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Rybnik kibicuje

Na początku widowiska
publiczność podziwiała
t a ńcząc e na l i nac h ,
a zawieszone na dawnej
wieży ciśnień tancerki
z grupy LineAct.

Industrialny teatr cieni i sceny z życia mężczyzn

Sztuka industrii

Finał tegorocznej Industriady, czyli
Święta Szlaku Zabytków Techniki, odbył
się w Niewiadomiu na terenie Zabytkowej
Kopalni „Ignacy”. Mamy tu z jednej strony
odnowione i zmodernizowane przez miasto z pomocą funduszy unijnych obiekty
dawnej Hoym Gruby, a z drugiej te przez
dziesięciolecia zaniedbane, jeszcze w ruinie, czekające na swoją kolej. Jak łatwo
się domyślić, to te drugie obiekty bardziej
inspirują artystów, którzy np. z pomocą
współczesnych systemów oświetleniowych potrafią artystycznie wydobyć industrialny urok pokopalnianych budynków, pomieszczeń oraz starych urządzeń
i sprzętów. Na finał Industriady zaprezentowano więc widowisko multimedialne,
w czasie którego zobaczyliśmy Ignacego
w zupełnie nowej, artystycznej odsłonie.
Więcej o Industriadzie piszemy na str. 40-41.

Na dawnym zakładowym osiedlu familoków Huty
Silesia w czasie Industriady można było posłuchać
m.in. „Prześlicznej wiolonczelistki” Dominiki Kierpiec-Kontny

W pomieszczeniach szybu Kościuszko
publiczność obejrzała przedstawienia
w artystyczny sposób obrazujące ciężką dolę
pracujących tu niegdyś kobiet
Zdjęcia: Sabina Horzela-Piskula,
Wacław Troszka

Z re a l i z owa n e z d u ż y m
r o z m a c h e m w i d o w i s ko
pokazało Zabytkową
Kopalnię „Ignacy”
w zupełnie nowym świetle

Uwagę zwiedzających przykuwały przechadzające się korytarzami
Industrie, czyli młode kobiety jakby żywcem wyjęte z baśniowych
obrazów artysty malarza Tomasza Sętowskiego, którego prace
zawisły na Ignacym

Opozycja twierdzi, że to inwestycje na
kredyt, które wpędzą miasto w długi na
wiele lat…?
To przede wszystkim inwestycje miastotwórcze, które tam, gdzie było to potrzebne porządkują przestrzeń naszego miasta. Najlepszym
przykładem jest piętrowy parking powstający
na placu parkingowym przy ul. Hallera. Docelowo pomieści on 460 samochodów, a my zyskamy bardzo cenną wolną przestrzeń, którą zamierzam dobrze wykorzystać. Po pierwszym roku
mojej kadencji przedstawiłem całościowy program inwestycyjny „Rybnik 2023”, który konsekwentnie realizuję. Jego częścią jest projekt
„Rzeczna”, zakładający, że przestrzeń, którą zyskamy po oddaniu do użytku nowego parkingu
zagospodarujemy budując tam m.in. nowoczesne budynki mieszkalne. Jesteśmy krótko po
rozstrzygnięciu konkursu na koncepcję architektoniczną dużego segmentu mieszkalnego,
który powstanie przy ul. Hallera, w sąsiedztwie
dwóch wiekowych budynków, stanowiących
część dawnej tamtejszej zabudowy. Zwycięski
projekt, który zamierzam zrealizować, robi wrażenie. Nie zapominamy też o dzielnicach. I tak
np. w Kamieniu rozpocznie się wkrótce budowa nowej remizy dla tamtejszej jednostki OSP.
A co do zadłużenia, po raz kolejny podkreślam, że korzystamy z najtańszych pieniędzy
dostępnych na rynku. Jesteśmy jeszcze w okresie, w którym Unia Europejska wciąż przekazuje Polsce niemałe środki na tworzenie miejskiej
infrastruktury i grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Jesteśmy w ścisłej czołówce samorządów skutecznie pozyskujących unijne fundusze.
Ale żeby z tych funduszy korzystać, musimy

Rybnik w budowie
O widocznym w mieście szczycie sezonu budowlanego
i planach inwestycyjnych rozmawiamy z prezydentem
Piotrem Kuczerą.
mieć pieniądze na tzw. wkład własny
w kolejne inwestycje. I tu z pomocą przychodzi nam Europejski Bank
Inwestycyjny, oferujący bardzo korzystne dla miasta nisko oprocentowane kredyty. Korzysta z nich zresztą większość dużych miast na Śląsku i nie tylko. W taki właśnie sposób realizujemy inwestycje miastotwórcze, dzięki którym Rybnik stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny
dla mieszkańców, a zwłaszcza dla
młodego pokolenia. Dziś niepozyskiwanie środków unijnych byłoby
niegospodarnością, a zapewniam,
że nie przejadamy tych pieniędzy,
a inwestujemy je w infrastrukturę,
z której będą korzystać kolejne pokolenia rybniczan. Warto podkreślić,
że indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta wynosi dziś 2,27 proc.,
a w myśl przepisów może sięgnąć
nawet 13 proc. Zarzuty opozycji są
więc bardziej polityczne niż realne. Regionalna Izba Obrachunkowa
i inne instytucje badające finanse samorządów, nie wyrażają – jeśli chodzi o nasz budżet miasta – żadnych obaw.
Wacław Troszka

Okładka: W czasie mundialowych meczów Polaków najlepsza atmosfera panuje w zorganizowanej przez MOSiR strefie kibica na terenie Kampusu. Na odległość biało-czerwonych zagrzewają do boju mali i duzi,
ale po pierwszej połowie meczu z Senegalem nawet najmłodsi kibice zrozumieli, ze tego spotkania już nie wygramy. Na zdjęciu pan Artur z siedmioletnią córką Mileną
Zdjęcie Wacław Troszka

Rybnik w budowie to hasło przewodnie
ostatnich miesięcy.
Zakończyliśmy okres przygotowywania koncepcji i projektowania. Tam, gdzie to było możliwe, zdobyliśmy dofinansowanie i teraz wcielamy te koncepcje w życie. Największa inwestycja to oczywiście budowa drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna wraz z Drogą Śródmiejską.
W centrum trwa budowa dużego piętrowego
parkingu. W ostatnich miesiącach oddano do
użytku wiele różnego rodzaju obiektów, między
innymi żłobek na osiedlu Nowiny, rozbudowane
przedszkole nr 7 w dzielnicy Północ, tężnię solankową w Paruszowcu-Piaskach, wybudowaną
w ramach Budżetu obywatelskiego 2017. Trwają też niezwykle ważne termomodernizacje kilku
budynków użyteczności publicznej, m.in. obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Powstańców Śl.

Wciąż słyszymy o konieczności zwiększenia atrakcyjności naszego miasta.
Dla rybniczan, którzy lubią, a nawet kochają swoje miasto, to pewnie argument
nieco abstrakcyjny…?
Z pewnością, ale młode pokolenie patrzy na miasto już w sposób zupełnie inny, zwłaszcza młodzi ludzie pracujący np. poza Rybnikiem. Dlatego musimy być miastem bardzo
atrakcyjnym, będącym dla osób szukających dla siebie miejsca do życia alternatywą dla
metropolii katowicko-zagłębiowskiej. Dlatego m.in. inwestujemy w ścieżki rowerowe,
które z jednej strony mają pełnić istotną rolę komunikacyjną, ale z drugiej są związane
z kulturą spędzania czasu wolnego
Która z prowadzonych inwestycji cieszy Pana najbardziej?
Remont i modernizacja obiektów dawnego szpitala Juliusz, bo z jednej strony ocalamy w ten sposób dorobek pokoleń i istotny element naszego dziedzictwa, a z drugiej poszerzamy strefę śródmiejską. Na drugim biegunie miasta mamy z kolei Zabytkową Kopalnię „Ignacy” związaną z górnictwem, które było solą tej ziemi przez dobrych
200 lat, o czym nie możemy zapomnieć. Kolejne jej obiekty czekają na modernizację,
a Industriada pokazała, jak duży jest potencjał i możliwości tego miejsca.
Rozmawiał Wacław Troszka

Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 26 sierpnia
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Sesja rady miasta – 24 maja

Absolutorium
mimo opozycji

Zgodnie z przewidywaniami rada miasta udzieliła prezydentowi
Piotrowi Kuczerze absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego
budżetu miasta. Choć w czasie majowej sesji wszystkie opozycyjne
kluby i ugrupowania radnych zgodnie głosowały przeciw, to
wspierająca prezydenta koalicja PO – Wspólnie dla Rybnika poparła
uchwałę absolutoryjną i wygrała głosowanie 14:10.
nie budżetu, a zamiast dyskusji przedstawiciele poszczególnych klubów radnych (PO,
Wspólnie dla Rybnika, Blok Samorządowy
Rybnik) i mniejszych ugrupowań obecnych
w radzie (PiS, Samorządowy Ruch Demokratyczny) prezentują ich stanowiska w sprawie
wykonania budżetu i uchwały absolutoryjnej.
To była ostatnia sesja absolutoryjna przed jesiennymi wyborami samorządowymi i trudWacław Troszka

To formalnie czwarte, ale praktycznie trzecie absolutorium dla prezydenta Kuczery, bo
na początku 2015 roku otrzymał absolutorium po ledwie kilku miesiącach urzędowania, za wykonanie budżetu 2014, który stworzył i wykonał jego poprzednik Adam Fudali.
Procedowanie nad absolutorium od wielu lat zawsze wygląda tak samo – prezydent
przedstawia prezentację ilustrującą wykona-

no z tą okolicznością nie łączyć faktu, że tym
razem stanowiska prezentowane przez ugrupowania opozycyjne (BSR, PiS, SRD) były
wyjątkowo długie i odnosiły się nie tylko do
wykonania budżetu, ale też do programu wyborczego urzędującego prezydenta.
Skarbnik miasta Dariusz Skaba zapoznał
radnych z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która, jak zawsze
w dotychczasowej historii rybnickiego samorządu, pozytywnie oceniła przedstawione jej przez prezydenta Piotra Kuczerę sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na rok
2017, a także sprawozdanie finansowe, odnoszące się w większym stopniu do sytuacji
finansowej miasta.
W czasie majowej sesji radni dokonali
też kolejnej korekty tegorocznego budżetu
miasta, zwiększając o tę samą kwotę blisko
13,6 mln zł tak planowane dochody, jak i planowane wydatki. Stosowne zmiany wprowadzono też do wieloletniej prognozy finansowej miasta. Podjęli też uchwały o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych i nadaniu
nazwy trzem istniejącym już ulicom, mającym charakter łączników bądź drogi bocznej.
Te nowe gminne drogi to: Jabłoniowa (łącznik ul. Jabłoniowej z Olszycką w dzielnicy Niedobczyce), Parkingowa (łącząca ul. Jankowicką z Młyńską w Śródmieściu) oraz Handlowa, odbijająca od ul. Janiego droga, która przebiega obok marketów usytuowanych
między ulicami: Janiego, Gliwicką i Obwiednią Północną. Nowe nazwy będą obowiązywać od początku 2019 roku. Podjęto też kilka innych uchwał, o których piszemy w osobnych artykułach.
Na kolejnych stronach prezentujemy stanowiska poszczególnych klubów i ugrupowań radnych oraz wypowiedź prezydenta,
w której odniósł się on do zarzutów stawianych mu przez opozycję.
Wacław Troszka

Prezydent Piotr Kuczera realizuje obecnie ostatni już budżet miasta w tej kadencji samorządu. Znalazł
w nim pieniądze m.in. na dofinansowanie szybkiego kolejowego połączenia z Wodzisławiem Śl.

Kolejna sesja rady miasta
odbędzie się 27 czerwca,
początek o godz. 16.

W roku 2018 na lokowaniu wolnych środków miasta
na lokatach krótkoterminowych, a czasem tylko jednonocnych, miasto zarobiło prawie 1,8 mln zł. To więcej
niż w ubiegłym roku kosztowała magistrat obsługa zadłużenia miasta, czyli spłata odsetek od zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Na odsetki od pożyczonych pieniędzy miasto wydało ponad 917 tys. zł.
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Opinie ugrupowań reprezentowanych w radzie miasta
o wykonaniu budżetu za 2017 rok
Drodzy Czytelnicy

budżetu miasta na rok 2017, a np. do przedwyborczego programu urzędującego prezydenta.
Jako osoba odpowiedzialna za treści publikowane
w samorządowej gazecie, uznając reguły demokracji
i doceniając znaczenie ugrupowań opozycyjnych, nie
mogę akceptować nadużywania formuły „opinii o wykonaniu budżetu” i faktu, iż w niektórych przypadkach
objętość tych opinii jest odwrotnie proporcjonalna do
liczebności danego ugrupowania w radzie miasta. Nie
mogę też doprowadzić do sytuacji, gdy jedna z takich
opinii jest najdłuższym tekstem w całej gazecie, bo jej

publikacja odbyłaby się kosztem wielu innych, ważnych i cennych dla czytelników informacji.
Trudno wreszcie nie uwzględniać dzisiejszych realiów. Osoby chcące zapoznać się z całymi tekstami
opinii bez trudu znajdą pełny zapis sesji absolutoryjnej na miejskim kanale internetowego portalu YouTube bądź w „Protokołach z sesji rady miasta” w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej magistratu (rybnik.eu).
Wacław Troszka, redaktor
naczelny „Gazety Rybnickiej”

Wspólnie dla Rybnika
oraz Mariusz Wiśniewski z Forum
Obywateli Rybnika

do nowej perspektywy, związanej z reformą oświaty.
Niewątpliwym sukcesem władz miasta są wykonane inwestycje drogowe: I etap drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna, IV etap przebudowy ulicy Rudzkiej,
przebudowa ulicy Kotucza, budowa łącznika Rudzka
– Wierzbowa, przebudowa ulicy Grunwaldzkiej. Biorąc
pod uwagę ogromny i nieprzewidziany wzrost kosztów
związanych z realizacją inwestycji termomodernizacyjnych, ogromnym osiągnięciem jest fakt wykonania prac w 7 obiektach oświatowych. W dwóch szkołach zainstalowano grzewcze pompy ciepła. Na uwagę zasługuje przypomnienie, że miasto wydało około
5 mln zł na dotacje ekologiczne. Jest to niewiele, biorąc pod uwagę potrzeby, ale bardzo dużo w porównaniu do innych samorządów i możliwości finansowych
miasta. Polityka miasta prowadzona w tym zakresie
jest wzorem do naśladowania, z którego chętnie korzystają inne gminy.
Kolejnym sukcesem zarządu miasta osiągniętym
w minionym roku jest budowa żłobka w dzielnicy Maroko-Nowiny, dobudowa segmentu przedszkolnego
w dzielnicy Chwałęcice, rozbudowa budynku przedszkola w dzielnicy Północ, są to inwestycje, na które mieszkańcy czekali od wielu lat. Powstało 8 lokali
socjalnych na ul. Generała Andersa, rozpoczęto prace adaptacyjne na ulicy Borki, gdzie powstanie kolejnych 26 lokali komunalnych. Można by wymienić jeszcze wiele inwestycji, które świadczą o sukcesie i dobrej
strategii miasta, zwłaszcza w dziedzinie pozyskiwania
środków zewnętrznych, w której jesteśmy niewątpliwym liderem i dzięki której tak wiele zostało zrobione.
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni z wykonania budżetu, tak jak nie wszyscy byli zadowoleni z jego projektu. Należy pamiętać i nieustannie przypominać, że patrzymy na miasto całościowo,
jego przyszłość i rozwój, wierzymy, że zmierza w dobrym kierunku, który chcemy wspierać.
Wielokrotnie analizowaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu, również podczas prac komisji branżowych
wszystkie jego elementy były szczegółowo omawiane.
Przypominamy, że na etapie opiniowania nie wpłynęły żadne uwagi za strony radnych, którzy przecież
uczestniczyli w posiedzeniach komisji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej, głosowanie przeciw
udzieleniu absolutorium jest bezzasadne. Radni WDR
i radny FOR zagłosują za przyjęciem sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r., a tym samym udzielą
absolutorium zarządowi miasta na czele z prezydentem Piotrem Kuczerą.
Małgorzata Piaskowy,
przedstawicielka Klubu Radnych
Wspólnie dla Rybnika

Po raz pierwszy zdecydowałem się na skrócenie
opublikowanych poniżej opinii o wykonaniu budżetu,
prezentowanych w czasie sesji absolutoryjnej rady
miasta przez przedstawicieli klubów radnych oraz
mniejszych ugrupowań radnych obecnych w radzie. Do
tej pory przedrukowywaliśmy je w całości, z niepokojem patrząc, jak z roku na rok, zwłaszcza w przypadku
niektórych ugrupowań, rośnie ich objętość. Dokonując
skrótów, kierowałem się względami merytorycznymi,
usuwając fragmenty odnoszące się nie do wykonania

Rok 2017 nie był łatwym,
ale według radnych WDR
i radnego FOR był to dobry
dla mieszkańców rok. Podkreślamy, że przedstawianą opinię prezentują radni
nie reprezentujący jakiegokolwiek ugrupowania partyjnego, a kierujący się wyłącznie dobrem mieszkańców naszego miasta.
Analizując szczegółowo, wykonanie budżetu Rybnika za 2017 r. wyniosło: po stronie dochodów ogółem 751.308.791 zł, po stronie wydatków ogółem
851.215.244 zł. Deficyt w wysokości 99.906.452
zł został sfinansowany z kredytu z EBI i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
Wartym podkreślenia jest, że dzięki lokatom terminowym miasto uzyskało dodatkowo ponad 850.000
zł z nadwyżki odsetek nad kosztami.
Uspokaja, że wskaźnik spłaty zobowiązań dla miasta wynosi 2,27%, a dopuszczalny kształtuje się na
poziomie 13,67%. Niepokój może budzić stan zadłużenia na koniec 2017 r., które wynosiło 85.176.642 zł,
jednak biorąc pod uwagę inwestycję, jaką jest budowa
regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna, wszyscy musieliśmy mieć świadomość, że wiąże się to z ogromnym ciężarem finansowym dla miasta.
Wiemy, że na etapie podejmowania uchwały budżetowej nie są możliwe do przewidzenia wszelkie stany wymagające sfinansowania z budżetu, jak również
wszystkie okoliczności związane z realizacją przewidzianych w budżecie zadań.
Mimo wielu trudności z wyłonieniem wykonawców
znacznej części robót i inwestycji miasto funkcjonowało dobrze. Przeważająca większość zaplanowanych
prac i działań została wykonana. Szkoły i przedszkola
pracowały bez zakłóceń mimo prowadzonych różnego rodzaju prac, remontów i inwestycji, również tych
wynikających z potrzeby przystosowania obiektów
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Platforma Obywatelska

Rybnik to dynamiczne
miasto, które stale się rozwija i to widać na każdym
kroku. Jeśli podsumowujemy wykonanie budżetu miasta za poprzedni rok, należy w szczególności zwrócić
uwagę na to, co udało nam
się osiągnąć dzięki właściwemu planowaniu i realizacji postawionych celów.
Dochody Rybnika w 2017 roku wyniosły 751, a
wydatki 851 mln zł. Nadwyżka operacyjna została
zrealizowana na poziomie ponad 53 mln zł, a wydatki inwestycyjne stanowiły więcej niż 195 mln zł. Realizacja najważniejszych dla miasta inwestycji przebiegła w satysfakcjonujący sposób. Wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej mieści się w przedziale
gwarantującym bezpieczeństwo finansowe miasta.
Jak wynika z powyższych danych, sytuacja Rybnika
jest stabilna. Fakt ten potwierdzają polskie i międzynarodowe ratingi oraz instytucje państwowe badające
stan finansów miasta. Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu, liczone do dochodów bieżących, kształtują się na niskim poziomie i mają tendencję malejącą. Dochody bieżące przewyższają wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz te na obsługę zadłużenia (raty i odsetki).
Wyniki operacyjne oraz wypracowana nadwyżka budżetowa będą nam sprzyjać w perspektywie
cd. na stronie 6
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najważniejszych inwestycji, w tym w kontekście wykorzystania środków z obecnej perspektywy Unii Europejskiej. Rybnik jest na czele polskich miast pod
względem wykorzystania środków unijnych wg rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” za 2017 rok. To
właśnie środkom europejskim zawdzięczamy w dużej
mierze nowoczesne oblicze miasta, wysoką jakość życia i miano lidera regionu.
I jeszcze jedna sprawa. Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który powinien stanowić powód
do dumy dla nas wszystkich. Możliwość korzystania
z tak taniego instrumentu finansowego stwarza nowe
impulsy rozwojowe dla Rybnika. Zrozumienie tej zależności jest kluczowe dla odpowiedniego interpretowania działań prezydenta miasta.
W 2017 roku na inwestycje drogowe wydaliśmy
ponad 98 mln zł. W trakcie realizacji jest największa
inwestycja drogowa w historii Rybnika, czyli budowa
trasy regionalnej Racibórz – Pszczyna. Budowana jest
również droga Śródmiejska. Na ekodotacje przeznaczyliśmy kwotę prawie 5 mln zł. Gdyby rząd przeznaczył 1,9% PKB na ochronę powietrza (taki wskaźnik
osiągnął Rybnik), problem udałoby się przezwyciężyć
w wyjątkowo krótkim czasie. To się jednak nie stało,
a polskie samorządy i rybnickie rodziny są zwodzeni
kolejnymi programami, które nie mają pokrycia w realnych działaniach na poziomie ustawodawczym i budżetowym. Do kwot walki ze smogiem w Rybniku należy doliczyć środki przeznaczone na liczne termomodernizacje budynków miejskich połączone ze zmianą źródeł ciepła na ekologiczne. Warto zaznaczyć,
że na oświatę w poprzednim roku wydaliśmy ponad
276 mln zł. Subwencja rządowa po raz kolejny nie wystarczyła na realizację zapotrzebowania na wydatki oświatowe w naszym mieście. Dodatkowo, reforma systemu oświaty będzie generowała kolejne koszty związane z doposażeniem i modernizacją szkół,
za które płacą wszyscy mieszkańcy. Bardzo nas cieszy
to, że dzięki zaangażowaniu prezydenta i radnych koalicji w Rybniku powstał pierwszy miejski żłobek. Inwestycja kosztowała 6 mln 658 tys. zł.
Podsumowując finanse Rybnika za 2017 rok, warto zauważyć, że wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł
2,27%, przy dopuszczalnych 13,67%. Wskazane cyfry mówią same za siebie i nie potrzebują komentarza.
Rybnik jest świetnie przygotowany do pozyskiwania kolejnych środków z Unii Europejskiej. Radni Platformy wielokrotnie zwracali uwagę na rolę nadwyżki operacyjnej w efektywnym zarządzaniu finansami
miasta. Właściwe planowanie wydatków ma tu zasadnicze znaczenie. Mamy nadzieję, że środki wygenerowane na rachunkach miejskich wystarczą na pokrycie wkładu własnego w projektach.
Mając na uwadze skuteczność, z jaką wykonano
budżet w minionym roku, a także podkreślając konsekwencję prezydenta w spełnianiu wizji budowy nowoczesnego, otwartego i przyjaznego obywatelom miasta, a także oceniając wyniki finansowe Rybnika, radni Platformy Obywatelskiej zagłosują za udzieleniem
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absolutorium prezydentowi Piotrowi Kuczerze za wykonanie budżetu w 2017 roku.
Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

