kul-
tury w Niewiadomiu. Samo widowisko roz-
pocznie się o 21.45, ale świętowanie na Igna-
cym już od godz. 12.00, kiedy to zaplanowa-
no zwiedzanie kopalni z przewodnikiem, wy-
stawę obrazów Tomasza Sętowskiego, a od 
16.45 – taneczno-wokalny tryptyk „Frele”, 
„Szychta” i „Klachy”.

Święto Szlaku 
Zabytków Tech-
niki oprócz Za-
bytkowej Kopal-
ni „Ignacy” po-
nownie odbę-
dzie się na tere-
nie osiedla daw-
nych zakłado-
wych familoków Huty Silesia w Paruszow-
cu-Piaskach. Cykl spotkań, warsztatów i kon-
kursów rozpocznie się 9 czerwca o godz. 11, a 
w programie m.in. spotkanie z byłą pracowni-
cą Huty Silesia, zawody sprawnościowe oraz 
warsztaty kreatywne i muzyczne. Całość za-
kończy parada ulicami dzielnicy zaplanowana 
na godz. 17. Szczegółowy program Industria-
dy na stronie industriada.pl.                             (S)

Co Sawka zmalował?
Andrzej Mleczko nigdy nie rysuje publicznie, bo 

lubi pracować w samotności. Za to inny ceniony 
rysownik i satyryk Henryk Sawka może to robić 
wszędzie, nawet przed telewizorem i w kopalni. 
A skoro tą kopalnią był Ignacy w Niewiadomiu, 
koniecznie trzeba było to zobaczyć.

Finał industriady w niewiadomiu

– Rysowanie jest prostą czynnością, w której najważniejszy jest pomysł, a kopalnią pomysłów jest rzeczywistość 
– mówił Henryk Sawka na Ignacym

się zrobi. – Ludzi rozminować i rozbroić – dla 
mnie nie ma chyba większej radości. Uważam,  
że humor powinien jednoczyć i taka jest rola sa-
tyryka. Chciałbym żeby ludzie się na mnie nie 
oburzali, bo ja przecież nie atakuję ludzi, tylko 
urzędy. Bywa, że czasem nawet żal mi jest ja-
kiegoś polityka, któremu muszę „dołożyć”, ale 
przecież on jest prezydentem, ministrem albo 
premierem i taka jest moja rola. Satyryk jest 
podobny do ptaka, który siedzi na hipopotamie  
i próbuje z niego usunąć pasożyty. Uważam,  
że w polityce obowiązuje domniemanie winy, 
dlatego z góry zakładam, że coś jest na rze-
czy, więc trzeba się czepiać, tak jak Cygan, 
który wpada do domu i uderza żonę. Ona 
pyta: – Za co?, a on na to: – Jakbym wiedział, 
tobym zabił… – żartował Sawka.

(S)
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Miłośnicy teatru między 11 a 13 maja w Klu-
bie Energetyka Fundacji PGE Energia Ciepła mie-
li okazję spotkać się ze sztuką sceniczną w wielu 
ciekawych formach i konwencjach. Na festiwalu 
zorganizowanym przez Fundację PGE Energia Cie-
pła, którego współorganizatorem było także mia-
sto Rybnik, zaprezentowali się artyści z Pozna-
nia, Warszawy, Wrocławia, Jeleniej Góry, Tychów, 
Mysłowic, Częstochowy, Radomia – i oczywiście 
Rybnika. Jurorzy, zanim ogłosili werdykt, wysta-
wili dobre recenzje tegorocznej edycji imprezy.  
– W waszym mieście jest ozon teatralny. Festiwal 
dostarcza wiele energii teatralnej i ludzkiego cie-
pła – mówiła Barbara Płocica, teatrolog i reżyser, 
która po raz pierwszy gościła na rybnickim festi-
walu. Równie pochlebnie wypowiadał się prze-
wodniczący jury Krzysztof Sielicki, kierownik li-
teracki Teatru Polskiego Radia i krytyk: – Festiwal 
Sztuki Teatralnej wszedł do nielicznego i elitarnego 
grona wydarzeń poświęconych teatrowi niekon-
wencjonalnemu. Na przestrzeni ostatnich lat pre-
zentowały się tu wszystkie najważniejsze teatry  
i zespoły tworzące ruch offowy w Polsce. Bog-
dan Renczyński z krakowskiej Cricoteki życzył zaś, 
żeby impreza się rozrastała i w przyszłości zapra-
szano także gości z zagranicy. Jurorzy zgodnie do-
cenili aktorów i jako jedną z najważniejszych war-
tości artystycznych wskazywali ich sceniczną siłę  

i szczerość. Główną na-
grodę przyznano spek-
taklowi „Baby” fundacji 
Szafa Gra z Ornontowic 
(2500 zł), który stawiał ważne z kobiecego punk-
tu widzenia pytania o to, czy tytułowe baby są so-
lidarne i postępowe, czy raczej zaściankowe i cho-
wające się po kątach. Drugą nagrodę otrzymała 
Grupa Artystyczna Teatr T.C.R. z Tychów za „Gnie-
nie” (1500 zł) – rozgrywający się na scenie dramat 
o poszukiwaniu szczęścia, oczekiwaniu na wyma-
rzone życie i spełnienie pragnień – które jednak za-
miast się realizować, częściej zderzają się z rze-
czywistością. Trzecie miejsce zajął Teatr Narybek 
From Poland z Mysłowic prezentujący przedsta-
wienie „Wyspa” (1000 zł), czyli wypowiedź mło-
dego pokolenia na temat współczesności. Nagro-
dę aktorską otrzymał Mateusz Deskiewicz z Fun-
dacji Pomysłodalnia z Rumi (2000 zł) za brawu-
rową próbę zmierzenia się z legendą słynnego ko-
mika w spektaklu „Być jak Charlie Chaplin”. Rów-
norzędne wyróżnienia otrzymali także Psychote-
atr z Wrocławia za „Uśpionych” oraz warszaw-
ski Teatr Krzesiwo za „Sztukę latania” (500 zł).  
Wyróżnienia honorowe przyznano Wojciechowi Ko-
walskiemu za wyrazistość teatralną spektaklu „Ho-
mosovieticus” i aktorom Teatru Resursa z Rado-
mia za wartościową pracę zespołową w spektaklu  

W piątek 15 czerwca o godz. 18 w sali konferencyjnej 
Powiatowej i miejskiej Biblioteki Publicznej rozpocznie się 
spotkanie z prof. Grzegorzem Kucharczykiem, na począt-
ku którego wygłosi on prelekcję pt. „Encyklika Humanae Vi-
tae jako znak, któremu sprzeciwiać się będą”, poświęconą 
encyklice papieża Pawła VI z 1968 roku. Będzie to kolejne 
z cyklicznych spotkań organizowanych w ramach Rybnic-
kiej akademii Tradycji przez Klucz Pobudki Rybnik oraz ryb-
nicki oddział klubu Polonia Christiana. Prof. Grzegorz Ku-
charczyk jest historykiem, kierownikiem Pracowni Histo-
rii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich Instytutu Hi-
storii Polskiej akademii Nauk. Na swoim koncie ma wiele 
książek o tematyce historycznej i społeczno-politycznej.

Kartki z Rybnika
Podopieczni pracowni plastycznej Kameleon z mDK-u wzię-

li udział w akcji „Wyślij kartkę dla misjonarza”. Pod okiem Danuty 
Sarny młodzi ludzie stworzyli i wysłali wielkanocne kartki do pol-
skich żołnierzy przebywających na misji pokojowej w afganista-
nie. – Nie przypuszczaliśmy, że taki mały gest może wywołać tyle 
emocji. Świąteczne kartki spodobały się także prezydentowi an-
drzejowi Dudzie, który odwiedził żołnierzy na misji – podsumo-
wuje Danuta Sarna. Nic dziwnego, że dzieci otrzymały specjalne 
podziękowania od dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w afganistanie płk. Grzegorza Potrzuskiego. 

Muzyczna podróż
26 kwietnia w Domu Kultury w Chwa-

łowicach odbył się koncert podsumowują-
cy kolejny rok działalności kół muzycznych 
w mDK-u. młodzi ludzie muzykujący na co 
dzień w tej placówce zaprezentowali się przed swoimi rodzinami, 
przyjaciółmi oraz zaproszonymi gośćmi podczas koncertu „Nasza 
muzyczna podróż”. Wraz ze swoimi nauczycielami wykonali różne 
utwory w specjalnych aranżacjach. Podczas piątego już tego typu 
koncertu młodzi muzycy otrzymali też nagrody dyrektora mDK-u 
Barbary Zielińskiej.                                                                              (S)

Plenerowe widowisko teatralne pt. „arka” Teatru Ósmego Dnia z Poznania na rybnickim rynku

Energia teatru

Jedenaście spektakli konkursowych, dwa występy 
plenerowe, premierowy performance i spektakl 
muzyczny – tak w skrócie przedstawiał się bogaty  
i różnorodny program 20. Festiwalu Sztuki Teatralnej 
w Rybniku. 

„Pokój Jakuba”. Poza konkursem widowiskowo  
i w plenerze zaprezentowały się grupy z Poznania: 
Teatr Ósmego Dnia ze spektaklem „Arka” oraz Te-
atr Biuro Podróży w przedstawieniu „Silence – ci-
sza w Troi”. Obydwa występy podejmowały te-
mat utraty dotychczasowego życia, skazania na 
wygnanie i, nieraz niezwykle długą i bolesną, wę-
drówkę do ziemi obiecanej. Lżejszy w treści spek-
takl muzyczny „Ciao Ciao Bambina Nicola Palladi-
ni” przedstawił warszawski Impresariat Artystycz-
ny. Dopełnieniem teatralnego święta była wysta-
wa malarstwa Zbigniewa Blukacza. Spiritus mo-
vens całego przedsięwzięcia, czyli dyrektor arty-
styczny imprezy Marian Bednarek dziękował arty-
stom za różnorodność repertuaru i współtworze-
nie festiwalu, zaprosił też publiczność na premie-
rowy performance „Najazd na żółte”, który zre-
alizował wspólnie z rybnickimi aktorami. Otrzy-
mał również ważne zadanie od Jana Makowskie-
go, prezesa Fundacji PGE Energia Ciepła. – W ko-
lejnych latach trzeba znaleźć sposób, by rybnicki 
Festiwal Sztuki Teatralnej był znany każdemu te-
atrologowi i miłośnikowi teatru w Polsce – powie-
dział prezes fundacji.                    Małgorzata Tytko
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tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl
TeaTr Ziemi rybnickiej

kulturalnym skrótem
• 30 maja o godz. 19 w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie 

się uroczystość wręczenia nagród prezydenta Rybnika w 
dziedzinie kultury. Tym razem będzie ona połączona z kon-
certem Jacka Wójcickiego, „demona wesołej i smutnej pio-
senki”, jak mawiał Piotr Skrzynecki, zapowiadając jego wy-
stępy w Piwnicy pod Baranami i nie tylko.

• Muzeum w Rybniku przystąpiło do akcji „Kolej na mu-
zea”, która jest kontynuacją projektu zainicjowanego  
w 2017 roku przez Muzeum Śląskie i spółkę Koleje Ślą-
skie. W ubiegłym roku pasażerowie pociągów skorzysta-
li ze zniżkowych biletów na zwiedzanie Muzeum Śląskie-
go, a od 25 maja do 30 września z ważnym biletem kole-
jowym przewoźnika Koleje Śląskie można uzyskać 20 proc. 
rabatu na bilet wstępu do rybnickiego muzeum i kilku mu-
zeów w naszym województwie.

• – Kiedy Władysław Podkowiński w namiętności, złości  
i niespełnionej miłości namalował „Szał uniesień” i wysta-
wił obraz w warszawskiej Zachęcie w 1894, krytyka była 
niemiłosierna – opowiadał dr Jacek Kurek w rybnickiej bi-
bliotece podczas kolejnego wykładu, którego tematem były 
zwierzęta w malarstwie. Nie tylko konie, jak te z obrazów  

Piotra Michałowskiego i właśnie Podkowińskiego, ale 
też psy z płócien Paula Delaroche czy Artura Grottgera,  
a nawet byk namalowany przez Henryka Siemiradzkiego. 
„Zwierzęce” obrazy były pretekstem do rozważań na te-
mat natury człowieczeństwa i mankamentów pozbawio-
nego czułości współczesnego życia. Dr Kurek opowia-
dał też o wywodzącej się z szacunku do natury sztuce ja-
pońskiej, a swój nietuzinkowy, jak zwykle, wykład zakoń-
czył wzruszającą fantazją na temat obrazu „Sztuka w za-
ścianku” Jacka Malczewskiego. W czerwcu w bibliote-
ce odbędzie się ostatni przed wakacjami wykład, w cza-
sie którego dr Jacek Kurek zabierze publiczność w arty-
styczną podróż po USA.

• 16 maja w Industrialnym Centrum Kultury w Niewiadomiu od-
był się 20. Regionalny Konkurs Gawędziarzy „W Niewiadomiu 
po śląsku”. Jurorki – Joanna Zygmunt-Kipka, Lucyna Szłapka i 
Klaudia Roksela – oceniały m.in. poprawność gwarową, dobór 
gawędy i jej interpretację, ale też stroje i grę aktorską młodych 
ludzi i w każdej z trzech konkursowych kategorii wiekowych 
nagrodziły po trzy osoby. Byli to: Antoni Galwas, Julianna La-
zar i Michał Froehlich (w kategorii wiekowej 14-16 lat), Karolina 
Lazar, Sara Kamczyk i Kacper Holtos (11-13 lat) oraz Karolina 
Piszczan, Antonina Żukowska i Patrycja Trzaskalik (7-10 lat). 

• Dom Kultury w Boguszowicach bierze udział w Festiwalu 
Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Kinolub”, prezentując nie-
banalne filmy i animacje dla najmłodszych. Tegoroczne 
darmowe pokazy filmowe w Boguszowicach odbędą się  
1 czerwca (kino plenerowe) i 2 czerwca. – Wartościowe fil-
my mogą kształtować charaktery i zaszczepiać w najmłod-
szych cenne wartości – przekonuje Izabela Karwot, dyrek-
tor Domu Kultury w Boguszowicach, który od lat organizu-
je rybnicką edycję Kinoluba. Dyrektor placówki zachęca też 
rodziców dzieci do wspólnego rodzinnego oglądania kino-
wych projekcji (szczegóły na stronie internetowej placówki).

• – Od czerwca do września zapraszamy na szereg imprez 
przedstawiających rybnickich artystów – zachęca Mario-
la Rodzik-Ziemiańska z Portu Sztuki. 22 czerwca o godz. 
18 w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” odbędzie się wernisaż 
wystawy „Rybnicki jedwabny szlak”, w ramach którego 
swoje malowane na jedwabiu prace zaprezentują Mirosła-
wa Rodacka, Maria Budny-Malczewska, Krystyna Komo-
rowska, Wanda Korzuch i Anna Powiecka. Kolejne impre-
zy zorganizowane przez Instytut Społeczny Silesia, przy 
współpracy z Teatrem Ziemi Rybnickiej, Stowarzyszeniem  
Artystycznym Uwagi wARTe i Portem Sztuki zaplanowano 
na 22 lipca oraz 26 i 30 sierpnia.                                            (S)

Dzień Dziecka z pląsami
Z okazji Dnia Dziecka Teatr Ziemi Rybnickiej wspólnie z działającym tu studiem 

tańca Vivero oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej Vi-
verso zapraszają na pełen atrakcji taneczny weekend. Imprezę pod hasłem II Stre-
et & Art Dance Festival, czyli festiwal tańca ulicznego i scenicznego, zaplanowano 
w Kampusie i w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 2 czerwca od godz. 10 do 17 na scenie 
przy ul. Rudzkiej 13 odbędzie się część konkursowa, w trakcie której zaprezentują 
się młodzi tancerze z całej Polski. Od godz. 13 najmłodsi rybniczanie będą mogli 
wziąć udział w grach, zabawach i animacjach tanecznych, które tuż obok kampu-
sowej sceny poprowadzą instruktorki Vivero. 3 czerwca (od godz. 9) festiwal prze-
niesie się do TZR, gdzie zaprezentują się jego kolejni uczestnicy.