Blok Samorządowy Rybnik

Budżet miasta Rybnika
2017 roku autorstwa prezydenta Piotra Kuczery to budżet „niewykonań i przeniesień” zaplanowanych w 2016
roku zadań, obciążony prawie
100-milionowym deficytem.
Deficyt sfinansowany ponad
60-milionową nadwyżką
z 2016 roku oraz ponad 85
milionami kredytów i pożyczek, w tym 80-milionowym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, uruchomionym w 2017 roku. Wskutek m.in. zaciągnięcia kredytu nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec roku wynosiła prawie 53 mln zł. Pieniądze te mogły finansować wiele zaplanowanych przez prezydenta zadań oraz
zadań wielokrotnie zgłaszanych przez radnych BSR-u.
Niestety zabrakło dobrej woli i niezależności politycznej.
Potwierdziło się nasze stanowisko z 2016 roku, kiedy
przy zatwierdzaniu budżetu 2017 byliśmy sceptyczni
wobec zamierzeń nakreślonych przez prezydenta, nazywając je planami na wyrost, festiwalem wydatków,
koncertem życzeń obciążonym w dodatku nadmiernym zadłużeniem miasta. Najczęściej powtarzanymi
słowami w sprawozdaniu prezydenta jest „niewykonanie” i „przeniesienie” zadań na następne lata. Dlatego nazwanie tego budżetu „budżetem niewykonań
i przeniesień” jest w pełni uprawnione.
[...] Co się dzieje obecnie w Rybniku, jeśli chodzi o sferę wydatków i ich finansowanie? Miasto podpisało umowę kredytową z EBI na zaciągnięcie kredytu w wysokości 267 mln zł ze spłatą w okresie 25 lat. W 2017 roku
pociągnięto pierwszą transzę w wysokości 80 mln zł.
Z tych 80 mln zł na budowę najważniejszej inwestycji drogowej, drogi Racibórz – Pszczyna, przeznaczono
6,2 mln zł. Nie ukrywamy, że zgodziliśmy się w 2015
roku jako radni BSR na zaciągnięcie długoterminowego
kredytu w EBI, jako konsekwencję prowadzonej przez
BSR polityki rozwoju infrastruktury drogowej. Budowę
drogi Racibórz – Pszczyna zawsze traktowaliśmy jako
priorytet. […] Budżet 2017 roku to budżet już nie tylko
niewykonań i przeniesień, ale również wielkich niedomówień prezydenta Kuczery (delikatnie ujmując). […]
Prezydent Kuczera w 2015 roku uzyskał przy naszej
akceptacji finansowania tego zadania naszą zgodę na
finansowanie innych zadań z kredytu EBI w innych sektorach, ale w naszym rozumieniu innych ważnych zadań
dla funkcjonowania miasta. Obdarzyliśmy prezydenta
Kuczerę kredytem zaufania. Byliśmy przeświadczeni, że będą to zadania inwestycyjne, długoterminowe,
o znaczeniu strategicznym. Co zrobił prezydent Kuczera – wytypował poza drogą Racibórz – Pszczyna
130 szczegółowych zadań, w tym większość mało

znaczących, w naszym przekonaniu, wśród nich jest
tylko kilkanaście ważnych, które powinny być finansowane tym 25-letnim kredytem. Ten szczegółowy wykaz 130 zadań stanowi załącznik podpisanych umów
z EBI. Jak już wspominaliśmy powyżej, ze sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017, dowiadujemy się, że na zadanie najważniejsze, strategiczne, budowę drogi Racibórz – Pszczyna, z pierwszej pociągniętej transzy 80 mln zł wykorzystano 6,2 mln zł kredytu,
tj. zaledwie 7%. To tak samo jakbyśmy podpisali z bankiem umowę kredytową w wysokości 300 tys. złotych
na zakup mieszkania i przeznaczyli na ten cel z pociągniętych 80 tysięcy złotych drobną część, a za resztę
kupili skuter, rower, zabawki. Najgorsze w tym jest to,
że nikt nie jest w stanie określić, które zadanie i w jakiej
wysokości jest sfinansowane kredytem. Jest to poza
wiedzą i kontrolą nas, radnych Bloku Samorządowego
Rybnik Adama Fudalego. Jest to poza kontrolą mieszkańców miasta, podatników. Nie jesteśmy w stanie
wyjaśnić mieszkańcom Rybnika teraz i nie będzie to
możliwe przez kolejne 24 lata, co mieszkańcy finansują jako płatnicy podatków, w części płaconych na spłatę rat kredytu i odsetek. Dlatego radni Bloku Samorządowego Rybnik Adama Fudalego głośno i zdecydowanie mówią NIE na tak daleko posunięty brak transparentności i lekceważący stosunek do rybniczan. Prezydent Kuczera z wielką łatwością rozbudowuje sferę wydatków, jednak wybiórczo, kierując się interesem politycznym – np. w Chwałowicach bez powodu rozebrano scenę w parku za domem kultury, nie wykonano na
drogach metra nawierzchni asfaltowej oraz nie zrobiono kładki dla pieszych nad bramą południową kopalni Chwałowice (ul. Zwycięstwa). Wydział dróg zrealizował zadania tylko w 80%. Na najważniejszej inwestycji drogowej nie zrealizowano zadań za 50 milionów
z uwagi na opóźnienia w wycince drzew. To spowodowało opóźnienia finansowe i rzeczowe najważniejszej
realizowanej inwestycji. Ale nie to jest najważniejsze, bo
to jest do nadrobienia. Nie to zdecydowało, że negatywnie oceniamy działania prezydenta Kuczery. Najbardziej
boli fakt niewypłacenia pełnych odszkodowań wszystkim wysiedlonym mieszkańcom z terenu budowy drogi, mimo wydatkowania przez prezydenta środków na
podwójne wyceny opuszczanych domostw i majątków.
[…] Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej opisane aspekty, śmiało możemy dodać jeszcze jeden przymiot wykonanego budżetu 2017: „budżet z kreatywną wybiórczością w sferze wydatków”.
W dziedzinie dochodów prezydent nie jest już taki
kreatywny. Miarą stabilizacji finansowej miasta i jego
rozwoju jest wysokość dochodów własnych, stanowiących o jego samodzielności. To stwierdzenie przewija się w każdym sprawozdaniu wykonania budżetu
od wielu lat. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zauważamy stagnację w niektórych sferach dochodów
własnych i niepokojący trend spadkowy. Popatrzmy
na dochody własne 2017 roku z perspektywy minionych lat 2017, 2016 i 2015. W tych latach dochody własne wynosiły odpowiednio 422, w 2016 – 419
a w 2015 – 422 miliony złotych, w 2015 dokładnie
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tyle samo co w 2017. Wpływy z podatków w analizowanych latach 2017- 2015 zamknęły się kwotą odpowiednio w 2017 – 111, 2016 – 117, a w 2015 – 121 milionów złotych. Dobrze słyszycie Państwo: w 2015 roku
o 10 milionów więcej niż w 2017 – jest to ogromny regres. W podatku od nieruchomości jest wyraźna tendencja spadkowa, a jest to stałe, największe źródło dochodów. W analizowanych latach podatnicy rybniccy zapłacili w 2017 roku 102 mln zł, w 2016 roku 109 mln zł,
w 2015 roku 113 milionów. Na tym tle cieszy fakt
zwiększonych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, średni progres wynosi ok. 4% rok do roku (175; 168; 161), wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych wykazują lekki wzrost o 900 tys. złotych
(6,5 mln zł) w stosunku do 2015 – 5,6 mln zł.
[...] Wzrosły dochody z tytułu udziału w podatkach
PIT i CIT. Dlatego dochody własne w 2017 roku mogły
się utrzymać na poziomie 2015 roku. Jest to też wynik rosnącej gospodarki polskiej, której perspektywy są
nadal optymistyczne – odnotowany w I kwartale 2018
roku wzrost PKB o 5%.
[…] W sferze polityki zatrudnienia jest totalna – ale
klęska. Nastąpiło zwiększenie etatów ogółem średniorocznie w 2017 roku versus 2015 o 100, nie wliczając
wzrostu etatów nauczycielskich o 118. Podkreślamy
to: prezydent Kuczera podejmuje nieodpowiedzialne
decyzje, nie bacząc na finanse miasta i na to, że dochody własne Rybnika stoją w miejscu. Przypomnijmy:
422 miliony – takie same dochody jak w 2015 roku.
Co gorsza rybniczanie dalej skarżą się na kolejki szczególnie w wydziale komunikacji. Dodać do tego trzeba
fakt, że prezydent Kuczera już w pierwszym, pełnym
roku urzędowania (rok 2015) zwiększył zatrudnienie
o 113 etatów, w tym nauczycielskich o 55. […] Szacujemy, że koszt nadmiernego zatrudnienia kosztuje rybniczan rocznie około 10 milionów złotych. Alarmująca jest
coroczna skala wzrostu etatów w skali całego miasta,
dlatego w pełni uprawniony jest jeszcze jeden przymiot
budżetu 2017 roku: budżet nadmiernego zatrudnienia.
[…] Patrząc na wieloletnią perspektywę finansową
miasta pozornie jest ona bezpieczna, ale jak popatrzymy na spłatę zobowiązań i zdolności finansowe, to widzimy, że następcy inwestować będą mogli za 30 lat.
Na wskaźniki duży wpływ ma 500+, ale trzeba się liczyć
z tym, że jak przyjdzie inna ekipa rządowa w Rzeczypospolitej, zniknie to wsparcie i zniknie z naszego budżetu
70 mln, co będzie miało istotny wpływ na wskaźniki.
Potwierdziły się nasze obawy, że sztuka zarządzania miastem to są Himalaje dla pana Piotra Kuczery.
W dziedzinie promocji miasta – kongres kulturalny, teatr, finansowanie TVN budzą nasz niepokój, na co zdecyduje się jeszcze wydawać pieniądze? [...] Prezydent
Kuczera zapłacił TVN już 370 tys. złotych i kolejne zapłaty już są w drodze. […] Radni Bloku Samorządowego Rybnik Adama Fudalego odmawiają udzielenia absolutorium prezydentowi Piotrowi Kuczerze za 2017 rok.
Głosując przeciw głosujemy za przywróceniem normalności i bezpieczeństwa finansowego miasta i wypowiadamy ponownie „stop” nadmiernemu zadłużaniu, stop
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eksperymentowaniu i wydawaniu pieniędzy na nieuzasadnione potrzebami mieszkańców miasta inwestycje, stop dla eksperymentów, które wciągają Rybnik
w spiralę zadłużenia. Jeszcze raz podkreślamy, że te
wymyślone inwestycje są finansowane z kredytu, który
spłacać będą dzisiaj urodzeni rybniczanie przez 25 lat.
Polityka przyciągania inwestorów okazała się totalną katastrofą w naszym mieście – przykład plac przy
ulicy Miejskiej, gdzie nie ma inwestora, a miał być przecież wybudowany biurowiec w rezultacie prowadzonych
rozmów z Cushman & Wakefield, co najmniej klasy B.
Miały tam powstać miejsca pracy dla zdolnych, młodych ludzi w dziedzinie usług wysokich technologii IT.
[…] Brak wyczucia biznesu widać na przykładzie kompleksu poszpitalnego Juliusz-Roger – koncepcje zmieniają się jak w kalejdoskopie, zdecydowana większość
pogubiła się, co w tych obiektach będzie. Ostatnio
odnotowaliśmy, że będzie tam muzeum-edukatorium
zabytkowego sprzętu dentystycznego i farmaceutycznego. […].
Na zakończenie kierujemy słowa podziękowania
wszystkim pracownikom urzędu miasta za ich codzienną, systematyczną pracę, za rzetelne wykonywanie obowiązków, za życzliwość i uprzejmość okazywaną osobom załatwiającym w urzędzie różne sprawy.
Dziękujemy wszystkim pracownikom oświaty, kultury,
sportu i finansów, opieki społecznej, RSK i Zieleni Miejskiej. Mimo słów krytyki, jakich nie szczędziliśmy w opinii, dziękujemy również prezydentowi za wszystkie rzeczy dobrze zrealizowane w 2017 roku.
Michał Chmieliński, przedstawiciel
Klubu Radnych Bloku Samorządowego Rybnik

Prawo i Sprawiedliwość

Analizując przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2017 r., podkreślamy głębokie zaniepokojenie spadkami wskaźników
wskazanymi w ujęciu procentowym. Porównując do
danych zawartych w sprawozdaniu za 2016 r., trudno ich spadku nie dostrzec. Spadki wykonania zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów świadczą nie
tylko o gorszej kondycji finansowej Rybnika, ale także
są sygnałem nieudolności w zarządzaniu naszym miastem. Spadek nadwyżki operacyjnej oraz horrendalnie
wzrastający deficyt budżetowy – aż do 115 mln złotych w ciągu roku – musi wywoływać strach i obawę.
Środki finansowe miasta pozostają wszak środkami
publicznymi, pozostają nieustannie własnością mieszkańców oddaną w zarządzanie panu prezydentowi. […]
Dzisiejsza prezentacja stanowisk to możliwość
podsumowania roku 2017, a mianowicie odpowiedź
na pytanie – z jaką skutecznością działał prezydent
Rybnika pod względem księgowym oraz merytorycznej oceny; jak poszczególne zadania były realizowane.
Wskazywaliśmy w ostatnim stanowisku budże-

towym, że działania o charakterze „pozornym” charakteryzują prezydenturę Piotra Kuczery. Tych pozornych działań jest wiele i choć mówiliśmy o tym przy
wspomnianym stanowisku, warto jednak kilka z nich
przypomnieć, bo właśnie 2017 rok jest w tym względzie niezwykle istotny. Wiele prezentowanych planów
wciąż pozostaje na papierze, a szczytem takiego pozoranctwa jest choćby walka z niską emisją.
Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że po pierwsze:
trzeba określić tę walkę nie tylko jako priorytetową,
ale po drugie – w ślad za tym określeniem podjąć kolejne konkretne działania, np.: poprzez odłożenie niektórych inwestycji miejskich w czasie i przerzucenie środków na walkę o czyste powietrze. Liczyliśmy,
że tak się stanie w 2017 r., a był to rok ostatniej szansy. Chwalona przez prezydenta wysokość dotacji
w kwocie 5 mln zł rocznie przy skali problemu jest
wyjątkowo niska. […].
W 2017 r. dokonano rewolucji komunikacyjnej. Pozornie zaczął pan wyprowadzać ruch samochodowy
z centrum miasta, najpierw podwyższając ceny za parkowanie, potem ukrywając koszty w Rybnickich Służbach Komunalnych – budując kontrowersyjne kontrapasy. W międzyczasie ogłosił pan budowę najbardziej
– zdaniem pana prezydenta – „potrzebnego” budynku
w centrum miasta, a mianowicie parkingu wielopoziomowego dla samochodów. Przypomnę, że za środki
z zaciągniętego kredytu na kolejne 20 mln złotych. […]
Działalność społeczności lokalnych, zwłaszcza
skupionych wokół rad dzielnic – przypominam: jednostek pomocniczych władz miasta – miała polegać
zgodnie z prezydenckimi intencjami na większym ich
wpływie na zrównoważony rozwój Rybnika. To tylko
kolejny „pozorny” zamiar, tak przynajmniej wygląda
to w dzielnicach, w których działają ci radni miasta,
przez których proces kupczenia drobnymi działaniami został odrzucony.
Pozorna jest również polityka proinwestycyjna. Pan
wskazuje na realizację inwestycji miejskich, których
znaczna część i tak nieustannie pozostaje na papierze.
A przecież inwestycje powinny posiadać także charakter komercyjny, niestety o nich Ppn zapomniał. […]
Chcielibyśmy bardzo udzielić panu absolutorium za
2017 r., jednakże dzisiaj, po głębokiej analizie i ocenie pana „taktyki pozorów” musielibyśmy to zrobić
wbrew oczywistym, niekorzystnym dla naszego miasta skutkom takich działań, dlatego nie możemy poprzeć przedmiotowego wniosku.
Łukasz Dwornik, przedstawiciel
grupy radnych Prawa i Sprawiedliwości

Samorządowy Ruch Demokratyczny

[…] Dochody w projekcie budżetu miasta zostały
zaplanowane w wysokości ponad 716 mln złotych.
W ciągu roku 2017 dokonywano wielokrotnie zmian
wysokości planowanego dochodu tak, że ostatecznie
określono go na ponad 791 mln zł. Mimo ogromnego
optymizmu w konstruowaniu strony przychodowej,
przez prezydenta Kuczerę rok ubiegły i tak był kolejnym
cd. na stronie 8
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rokiem, w którym nie udało się mu wykonać aktualizowanych własnych założeń. Wykonanie skończyło się o 40 mln złotych mniejszymi wpływami, a to
w naszej ocenie duża kwota, pomimo że otoczenie
finansowe było bardzo korzystne dla generowania
przychodów miasta, tj.:
– nastąpił znaczący spadek
bezrobocia w naszym
mieście, – podwyższono
płacę minimalną, – ustalono podatki w naszym
mieście w większości na maksymalnym poziomie.
Pragniemy zwrócić uwagę na strukturę dochodów:
– dochody bieżące, wykonanie w wysokości ponad
726 mln zł, tj. ponad 100% zaplanowanej wartości,
– natomiast na stronie 6 „Sprawozdania” zapisano,
że dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 25 mln zł, a to zaledwie 36% z zaplanowanych 70 mln zł, a to zasługuje już na miano katastrofy w realizacji nałożonych na siebie zadań.
Smutne, że sytuacja ta ma miejsce co roku – najpierw oferuje się nam huraoptymizm, który kończy
się blamażem zarządzających.
Na str. 6 tego samego sprawozdania w pkt. 3 czytamy: „…Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2017 r. wyniósł ponad 122 mln zł”.
Stanowi to ponad 16% wykonanego budżetu 2017
roku. Na usta ciśnie się pytanie: Co pan zrobił przez
trzy lata rządzenia, by należne miastu różnego rodzaju
opłaty, podatki itp. trafiły do miejskiej kasy?
Warto również poddać analizie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca ze szczególnym zwróceniem uwagi na dochody majątkowe, które, jak wszyscy wiedzą, stanowią o rozwoju miasta. Porównajmy trzy lata:
– rok 2011 za prezydenta Fudalego: dochód bieżący
wyniósł prawie 4 tys. zł, majątkowy 692 zł,
– rok 2015 za prezydenta Kuczery: dochód bieżący
wyniósł 4,7 tys. zł, majątkowy 417 zł,
– analizowany rok 2017: dochód bieżący wzrósł do
kwoty 5,5 tys. zł, a majątkowy spada kolejny rok
i to do poziomu najniższego, zamknął się kwotą 191 zł .
To nie jest kierunek rozwoju miasta, to dowód na
to, że miasto się zwija […].
Analiza wydatków:
Wg uchwały budżetowej zaplanowano je w wysokości ponad 853 mln zł. Podobnie jak dochody,
w ciągu roku wartość ta była zmieniana, by ostatecznie przekroczyć 958 mln zł. Jak bardzo skorygowane
plany rozminęły się z rzeczywistością, niech świadczy
ostateczne wykonanie wydatków, które wyniosło 851
mln zł. Jest to nawet mniej niż w pierwotnie przedstawionym nam projekcie budżetu w listopadzie 2016 r.,
to zaledwie 88,76% planu wydatków po zmianach.
Przejdźmy do szczegółów niewykonania planu
wydatków:
[…] Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna
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„…wydatki w 2017 r. wyniosły ponad 58 mln zł
(w planie pozostały niewykonane wydatki w wysokości ponad 60 mln zł). Pozostałe nakłady w latach
2018-2019 to ponad 330 mln zł”. Niewykonane zostały przy tak strategicznej inwestycji wydatki w ponad 50% . W tym miejscu należy wspomnieć o ogromnych problemach mieszkańców z uzyskaniem całkowitego należnego im odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi. Czy tak powinien postępować prezydent Rybnika wobec mieszkańców naszego miasta?
Kolejne punkty tego sprawozdania pokazują bezradność w swych działaniach prezydenta. Oto przykłady:
– termomodernizacja budynku ZSz-P nr 14 w roku
2017 – wydatki wyniosły 650 zł pozostałe nakłady przeniesiono na rok 2018,
– termomodernizacja budynku ZSz-P nr 7 (realizacja 2018)
– podobnie z termomodernizacją ZST, budynków MOSiR i SP nr 4.
Termomodernizacja to niejedyne niewykonane inwestycje!
Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny – adaptacja pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala nr 1 – czytamy: „w roku
2017 nie poniesiono wydatków”. Na uwagę zasługują także zapisy dotyczące adaptacji zabytkowego kompleksu Szpitala Miejskiego nr 1 – lata realizacji 2016-2019 w roku 2017 poniesione wydatki
to kwota, proszę zwrócić uwagę, jedynie 5,5 tys. zł,
modernizacja zabytkowego budynku Juliusz – lata
realizacji 2016-2019 w 2017 r. wydatki wyniosły
170 tys. zł, modernizacja zabytkowego budynku
Rafał lata realizacji 2017-2019; poniesione wydatki w 2017 r. – 147 tys. zł. Rewitalizacja na terenach
Zabytkowej Kopalni „Ignacy” budynek sprężarkowni
(lata realizacji 2016-2019) – w 2017 r. nie poniesiono wydatków, podobnie przy modernizacji szybu Kościuszko. Powyższe nie wystawia najlepszego świadectwa gospodarzowi miasta. W sprawozdaniu czytamy: „...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. (...) Należy także wziąć pod uwagę, że na poziom nadwyżki operacyjnej w roku 2017 mają wpływ
niewykonane wydatki bieżące (29 mln złotych)”. Informacja ta budzi, bo musi, nasz ogromny niepokój.
Świadczy to o tym, że kieruje się pan zasadą, że liczy się tylko teraz, a po nas choćby potop.
[…] Teraz fakty roku 2017. Wydatki majątkowe zaplanowane przez prezydenta Kuczerę na 2017 r. wynosiły ponad 257 mln zł, a wykonanie zaledwie 178 mln,
procentowo to niespełna 70%. Oznacza to, że nie
zrealizował prezydent przewidywanych wydatków
majątkowych na kwotę ponad 79 mln zł […].
Z ogromnym niepokojem patrzymy na rosnące zadłużanie przez prezydenta naszego wspólnego dobra, jakim jest miasto Rybnik. Deficyt w roku 2017

był bliski kwoty 100 mln zł, zaś zaciągnięte pożyczki
i kredyty to kwota ponad 85 mln zł. Przypominamy,
że prezydent Fudali zostawił na koniec swych rządów
ponad 75 mln zł nadwyżki w kasie i na kontach miasta. To niekorzystne dla prezydenta Kuczery porównanie powinno prowadzić do zadania przez każdego
rybniczanina pytania „Czy obecnie mamy odpowiedzialne zarządzanie naszym miastem?”.
Należy także przypomnieć o zagrożeniu zapisanym na str. 5 otrzymanego sprawozdania cyt.: „…
Coraz to nowe niekorzystne orzeczenia sądów mogą
być powodem konieczności zwrotu już wyegzekwowanych znacznych kwot podatków i powstania nowych sporów... Aktualnie sytuacja ta dotyczy kilku
podatników, zaś skutki finansowe niekorzystnych
orzeczeń w tych sprawach będą skutkować kilkudziesięciomilionowymi zwrotami podatku od nieruchomości oraz koniecznością naliczenia oprocentowania od tych nadpłat”. Jest to ogromne zagrożenie
dla kolejnych budżetów naszego miasta. […]
Dziękujemy pracownikom urzędu miasta i wszystkich jednostek miejskich za solidną, rzetelną i sumienną codzienną pracę na rzecz naszego miasta.
W grudniu 2016 roku wstrzymaliśmy się przed
poparciem projektu uchwały budżetowej prezydenta Kuczery na rok 2017, a to z uwagi na nierealistyczne założenia. W niniejszej opinii wykazaliśmy
ogrom różnic pomiędzy projektem a jego wykonaniem i mając na uwadze dobro naszego miasta oraz
jego mieszkańców, będziemy głosowali przeciwko
udzieleniu absolutorium prezydentowi Piotrowi Kuczerze za rok 2017.
Henryk Cebula, przedstawiciel radnych
stowarzyszenia Samorządowy Ruch Demokratyczny

Piotr Kuczera, prezydent Rybnika

– Z wieloma opiniami
przedstawionymi w stanowiskach ugrupowań opozycyjnych nie mogę się zgodzić. Po pierwsze kwestia
zadłużenia miasta. Obalam argument, jakoby to
wysokość tego zadłużenia
była powodem głosowania
przeciwko absolutorium. W
roku 2006 zadłużenie to wynosiło 105 mln zł; w roku
2007 – 171 mln zł; w roku 2008 – 164 mln zł. Wtedy
pan radny Cebula głosował i za przyjęciem budżetu,
i za absolutorium. Miasto było wtedy w okresie inwestycyjnym – budowaliśmy kanalizację. Dziś zadłużenie miasta to tylko 85 mln zł i jest to dług, jaki mamy
po zaciągnięciu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, a to obecnie najtańszy kredyt dostępny
na rynku. Trzeba też pamiętać, że dzięki temu kredytowi mamy środki na wkład własny do wielu projektów inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Ciekawe było użyte przez BSR
porównanie do domu. Idąc tym tropem i zakładając,
że nasz domowy miesięczny budżet wynosi 4 tys. zł,
Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

Poza niezbędnymi skrótami redakcja
nie ingerowała w treść opinii.
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Proboszcz biskupem
Proboszcz parafii św. Antoniego ks. dr prałat Grzegorz Olszowski
(51 lat) został przez papieża Franciszka nominowany na trzeciego
biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej.
O papieskiej nominacji poinformował go
oraz parafian Antoniczka metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc 13 czerwca,
w samo południe, w czasie tzw. mszy fatimskiej, którą koncelebrował w rybnickiej bazylice. Był to dzień, w którym Kościół wspominał właśnie św. Antoniego,
patrona parafii i całego naszego miasta.
– Z drżeniem serca przyjmuję tę nominację, ale też z wielką ufnością i nadzieją,
ponieważ w życiu miałem okazję się przekonać, że jeśli Bóg daje zadanie, to daje
też tyle sił i łaski, by człowiek temu zadaniu podołał – mówił w bazylice wzruszony ks. Olszowski. Chwilę później dziękował
też swoim parafianom i prosił ich o modlitwę w swojej intencji. Od biskupa ordynariusza otrzymał w prezencie krzyż biskupi,
który ten otrzymał od papieża Benedykta
XVI. Święcenia biskupie nominat przyjmie
12 września w katedrze Chrystusa Króla w
Katowicach z rąk ks. abp. Skworca.
Ks. dr prałat Grzegorz Olszowski pochodzi z Mikołowa. Zanim trafił do seminarium
duchownego, przez dwa lata studiował na
Politechnice Śląskiej. Po święceniach pracował jako wikary w rybnickiej parafii św.
Jadwigi Śląskiej na Nowinach. Później został kapelanem i sekretarzem ówczesnego metropolity katowickiego ks. abp. Damiana Zimonia. W latach 2007-2012 był
kanclerzem kurii metropolitalnej w Ka-

Wacław Troszka

a zadłużenie, tak jak zadłużenie miasta wynosi 2,27
proc., to na spłatę tego zadłużenia przeznaczamy
miesięcznie około 91 zł. Czy to rzeczywiście rozrzutność? Czy faktycznie pieniądze te przeznaczamy na zakup „głupich zabawek”. Nie wydajemy tych pieniędzy na głupoty, ale budujemy za nie
nowoczesne miasto.
Kwestia przygotowań do budowy drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna. W 2013 roku na wypłatę odszkodowań w wieloletniej prognozie finansowej przeznaczono 48 mln zł. Przesunięcia
w budżecie były konieczne, bo przy tej kwocie połowa mieszkańców, którym należały się odszkodowania za przejęte pod budowę drogi nieruchomości, nie otrzymałaby ani złotówki. Przypomnę,
że na odszkodowania te przeznaczyliśmy ostatecznie 85 mln zł.
Sprawa budowanego parkingu to kwestia dyskusji o docelowym kształcie naszego miasta. Przez
długi czas mieliśmy w samym centrum miasta jedynie dwa klepiska, dwa parkingowe place. Ten zarzut uważam za chybiony, bo ten piętrowy parking
będzie z jednej strony przynosił stały dochód Rybnickim Służbom Komunalnym, a z drugiej pozwoli zaoszczędzić to, co w centrum miasta jest najcenniejsze – przestrzeń. 480 samochodów będzie
można zaparkować na niewielkiej przestrzeni, a pozostały teren dobrze wykorzystać.
Kolejna kwestia, z jednej strony słyszę podziękowania dla urzędników, a z drugiej słowa krytyki
za wzrost zatrudnienia. Polityka etatowa jest przemyślana; wzrost zatrudnienia w urzędzie jest spowodowany wzrostem liczby zadań, które stawiają
przed samorządem władze centralne.
Nie chcę robić ze smogu tematu politycznego, ale dzisiaj wszystkie karty są po stronie rządu,
co przyznaje nawet pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste powietrze”. Sprzedaje iluzje ten, kto
twierdzi, że zwiększenie przez miasto kwot przeznaczanych na ekodotacje dla mieszkańców spowoduje radykalną poprawę sytuacji.
Co do pozorów, pozorami nie są z pewnością konstrukcje mostów i wiaduktów, które widzieli państwo wczoraj na budowie drogi Racibórz – Pszczyna, pozorami nie są trwające termomodernizacje budynków użyteczności publicznej
i powstający piętrowy parking.
Jeśli chodzi o mniejszą od zaplanowanej sprzedaż mienia, to sam wycofałem ze sprzedaży działki, które w przyszłości mogą mieć dla miasta znaczenie strategiczne. Najlepszym przykładem jest
działka, na której trwa budowa parkingu.
Moje priorytety pozostają niezmienne. To: walka
ze smogiem, Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, strefa
Juliusza, droga Racibórz – Pszczyna, zagospodarowanie terenów przy Zalewie Rybnickim i wprowadzenie w życie nowoczesnej mobilności miejskiej.

Przyszły biskup ks. dr prałat Grzegorz Olszowski
po czterech latach proboszczowania w parafii
św. Antoniego wraca do pracy w kurii metropolitalnej.
Parafianom dał się poznać jako przyjazny kapłan
o łagodnym usposobieniu, ale też dobry gospodarz
i organizator
towicach, a potem jej wikariuszem generalnym. W 2014 roku został proboszczem parafii św. Antoniego Padewskiego
w Rybniku, co było sporą niespodzianką.
Proboszczem w Antoniczku biskup nominat będzie do końca lipca. 17 czerwca
w czasie sumy odpustowej biskupiej nominacji pogratulował mu prezydent Piotr
Kuczera.
(WaT)

Pieszo do Czarnej Madonny
1 sierpnia z bazyliki św. Antoniego wyruszy 73. piesza pielgrzymka na Jasną
Górę. W tym roku pątnikom z Rybnika, Pszowa, Żor, Wodzisławia, JastrzębiaZdroju i wielu innych okolicznych miejscowości przyświecać będzie hasło
„Oblubienica Ducha Świętego”.
Zapisy chętnych do udziału w pielgrzymce, będącej jednocześnie pielgrzymką całej archidiecezji katowickiej,
prowadzone są w kilku punktach miasta,
m.in. w centrum pielgrzymkowym przy
nowej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej (Nowiny, ul. Pilarczyka 5, boczna ul.
Raciborskiej), w biurze podróży San Antonio (dom towarowy Hermes, ul. Chrobrego 6) oraz w kancelariach poszczególnych parafii (m.in. św. Jadwigi Śląskiej
na Nowinach i św. Antoniego w Śródmieściu). Wpisowe wynosi 40 zł (plus 20 zł za

transport bagażu), dzieci i młodzież: 35 zł
plus 20 zł za bagaż (jeżeli idą oboje rodzice, dzieci pielgrzymują gratis, podobnie jak maluszki do trzeciego roku życia).
Więcej informacji na stronie internetowej
www.pielgrzymka.rybnik.pl. Warto dodać,
że po raz pierwszy pielgrzymkę na Jasną
Górę poprowadzi wikary nowej parafii ks.
Paweł Zieliński, a ks. Marek Bernacki, który kierował nią 14 razy, pójdzie do Częstochowy z drugą grupą pielgrzymów.
(S)
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• Na niedzielę 24 czerwca (już po zamknięciu tego wydania „GR”) na przystani ośrodka żeglarskiego Koga-Kotwica w Chwałęcicach zaplanowano
11. mszę na wodzie. W samo południe
nabożeństwo w intencji żeglarzy i wodniaków miał tam odprawić ks. Grzegorz
Jagieł, kapelan żeglarzy i pomysłodawca mszy. Od lat gromadzi ona na brzegu
rybnickiego zalewu, ale też na zacumowanych tam łódkach, wielu wiernych,
którzy jak co roku mieli się modlić o bezpieczne wakacje, ale tym razem również
wspominać tragicznie zmarłego pływaka i ratownika, 14-letniego Władka.
• 21 czerwca, już po zamknięciu tego wydania „GR”, w urzędzie miasta miała się
odbyć ostatnia sesja Młodzieżowej Rady
Miasta Rybnika. W jej trakcie zaplanowano pożegnanie dziewięciu maturzystów
z 24 radnych zasiadających w MRM,
ale też podsumowanie pierwszej edycji
szkolnego budżetu partycypacyjnego
i poglądowego wyścigu komunikacyjnego z udziałem rowerzystów, kierowców i pasażerów autobusów oraz kolejnej odsłony Karty MRM, dzięki której najlepsi rybniccy uczniowie będą korzystać
z ulg w wybranych lokalach i sklepach.
Tegoroczni prymusi mieli otrzymać karty zniżek w trakcie rozdania świadectw
22 czerwca. Podczas sesji wrażeniami
z wyjazdu do Brukseli mieli się też podzielić radni Filip Pańczyk, Karol Wundziński, Sabina Naczyńska i Jakub Cichecki, którzy pojechali tam na zaproszenie europosła Jana Olbrychta w nagrodę za zaangażowanie w pracę MRM
Rybnika.
• 27 maja patrol straży miejskiej interweniował w sprawie psa pozostawionego
w samochodzie zaparkowanym przy ul.
Zebrzydowickiej. Gdy funkcjonariusze
przyjechali na miejsce, do auta podeszła właścicielka czworonoga, tłumacząc, że wyszła tylko na chwilę po zakupy. Zwierzęciu na szczęście nic się nie
stało, strażnicy pouczyli jednak kobietę
o grożących za takie postępowanie konsekwencjach. Pamiętajmy także, by w
samochodzie nigdy nie zostawiać dzieci. – Nagrzane auto działa jak piekarnik,
nawet uchylone okno nie gwarantuje
przepływu powietrza. W takich warunkach u dziecka po kilkunastu minutach
przestają pracować nerki i mózg. Krótka chwila nieuwagi może doprowadzić
do tragedii – przestrzega Dawid Błatoń.
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Szybka i częsta kolej do Wodzis
Od 10 czerwca między Rybnikiem a Wodzisławiem Śl. kursuje szybka
kolej. Obecnie podróż z naszego dworca na dworzec w Wodzisławiu Śl.
trwa niespełna 20 minut, a dobowa liczba połączeń do Wodzisławia
w dni robocze wzrosła z 18 do 54. Koleje Śląskie uruchomiły
to połączenie za sprawą marszałka województwa oraz samorządowców
z obu miast, którzy przeznaczyli na dofinansowanie tego połączenia
pieniądze z miejskich budżetów (po 300 tys. zł).
Większość kursów (47) realizować będą Koleje Śląskie, a 7 pozostałych Przewozy Regionalne w ramach swoich połączeń do Rzeszowa bądź Krakowa.
W dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza
godzinami szczytu, między godz. 4 a 24 pociągi
będą kursować średnio co godzinę, zaś w dni ro-

że warto działać wspólnie. Podkreślamy w ten
sposób znaczenie dla naszych miast i całego regionu transportu kolejowego. Mam nadzieję, że
to początek renesansu kolei w naszym regionie
i zaczątek kolei metropolitalnej metropolii rybnicko-wodzisławskiej. Chciałoby się powiedzieć, że również żorsko-jastrzębskiej, ale na to
Wacław Troszka

Miasto w skrócie

Na kilka dni przed uruchomieniem nowego aglomeracyjnego połączenia, w pociągu pędzącym z Rybnika
do Wodzisławia Śl. porozumienie w sprawie jego funkcjonowania tego podpisali, od lewej: prezydent
Rybnika Piotr Kuczera, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent Wodzisławia
Śl. Mieczysław Kieca
musimy jeszcze trochę poczekać, bo Jastrzębocze w godzinach szczytu (5.30 – 7.30) średbie-Zdrój nie ma w ogóle dostępu do kolei, co
nio co 20 minut, a po południu między 13.30
w XXI wieku jest zaskakujące. Aktualnie trwai 17 średnio co pół godziny. Pociąg będzie się
ją rozmowy na temat włączenia do tego połązatrzymywać na stacjach: Rybnik Towarowy,
czenia stacji w Leszczynach – mówi prezydent
Rybnik Rymer, Radlin Obszary, Wodzisław Śl.
Piotr Kuczera.
Radlin, Wodzisław Śl.
– To dobra alternatywa dla komunikacji sa– Śląskie stawia na kolej, bo kolej to kręgomochodowej, która dzisiaj odbywa się głównie
słup komunikacyjny naszego województwa.
ul. Rybnicką w Wodzisławiu Śl. i Wodzisławską
Mamy tu przykład, jak można tworzyć mew Rybniku. Atutem kolei jest krótki czas przetropolię, nie będąc w metropolii. Ale to efekt
jazdu i komfort podróżowania, bo połączenie
współdziałania samorządów dwóch miast i sato będą obsługiwać głównie nowoczesne, klimorządu wojewódzkiego. Samorządowcy są
matyzowane pociągi PESA Elf 2 oraz NEWAG
najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich poImpuls, no i kwestia ceny – 4 zł w jedną stronę
trzeby – mówi marszałek województwa Wojprzy dzisiejszych cenach benzyny to naprawciech Saługa.
dę niewiele. Co ważne, uruchomienie tego poZgodnie z podpisaną już w pociągu umołączenia to efekt porozumienia trzech podwą połączenie będzie na pewno funkcjonomiotów – dwóch miast i województwa śląskiewać do końca 2023 roku; plan zakłada, że
go, więc jako subregion zachodni pokazujemy,
w latach 2019-2023 roczne dotacje celoNr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

sławia
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• Strażnicy miejscy już nie tylko w każdy czwartek znakują w swojej komendzie rowery, ale zajęli się także edukowaniem młodych rowerzystów, tłumacząc im, jak należy korzystać z kontrapasów i innych dróg dla rowerzystów.
Okazją do krótkiego szkolenia była na
przykład wycieczka rowerowa, w czasie
której 19 czerwca dzielnicowi SM towarzyszyli uczniom SP nr 2.

Na trasie Rybnik – Wodzisław Śl. kursują klimatyzowane, elektryczne pociągi, m.in. PESA Elf 2
we Rybnika i Wodzisławia będą już większe
i będą wynosić po 600 tys. zł.
– Jestem przekonany, że te pociągi szybko
się zapełnią, bo czas podróży z Rybnika do Wodzisławia czy z Wodzisławia do Rybnika, te niespełna 20 minut jest bardzo atrakcyjny – mówi
prezes zarządu Kolei Śląskich Wojciech Dinges.
Prezydent Piotr Kuczera podkreśla, że celem jest stworzenie zrównoważonego syste-

mu transportowego, w którym część mieszkańców będzie jeździć samochodami, część koleją,
a część rowerami. Przy obu dworcach, w Rybniku i w Wodzisławiu Śl. (obecnie w trakcie gruntownego remontu i modernizacji), mają powstać
tzw. centra przesiadkowe, tj. miejsca parkingowe
dla samochodów i wiaty na rowery, tak by przesiadka z roweru do pociągu czy z samochodu
do pociągu była jak najmniej kłopotliwa. (WaT)

Dworzec klasę wyżej

Do końca czerwca ma się zakończyć trwająca od kilku miesięcy modernizacja
rybnickiego dworca kolejowego. Perony zostały wyłożone nowymi wykładzinami,
a co najważniejsze zostały podniesione, dzięki czemu pasażerom łatwiej będzie wsiadać i wysiadać z pociągów. Na dwóch peronach zabudowano windy, a na trzecim,
wzdłuż schodów, ruchomy podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Zainstalowano nowe oświetlenie i nagłośnienie, ławki oraz wyświetlacze informujące o odjazdach i przyjazdach pociągów. 					
(WaT)

O dziesiątej się zjawili
13 czerwca o 10 w rybnickim
magistracie, podobnie jak w kilku
innych urzędach miast w całej Polsce,
z niezapowiedzianą wizytą zjawili się
parlamentarzyści PiS-u.
Posłanka Izabela Kloc i senator Wojciech
Piecha prezydenta Piotra Kuczery nie zastali,
ale powołując się na swoje ustawowe uprawnienia kontrolne złożyli pismo, w którym domagają się udostępnienia szeregu szczegółowych informacji dotyczących głównie
przyznanych w magistracie nagród. Domagają się m.in. listy urzędników UM, którzy
w latach 2007-2018 otrzymali nagrody wraz
z uzasadnieniami tych nagród. Na liście życzeń
jest również wykaz umów-zleceń zawartych
przez UM i spółki komunalne (są dwie PWiK
i Hossa) od 2014 roku. Na antenie Radia 90
prezydent Piotr Kuczera zapewnił, że parlamentarzyści stosowne informacje otrzymają.
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

– Postępuje proces centralizacji państwa. Jako samorządowcy chętnie pokażemy naszą niezależność polityczną
i przejrzystość finansów, ale wszystko powinno się odbyć na jakichś cywilizowanych zasadach. Każdy prezydent czy burmistrz ma swój kalendarz spotkań bądź
wyjazdów, a tu o tej samej godzinie w różnych miastach zjawiają się w urzędach posłowie PiS-u z żądaniem udostępnienia
różnych dokumentów, z których zresztą część można znaleźć w naszym internetowym Biuletynie Informacji Publicznej magistratu. No cóż, kwestia smaku
i stylu; cała ta akcja budzi złe skojarzenia,
ale najwyraźniej chodzi przede wszystkim
o efekt medialny – komentuje kontrolną
wizytę przedstawicieli partii rządzącej prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
(WaT)