2-3 czerwca, od godz. 10 (sobota) i od 9 (niedziela)

Pokażą, co potrafią
Tradycyjnie przed wakacjami dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach or-

ganizowanych przez działające w mieście placówki artystyczne zaprezentują swe 
umiejętności i talenty. 7 czerwca podczas koncertu „Dzieci rodzicom” (godz. 17) 
wystąpią zespoły taneczne z Młodzieżowego Domu Kultury. 13 czerwca (godz. 
18) na deskach teatru zobaczymy i usłyszymy uczniów szkoły muzycznej Yama-
ha. Z kolei na 14 czerwca (godz. 18) zaplanowano galę taneczną „Na tratwie”  
w wykonaniu młodych tancerzy ze studia tańca Vivero, a na 19 czerwca (godz. 
16) koncert, który dla swoich rodziców przygotowali członkowie zespołów dzia-
łających w OPP Przygoda. 

Fredro dla dorosłych
Spektakl „Fredro dla dorosłych – mężów i żon” z repertuaru warszawskiego Te-

atru 6. Piętro. Opowiedziana z żywiołowym humorem historia o zdradzanych i zdra-
dzających: mężach, żonach i ich kochankach, z zaskakującą puentą i dużą dozą nie-
poprawności. Znakomita gra aktorska w wykonaniu Michała Żebrowskiego, Jolan-
ty Fraszyńskiej, Joanny Liszowskiej i Konrada Darochy. Spektakl od dnia premie-
ry wystawiony już przeszło 400 razy jest wciąż oblegany przez widzów, a według 
rankingu tygodnika „Wprost” stał się jednym z najchętniej oglądanych spektakli 

dramatycznych w Polsce. Przedstawienie od niemal ośmiu lat widnieje w stałym 
repertuarze Teatru 6. Piętro.

10 czerwca, niedziela, godz. 18
(D)
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Po jesienno-zimowej przerwie 
wracają lubiane przez rybniczan 
niedzielne pikniki w Kampusie 
przy ul .  Rudzkiej  13.  W tym 
roku zaplanowano tam cztery 
tematyczne spotkania na łonie 
natury.

Od godz. 10 do 13, w niezobowiązującej, odpręża-
jącej atmosferze i przy, miejmy nadzieję, słonecznej 
pogodzie będzie można wziąć udział w rodzinnych po-
tyczkach, sportowych zabawach, ćwiczeniach relaksa-
cyjnych albo po prostu wyciągnąć się na leżaku z dobrą 
książką, posłuchać muzyki „na żywo” i coś przekąsić.  

Jak na rodzinny wypoczynek przystało, w strefach 
gier, zabaw i plastyki atrakcji nie zabraknie również dla 
maluchów. Pierwszy piknik pod hasłem „Piknikogra-
nie” odbędzie się 17 czerwca i będzie okazją do wy-
próbowania różnorodnych sposobów spędzania wol-
nego czasu: od aktywności sportowych po warszta-
ty rozwojowe i artystyczne w rytm muzyki bałkań-
skiej i filmowej w wykonaniu zespołu kameralne-
go. Przed uczestnikami pikniku, który zaplanowano 
na 15 lipca, zostanie odkryty świat baśni i zaczaro-
wanych opowieści. Będą więc warsztaty plastyczne  
i lalkarskie, Teatr Lalek Marka Żyły oraz opowieści uta-
lentowanej śląskiej bajarki – Dominiki Kierpiec-Kontny.  

Mile widziane baśniowe stroje. 5 sierpnia czekają nas 
niezwykłe spotkania z astronomią. Tego dnia pod-
czas „Kosmicznego pikniku” grupa Astrohunters  
w przystępny sposób opowie o mechanizmach rzą-
dzących Wszechświatem, a Tomasz Manderla zadba 
o muzyczno-kosmiczny nastrój. Będą też zabawy te-
matyczne i kącik kostiumowy. 9 września w trakcie 
„Retro pikniku” Kampus wypełni muzyka i taniec lat 
dwudziestych ubiegłego wieku. Organizatorzy zapra-
szają w strojach retro na pchli targ i warsztaty tańca 
oraz zabawę przy muzyce zespołu Zawiało Retro Pro-
jekt. Wszystkie cztery plenerowe spotkania w Kampu-
sie przygotowują Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi 
wARTe oraz Instytut Społeczny „Silesia” przy wspar-
ciu Teatru Ziemi Rybnickiej, Portu Sztuki oraz licznej 
grupy wolontariuszy.                                                      (D)

Na wystawie „Skale Niecia” (będzie 
czynna do 26 sierpnia) znalazły się wybra-
ne grafiki dr. hab. Franciszka Niecia, prof. 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Raciborzu, który przekazuje swoją wie-
dzę i pasję młodym ludziom w Państwo-
wym Ognisku Plastycznym w Rydułto-
wach, w których się urodził i mieszka. Li-
noryty pokazane w Rybniku powstały z in-
spiracji planami i mapami powierzchni Zie-
mi. – Sztuka współczesna rządzi się swo-
imi prawami i nie wiem, czy moja jest do-
bra, czy zła. Ja obrałem taką właśnie dro-
gę, która jest trudna, a może łatwa, a dla 
mnie jest po prostu interesująca. Robię to, 
co lubię, wystawiam się na całym świecie 
i jestem szczęśliwym człowiekiem – mó-
wił Franciszek Nieć podczas wernisażu  
18 maja w muzeum. Oprócz imponujących 
linorytów Nieć pochwalił się też zdjęciami 
z podróży po europejskich fortach, umoc-
nieniach, twierdzach i okopach. To jego 
pasja, do której przekonał już swoją żonę 
Annę. Jednak Franciszka Niecia można 
spotkać nie tylko na fortyfikacjach, ale też 

na koncertach rockowych i metalowych 
lub w lesie, pracującego jako drwal. O swo-
ich pasjach rozmawiał z wieloma gośćmi 
Nocy Muzeów, a jego studentki poprowa-
dziły tutaj warsztaty linorytu. Rzesze zwie-
dzających muzealną placówkę miały tego 
wieczora okazję podziwiać zebrane w ra-
tuszu najróżniejsze eksponaty, a najmłod-
si chętnie zaglądali do teatralnego kącika 
lalkarza Marka Żyły. O muzyczne dozna-
nia zadbała kapela Rekiny z Nacyny oraz 
utalentowany saksofonista i kompozytor 
z Rybnika Kuba Więcek, który 24 kwiet-
nia otrzymał Fryderyka w kategorii fono-
graficzny jazzowy debiut roku. 

Nie była to jedyna muzealna noc w na-
szym mieście. Swoje podwoje dla zwie-
dzających ponownie otworzyła Zabyt-
kowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu, 

gdzie tym razem odbyła się fabularyzowa-
na gra terenowa przeznaczona dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zaba-
wy pt. „Duchy z Ignacego” mieli okazję 
odbyć podróż do czasów, w których po-
wstała kopalnia Hoym i być świadkami 
jej rozkwitu. 19 maja Ignacego nawiedzi-
ły duchy Georga von Hoyma i Izaaka Sa-
lomona, a wchodząc do różnych klima-
tycznie zaaranżowanych i ozdobionych 
gęstymi pajęczynami kopalnianych po-
mieszczeń, można było się natknąć rów-
nież na Skarbnika i Świętą Barbarę, a na-
wet na radzieckich jeńców i pilnującego 
ich niemieckiego strażnika. A wszystko 
to dzięki reżyserce Katarzynie Chwałek-
Bednarczyk i grupie teatralnej Safo z Ry-
dułtów.

(S)

noc w skali niecia
C o  ro b i  m i ł o śn i k  h i s t or i i , 

kolekcjoner  map i  pasjonat 
fortyfikacji w rybnickim muzeum? 
Odpowiedź może być zaskakująca: 
wystawia swoje abstrakcyjne 
grafiki. Mowa o Franciszku Nieciu, 
artyście i  pasjonacie historii  
z Rydułtów, którego wystawa 
linorytów była atrakcją tegorocznej 
Nocy Muzeów w Rybniku.

Pikniki wracają na kampus

atrakcją Nocy muzeów była wystawa linorytów prof. Franciszka Niecia, inspirowanych planami i mapami powierzchni Ziemi
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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
aBSTRaKCja Na BEZSENNOŚĆ. – Czasami maluję nocą, gdy nie mogę zasnąć. Chwytam 

wtedy za pędzel i farbę, którą rzucam na płótno i tworzę. Inspiruje mnie muzyka, natura i lu-
dzie, a moje prace powstają bez jakiegokolwiek planu, stąd też tytuł tej wystawy – mówi Li-
dia Krettek-Kunst o malarstwie abstrakcyjnym i swojej wystawie „Bez planu”, którą otwarto  
10 maja w Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej. To druga wystawa w Polsce tej pochodzącej 
z Rydułtów, ale mieszkającej i tworzącej w Niemczech artystki. – moje obrazy podobają się po 
obu stronach granicy, ja jednak mam do nich nieco bardziej krytyczny stosunek – mówi o swoich 
pracach oraz o gustach Polaków i Niemców. Ponad 20 obrazów, jakie zwiedzający mogą oglądać 
w rybnickiej galerii do 11 czerwca, to efekt ostatnich pięciu lat pracy Lidii Krettek-Kunst, która 
pozostaje wierna abstrakcji, bo – jak mówi – to właśnie ona daje jej poczucie wolności. – Kie-
dy maluję, jestem w abstrakcyjnym świecie, do którego nikt nie ma dostępu – mówi artystka, 
która przyjechała do Polski już w kwietniu, a pobyt w kraju wykorzystała też startując w ma-
ratonie, by w ten sposób wesprzeć swego chorującego na raka brata.

WOKÓŁ NaS. – Nazywam akwarelę kontrolowaniem czegoś niekontrolowalnego – mówi rybni-
czanka aneta Gajos, z wykształcenia filolog angielski i oligofrenopedagog, z zamiłowania – akwa-
relistka i graficzka. W ubiegłym roku namalowała sto różnych akwareli, bo taki właśnie rocz-
ny limit narzuca sobie grupa akwarelistów, do której należy. Część z tych prac prezentuje wła-
śnie na wystawie „Wokół nas” w galerii Oblicza w Teatrze Ziemi Rybnickiej. – Znajdują się tu-
taj obrazy dopieszczone, a nawet przeze mnie „zamęczone”, w których każde żyłkowanie było 
zamierzone. jednak najbardziej jestem dumna z prac bardziej „luźnych”, w których walczyłam 
ze swoim charakterem, więc aż tak ich nie dopieściłam – mówiła 17 maja do gości wernisażu. 
aneta Gajos do malowania wróciła po studiach i wciąż doskonali swój warsztat. Tematów szuka  
w tym, co wokół niej. Najczęściej maluje naturę i krajobrazy. – Najpierw fotografuję, by uchwy-
cić ten jeden szczególny moment, do którego wracam już w studio, kiedy maluję – mówi. Wy-
stawę w TZR można oglądać do 1 lipca, ale już w sierpniu aneta Gajos zaprasza na kolejną swoją 
ekspozycję. – Zajmuję się również grafiką warsztatową i w Halo! Rybnik zaprezentuję ryciny sta-
rego, zapomnianego Rybnika. To efekt projektu pod patronatem rybnickiego muzeum – mówi.

OLDSCHOOL BaDaCHa. To było do przewidzenia. 8 maja Kuba Badach wystąpił w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej dla kompletu publiczności. To wokalista od lat lubiany i ceniony, który dopiero teraz wydał swoją 
pierwszą w pełni autorską płytę zatytułowaną „Oldschool”. Wcześniej ten absolwent wokalistyki na Wy-
dziale jazzu i muzyki Rozrywkowej akademii muzycznej w Katowicach był wokalistą popowego zespołu 
Poluzjanci i współpracując z wieloma artystami, angażował się w różne projekty muzyczne. Na scenie TZR 
występował w przeszłości i z zespołem Carrantuohill i z zespołem wokalnym 6 na 6, a w swoim dorobku 
płytowym ma m.in. płytę ze swoimi wersjami aranżacyjnymi piosenek nieżyjącego andrzeja Zauchy. – ma-
jący znakomite warunki głosowe Kuba Badach za każdym razem perfekcyjnie przygotowuje swoje produk-
cje muzyczne. Nie inaczej było tym razem. Nie wspominając o perfekcyjnej stronie muzycznej i towarzy-
szących mu świetnych muzykach, koncert był znakomicie zrealizowany w warstwie wizualnej. Publiczność 
bawiła się znakomicie, a pod koniec koncertu już nie wytrzymała i tańczył cały teatr – mówi dyrektor TZR 
michał Wojaczek. Bisując, Kuba Badach zaśpiewał na koniec koncertu mniej znaną, nastrojową piosenkę 
nieodżałowanego Zbigniewa Wodeckiego „Tylko ty”, oddając w ten sposób swój hołd temu wyjątkowemu 
artyście (22 maja minęła pierwsza rocznica jego śmierci)..

W OBIEKTYWIE mŁODYCH. W punkcie informacyjnym Halo! Rybnik odbył się wernisaż wystawy fo-
tograficznej „Rybnik w obiektywie młodych”, którą tworzą zdjęcia wykonane przez członków kółka fo-
tograficznego prowadzonego przez doświadczonego dziennikarza, filmowca i dokumentalistę janusza 
Rzymanka, a działającego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”. Fotografię od podszewki pozna-
ją tu członkowie zespołu Przygoda, ale też uczniowie innych placówek, m.in. Zespołu Szkół nr 6 w Bo-
guszowicach Starych. Spora część prezentowanych na wystawie zdjęć powstała w czasie zajęć plene-
rowych w różnych częściach Rybnika. a że w fotografii mimo postępu i kolejnych rewolucji technolo-
gicznych wciąż najbardziej liczy się oko fotografującego i umiejętność dostrzegania ciekawych tematów  
i ujęć, nawet na tak małej wystawie można było znaleźć zdjęcia efektowne, ciekawe i intrygujące. W Halo! 
Rybnik swoje prace prezentowało 6 autorów, a w czasie wernisażu wystąpił działający również przy OPP 
Przygoda zespół wokalny Heaven, prowadzony przez monikę Sachs-Wajner. Z kolei w niedzielę 27 maja 
(godz. 15) w Halo! Rybnik miał się odbyć wernisaż kolejnej wystawy fotograficznej zatytułowanej „Ryb-
nicki senior w obiektywie czasu”, a przedstawiającej zdjęcia seniorów z dzielnicy Śródmieście wykona-
ne w różnych miejscach Rybnika.
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DKK w czerwcu 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 star-
szych i młodszych wielbicieli do-
brego kina. Projekcje rozpoczyna-
ją się o godz. 13, bilety w cenie 8 zł.

• 28 maja – ŚWIęTY NIEZŁOMNY (biografia, reż. Pablo 
Moreno, 2016)

• 4 czerwca – JESTEM NAJLEPSZA. JA, TONYA (biogra-
ficzny, dramat, reż. Craig Gillespie, 2017)

• 11 czerwca – PODATEK OD MIŁOŚCI (komedia roman-
tyczna, reż. Bartłomiej Ignaciuk, 2018) 

• 18 czerwca – PLAN B (dramat, komedia, reż. Kinga Dęb-
ska, 2018)

• 25 czerwca – DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK (komedia 
romantyczna, reż. Richard Loncraine, 2018)

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. 

28 maja, godz. 19
120 UDERZEń SERCA

Produkcja: Francja, 2017, dramat, 135 
min, scen. i reż. Robin Campillo, obsada: 
Nahuel Pérez Biscayart, arnaud Valois.

W filmie Campillo euforia spotyka roz-
pacz, a przyspieszone bicie serca przy-
pomina tykanie odliczającego czas ze-
gara. Bo o wyścig z czasem tu chodzi: są 
wczesne lata 90., epidemia aIDS zbiera 
we Francji żniwo. Zmowę milczenia wo-
kół choroby akcjami, marszami, happe-
ningami starają się przerwać aktywiści 
z paryskiego aCT UP. 

4 czerwca, godz. 19.00
ŚMIERć STALINA

Produkcja: Francja, Wielka Brytania 
2017, komedia, 106 min, scen. i reż.: ar-
mando Innaucci, obsada: Steve Buscemi, 
Olga Kurylenko, michael Palin.

Film, który ze względu na swój poli-
tyczny wydźwięk został zakazany na te-
renie całej Rosji przez ministerstwo Kul-
tury. Produkcja ta jest bardzo niepopraw-
ną politycznie komedią o śmierci okrut-
nego dyktatora. Pośród elit władzy roz-
poczyna się walka o dominację i wpływy 
po zmarłym przywódcy. 

11 czerwca, godz. 19.00
TULLY

Produkcja: USa, 2018, komedia, 96 
min, reż. jason Retman, obsada: Char-
lize Theron, mackenzie Davis, mark Du-
plass, Ron Livingston.

marlo od zawsze robiła wszystko sa-
modzielnie, ale po narodzinach trzecie-
go dziecka opadła z sił. Za namową bra-
ta decyduje się zatrudnić do pomocy  
w domowych obowiązkach młodą nia-
nię, Tully. młoda, piękna i zwariowana 
opiekunka szybko wywraca do góry no-
gami życie rodziny. 

18 czerwca, godz. 19.00
PRAWDZIWA HISTORIA

Produkcja: Francja, 2017, thriller, psy-
chologiczny, 110 min, scen. i reż.: Roman 
Polański, obsada: Eva Green, Emmanuelle 
Seigner, Vincent Perez.

Delphine to poczytna paryska pisarka, 
która od jakiegoś czasu cierpi na brak weny. 
Gdy pewnego dnia w trakcie podpisywa-
nia książek poznaje tajemniczą kobietę, jej 
życie zaczyna stopniowo zbaczać z wcze-
śniej wytyczonego toru. między kobietami 
rodzi się relacja, która z czasem z przyjaź-
ni zmienia się w toksyczne uzależnienie. 

25 czerwca, godz. 19.00
ZIMNA WOJNA

Produkcja: Francja, Polska, Wielka 
Brytania, 2018, dramat, 85 min, scen. 
i reż.: Paweł Pawlikowski, obsada: joan-
na Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, agata 
Kulesza, adam Woronowicz.

Twórcy nagrodzonej Oscarem „Idy” 
przeniosą nas tym razem do lat 50. i 60. 
XX wieku, stalinowskiej Polski i budzącej 
się do życia Europy. Na tym tle rozgrywa 
się historia wielkiej i trudnej miłości dwoj-
ga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą  
i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć. 

Program działalności
na czerwiec

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

• 7.06, czwartek, godz. 11: wykład „Prawo spadko-
we” – adw. Przemysław Stęchły 

• 9.06, sobota, godz. 8.45: „Senioriada na weso-
ło” (Ruda Śląska – Orzegów), zapisy u dyżurnych

• 13.06, środa, godz. 13: „Porady podologa – jak dbać 
o stopy” – Beata Podpłońska 

• 14.06, czwartek, godz. 11: „Rozwijaj się, póki sił  
i czasu” – spotkanie autorskie z jolantą Szwalbe;  
• godz. 12.30:  Klub wiedzy o wszechświecie „Wy-
korzystanie energii odnawialnej”

• 18.06, poniedziałek, godz. 10: 
dyżur prawniczy mec. Ge-
rard Kuźnik

• 19.06, wtorek: wycieczka Bytom, Piekary Śląskie 
• 21.06, czwartek godz. 11: Zakończenie roku akade-

mickiego – aula Politechniki Śląskiej 
• 24.06, niedziela, godz. 16.30: koncert NOSPR (wy-

jazd – zatoczka przy ul. Rudzkiej)
• 26.06, wtorek: wyjazd studyjny do Cieszyna w ramach 

projektu „Stawiam na siebie” (zapisy u dyżurnych)
• 27.06, środa, godz. 11: piknik – szczegóły na ta-

blicy ogłoszeń
• 1.07, niedziela, godz. 14: Kościół akademicki, msza 

św. na zakończenie roku akademickiego

Rybnicka biblioteka zaprasza na zaplanowane  
w czerwcu spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki.

20 czerwca o godz. 
17 w bibliotece głównej 
(ul. Szafranka 7) odbędzie 
się rozmowa poświęco-
na „mszy żałobnej” arne-

go Dahla – kryminałowi z serii o Dru-
żynie a, zwalczającej przestępczość 
międzynarodową. Fabuła niesie wiele 
niejasności i zagadek, a rozpoczyna-
jący ciąg powieściowych zdarzeń na-
pad na bank stopniowo ujawnia mo-
tywy sprawców sięgające przeszło-

ści i tajemnic II wojny światowej. Inną, 
ważną społecznie tematykę przynosi 
kolejna lektura – „Księga nocnych ko-
biet” marlona jamesa, o której rozmo-
wę zaplanowano na 28 czerwca o godz. 
16 w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30).  
To opowieść o buncie czarnych kobiet, 
niewolniczo pracujących na jamajskiej 
plantacji, a także wspaniała książka  
o godności i drodze ku wolności. Zapra-
szamy na spotkania!                       (m)

39Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



Abecadło Rzeczy Śląskich

Z Rybnika do Hrabini
Z Rybnika do Hrabini, jadąc przez Wodzisław Śląski i Chałupki, jest około 50 km. To mała wieś koło Opawy 

na terenie Republiki Czeskiej. Tylko po co tam jechać? – ktoś zapyta. Odpowiadam – jest tam Sanktuarium 
Matki Boskiej Opiekunki Śląska! I to nie jest żadna naciągana historyjka. Polecam to sprawdzić podczas 
jednodniowej letniej wycieczki. 

Hrabinia, co być może po śląsku powinno 
się wymawiać – Grabinia, albo Gabinio, leży 
na terenie Śląska Opawskiego w dzisiejszej 
Republice Czeskiej, a nazwę tej miejscowo-
ści pisze się – Hrabyne. Oczywiście można 
się spierać o prawdziwą śląską etniczność tej 
miejscowości czy całej okolicy. Faktem bez-
sprzecznym jednak jest, że mieszkańcy tam-
tejszy obraz Matki Boskiej, czyli Matkę Bo-
ską Hrabińską, ze swojego sanktuarium na-
zywają powszechnie Matką Boską Opiekun-
ką Śląska. Dokładnie to – „Opiekunka Ślą-
ska” – zapisane jest tam nawet na kościele; 
po czesku brzmi to – OCHRANKYNE SLEZ-
SKA. Czy zatem można znaleźć lepszy argu-
ment, że śląskość tych ziem nie jest już tyl-
ko historyczna, czyli martwa? Nie chcę jed-
nak o tym dzisiaj dyskutować, skoro tu trze-
ba zająć się po prostu opowieścią o tej Hra-
bini i tamtejszym sanktuarium.

Cała hrabińska historia rozpoczęła się  
w XV wieku, najprawdopodobniej około 
1450 roku. Powiedzmy jednak jasno: wtedy 
nie było jeszcze wsi Hrabinia, ale porośnięte 
krzakami wzgórze, przez które prowadziła ja-
kaś nieutwardzona dróżka, a okoliczni chło-
pi wypasali tam świnie, bo dawniej, zanim 
sprowadzono na Śląsk kartofle, to świnie 

pasło się w lasach i na nieużytkach. 
I właśnie na tym pustkowiu zna-
lazł się obraz Matki Boskiej, choć 

w dość niejasnych okolicznościach, 
które tłumaczą dwie historie. 

Opowieść pierwsza mówi,  
że dawno, dawno temu pasterze 
świń, pasąc swój dobytek,  

zauważyli, że ich 
w i e p r z k i 

ryjąc w ziemi między krzakami zna-
lazły jakiś przedmiot. Okazało się, że 
był to obraz Matki Boskiej. Szybko 
zainteresowała się nim cała okolica  
i rozpoczął się kult. Natomiast opo-
wieść druga mówi, że dawno, daw-
no temu jechał tamtędy pewien 
woźnica, którego konie nie potrafiły 
wwieźć na wzgórze ciężko załado-
wanej furmanki. Nerwowy człowiek 
zgonił siedzącego na wozie syna, by 
ulżyć koniom. Chłopak jednak po-
tknął się, a spadając, uderzył gło-
wą o kamień i zmarł. Wówczas po-
kutujący za ten grzech ojciec po-
szedł na pielgrzymkę do Rzymu. 
Przyniósł stamtąd obraz Matki Bo-
skiej, fundując dla niego kaplicę  
w miejscu śmierci syna. I tak miał 
się zacząć kult obrazu.

Obie te opowieści może podej-
rzanie operują określeniem – daw-
no, dawno temu, to jednak dzisiaj 
obecność tu obrazu Matki Boskiej 
jest faktem, a od 1497 roku w Hra-
bini był poświęcony kościół drew-
niany, w którym był też obraz Mat-
ki Boskiej. Oczywiście drewnia-
nej świątyni już nie ma, bo od tamtego cza-
su postawiono tam kolejno kilka kościołów,  
a stojący obecnie jest z końca XIX wieku. 
Gdyby chcieć zobaczyć wielkie odpusto-
we uroczystości – to trzeba tam pojechać 
15 sierpnia albo 8 września. W inne dni ko-
ściół jest otwierany tylko na msze. Codzien-

nie jednak można wejść do przedsionka  
i zza krat zobaczyć ów cudowny obraz.

Można jednak zadać na ko-
niec prowokacyjne py-

tanie: Czy do 
H r a b i n i 
t r z e b a  
k o n i e -

mozaika przedstawiająca obraz matki Boskiej Hrabińskiej – Ochrankyne Slez-
ska, czyli Opiekunki Śląska

XIX-wieczny kościół pielgrzymkowy w Hrabini koło Opawy, gdzie jest 
obraz matki Boskiej Opiekunki Śląska

cznie jechać? Oczywiście, że nie! Bo jak ko-
goś śląskie sprawy nie interesują – to nie po-
jedzie. Nie powinien tam też jechać ktoś, kto 
ma do kościoła – jak to się mówi – pod górkę. 
Również trzeba powiedzieć, że byłoby do-
brze, gdyby na etapie poznawania śląskich 
klimatów nie sadzić się zaraz na wielkie po-
znawanie Hrabini, skoro ktoś jeszcze nie wi-
dział znalezionego w gnoju obrazu Matki Bo-
skiej w Lubecku koło Lublińca. Albo jak ktoś 
nigdy nie widział sławnych dawniej obrazów 
Matki Boskiej w Zabrzu-Mikulczycach czy  
w Katowicach-Bogucicach. Ale po co szu-
kać braków tak daleko. Znam ludzi, ponoć 
wykształconych i światowych rybniczan, 
którzy bardzo się kiedyś zdziwili, gdy im po-
wiedziałem, że w kościele w Rudach jest 
XV-wieczny obraz Matki Boskiej Pokornej. 

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek
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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. Ponad-

to 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. 161)

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

Zdjęcia 161/1 i 161/2: 
Przed miesiącem opublikowa-
liśmy zdjęcie nr 160/1, które-
go fragmentem jest dzisiej-
sze zdjęcie nr 161/1. Jego 
treść wyjaśnił trochę Bolesław 
Kniażycki, a zwłaszcza Paweł 
Kajzerek, który jest wnukiem 
ówczesnego właściciela „AP-
TEKI MARJAŃSKIEJ”. A ap-
tekę tę prowadził Teofil Cza-
ja (+1976) i mieszkał najpierw 
nad ową apteką, a później przy 
ul. Kościuszki w Rybniku. Po-
chodził z Rudy Śląskiej, far-
mację studiował przed wojną 
w Krakowie, a potem praco-
wał w aptece w Czerwionce. 
Natomiast wspomnianą ap-
tekę w Rybniku na rogu Rynku  
i ul. Rynkowej zaczął prowa-
dzić podczas okupacji, od 
około 1940 roku aż do jej 
upaństwowienia w latach 
1951-1956. A zatem nie-
możliwe jest, by owo zdjęcie  

161/1 161/2

161/3
Zdjęcie 161/3: To wy-

jątkowo sympatyczne zdję-
cie zostało najprawdopo-
dobniej zrobione około 1935 
roku w czasie świętowania  
3 Maja na Rynku w Rybniku, 
na rogu ul. Rynkowej i Zamko-
wej. Może ktoś poznaje tam 
swoich krewnych? Może ktoś 
ma takie samo zdjęcie w swo-
im albumie, ale lepiej opisane?

zostało wykonane około 1930 roku – jak napisaliśmy przed 
miesiącem – co dodatkowo potwierdza zdjęcie nr 161/2 z oko-
ło 1937/1939 roku, bo na nim ten sam lokal opisany jest jako  

„H. MENDE”. Mamy więc kolejne zagadki. Kim był H. Mende? 
Może aptekarzem albo innym kupcem żydowskim, który wraz 
z nastaniem wojny nie mógł prowadzić swojego interesu?
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P r z y p o m i n a m y,  ż e  c h o ć  
w ramach opłaty śmieciowej  
z prywatnych posesji są odbierane 
praktycznie w nieograniczonej 
ilości odpady biodegradowalne, 
czy l i  m . i n .  s ko szona  t rawa  
i liście, to takie same odpady na 
bieżąco przyjmuje również miejska 
kompostownia. 

Funkcjonuje niezmiennie na terenie Zarządu Ziele-
ni Miejskiej przy ul. Pod Lasem w dzielnicy Zamysłów  
i jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 
zmierzchu. Mieszkańcy (wyłącznie!) Rybnika i sąsiednich  

gmin odpady biodegradowalne mogą tam również 
przywieźć w sobotę, a nawet w niedzielę w tych sa-
mych porach. Pod warunkiem że ich waga nie będzie 
przekraczać 100 kg, zostaną odebrane nieodpłatnie.

Wkrótce pory, w jakich do kompostowni będzie 
można przywozić odpady zielone, zostaną prawdo-
podobnie określone bardziej precyzyjnie, ale na razie 
jeszcze kompostownia będzie czynna codziennie do 
zmierzchu. Jeśli więc ktoś skosił trawnik i nie chce 
czekać na wywóz worków z trawą, w terminie wy-
nikającym z harmonogramu, może je sam odstawić 
do kompostowni. 

(WaT) 

Od początku maja kursujący do 
Rud autobus linii 43, w soboty  
i niedziele znów ciągnie za sobą 
przyczepę na rowery. 

Rowerzyści chcący się dostać do Rud z ro-
werem, a niekoniecznie na rowerze, mają do 
wyboru trzy kursy do Rud (godz. 11.13, 14.13  
i 16.13) oraz trzy kursy powrotne z Rud do Rybnika 
(przystanek Rudy Kościół, godz. 12.06, 15.06 i 17.06). 
Załadunek rowerów na przyczepę odbywa się wyłącz-
nie na przystanku początkowym, czyli na dworcu au-
tobusowym przy ul. Budowlanych (miejsce postojowe 
między stanowiskami 1 i 2), najpóźniej na pięć minut 
przed planowanym odjazdem autobusu. Po uiszczeniu 
opłaty (2 zł) rowerzysta otrzymuje od kierowcy klucz 
do numerowanego mocowania roweru na przyczepie. 
Z kolei po zdjęciu roweru z przyczepy pasażer jest zo-
bowiązany zwrócić ten klucz kierowcy. Zresztą zała-
dunek i rozładunek rowerów odbywa się wyłącznie 
z udziałem kierowcy. W ubiegłym roku z możliwości 
tej rowerzyści skorzystali 89 razy.                        (WaT)

Od 12 do 14 czerwca w urzędzie miasta potrwa zarządzona przez 
prezydenta miasta zbiórka zużytych baterii oraz tonerów z drukarek  
i kserokopiarek. 

Będą one odbierane w wydziale ekologii (pokój nr 12 na parterze starej części urzędu od ul. Chrobrego 
2). Wszyscy chętni, którzy oddadzą co najmniej 10 zużytych baterii lub 5 tonerów, otrzymają pokwitowanie 
uprawniające do odbioru sadzonki sosny pospolitej ufundowanej przez rybnickie nadleśnictwo. Będzie je można 
odebrać do 30 czerwca w Zagrodzie Leśnika, czyli w szkółce Nadleśnictwa Rybnik, przy ul. Wielopolskiej 6,  
w dzielnicy Paruszowiec. Jedna osoba może maksymalnie otrzymać talon na 10 sadzonek.                               (S)

Autobus 
z rowerami 
znów kursuje

Kompostownia wciąż przyjmuje

Oddaj baterie i posadź drzewo
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Po raz jedenasty rybnicki Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zorganizował Bieg Wiosny, czyli swo-
isty festiwal biegania, w którym mogą sprawdzić 
się wszyscy miłośnicy tej prostej formy rekreacji. 