• Pracodawcy z Rybnika i powiatu coraz
częściej szukają pracowników wśród
cudzoziemców. Potwierdzają to dane
Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku,
z których wynika, że w ubiegłym roku
zarejestrowano tutaj 1923 oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, a na dzień 15 czerwca tego roku
takich oświadczeń złożono już 1791.
Składają je pracodawcy, którzy chcą
zatrudnić obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy
i to właśnie tych ostatnich, czyli Ukraińców dotyczy 97 proc. oświadczeń
składanych w rybnickim PUP. Najwięcej z nich pracuje w branży budowlanej i transporcie; zdecydowana większość na umowach-zleceniach. Warto dodać, że od stycznia za rejestrację
oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi pracodawca musi zapłacić 30 zł. Uprawnia ono do wykonywania w Polsce pracy przez okres 180 dni
w ciągu 12 miesięcy.
• W czasie akcji trwającej od 12 do 14
czerwca w urzędzie miasta zebrano
13.988 zużytych baterii, które ważyły 295 kg oraz 237 zużytych tonerów
o wadze 73 kg. Urzędnicy wydali w sumie 180 talonów na 1.442 sadzonki sosny pospolitej, które mieszkańcy powinni odebrać do 30 czerwca w Zagrodzie
Leśnika, czyli w szkółce Nadleśnictwa
Rybnik przy ul. Wielopolskiej. Zbiórka
cieszyła się mniejszym zainteresowaniem niż przed rokiem, kiedy to zebrano 27.364 zużyte baterie i 569 tonerów.
• Znamy już pierwszych kandydatów, którzy w jesiennych wyborach samorządowych będą się ubiegać o urząd prezydenta Rybnika. Urzędujący prezydent
Piotr Kuczera będzie oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej zawiązanej przez PO i Nowoczesną. Z kolei
partia rządząca, czyli PiS namaściła na
kandydata Łukasza Dwornika, który jest
obecnie radnym rady miasta.
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• Od 2 do 9 lipca Duszpasterstwo Akademickie Rybnik (DAR) wspólnie
z miastem organizuje międzynarodowy
obóz młodzieżowy. Jest on adresowany do uczniów, studentów i absolwentów studiów, mieszkańców Rybnika
i okolic w wieku od 18 do 30 lat (młodsi – za zgodą rodziców). W czasie obozu zaplanowano warsztaty tematyczne,
spotkania z ciekawymi gośćmi, dwudniową pieszą pielgrzymkę do śląskich
sanktuariów, spektakle, ewangelizację
miejską i koncerty. Do Rybnika ma przyjechać reżyser Krzysztof Zanussi, wystąpią Chwila Nieuwagi, TGD, Carrantuohill i NiemaGOtu. Młodzi wysłuchają konferencji rekolekcyjnych o. Emmanuela della Faille z belgijskiej Wspólnoty
Tyberiadzkiej i wezmą udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez
krakowskich kompozytorów muzyki liturgicznej: Pawła Bębenka, Huberta Kowalskiego i Piotra Pałki oraz w warsztatach teatralnych prowadzonych przez
grupę aktorów z Tuluzy we Francji. Zapisy i szczegóły na stronie internetowej
www.dar.rybnik.pl.
• Po czwartym przetargu magistratowi udało się sprzedać wiekową, zaniedbaną kamienicę przy ul. Mikołowskiej
11, w sąsiedztwie bazyliki św. Antoniego. Na ustnej licytacji zjawił się tylko jeden prywatny inwestor, który, by wymogom formalnym stało się zadość, cenę
wywoławczą podbił o jedno tzw. postąpienie i kupił kamienicę za 606 tys. zł.
Swoich planów związanych z zakupionym budynkiem jego nowy właściciel
nie chce na razie zdradzać.
• Prawdopodobnie jesienią na skwerze
przed dworcem PKP stanie naturalnej
wielkości pomnik braci Karola i Antoniego Szafranków, twórców przedwojennej rybnickiej szkoły muzycznej, która
mieściła się w położonym blisko dworca PKP budynku, na miejscu którego
stoi dziś gmach zamiejscowego ośrodka
Sądu Okręgowego w Gliwicach. Z prośbą o upamiętnienie w miejskiej przestrzeni wybitnych pedagogów, muzyków i animatorów życia muzycznego
w Rybniku, zwróciło się do prezydenta miasta rybnickie Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków. Stosowną uchwałę w sprawie pomnika radni
podjęli jednogłośnie w czasie majowej
sesji rady miasta.
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Budżet obywatelski 2019

89 pomysłów rybniczan
11 projektów ogólnomiejskich i 78 dzielnicowych zgłosili mieszkańcy
do szóstej już edycji budżetu obywatelskiego. Jeśli spełnią wymogi
formalne, jeden z pomysłów ogólnomiejskich i większość dzielnicowych
doczeka się realizacji w 2019 roku.
Od pięciu lat miasto przeznacza część budżetu miasta na realizację inwestycji, które zaproponują sami rybniczanie. Każdej dzielnicy,
w zależności od liczby mieszkańców została
przydzielona określona kwota, która waha się
od 40 do 120 tys. zł. Kwota przeznaczona na
realizację najlepszego projektu ogólnomiejskiego, czyli takiego, który zwycięży w głosowaniu mieszkańców, to 1 mln zł. Do tej pory
zrealizowano dwa takie projekty: to Pluskadełko na terenie ośrodka rekreacyjnego w Kamieniu i tężnia solankowa, która całkiem niedawno powstała w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
Na ten rok wybrano rozbudowę usytuowanej
nad Zalewem Rybnickim stanicy 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. Wśród pomysłów
dzielnicowych panuje duże zróżnicowanie; to
m.in. z jednej strony urządzanie miejsc mających służyć szeroko rozumianej rekreacji, ale
i kompletowanie różnego rodzaju sprzętów
i urządzeń niezbędnych przy organizacji festynów i spotkań integracyjnych mieszkańców. Nabór wniosków trwał do końca maja,
teraz do końca sierpnia potrwa sprawdzanie
przez magistrackich urzędników, czy projekty mieszkańców spełniają wymogi formalne,
czyli m.in. czy są zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i czy będą służyć
zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.
Istotną kwestią są też ewentualne koszty,
które w kolejnych latach będą generować zrealizowane już projekty. Informacja o wynikach
tej formalnej weryfikacji pojawią się na internetowej stronie miasta (www.rybnik.eu) najpóźniej 30 sierpnia. Znajdzie się tam również
informacja o projektach odrzuconych wraz
z uzasadnieniem.
Jak informuje Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy urzędu miasta, z każdej dzielnicy wpłynął przynajmniej jeden wniosek.
– W dzielnicach, w których wnioskowana
kwota na realizację zgłoszonych projektów
nie przekracza puli środków przyznanych danej dzielnicy, nie będzie głosowania na projekty lokalne. Zostaną one jedynie poddane konsultacjom. Obecnie z taką sytuacją
mamy do czynienia w przypadku 14 dzielnic: Boguszowic Starych, Chwałęcic, Chwałowic, Grabowni, Kamienia, Kłokocina, Ligoty – Ligockiej Kuźni, Ochojca, Paruszow-

ca-Piasków, Radziejowa, Rybnickiej Kuźni,
Stodół, Wielopola i Zebrzydowic – informuje Agnieszka Skupień.
Jeśli chodzi o początkową listę 11 projektów ogólnomiejskich, to jest w czym wybierać; znajdziemy tu projekty inwestycyjne zakładające modernizację parku Czempiela w Niedobczycach czy stworzenie parku linowego na górze Grzybówce w Golejowie, projekt, którego celem jest walka z bezdomnością psów i kotów, jak i taki, który zakłada interwencyjny odłów lub odstrzał lisów. Są też dwa projekty, których autorzy
zamierzają walczyć o czystsze powietrze dla
najmłodszych mieszkańców poprzez zakup
i montaż w żłobkach i przedszkolach urządzeń do oczyszczania, czyli filtrowania powietrza – „Bez smogu w żłobku i przedszkolu” i „Czyste powietrze dla rybnickich dzieci”. Ciekawe pomyły znajdziemy też na liście
projektów lokalnych, czyli dzielnicowych.
Mieszkańcy Paruszowca-Piasków proponują stworzenie przy tamtejszej tężni solankowej (projekt ogólnomiejski 2017) bezobsługowego parku linowego. Z kolei trzy powiązane ze sobą projekty zgłoszono w Ochojcu – „Tworzymy kulturę”, „Nagłaśniamy kulturę”, „Prezentujemy kulturę”.
Głosowanie, w którym mieszkańcy wybiorą
ze zgłoszonych projektów ogólnomiejskich jeden, który zostanie zrealizowany, zaplanowano na wrzesień; wtedy też głosowania odbędą się również w dzielnicach, w których koszt
realizacji zgłoszonych projektów przewyższa
kwotę, jaką przyznano danej dzielnicy.
W tym roku w ramach Budżetu obywatelskiego 2018 ma zostać zrealizowany ogólnomiejski projekt zgłoszony przez rybnickich
wodniaków, zakładający gruntowną rozbudowę harcerskiej stanicy nad Zalewem Rybnickim, po południowej stronie klubu żeglarskiego Koga-Kotwica. Jak dowiedzieliśmy się
w magistracie, wyłoniony w przetargu wykonawca już projektuje nowy ośrodek dla 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. Jego budowa
rozpocznie się prawdopodobnie w październiku, tuż po zakończeniu sezonu wodniackiego. Sezon żeglarski na ciepłowodnym rybnickim morzu trwa oczywiście znacznie dłużej.
(WaT)
Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

Dobiega końca przebudowa dawnego internatu przy ul. Borki w Orzepowicach,
w niedalekim sąsiedztwie szpitala wojewódzkiego.

Miasto w skrócie

Blok z internatu

• Po rozstrzygnięciu w magistracie trzeciego już przetargu na lokowanie produktu turystycznego miasta w serialu fabularnym emitowanym na antenie
ogólnopolskiej, wiadomo już, że TVN
za 300 tys. zł brutto nakręci w Rybniku część zdjęć do trzeciego sezonu serialu „Diagnoza”. Mowa o 34 rybnickich
ujęciach, w serialu po raz pierwszy pojawi się strona internetowa magistratu,
a zdjęcia będą kręcone m.in. w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu,
na pl. Wolności oraz przy tężni solankowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Filmowcy mają pojawić się w Rybniku 25
czerwca i kręcić do 27 czerwca.

W budynku po gruntownej przebudowie
urządzono 26 mieszkań, w tym jedno na parterze o powierzchni prawie 100 m kw., przeznaczone dla osoby poruszającej się na wózku. Będzie tu mogło zamieszkać więcej osób
mających kłopot z poruszaniem się, ponieważ
w budynku jest winda. Jak informuje dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Artur
Gliwicki, prace w budynku mają się zakończyć
jeszcze w czerwcu. Wnioski o przydział mieszkania na Borki 37 c można składać w siedzibie ZGM-u przy ul. Kościuszki 17 do końca lipca 2017 r. Przyszli lokatorzy powinni spełnić

kryterium dochodowe, a przy zasiedlaniu
będą promowane rodziny z dziećmi oraz seniorzy. Czynsz ustalony został na poziomie
9 zł/m kw., a najem lokalu będzie uzależniony
od wpłaty kaucji.
Jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie
z planem, w drugiej połowie roku ZGM rozpocznie budowę budynku z ośmioma mieszkaniami komunalnymi (o czynszu socjalnym)
przy ul. Kadłubka w Niedobczycach. ZGM ma
już projekt i pozwolenie na budowę, trwa przetarg, który ma wyłonić wykonawcę tej inwestycji.
(WaT)

Pniowiec z białą flagą
do swojej dyspozycji zaplecze kontenerowe,
a w nim niezbędny punkt medyczny.
Jak zapewnia dyrektor MOSiR-u Rafał Tymusz, badana przez sanepid woda spełnia
wymogi sanitarne i kąpielisko zostało dopuszczone do użytku. Swój udział w jego powstaniu ma również straż miejska, która wiosną skontrolowała pobliskie posesje m.in. pod
kątem pozbywania się ścieków. Badania stanu sanitarnego wody będą oczywiście regularnie powtarzane.
Jedyny problem to ograniczona liczba miejsc
parkingowych, dlatego dyrektor MOSiR-u apeluje, by na nowe kąpielisko przyjeżdżać najlepiej rowerem bądź autobusem. Wtedy nie stracimy czasu na szukanie miejsca, w którym można zaparkować samochód, a utarczki z innymi
kierowcami na pewno nie popsują nam humoru.
– Mam nadzieję, że to miejsce będzie służyło
mieszkańcom nie tylko latem, ale przez cały rok.
To teren idealny na spacery, jazdę na rowerze,
relaks lub po prostu odpoczynek na łonie natury – podkreśla Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.
(WaT)
Uroków Pniowca reklamować
nie trzeba. Od pierwszego dnia
nowe kąpielisko cieszy się dużą
popularnością

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

Wacław Troszka

W sobotę 16 czerwca o 10 sam prezes
rybnickiego WOPR-u, Sławomir Walento,
po raz pierwszy wciągnął na niewielki
maszt białą flagę.
Tak rozpoczęło działalność nowo powstałe,
darmowe kąpielisko na Pniowcu, czyli bocznym
zbiorniku Zalewu Rybnickiego. Dzikie kąpielisko
funkcjonowało tu od lat.
Urządzenie nowego ośrodka, którego gospodarzem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
wymagało sporo zachodu; na część nadbrzeża
nawieziono piasek i przygotowano 50-metrową
plażę. Zainstalowano oświetlenie, a nawet monitoring; są oczywiście toalety, wyznaczone miejsce na grillowanie, a nawet miejsca przeznaczone na serwujące posiłki „futertraki” (chętni ajenci
proszeni są o kontakt z MOSiR-em). Wokół całego stawu Rybnickie Służby Komunalne urządziły
ścieżkę dla pieszych i rowerzystów. Nasadzono
też wiele roślin ozdobnych, a tam, gdzie nie można „plażować” ze względu na przebiegające górą
linie energetyczne, sprytnie posadzono krzaki.
Ratownicy WOPR-u, którzy w pogodne dni
będą tu dyżurować od godz. 10 do 18, mają

• 11 czerwca strażnicy miejscy odebrali
zgłoszenie w sprawie mężczyzny śpiącego na ławce w pobliżu ul. Hetmańskiej
w Niedobczycach. Na miejscu okazało
się, że to znany funkcjonariuszom bezdomny. Po przebudzeniu i przewiezieniu
na komendę stwierdzono, że jest on pod
wpływem alkoholu. Zainteresowany
odmówił przyjęcia pomocy. – Pomimo
iż zima minęła, wciąż otrzymujemy zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych,
które zakłócają porządek. Najczęściej
takie zdarzenia mają miejsce w parkach
i na skwerach: spanie na ławkach, przeszkadzanie mieszkańcom, załatwianie
potrzeb fizjologicznych pod balkonami itp. Liczba tego typu interwencji rośnie – tylko 5 czerwca wylegitymowaliśmy 25 osób spożywających alkohol
oraz 5 zakłócających spokój. W wyniku
tych interwencji nałożono 15 mandatów i wydano 10 pouczeń – mówi Dawid Błatoń, rzecznik prasowy rybnickiej straży miejskiej.
• 22 czerwca w magistracie miała zostać
podpisana umowa z firmą, która przebije się przez kolejowy nasyp i zbuduje
przejście dla pieszych i rowerzystów łączące ulice Żużlową i Mikołowską, czyli
dzielnice Północ i Paruszowiec-Piaski.
• Do ponad 28 tys. wzrosła kwota, którą
wpłacili na konto miasta dłużnicy czynszowi, czyli lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy zamierzają skorzystać
z ogłoszonego przez miasto programu
oddłużeniowego. Złożono w sumie 110
wniosków, z których 102 dotyczą wariantu, w którym po jednorazowej wpłacie 30 proc. zadłużenia, miasto po dwuletnim okresie próby umorzy pozostałe
70 proc. należności.
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Kilka dni temu podpisana została umowa i ruszyła budowa nowych i modernizacja już istniejących
chodników w różnych częściach miasta. Na pierwszy
ogień pójdą chodniki przy ulicach: Brudnioka, Milenijnej, Kadetów i Wazów. Całe zadanie wartości 2 mln
271 tys. zł zakończy się w kwietniu przyszłego roku.

Wacław Troszka

Wśród drogowych inwestycji priorytetem jeszcze długo pozostanie budowa drogi regionalnej
Racibórz – Pszczyna, przy której wszystkie inne
to niewielkie zadania, choć ich koszty też idą
w miliony złotych.
Przejazd pod remontowanym wiaduktem kolejowym na
ul. Chwałowickiej po raz kolejny zostanie całkowicie zamknięty od 25 czerwca do 7 lipca

Kosztem niecałych 800 tys. zł nowe nawierzchnie bitumiczne otrzyma część ul. Gruntowej oraz ul. Raciborska na odcinku
od krzyża w centrum do ul. Sławików. Na ul. Raciborskiej rozpoczęto też roboty związane z realizacją ciągu pieszo-rowerowego długości ok. 4 km od ronda Liévin aż do lasu. Na odcinku
tym fragmenty z kostki w miejscu przystanków autobusowych
zostaną zastąpione nawierzchnią bitumiczną, a roboty powinny się zakończyć w listopadzie.

W trakcie budowy jest nowy jednokierunkowy łącznik pomiędzy ulicami Pocztową i Hallera, którym będzie się wyjeżdżać z budowanego piętrowego parkingu (wjeżdżać będziemy
jednokierunkową ul. Pocztową). Organizację ruchu w tym rejonie zmieni skrzyżowanie nowo budowanej drogi z ul. Hallera,
na którym pojawi się sygnalizacja świetlna.

Wiesława Różańska

Przed miesiącem grupa radnych wraz z prezydentem Piotrem Kuczerą, inżynierem kontraktu Markiem Łatką i naczelnikiem wydziału dróg Jackiem Hawlem wybrała się na objazd
rozległego placu budowy drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna od węzła wodzisławskiego aż do Gotartowic, blisko miejsca,
Niebawem rozpocznie się remont (wykonawcy przekazaw którym inwestycja się rozpoczęła. Radni wizytujący budowę
no już plac budowy) ulic Wiertniczej, Wyrobiskowej i części ul.
po raz pierwszy byli pod wrażeniem ogromu i rozmachu inwestyGórniczego Stanu. W kosztach wynoszących w sumie ponad
cji. Mimo dość późnej popołudniowej pory objazdu na budowie
1 mln 400 tys. zł partycypować będzie kopalnia Marcel, bo szkowciąż byli pracownicy, na niektórych obiektach inżynieryjnych
dy spowodowane są eksploatacją górniczą tej kopalni. Koniec
zatknięto tradycyjne wiechy świadczące o zakończeniu kolejrobót planowany jest na 10 listopada.
nych etapów ich wznoszenia, a na niektórych powiewały biaDo końca lipca potrwa budowa ul. Józefa Cyrana. W miejsce
ło-czerwone flagi. Z wyjaśnień udzielanych radnym przez predrogi gruntowej pojawi się odwodniona ulica z nawierzchnią
zydenta Kuczerę oraz naczelnika Hawla można było się domyz betonowej kostki, z podbudową i oświetleniem.
ślić, jak bardzo są oni w przebieg tej inwestycji i problemy z nią
Rozpoczęła się budowa niewielkich parkingów przy ul. Hutzwiązane zaangażowani. Największe postępy zaobserwować
niczej w centrum oraz w Niewiadomiu: przy szkole oraz przy
można na budowie mostu na Kłokocince w Żorach, na węźle
ul. Racławickiej obok skrzyżowania z ul. Sportową.
świerklańskim oraz śródmiejskim, na obiekcie przy ul. Jankowickiej/Dolnej, gdzie już położono
Wizytujący budowę drogi regionalnej Racibórz – Pszczybelki i powinna być wylewana betona radni byli pod wrażeniem rozmachu inwestycji;
nowa płyta, podobnie na ul. Ziemna zdjęciu radni z prezydentem Piotrem Kuczerą w miejskiej. W innych miejscach budowa
scu, gdzie nowa droga przechodzić będzie w wykopie pod
dopiero wychodzi z ziemi. Są i probleul. Wodzisławską
my: w większym zakresie niż planowano z powodu występowania wód
trzeba stabilizować grunty, a z powodu wielkiej liczby inwestycji, tak jak
w całym kraju, pogłębia się problem
braku ludzi, materiałów i sprzętu, co
musi się odbić na płynności robót.
Z perspektywy władz miasta, dłuższej lub krótszej w zależności od
środków finansowych, nie znika też
realizacja kolejnego etapu drogi regionalnej od ul. Wodzisławskiej do ul.
Raciborskiej.
(r)

Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl
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Koncert pod nowym
adresem
Po kilku latach organizowania w ramach
Dni Rybnika biletowanego koncertu na
Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej
miasto zdecydowało się na odważny
eksperyment – darmowy, otwarty dla
wszystkich koncert na rozległym placu
w sąsiedztwie urzędu miasta, gdzie na co
dzień funkcjonuje miejski parking.
Obaw i zastrzeżeń było wiele; część z nich
dotyczyła nierówności tego terenu, część
jego nawierzchni, a jeszcze inne zamknięcia dla ruchu części ul. Chrobrego i pl. Ko-

pernika. W dniu koncertu gwiazd zorganizowanego w ramach akcji radia RMF Lato
na Maxxxa okazało się, że nowa lokalizacja
pod wieloma względami się sprawdziła, a co
najważniejsze przypadła do gustu samym
mieszkańcom. Tak jak zakładano, w sobotę 16 czerwca sporo mieszkańców peregrynowało po centrum Rybnika, odwiedzając to
plac koncertowy, to sąsiedni park Bukówka,
gdzie czekały atrakcje dla dzieci, to przenosząc się na rynek bądź deptak, gdzie można
było odpocząć od głośnej muzyki. Byli i tacy,

Zdjęcia Wacław Troszka

Michał Wojaczek, dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej:
- Uważam koncert za bardzo udany. Jego organizacja w zupełnie nowym i dość nietypowym miejscu była dla nas dużym wzywaniem i wymagała dość odważnych decyzji dla zapewnienia bezpieczeństwa, jak zamknięcie dróg w centrum miasta. Mimo pewnych obaw miejsce okazało się być bardzo dobre, a wielopoziomowość parkingu sprawiła, że scena była dobrze widoczna z każdego
miejsca. Lokalizacja koncertu sprawiła, że „żył” w tym dniu także cały rynek i drogi pomiędzy rynkiem a terenem koncertu. Dobrze sprawdził się także park Bukówka, gdzie odbywały się animacje dla dzieci i ulokowana była jedna ze stref gastronomicznych.
Po modernizacji budynków Strefy Juliusz będzie można wejść
w nią jeszcze głębiej i zorganizować więcej atrakcji dla dzieciaków.
Co do samego koncertu, moim zdaniem najlepiej wypadł zespół
Feel. Zagrali świetny rockowy koncert z dużą liczbą przebojów,
które podśpiewywała publiczność.
Bardzo interesujący show dał również Gromee, który wystąpił w towarzystwie dwóch kobiet – grającej na saksofonie Arethy
Chmiel i Kasi Dereń, właścicielki jednego z najciekawszych żeńskich głosów na polskiej scenie muzycznej. Muzyka klubowa, jaką
zaprezentowali, dość rzadko gości na imprezach plenerowych, jed-

którzy zaglądali też na Kampus, gdzie MOSiR zorganizował mundialową strefę kibica.
Sam koncert, czyli występy Margaret, Lanberry, zespołu Feel z Piotrem Kupichą i Gromeego siłą rzeczy wszystkich gustów muzycznych
nie zaspokoiły, ale nie ulega wątpliwości, że do
udziału w nim zaproszono wykonawców, z którymi publiczność po prostu dobrze się bawiła,
a po zapadnięciu zmroku, w czasie koncertu grupy Feel, która pożegnała się z Rybnikiem piosenką Dżemu „Wehikuł czasu” osiągnęła stan
wrzenia.
(WaT)

nak przy bogatej oprawie estradowo-pirotechnicznej to show na
światowym poziomie.
Piotr Kuczera, prezydent Rybnika:
- Był to eksperyment, który się udał. Chcieliśmy pokazać, że
plac w sąsiedztwie urzędu miasta ma również inne, nieparkingowe możliwości. Ten parking, który miał być tymczasowy, funkcjonuje już przecież blisko 30 lat. Chcieliśmy przy okazji koncertu pokazać mieszkańcom tereny przyległe, czyli Bukówkę – najstarszy
miejski park oraz budynki szpitala Juliusz, które wkrótce będą modernizowane; a prace w budynku dawnego oddziału dermatologii już się zresztą rozpoczęły. Byłem na koncercie i rozmawiałem
z wieloma mieszkańcami. Część z nich była zaskoczona faktem,
że w tym miejscu można było zorganizować taki koncert. Sporo
osób wędrowało; byli chwilę na koncercie, chwilę w Kampusie w
strefie kibica, a potem szli np. na rynek, który w sobotę był taką
strefą wytchnienia od hałasu. Zauważyłem, że przestrzeń między
Juliuszem a Kampusem dobrze funkcjonuje jako strefa pieszego i
w przyszłości będzie trzeba o takim rozwiązaniu pomyśleć, włączając w to również drugą część deptaka i bazylikę św. Antoniego.