Na starcie pojawiły się więc przedszkolaki, uczniowie szkół 
podstawowych i średnich, dorośli, a także seniorzy rywalizu-
jący w pierwszych mistrzostwach Rybnika seniorów – Jeste-
śmy bardzo zadowoleni z frekwencji. W sumie wystartowało 
700 zawodników. Coraz więcej ludzi bawi się z nami podczas 
imprez biegowych. Widać, że bieganie w naszym mieście się 
rozwija. Bieg Wiosny na stałe zakotwiczył się już w Rybniku i 
mam nadzieję, że zorganizujemy jeszcze przynajmniej 11 ko-
lejnych jego edycji – mówi Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR-u.

W zależności od wieku biegacze rywalizowali na dystan-
sach 100 m, 250 m, 500 m i 1 km. Główny bieg odbył się 
na dystansie 5 km. Pomiędzy biegami na uczestników cze-
kało sporo atrakcji. – Staramy się tworzyć rodzinną i wesołą 

atmosferę. Stąd wspólne tańce, zumba, fitness, gry, zaba-
wy, dmuchańce dla najmłodszych – wylicza Agnieszka Kli-
masara z działu organizacji imprez MOSiR, dodając, że na 
wszystkich, którzy pojawili się na podium, czekały nagrody, 

ale przede wszystkim ręcznie robione, kolo-
rowe wieńce, wykonane przez podopiecznych 
i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej 

„Przystań”. – Jesteśmy przekonani, że takie wyróż-
nienie jest o wiele cenniejsze niż byle jaki puchar,  
a swoją formą doskonale koresponduje z naszą im-
prezą – tłumaczy Klimasara. 

Organizatorzy w tym roku przygotowali nową 
trasę. Najszybciej pokonał ją rybniczanin Marcin 
Ciepłak. – Jest bardziej płaska; wiedzie przez kąpie-
lisko Ruda i prowadzi ścieżkami, którymi wiele osób 
biega, więc oceniam te zmiany na plus – mówi naj-
szybszy zawodnik Biegu Wiosny i dodaje. – Ta im-
preza jest genialna, co ważne, podczas Biegu Wio-
sny zaraża się bieganiem najmłodszych, a to najlep-

szy sposób na propagowanie biegania. Sam zaczynałem swo-
ją karierę podczas takich właśnie imprez – kończy rybniczanin. 

Warto zaznaczyć, że przy tegorocznej imprezie pracowa-
ło blisko 40 wolontariuszy. Byli odpowiedzialni za zabezpie-
czanie trasy, pomagali w biurze zawodów, czy podczas de-
koracji. Przypomnijmy także, że Bieg Wiosny zalicza się do 
klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika (+ Rybnicki Pół-
maraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy).

Wyniki: bieg główny (5 km): kobiety (open) – 1. Magdale-
na Patas (19:16); 2. Joanna Griman (19:50); 3. Elżbieta Le-
wicka (20:04). Mężczyźni (open) – 1. Marcin Ciepłak (16:00); 
2. Kamil Czapla (16:04); 3. Jarosław Kożdoń (16:45) . Pozo-
stałe wyniki na stronie internetowej MOSiR-u.

Od ronda
do ronda

Grupa blisko 30 biegaczy 
z Rybnika oraz m.in. z Gliwic, 
Zabrza, Knurowa i Pyskowic 
wzięła udział w drugiej edycji 
Ultramaratonu 40 Rybnickich Rond, zorgani-
zowanego przez CPJ Team. 

Biegacze wyruszyli na trasę przed godz. 10, startując 
z parkingu przed kąpieliskiem Ruda w stronę pierwszego 
ronda – Europejskiego (skrzyżowanie ul. Gliwickiej i Ob-
wiedni Północnej) i Golejowa, a po 17.30 i przebiegnię-
ciu ponad 60 km finiszowali na rynku. Na kolejnych od-
cinkach ultramaratończykom towarzyszyli znani rybni-
czanie: Mateusz Banaszkiewicz z Kabaretu Młodych Pa-
nów, lekkoatleta, medalista mistrzostw Polski Dawid Ma-

lina i wiceprezydent Piotr Masłowski.
– Jako że od ubiegłego roku roze-

brano nam jedno skrzyżowanie z ru-
chem okrężnym (u zbiegu Wyzwole-

nia, Mikołowskiej i Sybiraków), zaadaptowaliśmy na ron-
do nasz rynek, który obiegliśmy kończąc cały bieg. Pogo-
da była lepsza niż przed rokiem i więcej było na trasie ki-
bicujących nam rybniczan – mówią główni organizatorzy 
ultramaratonu na okrągło Krystian Stawarczyk i Piotr Pu-
chała. O dobre samopoczucie biegaczy i plenerowy bufet 
zadbała też mobilna grupa wsparcia złożona z członków 
rodzin, przyjaciół, sympatyków i robiącego furorę wśród 
kierowców rybnickiego Rybka. Za rok kolejny bieg od ron-
da do ronda. Pytanie tylko: ile ich wtedy będzie?

Po raz kolejny miłośnicy biegania będą mieli oka-
zję zmierzyć się nocą z rybnicką trasą półmaratonu. 

IX Rybnicki Półmaraton Księżycowy zaplanowano na 
23 czerwca. – W tym roku przygotowaliśmy kilka nowości. 
Pierwszy raz klasyfikowani będą zawodnicy, którzy przebie-
gną jedną pętlę – o długości 7 km. Jak zwykle będzie moż-
na skorzystać ze strefy kibica, a najmłodsi będą rywalizo-
wać w Strefie Małego Biegacza – informuje Daria Kudio, dy-
rektorka półmaratonu.

Przypomnijmy, że oprócz klasyfikacji generalnej prowa-
dzone będą klasyfikacje w rywalizacji sztafetowej i Maratonu 
Dwóch Serc. – Najlepsi w poszczególnych kategoriach, oprócz 
nagród, otrzymają ręcznie robione patery. Jestem przekona-
na, że przypadną im do gustu. Jak zwykle wszystkich, którzy 
pojawią się, aby wspierać biegaczy, do gorącego dopingu za-
chęcać będą rolkarze z rybnickiego stowarzyszenia – dodaje 
Daria Kudio i przypomina, że na podstawie numeru starto-
wego biegacze będą mogli w dniu biegu bezpłatnie skorzy-
stać z kąpieliska Ruda, obok którego usytuowane będą start 
i meta. Jak informują organizatorzy, formalności związanych 
z rejestracją dopełniło już blisko tysiąc biegaczy; limit uczest-
ników wynosi 1.400 osób.

iX Rybnicki Półmaraton księżycowy
Data: 23-24 czerwca 2018 r. (sobota-niedziela), start 23 
czerwca o godz. 22.00
Miejsce start / meta: parking przy kąpielisku Ruda
Trasa: dystans 21,097 km ulicami miasta (3 pętle); tra-
sa posiada atest PZLA
Biuro zawodów: ul. Gliwicka 72 na terenie boisk obok ką-
pieliska Ruda, będzie czynne już w piątek 22 czerwca 
(dzień przed zawodami) w godz. od 17 do 19.00, a w so-
botę 23 czerwca od 16 do 21 (od godz. 16 do 20 – do-
datkowe zapisy, ale tylko w przypadku niewykorzystania 
limitu uczestników).

Koszykarki RmKS-u Rybnik były gospodarzem turnie-
ju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski młodziczek (do 14 lat). 

W ostatni weekend kwietnia w hali Zespołu Szkół Sportowych cztery 
zespoły z Pabianic, Tarnowa, Wschowy i Rybnika walczyły o dwa pierwsze 
miejsca dające awans do turniejów półfinałowych. Rybniczanki rozpoczę-
ły rywalizację od porażki z PTK Pabianice, potem pokonały Pałac młodzieży 
Tarnów 85:42 i w ostatnim meczu WSTK Wschową 66:40, co zapewniło im 
drugie miejsce i awans do półfinału mistrzostw Polski w Żyrardowie (18-20 
maja). Tam podopieczne trenera zajęły trzecie miejsce (zwycięstwo nad Li-
derem Swarzędz i porażki z Kutnem i Żyrardowem), kończąc tegoroczną ry-
walizację w mistrzostwach. W swojej kategorii wiekowej rybniczanki zostały 
sklasyfikowane na 12. miejscu w Polsce. Wcześniej w turniejach mistrzostw 
Polski rywalizowały też nasze kadetki i juniorki, ale swój udział zakończyły na 
ćwierćfinałach. Kadetki RmKS-u Rybnik zostały sklasyfikowane na 17. miej-
scu w Polsce a juniorki na 24.

Bieg Wiosny dla każdego

Przybywa 
półmaratończyków

Dla organizatorów Biegu Wiosny największą rado-
ścią są garnące się do biegania maluchy

mistrzostwa koszykarek

Pamiątkowe zdjęcie uczestników biegu na tle ronda 
ze słynną rybnicką Ulotnością
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19 maja w hali Zespołu Szkół Sportowych (dawne 
Gimnazjum nr 2) z udziałem wszystkich ligowych dru-
żyn odbył się finałowy turniej 19. edycji Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej „Atlas Tours”. 

Absolutną nowością była bezpośrednia transmisja całego tur-
nieju w telewizji internetowej, dzięki czemu mecze oglądano na-
wet za oceanem. Dzięki kamerom Sabmar TV w czasie meczu fi-
nałowego sędziowie przed podjęciem decyzji dwukrotnie skorzy-
stali z telewizyjnych powtórek (challenge).

W meczu finałowym o mistrzostwo amatorskiej ligi, tak jak 
przed rokiem, spotkali się trzykrotni wicemistrzowie ligi Leśna 
Perła Damons Rybnik i obrońca tytułu, posiadacz dziesięciu ty-
tułów mistrzowskich Dwójka Świerklany Projtrans, która wygrała  

sześć poprzednich finałów. Niespodziewanie aż 3:0, w setach 
25:18; 25:18 i 25:21 wygrała Leśna Perła Damons Rybnik, dla 
której był to czwarty, ale pierwszy zwycięski finał. Wcześniej na 
27 rozegranych meczów przegrali tylko raz (2:3 z Dwójką Świer-
klany Projtrans), a rywale urwali im tylko 13 setów. Silnymi punk-
tami zwycięskiej drużyny byli byli ligowcy: Arkadiusz Terlecki, Łu-
kasz Lip czy Łukasz Majenta, mocno związani z Volleyem Rybnik 
oaz młodzi siatkarze Łukasz Taterka i Kamil Rauza.

– Od poprzedniego finału trochę żeśmy się wzmocnili, ale też 
gramy bardziej zespołowo. W sezonie zasadniczym u siebie wy-
graliśmy już z Dwójką Świerklany 3:0, ale na ich parkiecie przegra-
liśmy w tie-breaku. Finał rządzi się swoimi prawami, ale wreszcie 
mogliśmy przystąpić do finału w optymalnym składzie – powie-

dział nam szef zespołu Łukasz 
Majenta. W połowie czerwca 
Leśna Perła, która w tym roku  

po raz drugi wygrała też amatorską ligę w Raciborzu, zagra w Kę-
dzierzynie-Koźlu w mistrzostwach Polski oldbojów. 

Laureatami indywidualnych wyróżnień w I lidze zostali: najlep-
szy rozgrywający – Dawida Drużgi (Dwójka Świerklany Projtrans); 
najlepszy atakujący – Aleksander Matula (Orton Flex-Pawłowice); 
najlepszy przyjmujący – Kamil Rauza (Leśna Perła Damons Ryb-
nik); najlepszy blokujący – Arkadiusz Terlecki (Leśna Perła Damons 
Rybnik); najlepszy libero – Adam Kurpis (Dwójka Świerklany Projt-
rans); MVP Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej „Atlas Tours” – Kamil 
Rauza (Leśna Perła Damons Rybnik).

W czasie dziewięciomiesięcznej rywalizacji 24 drużyny roze-
grały 331 meczów i 1244 sety okazały puchar wywalczyła Leśna 
Perła Damons Rybnik. Warto dodać, że zrobili to po raz pierwszy w 
historii, a grali już czwarty raz w wielkim finale. Niewątpliwie cały 
sezon należał do nich. W 27 rozegranych meczach tylko raz prze-
grali i stracili tylko 13 setów.

– W zgodnej ocenie ekspertów największą niespodzianką tego 
sezonu jest trzecie miejsce beniaminka AKS Tawerna Pub Rybnik, 
natomiast największym rozczarowaniem – spadek do II ligi Zespołu 
„R” Zdrowa Krowa, który to po rundzie zasadniczej wyraźnie domi-
nował nad trzema ostatnimi drużynami I ligi – mówi Tadeusz Bonk, 
komisarz i organizator amatorskiej ligi siatkówki.

Sukces szpadzistów
Duży sukces odnieśli szermierze z RMKS-u Rybnik w fina-

le 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która na począt-
ku maja odbył się w Koninie. Jednocześnie były to indywi-
dualne i drużynowe mistrzostwa Polski juniorów młodszych 
(17 lat). Eliminacje odbywały się przez cały sezon i tylko naj-
lepsze 42 szpadzistki i 42 szpadzistów z listy krajowej mo-
gło tam wystartować, zaś do turnieju drużynowego zakwalifi-
kowało się 12 drużyn chłopięcych i 12 dziewczęcych. W tur-
nieju szpadzistek wystąpiło 5 zawodniczek RMKS-u Rybnik. 
Alicja Klasik i Kinga Zgryźniak wygrały wszystkie swoje wal-
ki i spotkały się w finale, w którym lepsza okazała się lider-
ka rankingu Polskiego Związku Szermierczego Alicja Klasik, 
zdobywając tytuł mistrzyni Polski. W finałowej ósemce zna-
lazła się jeszcze Patrycja Frystacka (5. miejsce). Beata Pę-
kała była 24., a Małgorzata Szulc 25. W turnieju chłopców 
szpadzista RMKS-u Kamil Huwer po bardzo trudnych, ale 
emocjonujących walkach, wyeliminował faworytów turnie-

ju: Jana Sochę z Warszawy i Karola Noganowicza z Wrocła-
wia. Niestety w walce finałowej nieznacznie przegrał ze Sta-
nisławem Rutzem z Wrocławia, zdobywając srebrny medal. 
Miejsca pozostałych rybniczan: 12. Bartłomiej Musiolik; 17. 
Wiktor Wałach; 26. Marcin Tumas; 33. Sebastian Mandrysz; 
35. Dominik Sojka; 36. Karol Pyszny. 

W turnieju drużynowym zespół RMKS-u (A. Klasik,  
K. Zgryźniak, P. Frystacka oraz B. Pękała) okazał się bezkonku-
rencyjny, pokonując w ćwierćfinale UKS Trójkę Radlin 45:19, 
w półfinale BTS Bytom 45:22 i wreszcie w finale Muszkietera 
Gliwice 45:37. Szpadziści RMKS Rybnik (M. Tumas, K. Huwer, 
W. Wałach, B. Musiolik) zdobyli natomiast brąz. W pojedyn-
kach półfinałowych przegrali 44:45 z Olimpem Lubin, nato-
miast w walce o trzecie miejsce pokonali Kolejarza Wrocław 
45:42. – Pięć medali – dwa złote, dwa srebrne i jeden brą-
zowy oraz punktowane miejsca dały nam trzecie miejsce w 
klasyfikacji generalnej Olimpiady Młodzieży – podsumowuje 
jeden z trenerów RMKS-u Krystian Fajkis.

Wszystkie mecze zbliżających się mistrzostw świa-
ta w piłce nożnej w Rosji będzie można obejrzeć w 
strefie kibica, która od 14 czerwca do 15 lipca będzie 
funkcjonować na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej. 

Będzie oczywiście telebim i blisko tysiąc miejsc siedzących dla 
kibiców, a także strefa gastronomiczna. MOSiR zapowiada orga-
nizację imprez towarzyszących i uruchomienie strefy małego pił-
karza; na 17 czerwca zaplanowano turniej dzikich drużyn „Rybnic-
ki mundial czeka”. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski rozegra 
swoje mecze 19 czerwca z Senegalem, 24 z Kolumbią i 28 czerw-
ca z Japonią. – W te dni o frekwencję jesteśmy spokojni, ale myślę, 
że rybniczanie w szerszym gronie fanów piłki nożnej chętnie obej-
rzą także inne mundialowe mecze. Serdecznie zapraszamy – mówi 
Arkadiusz Skowron, zastępca dyrektora rybnickiego MOSiR-u. 

Po sześciu kolejkach I-ligowi żużlowcy ROW-u 
Rybnik z dorobkiem 8 pkt zajmują drugie miejsce 
w tabeli, tracąc 3 pkt do lidera z Lublina, z którym 
w rewanżowym meczu na swoim torze zmierzą 
się w pierwszą niedzielę wakacji, czyli 24 czerwca. 
To będzie hit! 

Pojedynek najlepszych I-ligowych drużyn o 2 pkt meczo-
we i 1 pkt bonusowy za wygranie dwumeczu. W Lublinie „rekiny” przegrały 42:48, a po tym jak 20 maja ROW zdemolował 
na swoim torze wcześniejszego wicelidera z Gniezna, wygrywając 68:22, mona przypuszczać, że rybnicki zespół jest na fali 
wznoszącej. Mecz z Gnieznem przyniósł m.in. pierwszy udany występ Anglika Craig’a Cooka, który wygrał z rywalami wszyst-
kie pięć biegów. Wcześniej 10 czerwca ROW zmierzy się na rybnickim stadionie z najsłabszą drużyną ligi Wandą Kraków.

Mundial dzielnicowy
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji 

Kreatywnej oraz Rada Dzielnicy Golejów zapra-
szają piłkarskie reprezentacje rybnickich dzielnic 
do udziału w turnieju piłki nożnej Mundial 2018 
dla dzielnic. 

Każda dzielnica będzie mogła być reprezentowana tylko 
przez jedną drużynę (bramkarz i 6 piłkarzy + 4 rezerwowych). 
Turniej odbędzie się w dniach od 9 czerwca do 15 lipca, czyli 
w tym samym czasie, co piłkarskie mistrzostwa świata w Ro-
sji. Zgłoszenia do dzielnicowego mundialu będą przyjmowa-
ne do 1 czerwca, do godz. 13. Szczegółowe informacje o tur-
nieju oraz jego regulamin są już dostępne na stronie interne-
towej MOSiR-u (mosir.rybnik.pl/aktualnosci/turniej-dzielnic).

Leśna Perła w końcu wygrała finał

Drużyna Leśnej Perły Damons 
Rybnik w finale amatorskiej ligi 
zagrała już po raz czwarty, ale po 
raz pierwszy zdołała go wygrać

anglik Craig Cook i grupa najmłodszych kibiców rybnickiego żużla 

Żużlowcy na faliMundialowa strefa 
kibica w Kampusie
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W niedzielę 27 maja  
w hali sportowej Zespo-
łu Szkół Sportowych przy  
ul. Grunwaldzkiej zosta-
ną rozegrane dwa ostatnie 
mecze turnieju finałowego 
o awans do I ligi siatkówki 
mężczyzn. 

Spotkania te rozpoczną się o 
godz. 15 i 17.30 a ich wyniki z pewno-
ścią będą miały decydujący wpływ na 
to, które dwie drużyny będą się cieszyć z 
awansu do I ligi. W trwającym od 23 maja 
pięciodniowym turnieju wystąpiło 6 ze-
społów, wśród nich gospodarze drużyna 
Volley Rybnik. Od środy do piątku trwa-
ły rozgrywki w dwóch grupach (po trzy 
zespoły). W pierwszym pojedynku gru-
powym 23 maja rybniczanie nieoczeki-
wanie przegrali z MCKiS-em Jaworzno 
1:3 (20:25; 22:25; 25:18; 15:25). Nie-
oczekiwanie, bo we wcześniejszym tur-
nieju półfinałowym gładko wygrali z Ja-
worznem 3:0. Następnego dnia, 24 maja, 
podopieczni trenera Dariusza Luksa mieli 
się zmierzyć z Energą Ostrołęka. W grupie 
drugiej rywalizowały: Orzeł Międzyrzecz, 
Chrobry Głogów i Mickiewicz Kluczbork. 
Po trzech dniach grupowych zmagań dwa 
najlepsze zespoły z każdej grupy awan-
sowały do finału, w którym rozegrano  

mecze systemem „każdy z każdym” z za-
liczeniem wyników spotkań grupowych.

– W tym turnieju nie ma jednego zde-
cydowanego faworyta naszpikowane-
go gwiazdami z Plus Ligi. Zresztą nie bę-
dziemy się oglądać na innych. Nasz ze-
spół nie ma dużego doświadczenia ani 
jakichś gwiazd, ale ja w tę drużynę wie-
rzę. Wierzę, że dobra gra całego zespołu 
przyniesie efekty. Młodość też ma swoje 
atuty: to fantazja, siła, zawziętość. Waż-
ne, że sam system rozgrywania tego tur-
nieju jest bardziej sprawiedliwy niż jesz-
cze przed rokiem – powiedział nam jesz-
cze przed rozpoczęciem finałowego tur-
nieju wieńczącego rozgrywki II-ligow-
ców trener Volleya Rybnik Dariusz Luks.

Wcześniej w tej samej hali rozegrano 
turniej półfinałowy, w którym skutecz-
nie grający Volley Rybnik zajął pierw-
sze miejsce, pokonując kolejno: 3:0 Avię 
Świdnik; 3:0 MCKiS Jaworzno i 3:2 Kar-
paty Krosno.

krótko i szybko
 • Rybniczanin Dawid malina (TL ROW) trzeci raz z rzędu zdobył brązowy medal mi-

strzostw Polski w biegu na 10 km (czas: 29:41:38). Bieg odbył się w Łomży, a 
wygrał go Tomasz Grycko z Blizy Władysławowo. W klasyfikacji zespołowej TL 
ROW (Dawid malina, jarosław Kożdoń, marcin Ciepłak) zajął czwarte miejsce.

• Debiutujący w mistrzostwach Polski w Boksie Daniel Skorupa (waga 
do 64 kg) z RmKS-u Rybnik zdobył brązowy medal. Na ringu w Kar-
linie (22-28 kwietnia) wygrał walki eliminacyjną i ćwierćfinałową 
z wyżej notowanymi rywalami, ale w półfinale musiał uznać wyż-
szość Daniela Durkacza, brązowego medalisty mE i mistrza Polski.

• Karina Szczepkowska zajmując 13. miejsce w rozgrywanych na Słowacji mi-
strzostwach Europy Kobiet w Szachach po raz pierwszy w karierze wywal-
czyła awans do mistrzostw świata (awansowało 14 najlepszych zawodni-
czek), które odbędą się dopiero w 2020 roku. Na Słowacji rybniczanka nie 
przegrała ani jednej partii. Z kolei w 70. indywidualnych mistrzostwach Pol-
ski kobiet (Warszawa, 11-21 maja) rybniczanka reprezentująca Stilon Gorzów 
zajęła miejsce czwarte i otrzymała nagrodę za rozegranie najpiękniejszej par-
tii mistrzostw (wygrana z anną Kubicką). Po raz czwarty w karierze tytuł 
mistrzowski zdobyła jolanta Zawadzka (Polonia Wrocław), zaś brąz wywal-
czyła urodzona rybniczanka monika Soćko (Wasko Hetman GKS Katowice).

• Siatkarz Rafał Szymura (23 lata), wychowanek Volleya Rybnik, zdobył z druży-
ną ZaKSY Kędzierzyn-Koźle wicemistrzostwo Polski. Dla tego młodego jesz-
cze przyjmującego był to pierwszy sezon spędzony w silnym zespole ZaKSY, 
w którym występował w roli zmianowego. Wcześniej przez trzy sezony grał w 
aZS-ie Częstochowa, gdzie był pierwszym przyjmującym drużyny, która po se-
zonie 2016/2017 spadła z Plus Ligi do I ligi. Z ZaKSĄ Szymura zagrał też w Final 
Four siatkarskiej Ligi mistrzów w Kazaniu (4. miejsce). W swoim dorobku Rafał 
Szymura ma m.in. brązowy medal mistrzostw świata kadetów, wywalczony z 
polską kadrą w 2013 roku, ale i złoty medal mistrzostw Polski juniorów zdoby-
ty z bejsbolową drużyną Silesii Rybnik, z którą od lat związany jest jego ojciec.

• W połowie maja w Sędziejowicach (woj. łódzkie) pod patronatem ZNP 
odbył się 19. Ogólnopolski Turniej Koszykówki Pracowników Oświaty. 
Żeńska drużyna z Rybnika wygrała z zespołami z Łodzi i Tarnowskich 
Gór i mimo minimalnej porażki z Poznaniem awansowała do fina-
łu, w którym ledwie 1 pkt pokonała nauczycielki z Rzeszowa, zdo-
bywając w ten sposób tytuł oświatowego mistrza Polski. Drużynę 
z Rybnika tworzyły: Grażyna Szulik, Iwona Szymik, Izabella Kraw-
czyk, agata Olczak, Emilia Laskowska, marta Saran, agnieszka motyl.

• Blisko 40 drużyn zagrało 1 maja na rybnickim rynku w koszykówkę podczas tra-
dycyjnego turnieju Rynek Basket. mężczyźni rywalizowali w 4 kategoriach wie-

kowych, a dziewczęta w dwóch. Rybnicki Rynek Basket zainaugurował rywa-
lizację o „streetballową kryształową kulę” – to cykl 15 turniejów koszyków-
ki ulicznej, które odbywać się będą na terenie Śląska, a 4 z nich odbędą się  
w Rybniku (1, 6, 26 maja i 9 czerwca). Ostatni turniej zaplanowano na 9 wrze-
śnia w Świętochłowicach. Każda z drużyn może wystąpić w dowolnej liczbie 
turniejów. Ostatnie dwa rybnickie turnieje będą zawodami nocnymi i rywaliza-
cja rozpocznie się późnym popołudniem w parku tematycznym przy Kampusie.

• 700 zawodników, od przedszkolaków do seniorów, stanęło na starcie orga-
nizowanego przez rybnicki mOSiR już po raz jedenasty Biegu Wiosny. W za-
leżności od wieku biegacze rywalizowali na dystansach od 100 metrów do 
5 km. Na tym najdłuższym dystansie rozegrano I mistrzostwa Rybnika se-
niorów. jego zwycięzcami zostali: józefa janiszyn i Edyta marek – Wróbel 
oraz Zbigniew macoch i Wiesław Dziarski. Pomiędzy biegami na uczestników 
czekała wiele atrakcji: wspólne tańce, zumba, dmuchańce i wiele słodkości. 

• Izba Rzemieślnicza w Rybniku oraz prowadzona przez nią szkoła I stop-
nia tejże izby były organizatorami III Biegu Rzemieślnika, na starcie któ-
rego 12 maja stanęło 170 zawodników z całego subregionu. Rywaliza-
cja w różnych kategoriach wiekowych toczyła się na dystansie 5 i 10 km 
(w rejonie stawu Gzel). Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy me-
dal, a dla najmłodszych przygotowano atrakcyjne konkursy z nagrodami.

Na dwie kolejki przed końcem sezonu II-ligo-
wi piłkarze ROW- u 1964 Rybnik z 41 pkt zaj-
mowali 11. miejsce w tabeli, mając 5 pkt prze-
wagi nad pierwszą drużyną ze strefy spadkowej.

Maj zaczął się dla rybniczan od remisu 1:1 na własnym 
stadionie z drużyną MKS-u Kluczbork; bramkę dla gospoda-
rzy zdobył Mariusz Muszalik. Pięć dni później zielono-czarni 
na wyjeździe pokonali 1:0 ekipę Gryfa Wejherowo, a gola na 
wagę trzech punktów strzelił Przemysław Brychlik.

Kolejne dwa majowe spotkania to jednak dwie porażki; 
pierwszej z nich ROW doznał na własnym stadionie, prze-
grywając z ekipą Błękitnych Stargard 2:3, z kolei o dru-
giej porażce rybniczanie będą chcieli jak najszybciej zapo-
mnieć, bowiem wyjazd do Stalowej Woli zakończył się sro-
motną porażką 4:0.

W sytuacji, gdy drużyna zajmuje bezpieczne miejsce  
w tabeli, cieszy fakt, że wielu młodych wychowanków do-
staje regularnie szanse gry w pierwszej jedenastce; szan-
sę pokazania się w meczach ligowych otrzymali też za-
wodnicy, którzy do tej pory nie mieli zbyt dużo okazji do gry  

w pierwszej drużynie. Z pewnością zaprocentuje to w naj-
bliższej przyszłości i pozwoli rozwinąć się piłkarzom, którzy 
do tej pory pełnili jedynie rolę rezerwowych.

Jak by nie patrzeć rozwój młodych piłkarzy wspiera sys-
tem pro-junior, poprzez który PZPN premiuje kluby (Eks-
traklasa, I liga i II liga) dające pograć w lidze młodym piłka-
rzom. Pod uwagę bierze się liczbę wychowanków oraz mło-
dzieżowców grających w seniorskiej drużynie oraz czas ich 
gry. Roczny budżet programu wynosi 10 milionów złotych 
(na II ligę przewidziano 2,5 miliona zł). W II lidze nagradza-
ne są drużyny, które w klasyfikacji pro-junior zajmą na ko-
niec sezonu miejsca 1-5. Na dwie kolejki przed zakończe-
niem sezonu ROW z 11.086 pkt plasował się w II lidze na 
piątym miejscu, za które przewidziane jest dofinansowa-
nie w wysokości 250 tys. zł.

26 maja, w ostatnim meczu sezonu na własnym boisku, 
nasi piłkarze mieli się zmierzyć z liderem z sąsiedztwa, czyli 
GKS-em Jastrzębie-Zdrój. Z kolei ostatni ligowy pojedynek 
piłkarskiej wiosny czekał ich 2 czerwca w Pruszkowie z wal-
czącym o utrzymanie Zniczem (15. m., 36 pkt).

Piłkarze kończą sezon

Ciężki 
bój siatkarzy

W półfinale II ligi siatkarze Volleya (czerwone stro-
je) pokonali rywali z jaworzna, ale później w turnie-
ju finałowym to rywale okazali się lepsi i wygrali 3:1

20 maja dwa pierwsze w tym sezonie mecze 
na swoim boisku rozegrała drużyna bejsbolistów 
Silesii Rybnik, która broni tytułu mistrza Polski. 

W obu pokonała Gepardy Żory (7:3 i 7:0) i z 9 zwycię-
stwami prowadziła w ekstralidze. W dniach od 12 do 17 
czerwca na boisku Silesii z udziałem najlepszych klubo-
wych drużyn Europy zostanie rozegrany turniej o puchar 
Europejskiej Federacji Bejsbola. Finał w niedzielę 17 czerw-
ca o godz. 12.

Bronią tytułu
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

  empik
poleca

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

Wystarczy uważnie przyjrzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać, co przedstawia  
i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do piątku 15 czerwca. 

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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Rozwiązanie zagadki 4: Zdjęcie opublikowane w kwietniowym numerze Gazety 
Rybnickiej przedstawiało kominy (z lewej) i lukarnę na dachu pawilonu Rafał dawne-
go szpitala Juliusza. Nagrody otrzymują: Krystyna Kapias (woda) oraz Barbara Karwot 
i Alojzy Wojtasiok (po jednej książce z Empiku). 

Po odbiór nagród zapraszamy od poniedziałku 28 maja w ciągu miesiąca

Olga Tokarczuk, 
„Opowiadania bi-
zarne”, Wydaw-
nictwo Literac-
kie, Kraków 2018

Nowa książka w do-
robku jednej z najcie-
kawszych współcze-
snych polskich pisarek przynosi dzie-
sięć bardzo różnych opowiadań. Każda 
z historii przedstawia inny świat (tema-
tycznie, historycznie, geograficznie), łą-
czy je zaś tytułowa „bizarność” – zapo-
życzone z francuskiego określenie dziw-
ności, śmieszności i niezwykłości. Opo-
wieść o rzeczywistości równie ciekawej, 
co niepojętej.