Koncert gwiazd zorganizowany
w ramach Dni Rybnika odbył
się na placu między urzędem
miasta a parkiem Bukówka i mimo
wcześniejszych obaw okazało się,
że to całkiem dobra lokalizacja

Gdy na scenie pojawił się Gromee
i towarzyszący mu duet wokalno-instrumentalny, rozpoczęła się
największa w historii miasta dyskoteka
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Nie można gwiazdorzyć
Rozmowa z Piotrem Kupichą, wokalistą zespołu Feel, który wystąpił
podczas tegorocznych Dni Rybnika.
publiczność.
Feel od ponad dziesięciu lat
bryluje na polskiej scenie. Jak
wspomina Pan tę dekadę?
Zawsze są wzloty i upadki, ale
przez te dziesięć lat mój duch jakoś
nie ucierpiał, nie czułem też specjalnego spadku mocy czy energii, ale wiadomo, że nie da się być
cały czas na szczycie, tak jak dziesięć lat temu. Mam jednak wrażenie, że koncertowo jesteśmy bardziej doceniani przez organizatorów niż lata wstecz, ze względu na
większą świadomość sceny.
Na czym ona polega?
Scenę trzeba kochać i pielęgnować w sobie poczucie, że publiczność jest najważniejsza. Nie możPiotra Kupichy trudno nie lubić. Nie dość, że świetnie śpiewa
na o tym zapominać i gwiazdoi ma znakomity kontakt z publicznością, to jeszcze to rozkochany
rzyć, ale trzeba próbować przekaw Śląsku nasz synek z Katowic
zywać pewne istotne treści. W zespole jest nam o tyle łatwiej, że sami pisze- Przed telewizorem
my swoje utwory, więc nie mamy większe- Gwiazdy mistrzostw: Ronaldo czy Mesgo problemu z tym, żeby dzielić się własną si?
energią i uczuciami. Grając, oddajemy swoje Obaj
Mistrzem świata będzie: Brazylia czy
myśli i publiczność to czuje.
Niemcy?
Polska
Krótka piłka z Piotrem Kupichą
Na wakacje wybieram: góry czy morze? ????? Skąd ten optymizm?
Będziemy w półfinale, wierzę w to, bo w piłGóry
ce dzieją się rzeczy niesamowite. Wspinam
Pobyt w kraju czy za granicą?
się po górach i mogę powiedzieć, że wspiW kraju
naczka jest bardziej przewidywalna niż piłka.
Na rowerze czy na leżaku?
Rozmawiała Sabina Horzela-Piskula
Na rowerze
Mundial przed telewizorem czy w strefie kibica?
Wacław Troszka

Publiczność spodziewała się, że skoro
w koncercie „Lato na MAXXXa” występuje Lanberry i Piotr Kupicha, to usłyszymy ich we wspólnej piosence „Gotowi na wszystko”, która teraz króluje
w stacjach radiowych. Jednak Lanberry zaśpiewała ją bez Pana.
Prywatnie bardzo się lubimy i bardzo lubimy śpiewać tę piosenkę, ale na koncert do
Rybnika przyjechaliśmy w ostatniej chwili
prosto z czeskiej Karwiny, więc nie było takiej możliwości.
Czesi polubili Feel?
Muszę przyznać, że publiczność z Karwiny reagowała niesamowicie energetycznie,
wspaniale śpiewali i mam wrażenie, że jeszcze tam wrócimy. Była to publiczność, której język polski nie jest obcy.
Koncert w Rybniku to dla was nic nowego.
Mieszkam w Katowicach, więc jestem
sąsiadem Rybnika. To bardzo fajne miasto,
z którym mam bardzo dobre skojarzenia,
związane również z szerokim uśmiechem, bo
nie jest tajemnicą, że jestem związany z rybnicką kliniką Stoma-Dental i Gabrielą Kamińską oraz jej wspaniałą ekipą, którą wspieram
całym sercem, kiedy tylko organizują różne
akcje i koncerty charytatywne.
Występowaliście już na rybnickim stadionie i w Teatrze Ziemi Rybnickiej, ale w
tym miejscu po raz pierwszy. Miasto testuje, jak sprawdzi się ta przestrzeń pod
kątem organizacji koncertów.
To się musi udać! Już widzę, że impreza się
rozkręca. Scena jest dobrze ustawiona i fajnie wyglądają te różne poziomy, zajęte przez

Wacław Troszka

Prezydent Piotr Kuczera już po raz czwarty w czasie Dni Rybnika udzielił ślubu. Jak co roku nowożeńcy usłyszeli z jego ust wiele pięknych słów o miłości na całe życie. Tym razem prezydent zacytował
m.in. jedną z piosenek Michaela Jacksona
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Prezydent
i nowożeńcy
16 czerwca w południe prezydent Piotr
Kuczera zjawił się w ratuszu, by już tradycyjnie udzielić młodej parze ślubu. Nowożeńcami, którzy stanęli przed nim na przysłowiowym ślubnym kobiercu, byli rybniczanin Jakub Kuratow i pochodząca z Zabrza-Mikulczyc Katarzyna Kuniej. Wcześniej
znali się 3,5 roku. Już po trzech miesiącach
znajomości pan Jakub, który ma własną firmę budowlaną. się oświadczył i jego oświadczyny zostały przyjęte. W uroczystości zaślubin w ratuszu wzięła udział m.in. Nadia,
córka nowożeńców, która w sierpniu skończy dwa lata. Młodej parze życzymy dużo,
dużo szczęścia!
(WaT)
Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

Tegoroczny odpust parafialny
w b a zy l i c e św. A n t o n i e g o by ł
wyjątkowy z trzech powodów.
Po pierwsze, tak jak za pierwszym razem – 67 lat temu, gdy w nowo utworzonej parafii obchodzono go po raz pierwszy,
miało to miejsce 17 czerwca; po drugie,
w czerwcu minęła 25. rocznica podniesienia kościoła św. Antoniego w Rybniku do
godności bazyliki mniejszej przez papieża Polaka Jana Pawła II, a po trzecie, kilka dni wcześniej, po raz pierwszy w historii, proboszcz parafii św. Antoniego został
przez papieża nominowany na biskupa.
Ks. Grzegorz Olszowski dowiedział się o
tym cztery dni przed odpustem, 13 czerwca w dniu św. Antoniego, patrona bazyliki,
parafii i Rybnika.
Niedzielna odpustowa suma w bazylice, w której uczestniczyli m.in. prezydent
Rybnika Piotr Kuczera, przewodniczący

Wacław Troszka

Wyjątkowy
odpust

W tradycyjnej procesji z figurą św. Antoniego, patrona bazyliki i Rybnika, wziął udział m.in. prezydent Piotr
Kuczera z małżonką oraz przewodniczący rady miasta Jan Mura

rady miasta Jan Mura oraz radni, parlamentarzyści, a także przedstawiciele
miast partnerskich i rad dzielnic, jak zawsze miała uroczysty charakter. Koncelebrowanej mszy przewodniczył ks. bp
Marek Szkudła, a homilię wygłosił kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Do prezydenta bez kolejki

Prezydencki gabinet w towarzystwie Piotra
Kuczery obejrzały m.in. siostry Zuzanna (na
pierwszym planie) i Katarzyna

Rybnik został wyróżniony m.in. za wzorową
współpracę z rozsianymi po Europie miastami partnerskimi. Tych, którzy mieli nieco szczęścia, oprowadził po gabinecie sam
prezydent Piotr Kuczera. Można też było zajrzeć do sali sesyjnej, noszącej imię zasłużonego dla miasta burmistrza Władysława
Webera, który zdecydował o wybudowaniu
tego gmachu. Zdobią ją artystyczne przed-

wojenne witraże, wykorzystywane obecnie
w oficjalnej miejskiej ornamentyce, bo motywy przedstawionych na nich postaci przeniesiono na różnego rodzaju miejskie gadżety. Ci, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś
więcej o budynku magistratu, mogli posłuchać krótkiego wykładu dyrektora Muzeum
w Rybniku dr. Bogdana Klocha, który podkreśla, że w przyszłym roku 15 maja przypada 90. rocznica oddania do użytku budynku magistratu.
(WaT)

Zdjęcia Wacław Troszka

Blisko 100 osób skorzystało z „otwartych drzwi magistratu” i w piątek 15
czerwca zwiedziło urząd miasta.
Jedną z atrakcji była możliwość zobaczenia tak naprawdę bardzo niepozornego urzędowego schronu, a tą największą zapewne możliwość zwiedzenia gabinetu samego prezydenta Rybnika, w którym były też
do obejrzenia europejskie insygnia, którymi

ks. kanonik Jan Smolec. Po sumie na ulice miasta wyruszyła tradycyjna procesja
z figurą św. Antoniego. Wielu jej uczestników niosło lilie, bo kwiat ten jest jednym
z atrybutów św. Antoniego.
(WaT)

O ciekawych losach magistrackiego gmachu opowiadał dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum
w Rybniku
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Dni Rybnika to nie tylko koncerty
i ciekawe propozycje dla dorosłych, ale
też atrakcje dla młodszych rybniczan
i ich rodziców. W tym roku zadbały
o nie domy kultury z Boguszowic
i Chwałowic.
W sobotnie popołudnie pod hasłem
„Pociąg do kultury” rybnickie placówki przygotowały na rynku całą gamę niebanalnych animacji, które miały odsłonić przed dziećmi różne oblicza kultury. – Chcieliśmy zaangażować naszych
mieszkańców, przygotowując dla nich
działania teatralno-animacyjne. Poprzez
ruch, zabawę i konkursy dotykaliśmy kilku
dziedzin sztuki: m.in. literatury, kina, teatru
czy rękodzieła – wyjaśnia Izabela Karwot,
dyrektorka Domu Kultury w Boguszowicach. Starszych i młodszych do zabawy zagrzewał niestrudzony, pełen energii

Dominika Ingram-Nowaczyk

Pociąg
do kultury

Najpierw kulturalna zabawa na rynku, potem barwny
korowód z prezydentem Piotrem Kuczerą, wreszcie
warsztaty artystyczne w parku Bukówka. W czasie
Dni Rybnika dzieci nie mogły się nudzić!
Bartłomiej Kamiński z Wrocławia, reżyser,
aktor i twórca spektakli dla dzieci. Część
ruchową zakończył barwny korowód, który ulicami śródmieścia, pod przewodnictwem orkiestry i pociągu w rybnickich
barwach firmowych przeszedł do parku
Bukówka. Tam po otrzymaniu specjalnych biletów najmłodsi mogli zweryfikować swoje zdolności manualne: udekorować balony, stworzyć instrumenty mu-

Piknik wśród przyjaciół

Pikniki na Kampusie stały się doskonałą okazją do tego, by słoneczne, niedzielne przedpołudnia spędzić w gronie rodziny i przyjaciół
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Dominika Ingram-Nowaczyk

Wielu rybniczan wpisało już sobie pikniki na Kampusie w kalendarz letnich,
plenerowych spotkań z przyjaciółmi. Pierwszy z czterech zaplanowanych na
ten rok zorganizowano 17 czerwca, w trakcie Dni Rybnika.
Spotkanie pod hasłem „Piknikogranie” było okazją do wypróbowania różnorodnych
sposobów spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu: od aktywności sportowych po warsztaty rozwojowe i artystyczne w rytmach muzyki bałkańskiej, filmowej
oraz rozrywkowej, o które zadbał zespół kameralny złożony z uczniów szkoły muzycznej w Żorach. Jak na rodzinny wypoczynek przystało, w strefach gier, zabaw i plastyki
atrakcji nie zabrakło również dla maluchów, którym dużo radości sprawiało m.in. tworzenie sporych rozmiarów baniek mydlanych czy malowanie na folii rozciągniętej wokół kampusowych drzew. Dla całych rodzin przygotowano potyczki i zabawy sportowe,
a każdy, kto nad bieganie, skakanie, taniec bioder albo japońskie sztuki walki przedkładał leniwy relaks i spokojny wypoczynek, mógł wziąć udział w wyciszających i rozluźniających ćwiczeniach relaksacyjnych, spróbować jogi albo po prostu wyciągnąć się na
leżaku z dobrą książką, posłuchać muzyki „na żywo”, napić kawy lub spróbować domowego ciasta. Piknik przygotowały: Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe oraz Instytut Społeczny „Silesia” przy wsparciu Teatru Ziemi Rybnickiej, Portu Sztuki oraz grupy wolontariuszy.
(D)

zyczne albo wełniane zakładki do książek.
Mogli też przygotować własne gadżety,
z którymi następnie pozowali do zdjęć
w fotobudce, a gotowe fotografie umieścić we własnoręcznie przygotowanych
ramkach. Nie było miejsca na nudę, bo
każda dziedzina sztuki miała tu swoje stanowisko.
(D)

Jarmark
ginących
zawodów

Pięcioletni Staszek nie zastanawiał się
długo i wybrał warsztaty szydełkowania. –
Trochę tak – mówi zapytany, czy łańcuszek,
który robi na szydełku, sprawia mu trudność. – Przyszłam z synem pierwszy raz,
z reguły nie mamy czasu, ale tym razem się
udało i bardzo się nam podoba – mówi jego
mama Anna o jarmarku muzealnym z cyklu
„Wioska ginących zawodów”, który odbył
się w trakcie Dni Rybnika (16 czerwca), tradycyjnie już w muzealnym patio. – Szydełkowanie jest czasochłonne i wymaga sporej
cierpliwości, bo w zależności od wzoru obrus można robić nawet miesiąc, ale mniejsze serwetki już w jeden dzień. Jak byłam
mała, robiłam na drutach, potem pokochałam szydełko i dziś z chęcią chodzę na spotkania szydełkowe, podczas których panie
szydełkują i dzielą się swoimi umiejętnościami – mówi Ewa Rduch z Rybnika, która poprowadziła jedne z warsztatów w muzeum. W trakcie 10. jarmarku można było
też poznać tajniki wikliniarstwa, zdobnictwa bibułkowego i tworzenia witraży. Dzieci z chęcią wykonywały również anioły z filcu i ceramiczne miseczki, a niemałą frajdę
mieli również dorośli oraz seniorzy.
(S)
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Święto wcześniej urodzonych
– W Rybniku mamy 32 tysiące seniorów – mówi Jolanta Groborz,
przewodnicząca Rybnickiej Rady Seniorów. To właśnie dla nich miasto wspólnie
z radnymi seniorami przygotowało trzydniową imprezę, po raz kolejny wpisując
ją w Dni Rybnika.
kowi, dyrektorowi Teatru Ziemi Rybnickiej.
– Przyszła do mnie córka jednej z pań, której poniedziałkowe spotkania w Kinie Seniora pomogły wyjść z depresji po śmierci
męża – mówił dyrektor TZR. W bibliotece
pokazano też prace plastyczne wykonane
przez mieszkańców Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, podopiecznych Dziennego Domu Senior Plus oraz grupy Arteterapii Fundacji PGE Eneria Ciepła.
– Udowadniamy, że smartfon to przyjazne urządzenie. Mamy specjalny podręcznik przygotoDni Seniora zainaugurowano w bibliotece, a wzięli w nich udział również mieszkańcy
wany wspólMiejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku
nie z seniorami, w którym
krok po kroku
pokazujemy
jak włączyć
i wyłączyć
smartfona, jak
dzwonić i wysyłać MMS-y
o ra z ro b i ć
zdjęcia. To, co
nam wydaje
się naturalne,
dla osób starszych może
Sabina Horzela-Piskula

– To nie przypadek, że święto miasta rozpoczynamy Dniami Seniora. Chcemy podkreślić, że seniorzy są ważną grupą mieszkańców – mówił prezydent Piotr Kuczera
15 czerwca w bibliotece, gdzie zainaugurowano senioralne świętowanie. To właśnie
tam oprócz prelekcji i wokalnych występów
seniorów podziękowano osobom i instytucjom, które ich wspierają – Grażynie Winkler
z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, gdzie odbywają się najróżniejsze zajęcia dla seniorów oraz Michałowi Wojacz-

Rekord wśród staroci

i garncarstwa w Łodzi, który ceramiką zajmuje się od 26 lat. Na
jarmarku w Rybniku pojawia się zwykle w ciepłych miesiącach.
– Jest spore zapotrzebowanie na estetykę, wiele osób ma już
dość „chińszczyzny” – dodaje. Kolejny jarmark staroci i rękodzieła na rybnickim deptaku zaplanowano na 14 lipca.
(S)

Wacław Troszka

– W jarmarku wzięła udział rekordowa liczba 60 wystawców.
Podobnie było podczas pierwszego zorganizowanego w mieście kiermaszu staroci i rękodzieła. Dziś są wśród nas wystawcy,
którzy przyjechali specjalnie na tegoroczne Dni Rybnika – mówi
Krzysztof Łapka z Domu Kultury w Chwałowicach, organizator
imprezy. Tym razem na święcie miasta swoje kramiki na
ul. Powstańców i Sobieskiego rozstawili wystawcy m.in.
z Łodzi, Częstochowy, Krakowa, Tarnowskich Gór, Jaworzna, a nawet z Czeskiego Cieszyna, prezentując przysłowiowe szwarc, mydło i powidło, ale też wyroby rękodzielnicze. Uwagę rybniczan przykuły też okazałe ryby
wykonane z ceramiki i drewna. – Wykorzystałem drewno z jabłoni, która rosła przed moją pracownią, a głowa
i ogon ryby to elementy ceramiczne. Całość mocowana jest na ruszcie stalowym, a podstawa wykonana jest
z dębu – mówi Jerzy Witek z pracowni ceramiki unikatowej

być czymś nowym – wyjaśnia Emilia Cieniuch-Łużak z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, która 16 czerwca w Halo!
Rybnik poprowadziła dla seniorów minikurs
obsługi smartfonów. Przed budynkiem rybniczanie mogli skorzystać z badań profilaktycznych, m.in. zmierzyć ciśnienie, sprawdzić wiek serca czy gęstość kości. – Jestem
bardzo zadowolona z takich badań, ale nie
tylko ja, stojąc w kolejkach słyszy się pochwały, bo w każdej z prezentowanych tu
dziedzin zdrowia można też otrzymać cenne porady i próbki produktów. Byłam również na wykładzie w sprawie leków w Halo!
Rybnik. Mowa była o tym, czego nie wolno z sobą łączyć i czym popijać lekarstwa,
żeby były skuteczne – mówi pani Halina z
Rydułtów. Trzydniowe święto rybnickich
seniorów zakończył sentymentalny koncert – na rynku wystąpił m.in. chór Rybnickiej Rady Seniorów, świętujący 105. urodziny chór Seraf oraz Czerwone Gitary i Krystyna Giżowska, która przypomniała swoje największe hity, m.in. „Przeżyłam z tobą
tyle lat” i „Złote obrączki”, śpiewając wspólnie z publicznością, a nawet z prezydentem
Rybnika. – Rybniczanie pokazali, że warto
organizować takie koncerty, bo cieszą się
one sporym zainteresowaniem – podsumowuje prezydent Piotr Kuczera. Występy wieńczące Dni Seniora zakończyły też
tegoroczne Dni Rybnika.
(S)

W jarmarku staroci i rękodzieła wzięła udział rekordowa liczba 60
wystawców; było w czym wybierać
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Goście z miast partnerskich
dim, ze słowackich Topolczan z zastępcą
burmistrza Milanem Lisy, a także z ukraińskiego Baru z merem Arturem Cyciurskim
i Tatianą Maruszczak z ośrodka rehabilitacyjnego. Przyjechali również goście z miasta Labin w Chorwacji, z którym być może
Rybnik nawiąże współpracę, a kontakt ten
umożliwił Andrzej Żylak prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rybniku, będący
też konsulem honorowym Chorwacji. Go-

ście wzięli udział we wszystkich atrakcjach
Dni Rybnika, w tym w inauguracji festiwalu Złota Lira, zobaczyli nową tężnię na Paruszowcu, zwiedzili pałac i park w Rudach.
Jacques Beaulieu odwiedził też szkołę muzyczną Szafranków i zaprosił na koncerty
we Francji Artura Hesa, świetnego pianistę oraz pedagoga szkoły, który pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie w czasie poprzednich wizyt.
(r)
Wacław Troszka

Dni Rybnika były też okazją do spotkania
się z przyjaciółmi z miast partnerskich. Na
powitalnym spotkaniu w Kamieniu obecne były delegacje z miast francuskich: z
Saint-Vallier z Alainem Philibertem i przewodniczącym stowarzyszenia współpracującego z Rybnikiem Julienem Garçon, z
Liévin z wicemer Martine Germa, z Mazamet z honorowym obywatelem Rybnika
Jacques’em Beaulieu i Josephem Bramar-

Na skwerze przy ul. Hallera, urządzonym w miejscu dawnej przychodni, stanął partnerski drogowskaz. Wskazuje nie tylko kierunek, ale i odległość dzielącą nas
od miast partnerskich. Tablice
umieszczono od góry do dołu
zachowując chronologię podpisywania umów partnerskich.
Im dłużej więc trwa partnerska współpraca z danym miastem, tym wskazujący je drogowskaz umieszczono wyżej. Nie
wszystkie „strzałki” są oryginalne, dlatego prezydent Piotr Kuczera, który pod kierunkowskazem spotkał się z przyjaciółmi
z zagranicy, zaapelował do nich
o dostarczenie oryginalnych
drogowskazów z nazwami ich
miejscowości
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Skecze pod chmurką
Wacław Troszka

17 czerwca blisko sześć tysięcy widzów bawiło się na Stadionie Miejskim
przy ul. Gliwickiej na zorganizowanym
tam po raz trzeci, przez fundację Piątka
KABAryjTONIE.
Sądząc po rejestracjach samochodów zaparkowanych w okolicach stadionu, zjechali
tu miłośnicy kabaretu z całej południowej Polski. Impreza jest pomyślana jako plenerowa
wersja jesiennego Ryjka, więc na scenie pojawili się zwycięzcy ubiegłorocznej Rybnickiej
Jesieni Kabaretowej: kabaret Czesuaf (jedno
Złote Koryto) i Para Numer Dwa (dwa Złote
Koryta), którą tworzą Ewa Błachnio i Łukasz
Kaczmarczyk z Kabaretu Młodych Panów. Na
scenie pojawił się też m.in. grający w rybnickiej „Diagnozie” Michał Czernecki, który wystąpił z kabaretem Paranienormalni. Własną
publiczność bawił też Kabaret Młodych Panów i rybnicka formacja „o której śpiewa Goran Bregović”, czyli Kałasznikow.
(WaT)