•   •   •
CD Stanisława 

Celińska, „Mali-
nowa…”, Kompa-
nia Wydarzeń Ar-
tystycznych 2018

Artystka przyznaje, że płyta powsta-
ła po sukcesie podwójnie platynowej 
„Atramentowej”, a inspiracją i przyczy-
ną stworzenia 14 nowych utworów były 
spotkania i rozmowy ze słuchaczami. 
Powstał niezwykle ciepły, mądry, spo-
kojny i refleksyjny album z autorskimi 
tekstami Celińskiej, pod muzycznym 
kierownictwem Macieja Muraszki.

•   •   •
D V D  „ C i c h a 

noc”, reż. Piotr 
Domalewski, Ga-
lapagos 2018

Pracujący za grani-
cą Adam przyjeżdża do 
rodzinnego domu na 
święta. Wigilijne wydarzenia znacznie 
odmienią losy bohaterów i skomplikują 
ich wzajemne relacje, a widzom pozwo-
lą się przyjrzeć kondycji naszego narodu. 
„Cicha noc” zdobyła wiele nagród, m.in. 
Złote Lwy dla najlepszego filmu na festi-
walu w Gdyni.

Tak jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu „GR”, z początkiem 
czerwca rozpocznie w mieście działalność punkt doradczo-informacyjny 
dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

Będzie tam można zdobyć informacje m.in. na temat możliwości skorzystania z po-
mocy specjalistycznych placówek, leczenia i rehabilitacji oraz możliwości i warunków 
ubiegania się o różne formy pomocy finansowej. Ten punkt wsparcia będzie się mieścił 
w budynku nr 57 przy ul. Kościuszki i będzie czynny w poniedziałki w godz. od 11 do 16 
oraz w środy od 9 do 14. W tych porach informacji będzie można również zasięgnąć dro-
gą telefoniczną (tel. 729 284 727 lub 509 895 797). Punkt do końca bieżącego roku 
będzie prowadzić fundacja Ostoja w ramach współfinansowanego przez miasto pro-
jektu „Ostoja – punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”.              (WaT)

Punkt informacyjny 
dla osób niepełnosprawnych
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Prezydent Miasta przedstawia poniższe sprawozdanie

Skrócone sprawozdanie 
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2017 rok
Budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych, z dochodami w wysokości 

751.308.791,22 zł i wydatkami w wysokości 851.215.244,03 zł, zamknął się deficy-
tem w kwocie 99.906.452,81 zł.

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w 94,96% założonego planu. 
Dochody bieżące: 100,78% (plan 720.635.785,71 zł, wykonanie 726.259.136,87 zł)

A. Dochody własne  102,12%
B. Subwencja ogólna  100,00%
C. Dotacje celowe z budżetu państwa 98,39%
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej  89,02%
E. Inne dotacje  98,63%

Dochody majątkowe: 35,53% (plan 70.512.375,08 zł, wykonanie 25.049.654,35 zł)
A. Dochody własne 78,20%
B. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 20,64%
C. Inne dotacje 175,08%
D. Dotacje z budżetu państwa  99,95%
E. Subwencja ogólna 100,00%

Realizacja dochodów własnych Miasta w 2017 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie Wykonanie w zł

I. WPŁYWY Z PODATKÓW 110 790 349,48 
Podatek od nieruchomości 102 193 468,85
- od osób prawnych 77 027 786,53
- od osób fizycznych 25 165 682,32
Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 652 184,23
- od osób prawnych 326 558,12
- od osób fizycznych 4 325 626,11
Podatek od środków transportowych 2 571 730,28
- od osób prawnych 1 214 020,20
- od osób fizycznych 1 357 710,08
Podatek od spadków i darowizn 676 206,15
Podatek rolny 368 865,05
- od osób prawnych 15 101,23
- od osób fizycznych 353 763,82
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 109 406,92

Podatek leśny – od osób prawnych 146 346,00
Rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów z tytułu 
zwolnień w podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej) 72 142,00

II. WPŁYWY Z OPŁAT 41 702 905,38
Za odbiór odpadów komunalnych 21 709 313,31
Za korzystanie ze środowiska 5 830 735,39
Eksploatacyjnej 4 025 590,18
Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3 129 457,22
Komunikacyjnych 3 254 986,41
Za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne 1 216 659,22
Skarbowej 1 318 136,21
Targowej 764 781,50
Za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 
i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników 263 288,22

Za wydanie kart wędkarskich 1 620,00
Planistycznej – wzrost wartości nieruchomości 150 300,70
Produktowej (za lata ubiegłe) 8 814,86 
Za wycinkę drzew 12 210,96
Dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński poza siedzibą USC 11 000,00

Za wydobycie bez wymaganej koncesji kruszywa 
naturalnego – piasku 5 011,20

Za wpis do rejestru żłobków 1 000,00
III. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 36 822 854,18
IV. WPŁYWY Z MAJĄTKU MIASTA 35 255 709,12
V. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 6 511 753,84

VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD 
BUDŻETU PAŃSTWA 181 457 609,11

VII. INNE DOCHODY 9 094 192,25
Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowią-

cym o ich samodzielności, są dochody własne, które obejmują również udziały w po-

datkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych  
w okresie sprawozdawczym to 421.635.373,36 zł, co stanowi 56% dochodów ogółem.  
W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 98%, zaś dochody majątkowe 2%.

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą 110.790.349,48 zł (99,94% planu).
Największym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości.  

Wykonanie wyniosło 102.193.468,85 zł, co stanowi 99% planu rocznego. 
Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany: 
• od osób prawnych – 77.027.786,53 zł (98%); uzyskane dochody obejmują wpływy do-

tyczące przypisu roku bieżącego – 76.660.805,27 zł oraz zaległości – 366.981,26 zł,
• od osób fizycznych – 25.165.682,32 zł (102%); wpływy dotyczące przypisu roku bie-

żącego wyniosły 24.171.688,91 zł, a z tytułu zaległości – 993.993,41 zł.
Na uzasadniony wniosek podatników (optymalizacje podatkowe) w 2017 roku zwró-

cono dwóm podmiotom podatek o łącznej wartości 210 tys. zł. Nadal toczą się postę-
powania odwoławcze (sprawy sporne kilku kluczowych podatników) w SKO i w sądach. 
Coraz to nowe niekorzystne orzeczenia sądów mogą być powodem konieczności zwro-
tu już wyegzekwowanych znacznych kwot podatków i powstawania nowych sporów. 

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.571.730,28 zł, co sta-
nowi 104% planu rocznego, w tym:
• od osób prawnych – 1.214.020,20 zł (113%); uzyskane dochody obejmują wpływy 

dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.176.577,84 zł oraz zaległości – 37.442,36 zł,
• od osób fizycznych – 1.357.710,08 zł (98%); wpływy dotyczące przypisu roku bieżą-

cego wyniosły 1.255.327,29 zł, a z tytułu zaległości – 102.382,79 zł.
W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodar-

czej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2017 ustalono na po-
ziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych. 

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 4.652.184,23 zł  
(116% planu rocznego). Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transak-
cji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty 
podatkowej (109.406,92 zł) wyniosło 109% planu, natomiast od spadków i darowizn 
(676.206,15 zł) – 135%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilno-
prawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe. 

Wpływy z opłat wyniosły 41.702.905,38 zł, co stanowi 103% planu rocznego.
Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 3.254.986,41 zł (140%). Opła-

ty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart 
pojazdów i pozwoleń czasowych. 

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym 
wyniosły 3.129.457,22 zł (99% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości 
sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży 
alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. 
Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnię-
ciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.318.136,21 zł  
(120% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń  
i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. 

Wpływy z opłaty targowej w ostatnich dwóch latach wynosiły:

Wykonanie
2016

Plan 
2017

Wykonanie
2017

% wykonania
planu 2017

% wykonania 
w stosunku 

do 2016

876.626 zł 680.000 zł 764.781,50 zł 112 87

  
Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 21.709.313,31 zł (101% pla-

nu). Ściągalność tych opłat w 2017 roku wyniosła 94%, a zaległości na koniec roku 
– 1.351.916,52 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2017 roku wyniosły 
21.641.220,13 zł, w tym z tytułu umów zawartych z firmami odbierającymi odpady 
20.433.230,75 zł (w tym 3.840 tys. zł WNW). 

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 5.830.735,39 zł (100% 
planu).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w ostatnich dwóch latach kształtowały się  
następująco:

Wykonanie 
2016

Plan 
2017

Wykonanie
2017

% wykonania
planu 2017

% wykonania 
w stosunku

do 2016

3.935.246 zł 4.025.590,18 zł 4.025.590,18 zł 100 102

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki dla danego rodzaju kopaliny 
i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% nali-
czonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

Dochody bieżące z majątku miasta zasiliły budżet kwotą 28.754.604,37 zł, co sta-
nowi 103% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:
• z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej: plan 23,6 mln zł; wykonanie 23.730.988,66 zł (101%),

• z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości: plan 1,5 mln zł;  
wykonanie 1.424.047,89 zł (96%),
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• z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 3 mln zł; wykonanie: 3.602.371,86 zł (122%),
• opłaty z tytułu oddania gruntu w trwały zarząd: plan 20 tys. zł, wykonanie: 14.819,06 zł.

Wykonanie dochodów bieżących z majątku miasta zostało pomniejszone o rozli-
czenie podatku od towarów i usług za opłaty z tytułu ustanowienia służebności grun-
towej – 17.623,10 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym wyniosły 174.970.454 zł, co stanowi 102% planu przyjętego przez 
Radę Miasta i kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finan-
sów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 137.715.633 zł (37,89%) i powia-
tu 37.254.821 zł (10,25%). 

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 
6.487.155,11 zł (118% planu rocznego w wysokości 5,5 mln zł). W stosunku do ubie-
głego roku wpływy z tego tytułu wzrosły o 1.712.778,28 zł.

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu re-
alizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
wyniósł łącznie 2.325.932,73 zł (130% planu).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 25.049.654,35 zł – 36% 
planu rocznego, wynoszącego 70.512.375,08 zł, z tego:
– dochody własne – 8.159.725,33 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości wraz z prze-

kształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (4.321 tys. zł), 
sprzedaż mieszkań (2.123 tys. zł), sprzedaż lokali użytkowych (7,6 tys. zł) i sprze-
daż składników majątkowych (49 tys. zł), pomoc finansowa Miasta Żory na budo-
wę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (800 tys. zł) oraz niewykorzystane środki 
WNW z 2016 roku – 859 tys. zł, 

– dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 11.372.107,03 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa – 1.074.467,40 zł,
– inne dotacje: z Funduszu Dopłat (BGK) – 1.006.335,74 zł, z Funduszu Wspar-

cia PSP – 37.500 zł i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych – 186.618,85 zł,

– uzupełnienie subwencji ogólnej – budowa wiaduktu WGP-06 w ramach inwestycji 
„Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna” – 3.212.900 zł.

3. Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2017 roku wy-
niósł 122.493 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 5.965 tys. zł i opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi – 99 tys. zł), co stanowi 14% należności ogółem. 
Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lo-
kale użytkowe – 47.908 tys. zł, w tym z tytułu odsetek – 23.394 tys. zł, przejazdów bez-
biletowych – 17.604 tys. zł, w tym z tytułu odsetek – 5.018 tys. zł, w podatkach: od nie-
ruchomości – 13.115 tys. zł i od środków transportowych – 1.975 tys. zł, a także z tytułu 
dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej – 18.001 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek 
alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 16.991 tys. zł. 

4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach 
lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.807.184,08 zł, w tym:
• podatek od nieruchomości: 6.786.453,85 zł
 – od osób fizycznych: 881.151,70 zł
 – od osób prawnych: 5.905.302,15 zł
• podatek od środków transportowych: 2.020.730,23 zł
 – od osób fizycznych: 1.139.581,30 zł
 – od osób prawnych: 881.148,93 zł

5. Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie spra-
wozdawczym wyniosły 1.314.056,42 zł, w tym:
• podatek od nieruchomości: 1.292.332,20 zł
– od osób fizycznych:  582.455,20 zł 
 w tym:
 – nieruchomości na zdegradowanych terenach poprzemysłowych, na których osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainwestowały lub utworzyły nowe 
miejsca pracy – 99.021 zł,

 – nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego 
układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku – 127.305 zł,

 – grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi – 355.221,70 zł,
 – grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu – 907,50 zł.
– od osób prawnych:  709.877 zł
  w tym:
 – nieruchomości na zdegradowanych terenach poprzemysłowych, na których przed-

siębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy – 373.070 zł,
 – nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej 

i sportu, działalności objętej systemem oświaty (zajęte na działalność inną niż 
oświatowa, jednak związane z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem 
oświaty - sklepiki szkolne) oraz na potrzeby obrony cywilnej – łącznie 336 807 zł,

• podatek rolny:  5.945,82 zł:
 – od osób fizycznych:  4.548,48 zł 
 – od osób prawnych:  1.397,34 zł
• podatek leśny: 15.778,40 zł
 – od osób fizycznych:  12.408,24 zł 
 – od osób prawnych:  3.370,16 zł

6. Skutki ulg udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika - umorzenia, odro-
czenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.189.447,17 zł (49 decyzji, w tym 
22 decyzje o umorzeniu na kwotę 237.579,75 zł), w tym:
• podatek od nieruchomości: 1.091.475,97 zł:   
 – od osób fizycznych: 274.589,42 zł (w tym 9 umorzeń na kwotę 3.461 zł), 
 – od osób prawnych: 816.886,55 zł (w tym 4 umorzenia na kwotę 367.919,75 zł).

W 2017 złożone korekty deklaracji podatkowych za lata ubiegłe (dwa podmioty) 
spowodowały konieczność zmiany decyzji umorzeniowych – korekta in minus na łącz-
ną kwotę 154.039 zł.
• podatek od środków transportowych: 20.973 zł,   
• podatek rolny: 95 zł (umorzenie),   
• podatek od spadków i darowizn: 20.585 zł (w tym umorzenie na kwotę 18.827 zł), 
• opłata targowa – 540 zł (umorzenie),
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 6.046,30 zł (w tym umorzenie 

na kwotę 630 zł), 
• odsetki za zwłokę: 49.652,90 zł:      
 – od osób fizycznych: 37.435,90 zł (w tym 2 umorzenia na kwotę 67 zł), 
 – od osób prawnych: 12.217 zł,
• opłata skarbowa: 79 zł (6 umorzeń).

III. WYDATKI BUDŻETU 
Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 88,76%,
w tym:

• wydatki bieżące 95,89% (plan 701.935.571,34 zł, wykonanie 673.072.812,59 zł)
• wydatki majątkowe 69,31% (plan 257.027.050,48 zł, wykonanie 78.142.431,44 zł)

W wydatkach mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowe-
go, stosownie do uchwały Rady Miasta nr 655/XLIII/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku,  
w wysokości 42.133.852,46 zł, w tym majątkowe - 29.254.778,69 zł.

Struktura (wg działów) wydatków poniesionych w 2017 roku przedstawia się  
następująco:
- oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza  32,02%
- transport i łączność 17,93%
- rodzina 16,05%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,32%
- gospodarka mieszkaniowa 5,46%
- administracja publiczna   5,00%
- pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    4,84%
- kultura fizyczna    3,38%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   2,54%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   1,84%
- działalność usługowa   1,25%
- ochrona zdrowia  1,01%
- obsługa długu publicznego   0,11%
- pozostałe   0,25%
W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 79%,  
a wydatki majątkowe 21%.
Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 292.693.199,13
- dotacje:  55.830.341,35
 * dla miejskich instytucji kultury 17.475.692,00
 * udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświa-

towo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora fi-
nansów publicznych 20.367.027,27

 * udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia,  
fundacje, parafie, żłobki, OSP i inne) 14.460.880,68

 * dla miast i powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych 1.483.734,50

 * dla miast i powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w rodzinach zastępczych
    614.628,81
 * dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (230.000 zł) i Politechniki  

Śląskiej w Gliwicach (111.100 zł) na dofinansowanie ponoszonych opłaty za me-
dia oraz kosztów remontów bieżących placówek w Rybniku 341.100,00

 * udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej 
społeczeństwa 182.177,64

 * rozliczenie dotacji z lat ubiegłych - projekt „Alternatywa”  1.842,97
 * dla Miasta Chorzów za osoby doprowadzone z terenu Miasta Rybnika do Izby  

Wytrzeźwień 150.000,00
 * dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsu-

mentów 130.575,00
 * dla miast Wodzisław Śląski, Żory, Katowice, Sosnowiec, Jastrzębie-Zdrój  

na współfinansowanie kosztów nauczania religii (inne wyznania) 8.278,39
 * pokrycie kosztów prowadzenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Knurowie zajęć terapeutycznych dla dziecka z autyzmem, będącego uczniem 
rybnickiej placówki oświatowej (powiat gliwicki) 702,20

 * dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku na wykonanie zabezpieczenia,  
zachowania i utrwalenia ścian fundamentowych (izolacji przeciwwilgociowej wraz  
z drenażem) oraz odtworzenie przynależności zabytku – ogrodzenia budynku  
od ul. Miejskiej 140.000,00

 * dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku na wykonanie  
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renowacji drzwi zewnętrznych, stanowiących element przynależny zabytku - Ko-
ścioła Akademickiego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,  
położonego na terenie Parku im. św. Jana Sarkandra przy ulicy Gliwickiej  8.000,00

 * pomoc finansowa dla gmin poszkodowanych wskutek nawałnicy 11.08.2017 r. - 
gmina Brusy - 50.000 zł; gmina Sulęczyno - 50.000 zł 100.000,00

 * zwroty z lat ubiegłych odprowadzone do b.p. 275.255,19
 * wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz 2%  

uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej 90.446,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 195.866.798,74
 * finansowanie zadań oświatowych 42.194.280,69
 * gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń 

w mieście oraz oświetlenie uliczne 29.500.879,06
 * transport lokalny  30.140.740,31
 * gospodarka mieszkaniowa  20.392.141,73
 * utrzymanie, modernizacje i remonty dróg 6.905.460,33
 * remonty zasobów mieszkaniowych, budynków szkół, przedszkoli oraz obiektów 

kultury, zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej i OSP 22.331.329,72
 * administracja publiczna, w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta 9.788.946,17
 * pomoc społeczna, w tym funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodków 
wsparcia 7.186.551,48

 * koszty obsługi zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych  
i z funduszu alimentacyjnego  1.761.889,49

 * kultura i kultura fizyczna 8.849.494,78
 * ochrona zdrowia, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeciwdziałanie  
alkoholizmowi, funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego  3.838.422,11

 * programy finansowane z udziałem środków unijnych 3.420.285,29
 * gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.566.268,69
 * działalność usługowa, w tym: funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego,  
opieka nad cmentarzami, targowiska, parkingi, giełda, szalety 2.826.990,07

 * bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.202.595,01
 * wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji 

ogólnej dla powiatów („janosikowe”) 1.804.908,00
 * zadania w zakresie polityki społecznej, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu  

Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 918.267,82
 * pozostałe wydatki, w tym: dostawa i montaż tablic na użytki ekologiczne,  

nadzór nad gospodarką leśną, prowadzenie rejestru wyborców, zakup przeźro-
czystych urn wyborczych, zwrot podatku akcyzowego, udzielanie nieodpłatnej  
pomocy prawnej 237.347,99

- świadczenia 127.764.575,17
 w tym m.in.: 
 * świadczenia wychowawcze – realizacja programu 500+ 73.716.833,18
 * świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 34.625.503,92
 * dodatki mieszkaniowe i energetyczne  4.835.926,71
 * świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dla usamodzielnianych wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 5.496.562,15
 * program dożywiania 1.500.000,00
 * diety radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic, podróże służbowe 726.035,62
 * świadczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych  

straży pożarnych 467.193,95
 * pomoc materialna dla uczniów 304.412,71
- obsługa długu publicznego 917.898,20
   

W 2017 Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej dotację na wydatki bieżące w wysokości 131.868.102,11 zł (98% planu), z cze-
go dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej (115.766.594,34 zł) stanowiła 98% 
otrzymanych środków. Tak wysoki udział związany jest głównie z realizacją wypłat świad-
czeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z rozpoczęciem, w II kwar-
tale 2016 roku, programu rządowego „Rodzina 500 plus”. Na świadczenia wychowawcze 
wydatkowano 74.755.536 zł. Program wprowadził dla uprawnionych świadczenie w wy-
sokości 500 zł miesięcznie. Świadczenia wychowawcze wypłacono na rzecz 13.952 dzieci.

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych  
z części oświatowej subwencji ogólnej, 43.094.946,89 zł (bez nakładów na remonty  
i inwestycje oświatowe). Otrzymana subwencja (153.136.633 zł) nie pokryła wydatków 
poniesionych na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń (149.907.330,85) 
oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.801.858,27 zł).

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych  
grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa Średni koszt na 
1 ucznia zł

w tym: średnia dopłata miasta 
do 1 ucznia

zł %
szkoły podstawowe 6 791 1 882 28
gimnazja 8 641 4 065 47
szkoły ponadgimnazjalne 9 756 1 479 15
szkoły specjalne 52 302 12 907 25

Ponadto wydatki bieżące obejmują dopłaty ze środków własnych do realizacji  
zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa,  
ogółem 4.575 tys. zł.

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 28,8 mln zł, na co złożyły się  
głównie niewykorzystane:
– rezerwy budżetowe - 5,4 mln zł,
– środki na remonty - 5,4 mln zł,
– środki oświatowych jednostek budżetowych - 3,4 mln zł,
– środki pozostałych jednostek budżetowych - 9,6 mln zł, 
 w tym m.in.:
 – ZGM - 2,2 mln zł (m.in. niższe od planowanych koszty usług obcych, mediów, płat-

ności na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz bieżących rozliczeń podatku VAT),
 – OPS - 3,8 mln zł (m.in. niższe od planowanych wypłaty świadczeń wychowaw-

czych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ze względu na wstrzy-
manie lub uchylenie prawa do świadczeń oraz brak rozstrzygnięć spraw prowadzo-
nych przez ROPS; mniejsza liczba przyznanych zasiłków celowych i świadczeń  
z pieczy zastępczej – efekt programu 500 plus; mniejsza liczba wypłat  
dodatków mieszkaniowych),

 – ZTZ - 1,9 mln zł (m.in. niższe od planowanych koszty bieżących rozliczeń podat-
ku VAT),

 – RSK - 497 tys. zł,
 – MOSiR- 221 tys. zł,
 – ZZM - 90 tys. zł,
– dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Rybnika w placówkach opiekuńczo-wy-

chowawczych i rodzinach zastępczych w innych miastach i powiatach – 900 tys. zł,
– dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- 

-wychowawczych prowadzonych przez powiaty nienależące do sektora finansów 
publicznych – 499 tys. zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 178.142.431,44 zł (WNW - 29.254.778,69 zł), w tym:
– zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 111.023.300,22 zł  

(WNW 3.891.542,49 zł)
– inwestycje jednoroczne – 52.840.445,96 zł (WNW 25.023.158,15 zł), w tym m.in.:
 • Przebudowa ul. Rudzkiej IV etap, dz. Chwałęcice – 8.389.050,54 zł  

(WNW 5.993.648,37 zł),
 • Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej  

nr 27,dz. Chwałęcice – na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego; zago-
spodarowanie terenu; budowa infrastruktury sportowej – 5.349.979,44 zł  
(WNW 2.708.345,50 zł),

 • Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstało 
26 lokali komunalnych – 3.999.986,47 zł (WNW 2.688.477,87 zł); (Fundusz Do-
płat BGK – 1.800.000 zł, budżet miasta – 2.199.986,47 zł),

 • Przebudowa ul. Grunwaldzkiej, dz. Maroko-Nowiny – 3.090.771,84 zł  
(WNW 617.413,27 zł),

 • Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu,  
dz. Północ – 2.485.368,55 zł,

 • Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
do sieci ciepłowniczych lub gazowych (ul. Morcinka 9 i 13, ul. Zebrzydowicka 2,  
ul. Zgrzebnioka 4) – 2.144.079,13 zł (WNW 555.176,28 zł),

 • Budowa dróg bocznych od ul. Bratków, dz. Orzepowice – 2.000.000 zł  
(WNW 1.586.483,76 zł),

 • Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 17, w wyniku 
którego powstało 8 lokali socjalnych – 1.224.665,07 zł (Fundusz Dopłat BGK – 
557.187,78 zł, budżet miasta – 667.477,29 zł),

 • Budowa parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM „Huta Silesia”, 
dz. Paruszowiec-Piaski – 1.139.552,73 zł (WNW 1.129.712,73 zł),

 • Likwidacja basenu krytego i przebudowa pomieszczeń na salę gimnastyczną  
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, dz. Orzepowice – 1.091.167,70 zł,

 • Budowa tężni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej, dz. Paru-
szowiec- Piaski (projekt ogólnomiejski) – 1.000.000 zł (WNW 878.345,01 zł),

 • Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 (w tym zaplecze sportowe),  
dz. Boguszowice Stare – 932.747,30 zł (WNW 754.049,20 zł),

 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krzywoustego - Zygmunta Starego,  
dz. Niedobczyce – 922.500 zł (WNW 249.075 zł),

 • Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni”, dz. Paruszowiec- 
-Piaski – 889.151,97 zł (WNW 367.235,99 zł),

 • Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry, dz. Meksyk i w parku Górnika,  
dz. Chwałowice – 868.318,76 zł,

 • Przebudowa ul. Podmiejskiej, dz. Rybnicka Kuźnia – 795.609,28 zł,
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Zespołu Szkolno= 

-Przedszkolnego nr 3, dz. Ochojec – 706.690,18 zł (WNW 682.951,18 zł),
 • Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych – 610.080 zł,
 • Termomodernizacja budynku OSP Popielów – 551.339,18 zl (WNW 545.339,18 zł),
 • Opracowanie Programu Niskiej Emisji dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

w dz. Boguszowice Osiedle – 518.656,39 zł (WNW 509.000,89 zł),
 • Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i budowa trybun na boisku przy  

ul. Małachowskiego, dz. Boguszowice-Stare – 506.319,76 zł,
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8-16 oraz wykonanie  

nawierzchni z płyt gumowych na placu zabaw przy ul. Ogrodowskiego 1-9 – 
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473.352,91 zł(WNW 308.205,16 zł),
 • Budowa trybun na boisku przy ul. Małachowskiego, dz. Boguszowice-Stare – 

454.895,33 zł (WNW 454.895,33 zł),
 • Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 

23 (G nr 12) na potrzeby punktu przedszkolnego, dz. Niewiadom – 454.013,96 zł  
(WNW 453.309,32 zł),

 • Termomodernizacja budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy 
ul. Bolesława Chrobrego, dz. Śródmieście – 447.524,15 zł (WNW 317.299,81 zł),

 • Przebudowa ul. Piownik, dz. Maroko-Nowiny – 445.998 zł,
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom – 417.749,43 zł (WNW 417.749,43 zł),
 • Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta – 388.238,79 zł,
– zakupy inwestycyjne – 6.054.107,40 zł (WNW 340.078,05 zł), w tym m.in.:
 • sprzęt informatyczny i oprogramowanie (UM) – 868.280,03 zł,
 • dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego (KM PSP) – 550.000 zł,
 • samochód śmieciarka (RSK) – 294.765,50 zł,
 • samochód typu BUS (SOS-W) – 215.200 zł,
 • samochód wywrotka (ZZM) – 209.999 zł,
 • ciągnik komunalny (ZZM) – 208.977 zł,
– dotacje na zadania inwestycyjne – 5.621.490,41 zł, w tym m.in.:
 • dofinansowanie inwestycji ekologicznych – 4.651.069 zł (w tym przedsięwzię-

cia związane z ochroną powietrza – 4.426.550 zł [427 wniosków], ochroną 
wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi– 209.247 zł [34 wnioski]  
i usuwaniem azbestu – 15.272 zł [11 wniosków]),

 • dofinansowanie zakupu 4 samochodów dla Policji – 129.500 zł,
 • modernizacja budynku Domu Kultury Chwałowice - 93.098 zł,
 • modernizacja i przebudowa budynku nr 2 Domu Kultury Niedobczyce – 747.823,41 zł,
– wykupy gruntów i nieruchomości – 2.559.565,50 zł,
– odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg – 43.421,95 zł,
– wniesienie wkładu do spółdzielni – 100 zł.

Rok budżetowy 2017 zamknął się deficytem w wysokości 99.906.452,81 zł,  
tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 67.908.008,22 zł, na 
co złożyła się niezrealizowana część wydatków (107.747.377,79 zł) oraz niewykonane  
dochody (39.839.369,57 zł). 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe wielkości budżetowe  
w ostatnich latach kształtowały się następująco: 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

dochody ogółem 4.661 zł 4.631 zł 4.994 zł 5.187 zł 5.518 zł 5.729 zł

dochody bieżące 4.070 zł 4.257 zł 4.661 zł 4.770 zł 5.290 zł 5.538 zł

dochody majątkowe 592 zł 374 zł 333 zł 417 zł 228 zł 191 zł

wydatki ogółem 4.349 zł 4.517 zł 5.044 zł 4.626 zł 5.404 zł 6.491 zł

wydatki bieżące 3.553 zł 3.742 zł 3.932 zł 4.109 zł 4.753 zł 5.133 zł

wydatki majątkowe 796 zł 775 zł 1.112 zł 517 zł 651 zł 1.358 zł

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko stopień 
realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede wszystkim 
wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz 
finansowania inwestycji ze środków własnych. Wynik operacyjny, liczony jako dodat-
nia różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, stanowi nadwyżkę operacyjną. 

Warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (występowanie nad-
wyżki operacyjnej) został w 2017 roku spełniony w budżecie pierwotnym, w planie po 
zmianach i w wykonaniu rocznym. Finanse Miasta w 2017 roku wzmocniła nadwyżka 
budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki według stanu na 31 grudnia 2016 roku, 
służące do bilansowania budżetu. 

Lp. Wyszczególnienie Plan
pierwotny

Plan
po zmianach Wykonanie

1 nadwyżka operacyjna 4.208.337,35 zł 18.700.214,37 zł 53.186.324,28 zł

2 nadwyżka budżetowa
z lat ubiegłych - 48.814.461,03 zł 67.519.310,17 zł

3 wolne środki 
na 31.12.2016 r. 8.300.000,00 zł 16.142.146,30 zł 21.316.063,41 zł

4 Razem 12.508.337,35 zł 83.656.821,70 zł 142.021.697,86 zł

Wygenerowana nadwyżka operacyjna stanowi 7,08% dochodów ogółem  
(w 2016 r. wskaźnik dla miast na prawach powiatu wyniósł 7,1%) i 7,32% dochodów 
bieżących. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości za-
ciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa jest 
wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestowania i spłaty zadłużenia.

Wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej mieści się w przedziale gwarantującym 
bezpieczeństwo finansowe w perspektywie 1-2 lat, jednak niepokój budzi malejący jej 
udział w dochodach bieżących. Wynika to przede wszystkim z ciągle rosnących kosztów 
utrzymania istniejącej i nowo budowanej infrastruktury oraz koniecznością znacznych  

dopłat do subwencji oświatowej i innych zadań zleconych bez zapewnienia JST ade-
kwatnych źródeł finansowania. 

Należy także wziąć pod uwagę, że na poziom nadwyżki operacyjnej w 2017 roku mają 
wpływ niewykonane wydatki bieżące (29 mln zł) oraz uzyskane dochody bieżące o charak-
terze jednorazowym, w tym m.in. niewykorzystane środki WNW z 2016 roku – 1,9 mln zł,  
a także, w związku z wysoką płynnością finansową miasta, odsetki od lokat termino-
wych (1,8 mln zł). Biorąc pod uwagę zamierzenia inwestycyjne miasta niezwykle istot-
ne jest stałe dążenie do zwiększania nadwyżki operacyjnej poprzez zwiększanie stabil-
nej bazy dochodów oraz racjonalizację wydatków bieżących.