Rybnicka specjalność – KABAryjTON na stadionie. Na scenie Paranienormalni
Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

Stara tradycja, młodzi muzycy
To idzie młodość! – tak można by
rzec, obserwując składy orkiestr biorących udział w tegorocznej, XXVII
edycji Międzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Dętych „Złota Lira”.
Piątkowe, przedpołudniowe konkursowe
przesłuchania w Teatrze Ziemi Rybnickiej
były pierwszym etapem nie tylko festiwalu,
ale też najwcześniejszą odsłoną Dni Rybnika. W inauguracji festiwalu na rynku wzięło udział 16 orkiestr (w samym konkursie
13) oraz 14 zespołów mażoretek biorących
udział w Międzynarodowym Otwartym Pucharze Polski Mażoretek i Cheerleaderek
o Puchar Ministra i Dziedzictwa Narodowego Złotą Lira 2018. Obok rodzimych
zespołów gościliśmy muzyków i tancerki z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Czech,
Słowacji, Węgier i Grecji. Po przejściu w paradnym szyku spod bazyliki św. Antoniego na rynek i oficjalnej inauguracji festiwalu orkiestry jak co roku wykonały wspólnie
hymn zjednoczonej Europy, hejnały festiwalu i Rybnika oraz zaprezentowały swoje programy, zaś mażoretki przystąpiły do
konkursowej rywalizacji. Pierwszy dzień
festiwalu zwieńczył energetyczny występ
znakomitego akordeonisty Marcina Wyrostka z zespołem Corazon, który porwał
wypełniony publicznością rynek. W sobotnie popołudnie zespoły zaprezentowały się
na pikniku muzycznym i dętym jam session
w parku Czempiela w Niedobczycach. Laureatów poznaliśmy na koncercie galowym
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Wśród mażoretek I miejsce w kategorii starszej oraz
Grand Prix i Złotą Lirę wywalczyły mażoretki Zara I z Raciborza (choreografia Aldona Krupa-Gawron, Paulina Miłkoś); dobrze
zaprezentowały się najmłodsze rybnickie
grupy z Domu Kultury w Niedobczycach:
mażoretki Astra II (chor. Monika Góralska)

Wacław Troszka

Wacław Troszka

wywalczyły I, a Baby Enigma (chor. Michatowarzyszyły spontaniczne fanfary, jalina Michalik-Newe, Karolina Pęcherczyk) II
kie rozległy się z balkonu, gdzie siedziamiejsce w kat. młodszej. Obecność wielu
ła reszta orkiestry. Rekordową w dziejach
młodych muzyków w zespołach podkreślił
festiwalu liczbę punktów (97,14), I miejw końcowej ocenie festiwalu przewodnisce i Grand Prix festiwalu oraz puchar Miczący międzynarodowego jury prof. Alojzy
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kopoczek. – Zajmuję się orkiestrami dętyzdobyła orkiestra dęta z miasta Uniczow
mi od półwiecza i nigdy dotąd nie widziakoło Ołomuńca w Czechach (Dechový Orłem tak wielu młodych ludzi w składach orchestr Haná Uničov), a prowadzący ją Petr
kiestr. Cieszę się, że
ta tradycja
nie ginie –
mówił. Tę
tendencję
potwierdziły indywidualne wyróżnienia
dla najlepszyc h i n strumentalistów, którzy reprez e n t owa li najmłodsze pokolenie: AikaGrupa mażoretek Astra z DK w Niedobczycach kierowana przez Monikę Góralską
terini Bema za sobą sukcesy w międzynarodowej rywalizacji
loumpasi
(flet piccolo) z Ampelokipi Concert Band
Ciba został najlepszym dyrygentem festiz Salonik w Grecji; Lubomir Krupa i Yuriy
walu. Wraz z podziękowaniami dla organiBaluch (saksofony) z orkiestry Fanfares
zatorów i uczestników festiwalu prof. Koof Lviv ze Lwowa; Katarína Mihálová (klarpoczek podkreślił rolę miasta, a także ininet) i Matej Krella (trąbka);Vladimir Minin
cjatora, a od początku animatora festiwai Vadim Ladynin (trąbki) oraz Maja Czyż
lu Mariana Wolnego w kontynuacji pięknej
z Sunny Band z Godowa za wykonanie
tradycji orkiestr dętych. Wręczający napartii wokalnej. Złote Pasmo i punktację
grody prezydent Piotr Kuczera przyznał,
Summa Cum Laude otrzymała Wrzesińże Złota Lira jest ważnym elementem doska Orkiestra Dęta, a wyjściu na scenę po
rocznych Dni Rybnika, a także symboodbiór dyplomu jej reprezentantów z dylem rybnickiej wspólnoty samorządowej.
rygentem Jackiem Rybczyńskim na czele
– A teraz to, co orkiestry dęte lubią najbardziej, czyli granie – zapowiedział koncert laureatów Marian Wolny. A wystąPrzemarsz orkiestr dętych przez miasto jest
dla rybniczan zawsze dużą atrakcją
piły: Sunny Band z Godowa pod dyrekcją Macieja Czyża ze świetnymi wokalistami – Mają Czyż i Mateuszem Piecowskim, Wrzesińska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Jacka Rybczyńskiego i laureat Grand
Prix, czeska orkiestra z Uniczowa pod dyrekcją Petra Ciby. Koncert potwierdził,
że orkiestry dęte zagrają wszystko: od typowych dla nich brzmień marszowych, poprzez transkrypcje na orkiestrę dęta utworów klasycznych po najnowsze przeboje.
I za to je kochamy!
(r)
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Wacław Troszka

NAKLEJKA Z POCHODZENIEM. Urząd miasta przygotował naklejkę na samochód,
motocykl bądź rower z hasłem „Jeżech z Rybnika”. To gadżet dla rybniczan lubiących gwarę i rozkochanych w swoim mieście, którzy chcą tę miłość zamanifestować. W czasie Dni Rybnika naklejki
były rozdawane w punkcie informacyjnym Halo! Rybnik . Cały ich nakład został wyczerpany, ale być
może wkrótce kolejna ich partia trafi do sprzedaży. – Zachęcamy do utożsamiania się ze swoim miastem i pokazania światu, że „Jeżech z Rybnika” – mówi Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy urzędu.

STREFA BIAŁO-CZERWONYCH. Blisko 2 tys. osób w bardzo różnym wieku oglądało 19 czerwca
w Kampusie pierwszy mecz biało-czerwonych na rosyjskim mundialu. Urządzona tam przez MOSiR oficjalna, licencjonowana, wygrodzona strefa kibica liczy 999 miejsc siedzących, ale gdy graliśmy z Senegalem kibiców poza strefą
było znacznie więcej niż w samej strefie. Niestety i jednym i drugim humory popsuła gra naszej reprezentacji. Mamy
zapewnienie organizatorów, że jeśli tylko będą kibice, będą też transmitowane wszystkie mecze mundialu w Rosji.
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Wacław Troszka

MOST JAK NOWY. W ramach realizowanej przez PKP PLK SA z unijnym dofinansowaniem modernizacji linii Chybie – Rybnik – Nędza, solidnego remontu doczekał się pochodzący
z 1912 roku efektowny most kolejowy nad Nacyną na Zamysłowie. Składający się z czterech
łuków jest uznawany za jeden z najpiękniejszych zabytków inżynierii kolejowej na Śląsku. Most
ma bogatą wojenną i powojenną historię, a wkrótce pod jednym z łuków zostanie poprowadzona droga śródmiejska, budowana równocześnie z drogą Racibórz – Pszczyna.
Wacław Troszka

Materiały prasowe UM Rybnika

KOMUNALNY APARTAMENTOWIEC. 11 czerwca w urzędzie miasta ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku mieszkalno-usługowego, który w ramach projektu „Rzeczna” Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma wybudować przy ul. Hallera. Na zlecenie miasta konkurs zorganizował katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Pierwszą nagrodę i 30 tys. zł otrzymał zespół projektowy SLAS/Mariusz Komraus z Siemianowic Śl., który zaprojektował efektowny budynek z dziedzińcem i bardzo funkcjonalnymi mieszkaniami. Na zdjęciu dyrektor ZGM-u Artur Gliwicki i prezydent Piotr Kuczera.

WSPÓLNA PROCESJA. 31 maja ulicami śródmieścia przeszła wspólna procesja Bożego Ciała czterech śródmiejskich parafii: Matki Boskiej Bolesnej, św. Antoniego, św. Józefa Robotnika
(franciszkanie) i Królowej Apostołów (misjonarze). Procesja wyruszyła spod Starego Kościoła (MBB),
czyli kościoła najstarszej rybnickiej parafii i dotarła pod pomnik papieża Jana Pawła II przed rybnicką
bazyliką, gdzie był usytuowany ostatni ołtarz. Dzięki udostępnionym przez franciszkanów konstrukcjom wszystkie cztery ołtarze, przy których modlili się po drodze wierni były tego samego formatu.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

SIEDEMDZIESIĄTKA FRYCZA. 8 czerwca społeczność II LO im. A. F. Modrzewskiego obchodziła 70-lecie
swojej szkoły. W bazylice św. Antoniego uroczystą mszę odprawił metropolita senior ks. abp. Damian Zimoń, a później w
TZR odbył się koncert, w którym wystąpili absolwenci bądź uczniowie II LO, m.in.: solistka Opery Krakowskiej Katarzyna
Oleś-Blacha i wokalista Piotr Tłustochowicz. W szkole odbyła się już mniej oficjalna część jubileuszowych obchodów. Na
zdjęciu oblegany przez swoich wychowanków geograf Roman Fojcik, a obok m.in. Józef Makosz i Jan Olbrycht (z prawej).
Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

Sabina Horzela-Piskula

PRZYGOTUJ SIĘ, ZANIM WYJEDZIESZ. – Przed znajomymi nie przyznaję się, że trafiłam w takie miejsce – mówi Dorota, która wspólnie z Justyną pracuje w holenderskiej rzeźni świń. Filmowy
reportaż o doświadczeniach dwóch młodych Polek miał uzmysłowić rybnickiej młodzieży i studentom, że
praca za granicą nie zawsze musi pokrywać się z wcześniejszymi wyobrażeniami. – Chciałabym was przestrzec przed ślepym zaufaniem agencjom zatrudnienia i pracodawcom, bo nie wszyscy są uczciwi – mówiła Urszula Kozłowska, doradca ds. polityki migracyjnej i spraw społecznych z holenderskiej ambasady. 13
czerwca w Kampusie w ośrodku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach tutejszy Powiatowy Urząd
Pracy wspólnie z miastem, dwoma ambasadami i fundacją przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu La
Strada zoorganizował spotkanie „Holenderski i niemiecki rynek pracy – co musisz wiedzieć przed podjęciem decyzji o pracy zarobkowej?”. Młodzi rybniczanie usłyszeli wiele praktycznych porad – jak sprawdzać
agencje i pracodawców, gdzie szukać ewentualnej pomocy i jak czytać umowy. – Największe szanse na znalezienie dobrej pracy w Niemczech macie w południowych landach – sugerowała Marta Zawilska-Florczuk
z niemieckiej ambasady. Z kolei Joanna Garnier z La Strady radziła, czego unikać, żeby nie paść ofiarą przestępstwa, a Magda Żuchowicz z PUP-u w czym mogą pomóc EURES (Europejskie Slużby Zatrudnienia).
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SCHRON OBLĘŻONY. – Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, choć już
od jakiegoś czasu obserwujemy, że tego typu spotkania z historią zwykle przyciągają wiele osób – mówi
Remigiusz Michalik ze stowarzyszenia Pro Fortalicium i grupy Zapomniany Rybnik o dniu otwartym polskiego schronu bojowego na Wawoku (10 czerwca). Wybudowano go latem 1939 roku, miał dwie strzelnice, których wyloty skierowane były w stronę dróg biegnących od Gliwic i Rud, skąd spodziewano się
niemieckiego ataku. Schron przez wiele lat stał zapomniany, ale dzięki społecznikowskiej pasji został odnowiony i przystosowany do zwiedzania. – Schronem zajmujemy się od 2007 roku, a od kilku lat organizujemy tutaj tzw. dzień otwarty, w trakcie którego pokazujemy jego wyposażenie i nasze drugowojenne zbiory. Dziś są z nami również zaprzyjaźnione grupy rekonstrukcji historycznych – jest grupa wojsk radzieckich, ale też amerykańskich z grupy Normandia, zobaczyć można zabytkowe rowery grupy z Zabrza
oraz samochody wojskowe udostępnione przez właściciela Lubaru i broń, którą prezentuje LOK – wylicza
Remigiusz Michalik, ubrany w mundur żołnierza Wehrmachtu. Tuż obok w okopie czai się inny „Niemiec”
– Adam Grzegorzek, na co dzień pracownik Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, a oko zwiedzających przykuwały cyklistki z zabrzańskiej Radfahrtruppe. Dzień otwarty schronu na Wawoku finansowo wsparło miasto.
Sabina Horzela-Piskula

Sabina Horzela-Piskula

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH. – To może tak wyglądać, ale zapewniam, że nie uczę się po całych
dniach. Jestem chyba klasycznym młodym człowiekiem – mówi Wiktor Belkhayat (na zdj. w środku) z Gimnazjum nr 18 działającego w II LO. Jednak nie każdy młody człowiek zostaje laureatem konkursów przedmiotowych
z języka polskiego, matematyki, języka francuskiego i wiedzy o społeczeństwie. – Do niedawna wydawało mi się,
że jestem typowym humanistą, ale ostatnio zainteresowałem się matematyką i udało mi się nawet zdobyć tytuł laureata tego konkursu, który był najtrudniejszy z tych czterech i wymagał ode mnie najwięcej pracy – przyznaje Wiktor, który właśnie został prymusem naukowym i stypendystą prezydenta Rybnika. Wyróżnienia odebrał z rąk wiceprezydenta Wojciecha Świerkosza 19 czerwca podczas uroczystości w siedzibie zespołu Przygoda. Takich jak on podwójnych laureatów – stypendystów i prymusów – jest w naszym mieście pięcioro. W czasie trzech spotkań z najzdolniejszymi uczniami wręczono w sumie 59 stypendiów, które może otrzymać tylko jeden, najlepszy uczeń z każdej szkoły (jednorazowe stypendium wynosi: w przypadku podstawówek 400 zł, gimnazjów 600 zł i szkół średnich 800 zł) oraz 236 medali i tytułów prymusa, przyznawanych za wyjątkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. – Mój tata jest Marokańczykiem i w czasie wakacji odwiedzę rodzinę
w Maroku. To również dzięki niemu udało mi się zdobyć tytuł laureata konkursu z języka francuskiego, którym
płynnie posługuje się mój tata – mówi Wiktor.

Sabina Horzela-Piskula

W fotograficznym skrócie

ANTYSMOGOWE TRATWY. – Trzeba płynąć równym tempem, a przede wszystkim trzeba chcieć – stwierdza Paweł, trzecioklasista z Budowlanki, który wie, co mówi, bo ma doświadczenie z
ubiegłorocznego startu w młodzieżowych ekoregatach na rybnickim zalewie. – Konstrukcja jest identyczna jak przed rokiem – butelki, siatka oraz mata budowlana, w końcu Budowlanka zobowiązuje – dodaje Paweł. Każda z tratw przygotowanych przez uczniów dziewięciu rybnickich szkół średnich została
zbudowana z 210 plastikowych butelek typu PET. – Kiedy bodaj w 2002 roku zaczynaliśmy pływać na
takich tratwach, nie sądziłem, że impreza tak się rozwinie. Cała ta zabawa ma jednak jedno źródło – przekonać ludzi do tego, by dbali o czyste powietrze. Na razie oddycha się nam bardzo dobrze, ale już w październiku będziemy się truli oparami smogu. Dzięki takim akcjom coraz więcej mówi się o czystym powietrzu, problemie smogu i niespalaniu śmieci. Małe gesty potrafią uruchomić lawinę – mówi polonista
z IV LO dr Jan Krajczok, pomysłodawca ekologicznej akcji. 13 czerwca w regatach przerywanych deszczem pierwsze miejsce zajęła ekipa Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, a w konkursie na najszybsze zgniatanie butelek, które wcześniej tworzyły tratwy pływające po zalewie – Zespół Szkół nr 5
z Niedobczyc (nagroda 500 zł). Paweł z Budowlanki podobnie jak przed rokiem znów był drugi.
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Ciśli aż miło!

wygodnie i jeszcze oddało mi pieniądze
na e-kartę przy wysiadaniu – skwitował
z uśmiechem Wojciech Świerkosz swoją 22-minutową podróż, najdłuższą na tej
trasie, a zarazem swoją pierwszą autobusem rybnickiej komunikacji. Największe
powody do zadowolenia miał prezydent
Piotr Kuczera, miłośnik roweru, który odcinek z Rybnickiej Kuźni na Kampus pokonał w 10 minut. – Przy takiej pogodzie
to prawdziwa przyjemność, a trasa bulwarami jest dobrze przygotowana dla ro-

„Do szkoły ciś na kole” i propaguje dojeżdżanie uczniów do szkół na rowerach lub
hulajnogach. Podsumowano ją tego popołudnia w Kampusie. – Dziękuję wszystkim
uczestnikom, którzy dzielnie przez miesiąc
jeździli rowerami do szkół. W tym roku do
akcji przyłączyli się też pracownicy placówek, którzy dawali dobry przykład najmłodszym – mówił Jan Fijałkowski o akcji, w której wzięło udział blisko trzy tysiące uczestników z 21 rybnickich podstawówek z 380 klas IV-VII. Pierwsze miejsce
zajął Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15
w Chwałęcicach (rowerowa frekwencja 35
proc.) przed Szkołą Podstawową nr 28 w
Sabina Horzela-Piskula

– W naszym mieście inwestycja
w rower może okazać się strzałem
w dziesiątkę – stwierdził wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika Karol Wundziński w Kampusie, gdzie 12 czerwca zlokalizowano metę nietypowego wyścigu
z udziałem rowerzystów, kierowców
i pasażerów miejskich autobusów.
Tę rywalizację na każdej z trzech tras
wytypowanych przez młodzieżowych
radnych wygrali rowerzyści.
Prezydent Piotr Kuczera, oficer rowerowy Jan Fijałkowski i urzędnik Tadeusz
Bonk okazali się szybsi od swoich kon-

Nietypowy wyścig i ogólnopolską akcję „Rowerowy maj”, która w Rybniku odbywa się pod hasłem „Do szkoły ciś na kole”, podsumowano 12 czerwca w Kampusie.
Wygrał rower i szkoła z Chwałęcic
kurentów, którzy samochodami i autobusami wyruszyli na Kampus odpowiednio z Rybnickiej Kuźni, Zamysłowa i Kamienia. Wszystko po to, by ustalić, który środek transportu pozwala na najszybsze przemieszczanie się po mieście w godzinach szczytu. – Wczoraj pokonałem tę
trasę znacznie szybciej, jadąc z taką samą
prędkością, ale dziś najpierw mieliśmy
czerwone światło, a potem nie udało się
wyprzedzić „elki” – podsumował kierowca Filip Pańczyk, przewodniczący MRM,
który mimo przegranej na trasie Rybnicka Kuźnia – Kampus raczej nie zmieni samochodu na rower. – Było bezpiecznie,

werzystów, stąd pewnie ten całkiem niezły czas – powiedział na mecie. Prezydent
zachęcał też do korzystania z roweru, zawsze kiedy tylko sprzyja aura i okoliczności. — Samochód jest najczęściej naszym
pierwszym wyborem, ale dzisiejszy wyścig pokazał, że jest jeszcze komunikacja
oraz oczywiście rower. Wybór zależy od
nas, pory dnia, pogody, naszych planów
czy kondycji, ale dajmy szansę rowerowi,
który staje się coraz bardziej modny. Poza
tym przykład idzie z góry i dobrze, że daje
go szkoła – mówił prezydent, nawiązując
do ogólnopolskiej akcji „Rowerowy maj”,
która w Rybniku odbywa się pod hasłem

Piknik wyjątkowych rodzin

27 maja w parku Górnika przy Domu Kultury w Chwałowicach odbył się piknik rodzinny „Bajkowy pociąg” promujący adopcję i rodzinną pieczę zastępczą. Plenerowe spotkanie z udziałem rodzin zastępczych i adopcyjnych z Rybnika i okolic wypełniła muzyka i dobra zabawa. Wystąpili m.in. laureaci Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego oraz zespoły Przygoda i Chwila Nieuwagi. Organizatorzy pikniku, m.in. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Serduchowo”, przygotowali wiele atrakcji, a osoby chcące podjąć się opieki nad dziećmi mogły porozmawiać
z pracownikami instytucji zajmujących się w Rybniku kwalifikacją, szkoleniem i wspieraniem rodzin zastępczych i adopcyjnych. Obecnie w 175 rodzinach zastępczych przebywa niemal 350 dzieci.
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Kamieniu (32,70 proc.) i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ochojcu (30
proc.). – Zaangażowanie dzieci było spore,
ale nie mniejsze również rodziców, którzy
towarzyszyli najmłodszym w dojeździe do
szkoły. U nas wszyscy wiedzą, że rowerowy maj to również bezpieczny maj, bo od
lat powtarzamy dzieciom – jedziesz na rowerze załóż kask, musisz być bezpieczny!
Nagrodę – 3 tys. zł – wykorzystamy na zakup sprzętu sportowego, bo nasza odnowiona placówka pozwala na aktywny sposób spędzania wolnego czasu – zapowiedziała Bogusława Martyna, dyrektor zwycięskiej placówki.
(S)

Po paszport do starostwa

Przypominamy, że od 1 grudnia ubiegłego roku Terenowy Punkt Paszportowy zwany potocznie biurem paszportowym działa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku przy ul. 3 Maja 31. W zlokalizowanym na
parterze pokoju nr 103 można zarówno pobrać i złożyć wniosek o paszport, jak i odebrać gotowy dokument. Biuro czynne jest od poniedziałku
do środy od godz. 7.30 do 15.30, w czwartki od godz. 7. 30 do 18 oraz
w piątki od godz. 7.30 do 13. Szczegóły pod numerem telefonu: 32 422
63 00 oraz pod adresem: www.obwatel.gov.pl/wyjazd-za-granice, gdzie
można znaleźć wiele praktycznych informacji, które przydadzą się przed
podróżą poza granice Polski.
Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

w Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu dla
dzieci w wieku od 6 do 12 lat przygotowało trzy turnusy półkolonii: 25-29 czerwca, 2-6 lipca i 20-24 sierpnia. W programie zajęcia sportowo-animacyjne, wyjazdy na kąpielisko Ruda i kryte pływalnie, a także ciekawe wycieczki: m.in. do Jura Parku w Krasiejowie, Studia Filmów Rysunkowych i Cygańskiego Parku w Bielsku-Białej oraz na warsztaty podróżnicze do Muzeum
Śląskiego w Katowicach. Szczegóły: ick.rybnik.pl.
w Dom Kultury w Niedobczycach zaprasza na dwa
sierpniowe turnusy półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych. Od 6 do 17 sierpnia (od poniedziałku do
piątku) najmłodsi będą mogli wziąć udział w wycieczkach, zajęciach plastycznych i rozgrywkach sportowych. Szczegóły: dkniedobczyce.pl.
w Dom Kultury w Boguszowicach zaplanował wakacje w plenerze. Od 30 lipca do 15 sierpnia placówka
szykuje pięć wycieczek: m.in. do Pszczyny, Tarnowskich Gór, Żywca i Ojcowa. Będzie też górski trekking
w Beskidach oraz spektakl w cyrkowym namiocie, który poprzedzą warsztaty i parada ulicami dzielnicy. Dzieci wyjadą na letni obóz artystyczny, a na boguszowickich podwórkach organizowane będą animacje z chustami, gry i zabawy na kocu, zajęcia plastyczne i muzyczne. Najmłodsi będą też tworzyć instrumenty i majsterkować, a dorośli będą mogli zadbać o przestrzeń,
tworząc mały ogródek. Szczegóły:dkboguszowice.pl.

Przypominamy, że od niedawna w sąsiedztwie stawu w dzielnicy
Paruszowiec-Piaski funkcjonuje okazała tężnia solankowa, którą
warto odwiedzić by nawdychać się jodu

w Fundacja PGE Energia Ciepła. Dwutygodniowe półkolonie letnie (9-20.07; 23.07-3.08 i 6-17.08; bez wyżywienia) dla uczniów szkół podstawowych. W programie m.in. wycieczki do Zatorlandu, parku linowego
w Radlinie, do Szymocic, sali zabaw Dżungla, warsztaty kulinarne, taneczne, podróżnicze i malowania koszulek, gry, konkursy, zajęcia plastyczne, basen kryty.
Szczegóły: fundacjapgeenergiaciepla.pl * Wakacyjne
mieszanie wody, czyli lipcowe zajęcia nauki pływania
dla dzieci (poniedziałki, środy i piątki, szczegóły i zapisy: tel. 513 968 607) oraz wakacyjna nauka pływania
dla dzieci (wtorki i czwartki od 3 do 26 lipca, zapisy: tel.
502 170 996). Szczegóły: fundacjapgeenergiaciepla.pl.
w Wakacje z Biblioteką. Oddział dla dzieci i młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza na cykl wakacyjnych spotkań „W cieniu magicznego drzewa”, nawiązujących do serii książek „Magiczne Drzewo” Andrzeja Maleszki. Zajęcia odbywać
się będą od 2 lipca do 29 sierpnia w godzinach od 11
do 13 (w poniedziałki – zajęcia literackie, środy – plastyczne, piątki – gry i zabawy ruchowe). Szczegóły:
biblioteka.rybnik.pl.
• Filia nr 18 przy ul. Orzepowickiej 14a w dzielnicy
Nowiny w wakacyjne poniedziałki i czwartki o 10 organizuje „Bajkowy ogród malucha”, czyli plenerowe
spotkania dzieci z książką *
W lipcowe i sierpniowe czwartki od godziny 15 do 16
• Filia nr 8 w dzielnicy Smolna zaprasza małych
i dużych czytelników do „Wierzbowej czytelni na
Smolnej”. Spotkania odbywać się będą naprzeciwko

Ruda, największe i najbardziej komfortowe kąpielisko w mieście

Arch. UM Rybnika

w Dom Kultury w Chwałowicach od 2 do 13 lipca zaprasza dzieci od 7 lat na wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską, do Cieszyna, Ustronia, Raciborza i Rud Raciborskich. Będzie też pieczenie chleba
w chwałowickim Skansenie na wagę chleba, warsztaty plastyczne z gliną i błotem w roli głównej, zabawy
z rękodziełem, akademia youtubera, spotkanie z wyjątkowym psem i turnieje szachowe w plenerze. Codziennie również poranki filmowe dla najmłodszych.
Szczegóły: dkchwalowice.pl.

Wacław Troszka

Rybnik na
wakacje

biblioteki, na skwerku pod wierzbą, gdzie można będzie oddać się lekturze książek i prasy.
w Czytaj na Rudzie. Jak co roku osoby wypoczywające
na kąpielisku Ruda będą mogły skorzystać z tzw. akcji
bookcrossingowej „Czytaj z Rudą”, czyli mobilnej wypożyczalni książek. W każdy pogodny czwartek, od 5
lipca do 30 sierpnia od 11 do 13 plażowicze mogą wybrać którąś z książek i zabrać ze sobą. Po przeczytaniu mogą ją zwrócić, bądź zatrzymać, ale można też
przynieść własne książki na wymianę.
w Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu
czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do
18. Możliwość zwiedzania z przewodnikiem po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. W weekendy kopalnię można zwiedzać indywidualnie (w przypadku grup również konieczna rezerwacja telefoniczna,
tel. 32 432 74 99).
w Młodzieżowy Dom Kultury. Warsztaty plastyczne,
taneczne, muzyczne i zajęcia sportowe (od godz. 9 do
13) – to wakacyjna oferta placówki, która swoją akcję
lato zaplanowała od 30 lipca do 10 sierpnia (zapisy od
23 lipca). Szczegóły: mdk.rybnik.pl).
w Halo! Rybnik (ul. Jana III Sobieskiego 20): wakacyjne warsztaty iluzji (w każdy wtorek o 11.00) – kurs
iluzji i sztuczek magicznych dla dzieci w wieku 8-15 lat
poprowadzi Tomasz Kabis, finalista programu „Mam
Talent” (cena: 20 zł, zapisy w Halo! Rybnik).
• Pracownia filozoficzna „Dziwię się światem” – warsztaty i pogadanki filozoficzne dla dzieci w wieku od 8
do 12 lat, w każdy czwartek lipca od godz. 11.00 do
13.00 poprowadzi Kinga Nowak.
w Muzeum w ratuszu (Rynek 18): zaprasza od 2 do
4 lipca w godz. od 12 do 15 na muzealne patio dzieci i wszystkich zainteresowanych, w tym seniorów,
na warsztaty plastyczne z ceramiki, witrażu i filcu oraz
wikliny. Poprowadzą je terapeuci Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przystań” w Rybniku * 18 i 25 lipca
w samo południe muzealnicy przygotowali też warsztaty plastyczne dla dzieci oraz seniorów. (S), (D)
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Na terenie Zespołu Szkół Urszulańskich działa od niedawna specjalistyczny ogródek meteorologiczny UrsusMeteo.
Staraniem uczniów powstał w ramach pierwszej edycji młodzieżowego budżetu partycypacyjnego dla szkół.

Budżetowy ogródek meteo
– Nie ukrywam,
że z rezerwą przyjęłam informację, iż nasi
uczniowie chcą wziąć
Ogródek meteo w urszulańskiej szkole powstał dzięki zaangażowaniu samych
udział w budżecie paruczniów oraz funduszom ze szkolnego budżetu partycypacyjnego. W czasie
tycypacyjnym, bo wiem,
jego uroczystego otwarcia tradycyjną wstęgę przecięli, od lewej: Jakub Rybok,
że młodzież ma różne ponauczycielka geografii Katarzyna Szweda, siostra dyrektor Arleta Duszyńska
mysły. Dlatego informai wiceprezydent Wojciech Świerkosz
cja, że chcą zdobyć pieniądze na stworzenie przy szkole ogródka mego dla szkół. Jesteście szkołą nieco inną, ale
teorologicznego, bardzo mnie ucieszyła. Dziś jeto też nasza, rybnicka szkoła. Ten ogródek mestem z naszych uczniów dumna – mówiła w czateo to wasza zasługa i niech wam służy, bo bysie oficjalnego otwarcia ogródka siostra Arleta
liście najlepsi – mówił wiceprezydent Wojciech
Duszyńska, dyrektorka Zespołu Szkół UrszulańŚwierkosz.
skich. Z wielkim przejęciem o zaangażowaniu
Wyniki prowadzonych przez stację pomiauczniów w budowę ogródka i tworzenie stacji
rów na bieżąco można śledzić na stronie inmeteo mówiła ich opiekunka, nauczycielka geoternetowej szkoły (urszulanki.rybnik.pl), gdzie
grafii Katarzyna Szweda. Gdy część uczniów zajmożna też znaleźć okresowe wykresy tempemowała się montażem specjalistycznych przyratur, ciśnienia i opadów. Co ważne na wyporządów pomiarowych w charakterystycznej biasażeniu stacji meteo są również osobne urząłej, drewnianej skrzynce, inni malowali na biało
dzenia pomiarowe, m.in.: kilka rodzajów termookalający ogródek niewysoki płotek.
metrów, barometr, hydrometr, miernik poziomu
hałasu oraz tzw. deska śniegowa. Uczniowie
– Podziękowania należą się tak naprawdę
będą z nich korzystać np. w czasie lekcji chemii.
Młodzieżowej Radzie Miasta, bo to ona jest
(WaT)
autorem koncepcji budżetu partycypacyjneWacław Troszka

To szkolny odpowiednik budżetu obywatelskiego – pomysł Młodzieżowej Rady Miasta. Tak
jak w budżecie obywatelskim autorzy projektów ogólnomiejskich zabiegają o głosy mieszkańców, by po wygraniu głosowania doczekać
się realizacji swojego pomysłu za pieniądze
z budżetu miasta, tak tu o możliwość spożytkowania 10 tys. zł według własnego pomysłu
ubiegały się rybnickie szkoły ponadgimnazjalne.
Zgodnie z regulaminem, projekty zgłoszone
przez poszczególne placówki (po wewnątrzszkolnych głosowaniach) zweryfikowała najpierw Młodzieżowa Rada Miasta, sprawdzając, czy spełniają wymogi formalne. Z siedmiu
zgłoszonych i zweryfikowanych projektów ten
jeden, który doczekał się realizacji, wybrała komisja, którą współtworzyli prezydent Piotr Kuczera, jego zastępca nadzorujący pracę magistrackiego wydziału oświaty Wojciech Świerkosz, koordynator Młodzieżowej Rady Miasta
Katarzyna Korba z magistrackiego wydziału
edukacji oraz przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych w Młodzieżowej Radzie Miasta. Najwyżej oceniono właśnie projekt złożony przez
uczniów Urszulanek.

Park obywatelski

Arch. org.

W ramach festynu środowiskowego zorganizowanego przez
niewiadomską radę dzielnicy i tamtejszy Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2, w Niewiadomiu otwarto park rekreacyjno-sportowy.
Park obok szkoły powstał w ramach budżetu obywatelskiego, a uroczystego
otwarcia dokonali przedstawiciele miasta, dzielnicy i szkoły. W swoich wystąpieniach prezydent Piotr Kuczera i dyrektor Ewa Florczyk mówili o tym, że park z pewnością okaże się miejscem odpoczynku, rozrywki i relaksu mieszkańców całej dzielnicy. W trakcie festynu nie zabrakło występów dzieci i młodzieży, loterii fantowej,
gier zręcznościowych i sportowych, a także rodzinnego biesiadowania.
(S)

Park rekreacyjno-sportowy uroczyście
otwarto podczas festynu środowiskowego zorganizowanego przez niewiadomską radę dzielnicy i tamtejszy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
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Dzielnice
wybiorą projekty

Pięć głosowań, wszystkie o godz. 17 – 25
czerwca w Industrialnym Centrum Kultury w
Niewiadomiu, 26 czerwca w świetlicy środowiskowej w Paruszowcu-Piaskach, 27 czerwca pomiędzy familokami przy ul. 1 Maja w Chwałowicach, 28 czerwca w bibliotece w Śródmieściu
i 29 czerwca w Domu Kultury w Niedobczycach.
To w ich trakcie mieszkańcy tych pięciu dzielnic wybiorą najlepsze ich zdaniem projekty zgłoszone w ramach
trzeciej edycji konkursu „Rybnik reWITA – Włącz się!”.
Przypomnijmy: organizują go Stowarzyszenie „17-tka”
i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS”
w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków unijnych. Nabór projektów zakończył się 7 czerwca, a maksymalna kwota dofinansowania, na jaką mogą
liczyć wnioskodawcy, to 3 tys. zł. W sumie dla dzielnicy
Niedobczyce przygotowano 24 tys. zł, a dla pozostałych po 21 tys. zł. W ramach pierwszej edycji konkursu
„Rybnik reWITA” zrealizowano 25 różnych projektów,
w drugiej już 39. Kolejne (36) będą realizowane od 1 lipca do 15 września.
(S)
Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

22 czerwca prawie 16,5 tys. uczniów rybnickich szkół rozpoczęło wakacje. Przez dwa miesiące nie będą myśleć
o lekcjach, kartkówkach i zadaniach domowych. Co ich czeka po powrocie?

Wakacje z przeprowadzkami
pomieszczenia zajmą dzieci z pobliskiego
Przedszkola nr 5, z budynku przy ul. Mariańskiej, który na powrót przejmie jego
prywatny właściciel. Chodziło tam w sumie 75 dzieci i właśnie o te 75 miejsc rozbudowano Przedszkole nr 7 – tłumaczy
Tadeusz Bonk z wydziału edukacji urzędu
miasta. Przebudowywano też infrastrukturę wokół placówki, wyburzono budynki
Sabina Horzela-Piskula

Z pewnością z większą chęcią niż zazwyczaj do szkoły wrócą uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
w Chwałęcicach, którzy już dziś cieszą się
z gry na nowym wielofunkcyjnym boisku
czy boisku do piłki plażowej, powstałych
w ramach prowadzonych tutaj prac modernizacyjnych. Budynek tutejszej podstawówki nr 27 poddano termomodernizacji,

uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej. – Przebudowa segmentu właśnie trwa
i warto poczekać do września, by zobaczyć, jak bardzo zmieni się to miejsce – zapowiada naczelnik wydziału edukacji Katarzyna Fojcik. Podopieczni i wychowawcy
placówki będą korzystać z przestronnych
i nowoczesnych pomieszczeń, budynek
będzie wyposażony w windę do transportu osób niepełnosprawnych, w nowoczesne sprzęty i meble, a nowy plac zabaw
zostanie dostosowany do potrzeb korzystających z niego osób. Wykonawcą robót
jest firma B.I.T. z Czernicy, a koszt prac szacuje się na około 5,8 mln zł.

Ostatni rok gimnazjalistów

Dobudowaną część Przedszkola nr 7 przy ul. Solskiego w dzielnicy Północ uroczyście otwarto 14 czerwca.
Tego dnia placówka świętowała też jubileusz 60-lecia istnienia i urodziny patrona placówki – Misia Uszatka
kotłownię węglową zastąpiono gruntowymi pompami ciepła i wyremontowano blok kuchenny, ale najbardziej okazale
prezentuje się dobudowywany do szkoły
parterowy segment przedszkolny z placem zabaw oraz wewnętrznym patio, które ma posłużyć jako miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne. Od września w tutejszym
Przedszkolu nr 31 będzie się uczyć i bawić
setka przedszkolaków z Chwałęcic, Stodół i okolic. Tym samym placówka, w której dziś przebywa 66 dzieci (nie licząc 20
przedszkolaków korzystających już dziś
z pomieszczeń w szkole), opuści zbyt ciasny i niewygodny budynek przy ul. Grodzkiej i przeniesie się do nowoczesnego
obiektu (pozostałe miejsca w przedszkolu
wciąż do obsadzenia). Rozbudowa chwałęcickiej szkoły kosztowała ponad 4,8 mln zł,
a prace wykonała firma Inżbud.
Powiększyło się również Przedszkole nr 7 przy ul. Solskiego w dzielnicy Północ, które zostało rozbudowywane o kolejny dwukondygnacyjny segment. – Nowe
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gospodarcze, a na terenie sąsiadującego z przedszkolem Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego powstał parking z możliwym wjazdem i wyjazdem
również od strony ul. Piasta. Prace ruszyły
w 2017 roku, a wykonała je firma Dombud
z Katowic za prawie 3 mln zł. Stara część
budynku Przedszkola nr 7 też zostanie
poddana termomodernizacji, a od września ma tam ruszyć również zmodernizowany blok kuchenny. Rozbudowana i wyremontowana placówka pomieści w sumie 175 dzieci.
Przeprowadzka czeka też dzieci i nauczycieli ze Szkoły Życia, czyli Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
który od 1990 roku zajmuje ciasny budynek byłego żłobka przy ul. ks. Jośki na Nowinach (dawna ulica Hibnera). Jeżeli prace pójdą zgodnie z planem, już we wrześniu powinni cieszyć się z zaadaptowanego do ich potrzeb segmentu Zespołu Szkół
nr 3 przy ul. Orzepowickiej na Nowinach,
w którym jeszcze do niedawna przebywali

Z początkiem września przestanie istnieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13
w Rybnickiej Kuźni. Utworzono go w 2013
roku, a teraz w jego miejsce funkcjonować
będą dwie samodzielne placówki: Przedszkole nr 37 i Szkoła Podstawowa nr 15.
Podstawówka ta dotychczas działała
w dwóch budynkach – mniejszym przy ul.
Maksymiliana oraz większym przy ul. Rybackiej, gdzie dotąd funkcjonowało Gimnazjum nr 4. I to właśnie w tym budynku od 1 września będą się uczyć uczniowie SP nr 15 i ostatnich 110 gimnazjalistów. Uczniowie będą mieli do dyspozycji
salę gimnastyczną, świetlicę szkolną i stołówkę, której brakowało w budynku przy ul.
Maksymiliana. Opuszczona przez uczniów
placówka zostanie z kolei zaadaptowana
na potrzeby znajdującego się po sąsiedzku Przedszkola nr 37, które już wcześniej
przeniosło tam swoje dwa oddziały.
SP nr 15 nie jest jedyną szkołą w mieście, w której od września wciąż będą
funkcjonować ostatnie już klasy gimnazjalne. Dotyczy to 14 prowadzonych przez
miasto rybnickich podstawówek oraz
dwóch istniejących nadal dwujęzycznych
gimnazjów nr 17 i 18 w I i II LO. W sumie
to 1129 młodych ludzi, którzy będą ostatnimi rybnickimi gimnazjalistami w historii.
Od września 2018 r. nowych dyrektorów
będą miały SP nr 19 w Kłokocinie – Maria
Stachowicz-Polak oraz Zespół Szkół Budowlanych – Katarzyna Wróbel. Ponadto 2 lipca będzie miał miejsce konkurs na
dyrektora Zespołu Szkół Technicznych.
(S)
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Rybnik

KULTURALNY LIPIEC
CZERWIEC
24.06 NIEDZIELA
v 15.00 – Halo! Rybnik:

„Przewodnik czeka – Szlakiem rybnickich szkół” (spacer poprowadzi Mał-

gorzata Płoszaj).
v 17.00 – Halo! Rybnik:

„Magiczny Rybnik” – spotkanie z iluzjonistą Tomaszem Kabisem, finalistą programu
„Mam Talent”.
29.06 CZWARTEK

v 17.00 – Halo! Rybnik:

„Niezapomniany Juliusz” – wernisaż
wystawy fotografii Grupy Fotograficznej „Indygo” (w programie również recital harfistki Anny Drewniok – utwory ze śpiewnika Juliusza Rogera).
29.06 PIĄTEK
v 17.00 – Halo! Rybnik:

v 17.00 – Halo! Rybnik:

„Pierwiastek dźwiękonaśladowczy”

– wernisaż wystawy wielkoformatowych prac
Kamili Mierzwińskiej-Pustelnik.
4.07 ŚRODA
v 13.00 – Kampus – Uniwersytet Ekonomiczny:

Youth Camp Rybnik. Rybnickie Święto Młodych – spotkanie autorskie z Krzysz-

tofem Zanussim, reżyserem, producentem filmowym i publicystą na temat książki pt. „Uczyń
ze swojego życia arcydzieło”. Świętu towarzyszy wystawa fotografii „Syria. Oblicza wojny”.
v 20.00 – Park im. św. Jana Sarkandra (ul. Gliwicka):

Youth Camp Rybnik. Rybnickie Święto Młodych – Chwila Nieuwagi – koncert
plenerowy.

7.07 SOBOTA
v 21.00 – Rynek:

Youth Camp Rybnik. Rybnickie Święto Młodych – spektakl teatralny na moty-

„Śladami Dzielnicy... Niewiadom”

– o historii dzielnicy opowiedzą Alojzy Szwachuła i Andrzej Adamczyk.

wach biblijnych przygotowany przez grupę teatralną „Les Baladins” z Francji oraz uczestników dwudniowych warsztatów teatralnych.

30.06 SOBOTA

8.07 NIEDZIELA

v od 12.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Raj NajNaj – Letnia Akademia Malucha
(w programie m.in.: spektakl „Sploty”, warsztaty sensoryczne, taneczne i muzyczne dla
najnajów i spotkania edukacyjne dla rodziców,
wernisaże wystaw: ilustracji Macieja Szymanowicza i fotografii Moniki Jezusek pt. „Monalli Dolls – lalki z pasji i miłości”).
v 12.30 – Halo! Rybnik:
Letnia Akademia Malucha („ABC”
– spektakl plenerowy dla najmłodszych).

LIPIEC
1.07 NIEDZIELA
v 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Raj NajNaj – Letnia Akademia Malucha
(w programie m.in. warsztaty plenerowe, kocykowy teatrzyk, wykład pt. „Dziecko i sztuka”).
v 12.30 – Halo! Rybnik:
Letnia Akademia Malucha („ABC”
– spektakl plenerowy dla najmłodszych).

v 10.00 – ICK Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”
w Niewiadomiu:

Wystawa ptaków egzotycznych.

v 17.00 – Rynek:

Youth Camp Rybnik. Rybnickie Święto Młodych – zakończenie międzynarodo-

wego obozu młodzieżowego: koncerty zespołów NiemaGOtu (godz. 17.00), Carrantuohill
(godz. 18.30), TGD (godz. 20.00) oraz pokaz
Bractwa Ognia „Spaleni” (godz. 21.30).
11.07 ŚRODA

v 16.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu:
„Niewiadomska środa dziecięca” – taneczna gra terenowa dla dzieci, zorganizowana przez Stowarzyszenie „17-tka”.
13.07 PIĄTEK
v 21.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Kino na leżakach (projekcja filmów
w plenerze).