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwestycyj-
nych wyznacza stopień samofinansowania. W poszczególnych latach udział ten kształ-
tował się następująco:
Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017

1 Wydatki inwestycyjne 104.288.199 148.969.751 68.756.155,99 85.952.743,08 178.142.431,44

2 Nadwyżka operacyjna 69.263.886 97.589.438 87.896.313,74 70.955.164,27 53.186.324,28

3 Dochody majątkowe 50.357.418 44.679.729 55.440.486,75 30.162.607,86 25.049.654,35

w 
tym

dochody własne 15.251.169 22.738.816 5.221.142,32 6.583.426,54 7.359.725,33

dotacje na inwestycje 35.106.249 21.940.913 50.219.344,43 23.579.181,32 17.689.929,02

4 Relacja 2:1 (%) 66,4 65,5 127,8 82,55 29,86

5 Relacja 3:1 (%) 48,3 30,0 80,6 35,09 14,06

6 Wskaźnik (%) samofinansowania 114,7 95,5 208,4 117,6 43,9

6a
średnia dla miast na prawach 
powiatu (bez metropolii) 100,9 96,1 101,4 139,3 brak

danych

7
Wskaźnik (%) samofinansowa-
nia bez dotacji na inwestycje 81,0 80,8 135,4 90,21 33,99

Wskaźnik samofinansowania (wiersz 6) obrazuje stopień finansowania inwesty-
cji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, 
tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej z powodu kosztów obsługi za-
dłużenia. Spadek tego wskaźnika, w stosunku do lat ubiegłych, wynika ze wzrostu na-
kładów inwestycyjnych przy jednoczesnej konieczności prefinansowania (30,4 mln zł) 
wydatków przewidzianych do refundacji ze środków zewnętrznych, a także z wypra-
cowanej w 2017 roku mniejszej nadwyżki operacyjnej.
Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco: 
(w nawiasach, gdzie to możliwe, podano wskaźniki dla miast na prawach powiatu [bez 
metropolii])
Lp. wskaźniki zadłużenia 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

1
zobowiązania ogółem* / 
dochody bieżące 13,5 % 9,3% 6,3% 3,1% 11,73%

2
obsługa zadłużenia* / 
dochody bieżące 3,9% 3,6% 7,5% 2,9% 2,3%

3
wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / 
dochody bieżące

91,1%
(105,8%)

87,5%
(b.d.)

93,2%
(b.d.)

92,5%
(b.d.)

94,9%
(b.d.)

wskaźniki dochodów

4
dochody podatkowe + opłaty / 
dochody bieżące 46,6% 48,2% 51,5% 47,0% 46,0%

5
dochody bieżące / 
dochody ogółem

91,9%
(89,5%)

93,3%
(89,5%)

92,0%
(90,9%)

95,9%
(94,3%)

96,7%
(b.d.)

wskaźniki wydatków

6
wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
/ wydatki bieżące

49,0%
(48,1%)

48,5%
(47,3%)

48,7%
(47,8%)

44,5%
(43,6%)

43,5%
(b.d.)

7
subwencja + dotacje bieżące / 
wydatki bieżące 42,3% 41,5% 41,3% 45,6% 46,5%

8
wydatki majątkowe / 
wydatki ogółem

17,2%
(16,4)

22,0%
(18,3%)

11,2%
(16,3%)

12,0%
(10,4%)

20,9%
(b.d.)

* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta jest od szeregu lat stabilna. 
Wskaźniki zadłużenia (1) oraz obsługi długu (2), liczone do dochodów bieżących, kształtu-
ją się na niskim poziomie. Dochody bieżące przewyższają wydatki niezbędne do sprawne-
go funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). 
O potencjale Miasta świadczy również to, iż prawie połowę (46%) dochodów bieżących 
stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały  
w PIT i CIT). Jest to jednak ciągle za mało w stosunku do potrzeb inwestycyjnych i na 
spłatę planowanych nowych kredytów. Przy porównywaniu wskaźników na przestrzeni lat 
należy również wziąć pod uwagę, iż na ich poziom ma wpływ ogólna wartość dochodów  
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i wydatków, a ta w 2016 roku znacznie wzrosła, głównie w związku z realizacją pro-
gramu 500+.

Wśród wydatków bieżących, które w 46,5% sfinansowane zostały transferami  
z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 43,5%. 

W 2017 r. została zaciągnięta pierwsza transza kredytu EBI w kwocie 80 mln zł. Po-
zostałe źródła finansowania stanowiły nadwyżka z lat ubiegłych (67.519.310,17 zł) oraz 
wolne środki (21.316.063,41 zł).

Efektywne zarządzanie czasowo wolnymi środkami pieniężnymi przyniosło Miastu 
dochody w wysokości 1.771 tys. zł. Dochody te stanowią 193% kosztów obsługi za-
dłużenia, które wyniosły 917,9 tys. zł, w tym obligacje – 714,4 tys. zł i koszty ich ob-
sługi (prowizje i opłaty) – 23,3 tys. zł, odsetki: od pożyczek WFOŚiGW – 180 tys. zł  
i od kredytów z BGK – 0,2 tys. zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 16.142.146 zł: wykup kolejnych serii obligacji  
(14,5 mln zł), spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW (1.587.703 zł) oraz rat kredytu z BGK 
(54.443 zł).

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 2,27% (maksymalny dopusz-
czalny – 13,67%).

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2017 roku (bez zobowiązań wymagalnych – 2.725 zł)  
wyniósł 85.173.917 zł. W strukturze zadłużenia kredyt EBI (80 mln zł) stanowi 94%, 
a pożyczki z WFOŚiGW (5.173.917 zł) – 6%.

Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2017 roku  
aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratingo-
wą Fitch Ratings. Rating krajowy Rybnika został potwierdzony na poziomie AA+(pol) 
z perspektywą stabilną. 

Jako uzasadnienie przyznanego ratingu agencja podała utrzymujące się dobre wy-
niki operacyjne Miasta oraz jego bardzo niskie zadłużenie, które pomimo spodziewa-
nego wzrostu nie powinno wpływać negatywnie na utrzymanie bezpiecznego pozio-
mu wskaźników obsługi zadłużenia i wskaźników spłaty długu. Rating bierze również 
pod uwagę prawdopodobieństwo zwrotu podatku od nieruchomości od wyrobisk gór-
niczych. W grudniu 2017 roku został potwierdzony rating krajowy oraz nadany Miastu 
rating międzynarodowy na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną. 

 
Pełne sprawozdanie zostanie opublikowane w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Śląskiego.        
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia sprawoz-

dania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2017 rok oraz mate-
riały uzupełniające dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU 
MIASTA RYBNIKA W 2017 ROKU

I.  Miejskie instytucje kultury 18 316 613,41
Lp. Instytucja kultury Kwota dotacji
1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 1 209 506,00

2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE
w tym: modernizacja budynku

1 301 016,00
93 098,00

3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE
w tym: modernizacja i przebudowa budynku nr 2

2 246 362,41
747 823,41

4. INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY 1 541 065,00
5. MUZEUM 1 844 552,00
6. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 5 830 454,00
7. TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 4 343 658,00

II.  Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze 
prowadzone przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

   21 647 823,83
Lp. Rodzaj placówki Kwota dotacji
1. SZKOŁY PODSTAWOWE 2 407 867,44
2. PRZEDSZKOLA 774 133,25
3. PRZEDSZKOLE SPECJALNE 907 661,31
4. PUNKTY PRZEDSZKOLNE 151 560,92
5. GIMNAZJA 3 278 186,09
6. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 656 189,98
7. SZKOŁY ZAWODOWE 6 566 705,37

8. INNE FORMY KSZTAŁCENIA – KWALIFIKACYJNY KURS 
ZAWODOWY 62 540,96

9. SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI 3 410 788,73
10. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 151 393,22

11. ŻŁOBKI: „SKRZAT”, „SZKRABKOWO” i „POZYTYWNY 
ŻŁOBEK” 1 131 500,00

12.
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH (Warsztaty Terapii Zajęciowej) - Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Koło w Rybniku

149 296,56

III. Jednostki spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie  
i inne) 18 161 330,76

Lp. Realizowane zadania Kwota dotacji
1. UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI 9 966,45

2.
DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 
ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY 
MIęDZY SPOŁECZEŃSTWAMI

346 695,57

3. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (zapewnienie  
gotowości bojowej) 261 596,00

4. UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 182 177,64
5. RATOWNICTWO WODNE 30 000,00
6. ZWALCZANIE NARKOMANII 220 000,00
7. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1 362 010,00

8. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, DZIAŁALNOŚĆ 
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 119 999,98

9. POMOC SPOŁECZNA 2 335 220,30

10. RODZINA (wspieranie rodziny i systemu pieczy  
zastępczej) 898 991,60

11.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (działal-
ność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży)

59 135,99

12. G O S P O DA R KA  KO M U N A L N A  I  O C H R O N A  
ŚRODOWISKA 4 679 059,00

- dofinansowanie inwestycji ekologicznych 4 651 069,00
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzic-

twa przyrodniczego 27 990,00

13. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 480 967,79

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodo-
wego oraz działalność na rzecz mniejszości narodowych  
i etnicznych oraz języka regionalnego

332 967,79

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 148 000,00

* Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rybniku - wykona-
nie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia ścian fun-
damentowych (izolacji przeciwwilgociowej wraz z dre-
nażem) oraz odtworzenie przynależności zabytku - ogro-
dzenie budynku od ul. Miejskiej 

140 000,00

* Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Ryb-
niku - wykonanie renowacji drzwi zewnętrznych, sta-
nowiących element przynależny zabytku - Kościoła 
Akademickiego pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, położonego na terenie Parku  
im. św. Jana Sarkandra przy ulicy Gliwickiej 

8 000,00

14. KULTURA FIZYCZNA - wspieranie i upowszechnianie  
kultury fizycznej 7 175 510,44

IV. Dotacje dla powiatów za dzieci z terenu miasta Rybnika 
przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
oraz rodzinach zastępczych 2 098 363,31

V. Pokrycie kosztów nauki religii innych wyznań rybnickich uczniów 
uczęszczających do szkół w innych miastach 8 278,39

VI. Pokrycie kosztów prowadzenia przez Poradnię Psychologicz-
no-Pedagogiczną w Knurowie zajęć terapeutycznych dla dziecka  
z autyzmem, będącego uczniem rybnickiej placówki oświatowej 702,20 

VII. Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie  
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 130 575,00

VIII. Dotacje dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
i Politechniki Śląskiej w Gliwicach na dofinansowanie pono-
szonych opłat za media oraz kosztów remontów bieżących  
placówek w Rybniku 341 100,00

IX. Dotacja dla Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu Izby 
Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika 150 000,00

X. Pomoc finansowa dla gmin poszkodowanych wskutek na-
wałnicy 11.08.2017 r. - gmina Brusy - 50.000 zł; gmina  
Sulęczyno - 50.000 zł 100 000,00

XI. Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy  
Miejskiej 212 500,00

XII. Wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego 7 446,70

XIII. Zwroty dotacji z lat ubiegłych 277 098,16
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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 poniż-
szego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się  
od poniedziałku do piątku i w niedziele trwają od godz. 22.00 
do 7.00, a w soboty od godz. 22.00 do 8.00. Informacja  
o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmonogramie dostęp-
na jest na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

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 

1/2.06 apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347 Chwałowice

2/3.06 apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna

3/4.06 brak dyżuru

4/5.06 apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

5/6.06 apteka „Chwałowice”, ul. 1 maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

6/7.06 apteka „Paruszowiec”, ul. mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec

7/8.06 apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832 Smolna/Kaufland

8/9.06 apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ/Galeria Śląska

9/10.06 apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

10/11.06 apteka „Przy Bazylice”, ul. mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście 

11/12.06 apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

12/13.06 apteka „Św. anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

13/14.06 apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

14/15.06 apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831 maroko-Nowiny/auchan

15/16.06 apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce 

16/17.06 apteka „Farmacja”, ul. mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

17/18.06 apteka „Pod Lwem”, ul. jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle

18/19.06 apteka „ave”, ul. małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

19/20.06 apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080 Boguszowice Osiedle

20/21.06 apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

21/22.06 apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

22/23.06 apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

23/24.06 apteka „Dr max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049 Ligota-Ligocka Kuźnia

24/25.06 apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608 Śródmieście/Focus

25/26.06 apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016 Boguszowice Osiedle 

26/27.06 apteka „Pod Lwem”, ul. św. józefa 16, tel. 32 42 27 040 maroko-Nowiny/os. Dworek

27/28.06 apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083 Śródmieście
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FESTIWAL
TEATRALNY

TERMIN:
27 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

ZGŁOSZENIA:
DO 15 CZERWCA 2018 r.

GŁÓWNY ORGANIZATOR:
FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA

KONTAKT: 
e-mail: festiwal.miniatury@gmail.com
tel. 604 426 858

Organizator Festiwalu Śląski KONSEK pragnie stworzyć teatralną platformę do dyskusji na 
temat przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie widzianym przez pryzmat 
świadomości regionalnej i lokalnej mieszkańców Górnego Śląska.

W I edycji Festiwalu uczestnicy konkursu mogli dowolnie zinterpretować scenicznie (do 20 minut) 
wybrany akt sztuki jednego autora napisanej specjalnie na Festiwal.  W � nale konkursu udział wzięło 
dziewięć grup z całego Śląska. 

W II edycji, oprócz zachowania konwencji Festiwalu sztuk różnych, Organizator postanowił poszerzyć 
konkursową formułę regulaminu dotyczącą krótkiej formy teatralnej podejmującej temat Śląska 
w odniesieniu do historii, tradycji, języka i współczesności. Scenariusz spektaklu może być oparty 
na dowolnych tekstach literackich o tematyce śląskiej i nie tylko w gwarze, w tym także na tekstach 
własnych. Ocenie Jury podlegać będzie m.in. ogólny wyraz artystyczny w tym inscenizacja, reżyseria, 
muzyka, choreogra� a, scenogra� a, rekwizyty, kostiumy  i warsztat aktorski. Jury zwróci szczególną 
uwagę na kreatywne podejście do scenicznej prezentacji tematu Śląska. 

Zaprasza grupy teatralne chcące zmierzyć się z ideą Festiwalu podejmującego tematykę Śląska 
poprzez TEATR do nadsyłania zgłoszeń na adres: festiwal.miniatury@gmail.com 

Festiwal odbędzie się  27 października 2018 r. w siedzibie Fundacji PGE Energia Ciepła przy 
ul. Podmiejskiej w Rybniku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca 2018 r. 
Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.konsekfestiwal.pl.

II EDYCJA FESTIWALU TEATRALNEGO 
ŚLĄSKI KONSEK 

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

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

Ważne adresy i telefony:

rybnik, rynek 12a
BIUro ogło SZeń: 

tel. 32 42 60 070

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

Telefony alarmowe:

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

• Całodobowy Telefon Zaufania – 32 42 33 555

• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Kościuszki 57 
(tel. 729 284 727 lub 509 895 797) – poniedziałki 11-16 i środy 9-14

• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w filii nr 
2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068. 

• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, 
pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)

• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30, wt. 11-16, 
pt. 7.30-13.30)

• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32 42 37 195; 32 42 37 188 (ul. Kościuszki 61/5, poniedziałki, śro-
dy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)

• PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63

• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. 
Orzepowicka 15a, tel. 32 42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefo-
nicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 maja 31)

• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę w godz. 
18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, 
www.stacja.hg.pl

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

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

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

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

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

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

DrUK:

ul. kaliny 7, 41-506 chorzów

www.drukarniakolumb.pl
inFOLinia 0 801 641 691

największy lokalny nakład Twojego ogłoszenia!

Redakcja czynna 
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. antoniego godz. 18

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

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

POmOC PRaWNa I EmERYTaLNO-RENTOWa: czwartek, godz. 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), tel. 32/4300079
Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 8-16, środa, godz. 9.30-17.30
BEZPŁaTNE PORaDY PRaWNE: środa, godz. 15.30-17.30 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 
Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-17

BEZPŁaTNE PORaDY PRaWNE: poniedziałek, godz. 14.30-17 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (I piętro), tel. 32/42 47 004

Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-16
BEZPŁaTNE PORaDY PRaWNE: zapisy telefoniczne lub osobiste

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

OFERUjE NaSTĘPUjĄCE USŁUGI CmENTaRNE: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych • umiesz-

czanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne • oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz prze-
chowanie zwłok w chłodni • przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w każdy czwartek (godz. 16-17) w budynku Powiatowej i miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Szafranka 7;  

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

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