14.07 SOBOTA

v 17.00 – Halo! Rybnik:

Jarmark staroci i rękodzieła.

WIA-16 wytrych do wiersza –
spotkanie poetyckie Wolnej Inicjatywy
Artystycznej „Wytrych”.

Spotkanie numizmatyków.

21.07 SOBOTA

v od 8.00 – Deptak:

v od 10.00 – Halo! Rybnik:

v od 10.00 do 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:

28. Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych z Lilią.
15.07 NIEDZIELA

v od 10.00 do 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:

28. Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych z Lilią.

v 10.00 – Kampus:

„Piknikowe bajanie” – piknik

w Kampusie (warsztaty plastyczne
i lalkarskie, występ Teatru Lalek Marka
Żyły oraz śląskiej bajarki Dominiki Kierpiec-Kontny).
16.07 PONIEDZIAŁEK

v 17.00 – Halo! Rybnik:

Social Language Meeting (spo-

tkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami w obcych
językach).
18.07 ŚRODA
v 16.00 – Industrialne Centrum Kultury
w Niewiadomiu:

„Niewiadomska środa dziecięca” – zabawy i gry dla dzieci zorgani-

zowane przez Klub Sportowy Polonia
Niewiadom.
19.07 CZWARTEK
v 10.30 – Biblioteka, filia nr 4 w Paruszowcu-Piaskach:
Spotkanie z książeczką (zajęcia
animacyjno-czytelnicze dla najmłodszych).
20.07 PIĄTEK
v od 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”:

„Motorockowisko” Rybnicki Zlot
Motocyklowy – w programie m.in.:

koncerty zespołów: Gallileus (godz.
17.00), Vitamins (godz. 18.00), Sari
Ska Band (godz. 19.00), Oberschlesien
(godz. 20.30) – szczegóły: www.motorockowisko.pl.
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v od 13.00 – ICK Zabytkowa Kopalnia
„Ignacy”:

„Motorockowisko” Rybnicki Zlot
Motocyklowy – w programie m.in.:

przegląd kapel rockowych (godz. 13.00),
parada amerykańskich samochodów
i motocykli (trasa: Niewiadom – Kampus – Niewiadom; godz. 16.00), koncerty zespołów: Tata Sławek (18.00)
Karen’s Diet (godz.19.00), Kobranocka
(godz. 20.30) – szczegółów: www.motorockowisko.pl
v 17.00 – Halo! Rybnik: Letni koncert

akustyczny na dziedzińcu.
22.07 NIEDZIELA

v 15.30 – Stadion KS Górnik w Boguszowicach (ul. Małachowskiego 130):
Disco Festiwal w Boguszowicach,
wystąpią: MIG, Piękni i Młodzi, Playboys,
Łobuzy i Maczo, szczegóły: discofestiwalrybnik.pl.
27.07 PIĄTEK
v 16.00 – Industrialne Centrum Kultury
w Niewiadomiu:
„Cyrkowe rozmaitości” – pokaz
i warsztaty cyrkowe dla dzieci w ramach
cyklu „Niewiadomska środa dziecięca”.
v 21.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Kino na leżakach (projekcja filmów
w plenerze).
30.07 PONIEDZIAŁEK
v 17.00 – Halo! Rybnik:

Social Language Meeting (spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami w obcych
językach).

CYKLICZNIE:
ŚRODA
v 19.00 – Herbaciarnia Małpa (ul. Kościuszki 62):

Środowe Jam Session.

v 20.00 – Kulturalny Club (ul. Rynek 3):

Wieczory z salsą.

WYSTAWY:
v Galeria Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej: Akwarele Anety Gajos (do 1 lipca)
Wystawa pokonkursowa „Wielcy znani
i nieznani” (do 20 sierpnia).
v Galeria w Galerii (Focus Park): wystawa poplenerowa „Zakątki Rybnika” (od
25 czerwca do 22 lipca).
v Plac Jana Pawła II przed Bazyliką:
„Anioły” – ekspozycja 7 figur aniołów
symbolizujących 7 cnót autorstwa Michała Batkiewicza (od 1 do 27 lipca).
v Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Ptaki” – wystawa fotografii
przyrodniczej Adama Kota (od 2 lipca
do 31 sierpnia).
v Biblioteka w Paruszowcu-Piaskach:
„Portugalia” – wystawa malarstwa Brygidy Przybyły (do 31 sierpnia).
v Biblioteka na Smolnej: wystawa malarstwa Agnieszki Król (od 5 lipca do 26
sierpnia).
v Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Kocham zwierzęta, bo…”
– fotograficzna wystawa pokonkursowa (od 1 lipca do 31 sierpnia) * „Industrialne jest piękne” – wystawa poplenerowa (od 14 do 29 lipca).
v Dom Kultury w Chwałowicach: „Różne ilustracje” – wystawa ilustracji Macieja Szymanowicza oraz „Monalli Dolls
– lalki z pasji i miłości – wystawa fotografii Moniki Ekiert Jezusek (obie od
1 lipca do 31 sierpnia).
v Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu: „Rybnicki Jedwabny Szlak”
(od 1 do 5 lipca) * „Górnictwo w Tatrach
Polskich” (od 16 lipca do 10 sierpnia).
v Halo! Rybnik: „Pierwiastek dźwiękonaśladowczy” (od 1 lipca).
W sierpniu m.in.
v 11 i 12 sierpnia (sobota, niedziela)
od 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:

Wystawa mieczyków, dalii
i kompozycji kwiatowych.

v 5 sierpnia (niedziela) od 10.00 – Kampus:

Piknik w Kampusie.

v 17, 18, 19 sierpnia (piątek, sobota, niedziela) – Kampus:

11. Międzynarodowy Festiwal
Jazzu Tradycyjnego oraz 2 Rybnicki Zalew Dobrego Piwa.

v 31.08 (piątek) - Halo! Rybnik: finisaż wystawy Anety Gajos „Rybnik w rycinie”.
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Współpracują z Ukrainą

Szkoła Podstawowa nr 18 w Boguszowicach Osiedlu rozpoczęła współpracę z Ogólnokształcącą Szkołą Średnią nr 3 w ukraińskim Iwano-Frankiwsku, mieście partnerskim Rybnika. Dzięki

ruje m.in. bogaty zbiór literatury amerykańskiej, książek dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa językowe i fachowe oraz stanowiska
komputerowe z dostępem do baz danych (np. czasopism i wydawnictw naukowych). Jest ono otwarte nie tylko dla studentów, ale też
dla młodzieży szkolnej, która może skorzystać również z bezpłatnych warsztatów, w jakich wzięli udział boguszowiccy uczniowie.

Coś się kończy i coś zaczyna

wsparciu finansowemu miasta, w połowie maja w Rybniku gościła grupa nauczycielek uczących również języka polskiego (jednego
z wykładowych). Panie zwiedziły Rybnik, spotkały się z prezydentami Piotrem Kuczerą i Wojciechem Świerkoszem oraz z uczniami. Rozmawiano o dalszej współpracy młodzieży z obu placówek
i wspólnych inicjatywach. Nauczycielki z Iwano-Frankiwska dowiedziały się m.in. o lubianych przez uczniów SP nr 18 lekcjach regionalizmu i zajęciach pozalekcyjnych pn. „Śląskie spotkania”, których pomysłodawczynią jest Gabriela Kuśka. Goście wzięli udział
w szkolnej konferencji „Regionalizm w szkole – aspiracje, afirmację agitacje – adnotacje absorbujące”. Jej prelegentami byli regionaliści i pasjonaci lokalnej historii Krystyna Kiereta, Małgorzata Płoszaj i Norbert Niestolik, a działania związane z wdrożeniem programu edukacji regionalnej w rybnickich szkołach podsumowała Maria Stachowicz-Polak z SP nr 18, ekspert do spraw edukacji regionalnej w Rybniku. Wizytę zorganizowano we współpracy z boguszowickim stowarzyszeniem Korzenie.pl.

Jedyna taka stypendystka

Oliwia Pływacz, stypendystka Ministra Edukacji Narodowej i tegoroczna maturzystka I LO, otrzymała dyplom za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Przypomnijmy: Oliwia Pływacz wzięła udział w fi-

W maju uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku wyjechali na staże w ramach projektu POWER „Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej Budowlanki”. Dwie grupy uczniów z kierunku budownictwo wyjechały na staż do Portugalii. Jedna pracowała
w mieście Braga w największej firmie budowlanej w Portugalii, druga w Lizbonie w czterech firmach. Był to już ostatni wyjazd na staże w projekcie realizowanym w ramach programu POWER, ale już
ruszył kolejny – „Europejskie staże rybnickiej Budowlanki” i w maju
pierwsza grupa uczniów z kierunku technik geodeta wyjechała na
staż do Bragi do pracy w firmach geodezyjnych.

Po niemiecku

22 maja w Zespole Szkół Urszulańskich odbyła się siódma edycja Międzypowiatowego konkursu języka niemieckiego dla uczniów
szkół gimnazjalnych. W konkursie zorganizowanym przez ZSU i Cen-

Prawie jak w USA

14 maja uczniowie klasy siódmej dwujęzycznej z SP nr 36
w Boguszowicach Starych odwiedzili Centrum Kultury i Informacji
Amerykańskiej American Corner w Katowicach. Działa ono na mocy
umowy między Konsulatem Generalnym USA w Krakowie a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i umożliwia poszerzanie wiedzy
z zakresu historii i kultury Stanów Zjednoczonych. Centrum ofe-
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Medyk nie tylko seniorom

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Orzepowicach było aktywnym partnerem projektu „Rybnik przyjazny seniorom”. Uczniowie kierunku technik masażysta bezpłatnie wykonali masaże 484 mieszkańcom miasta. Byli
wśród nich seniorzy i sportowcy ponieważ szkoła realizuje również
projekt „Twoje zdrowie w naszych rękach”. Dzięki tym działaniom
uczniowie mieli możliwość poznać techniki masażu w różnych
stanach chorobowych i wykazać się zdobytymi umiejętnościami.
Uczniowie i nauczyciele z Medyka uczestniczyli też w Rybnickich
Dniach Promocji Zdrowia i prowadzili pokazy pierwszej pomocy dla
dzieci oraz uczestniczyli w 11. edycji Międzyszkolnego konkursu „Żyj
zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie” w ZSP nr 12.

Bruksela w nagrodę

Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego – Anna Bomba, Martyna Legieć, Izabela Makosz i Paulina Nitner – zostały laureatkami
ogólnopolskiego konkursu i w nagrodę pojechały na wycieczkę do
Brukseli. Licealistki znalazły się wśród laureatów ogólnopolskie-

trum Usług Językowych „Albion” uczniowie musieli napisać test,
a pierwsze miejsce zajął Maciej Fizia z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18. Zwycięzca otrzymał roczny kurs dowolnego języka obcego w Centrum Usług Językowych „Albion” w Rybniku i nagrody
ufundowane przez Goethe Instytut z Krakowa.

Akademia uczniowska

nale Światowej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination
w Knoxville w Stanach Zjednoczonych. Otrzymała również stypendium DI Scholars dla osób kończących szkołę średnią, przyznane
za najlepszy filmik konkursowy, i jest jedyną stypendystką spoza
USA. Oliwia lubi czytać książki, fotografować, słuchać muzyki oraz
grać na gitarze i ukulele.

dyspozycje zawodowe: gastronomiczne, ekonomiczne, logistyczne, handlowe i hotelarskie. Gimnazjaliści popisali się wieloma umiejętnościami, a z wykonanej przez nich pizzy nie został nawet okruszek. Pierwsze miejsce w Gimnazjadzie wywalczyli uczniowie SP
nr 9 w Śródmieściu, przed rówieśnikami z Zespołu Szkół Sportowych na Nowinach, a wyróżniający się uczniowie otrzymali tytuły
Super Zeusów. Trafiły one do Rafała Orfina z SP nr 9 (kategoria reklama) i reprezentantów SP nr 4 w Ligocie-Ligockiej Kuźni: Dawida
Naczyńskiego (sport), Hanny Dzierżawy (hotelarstwo), Małgorzaty
Szulc (gastronomia) i Mateusza Bochenka (logistyka i ekonomia).

25 kwietnia w SP nr 9 w Śródmieściu odbył się kolejny wykład Akademii Uczniowskiej, ale tym razem jej prelegentami byli
gimnazjaliści, uczniowie wygaszanego Gimnazjum nr 1. Maksymilian Machoczek przygotował prezentację na temat „Co przyniesie
przyszłość?”, w której przedstawił hipotezę, że nasza cywilizacja
może być jedynie symulacją komputerową. To odważne przypuszczenie stało się pretekstem do gorącej dyskusji. Z kolei Julia Żabka
mówiła o etycznych aspektach testowania kosmetyków na zwierzętach, a ostatni z prelegentów – Łukasz Piórecki – przybliżył zebranym temat sztucznej inteligencji.

go konkursu „Europa z naszej ulicy” zorganizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i razem z wychowawczynią Joanną Miksztą zwiedziły Brukselę. Przypomnijmy: dziewczyny w warszawskim finale najciekawiej zaprezentowały funkcjonowanie Unii
w swoim regionie, stąd nagroda, w ramach której zobaczyły m.in.
siedzibę Parlamentu Europejskiego i spotkały się z europosłem
Jarosławem Wałęsą. Obejrzały również multimedialną ekspozycję
w Domu Historii Europejskiej i poznały zasady funkcjonowania Rady
Europy, a także spotkały się z pracownikami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Gimnazjada z Zeusem

Statystyki w małym palcu

Zaskakujące konkurencje i pizza własnej roboty – to atrakcje
ósmej edycji odbywającej się w Ekonomiku Gimnazjady, czyli „Turnieju z Zeusem”. Impreza ma pomóc młodym ludziom poznać pre-

Zakończyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego, którego celem jest rozwijanie umiejętności i wiedzy
młodzieży w zakresie statystyki krajowej i międzynarodowej. Do finału zakwalifikowało się 166 uczniów liceów ogólnokształcących
i techników z 25 szkół z całej Polski, również z rybnickiego Ekonomika. Pierwszoklasistka Laura Trawińska i trzecioklasista Krzysztof
Dudek zajęli ex aequo czwarte miejsce w konkursie i uzyskali tytuły
laureatów i dyplomy, a także nagrody rzeczowe.
Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

Święto królowej nauk

8 czerwca w Zespole Szkół nr 1 Powstańców Śląskich po raz
czwarty zorganizowano święto matematyki dla uczniów tutejszego gimnazjum i liceum. W jego trakcie odbył się turniej szachowy

o puchar dyrektora szkoły, który wygrała licealistka Agata Stebel,
a zawody przeprowadził Tomasz Dziodzio z Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik. W auli wybrane klasy wysłuchały wykładów „Czy
proste równoległe mogą się przeciąć?” (referat o geometrii nieeuklidesowej) i „Jak liczyli nasi przodkowie?” (o historii liczenia), które w ramach nawiązanej współpracy wygłosił dr Łukasz Dawidowski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Turniej „1 z 10” sprawdzający wiedzę matematyczną pierwszoklasistów z liceum wygrał
Jakub Przybylik, w mistrzostwach układania kostki Rubika zwyciężył Kamil Salamon, a najlepszy plakat matematyczny przygotowały Anna Musielak i Irmina Lepiarczyk.

Tym razem motywem przewodnim był świat seriali. W grze wzięło udział 14 siedmioosobowych zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych z Rybnika i Pszowa.
Na siedmiu stanowiskach rozlokowanych na terenie rybnickiego
Kampusu, związanego również z planem filmowym TVN-owskiej
„Diagnozy”, uczniowie rozwiązywali zadania nawiązujące do fabuły i bohaterów kilku seriali. Pojawili się m.in. na planie „Sherlocka”,
„Jasia Fasoli”, „Simpsonów” czy „Stranger Things” i musieli się wykazać kreatywnością, wiedzą, ale też sprawnością fizyczną, a nawet umiejętnością naprawienia roweru. Podsumowanie gry odbyło
się w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie wręczono nagrody. Zwycięzcami zostały drużyny z Zespołu Szkół nr 5 w Niedobczycach
oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie.

Zna się na powstaniach

Pod koniec kwietnia w Kampusie odbył się pierwszy pisemny
test wiedzy o Powstaniach Śląskich, będący częścią obchodzonego
w tym roku jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs adresowany był do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatów raciborskiego, wodzisławskiego, żorskiego i rybnickiego. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Wiktoria Klinder z Ekonomika, która nagrodę i gratulacje m.in. od dr Agnieszki
Lenartowicz-Łysik, doradcy prezydenta RP, odebrała 29 maja podczas koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Organizatorami konkursu był poseł PIS-u Czesław Sobierajski i Fundacja Polskie Dziedzictwo Śląska.

Zagrali w seriale

5 czerwca odbyła się szósta Filmowa Gra Miejska przygotowana przez uczniów V LO na Nowinach, uczestników koła filmowego prowadzonego przez liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Klonowską.
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Od kilku lat Przedszkole nr 15 w Boguszowicach Osiedlu w trakcie zabaw i zajęć z dziećmi korzysta z nowinek technologicznych. W roku szkolnym 2015/2016 zrealizowano tam program „Interaktywna matematyka”.

Biało-czerwone Urszulanki

Społeczność Zespołu Szkół Urszulańskich po raz trzeci włączyła
się do ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez miesięcznik „Biblioteka w szkole”. 8 czerwca dzieci, młodzież, nauczyciele i pracowni-

Czy to się opłaca?

11 czerwca uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku wzięli udział w seminarium „Nauka + praca – czy
to się opłaca?” zorganizowanym w ramach programu „Stawiam na?
Przedsiębiorczość!”. Głównym celem spotkania było zachęcenie
młodzieży do podejmowania pracy sezonowej już w trakcie nauki
i korzystania z usług jednostek OHP. Podczas seminarium mówiono o bezpłatnych kursach zawodowych i szkoleniach, pracy krótkoterminowej i stałej w Niemczech, Austrii i Holandii oraz o możliwościach zatrudnienia i letnich praktykach w Zakładach Remontowych Energetyki Katowice SA. Z prezentacji „Fundusze europejskie
dla młodych” młodzież dowiedziała się o pozyskiwaniu środków na
założenie własnej firmy. Autorski program „Stawiam na? Przedsiębiorczość” opracowały: Punkt Pośrednictwa Pracy z Rybnika, Ośrodek Szkolenia Zawodowego z Wodzisławia Śląskiego oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z Pszowa.

Roboty wśród dzieci

cy przynieśli do szkoły swoje ulubione polskie książki, a dzięki swoim strojom i odpowiedniemu ustawieniu stworzyli na boisku szkolnym wielką biało-czerwoną flagę. Pamiątkowe dyplomy i słodkie
niespodzianki otrzymali tego dnia najbardziej aktywni w mijającym
roku szkolnym czytelnicy.

Ekspresem przez szkoły:

Zuzanna Mrowiec i Hanna Pniak, pierwszoklasistki z I LO zostały laureatkami 31. konkursu literackiego „Twórczość ze szkolnej ławy” zorganizowanego przez ogólniak w Będzinie * Uczennica
I LO Paulina Da-Via została jednym z dziesięciu finalistów 4. Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantasy „Źródła Marzeń – Sources of Dreams” * 84 uczniów z Raciborza i Rybnika (SP nr 11, nr
36 i 23) wzięło udział w odbywających się w maju w Mechaniku
zajęciach z podstaw projektowania gier komputerowych 3D * 18
maja SP nr 36 w Boguszowicach Starych odwiedzili pasjonaci historii naszego miasta Elżbieta Bimler-Mackiewicz i Jacek Kamiński,
którzy opowiedzieli uczniom o Maksymilianie Basiście * 9 czerwca chór Bel Canto z I LO zaprezentował pieśni „A w tej mojej dolinie”, „Chcę chwalić Boga dziś”, „Pod Twą obronę” i „Ride the Chariot” i zdobył Grand Prix II Przeglądu Pieśni Ewangelickiej w Katowicach * 8 czerwca w Koszęcinie odbył się finał 25. Rejonowego Konkursu Piosenki „Śląskie śpiewanie”, w którym duet Sonia Skarupa i Natalia Olejak z SP nr 36 w Boguszowicach Starych zajął drugie miejsce * Drugoklasistki z I Liceum Ogólnokształcącego Milena Maciończyk i Emilia Wyglenda zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie plastyczno-językowym * Olga Bednorz, Maria Werner i Nadia Wuwer z Gimnazjum Dwujęzycznego nr
17 z „Powstańców” zajęły trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pierwszej Pomocy „999 – Reaguj!” * Dziewczęta i chłopcy z I
Liceum Ogólnokształcącego okazali się najlepsi w zawodach miejskich w koszykówce 3×3

Obecnie przedszkole posiada dwie tablice interaktywne, a dzieci rozpoczęły naukę kodowania i stawiają pierwsze kroki w programowaniu. Pomagają im w tym dwa roboty, a dzieci rozwijają motorykę, uczą się kreatywności, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem
komputera lub tabletu. W placówce odbyły się również prelekcje i warsztaty dla rodziców na temat bezpieczeństwa w sieci. – Nasze przedszkole zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Przedszkolaki – komputeraki”,
w którym zaprezentowaliśmy sposób, w jaki wykorzystujemy technologię podczas codziennych zabaw i zajęć – wyjaśnia Ilona Dwojakowska.(S)

200 tancerzy na finał

7 czerwca w Teatrze Ziemi
Rybnickiej odbył się coroczny
koncert Dzieci – Rodzicom, w
trakcie którego zaprezentowały
się wszystkie zespoły taneczne
z Młodzieżowego Domu Kultury.
Koncert rozpoczął się nietypowo – od układu tanecznego w wykonaniu byłych uczennic Ilony Myszki, które
20 lat temu tańczyły w zespole Domino. Była to wzruszająca niespodzianka dla pani Ilony, która kończy pracę w MDK-u. W reaktywowanym zespole zatańczyły
również dwie inne nauczycielki MDK-u – Marzena Butyłkin i Monika Floryszak. Następnie scena należała już
do obecnych podopiecznych tych trzech instruktorek.
W trakcie koncertu dyrektor MDK-u Barbara Zielińska
wręczała najzdolniejszym tancerzom nagrody dyrektora oraz nominacje do tytułu rybnickiego prymusa.
Koncert nie tylko rozpoczął, ale też zakończył się nietypowo. W ostatnim układzie wystąpiły wszystkie zespoły taneczne wraz ze swoimi choreografkami; sceną
zawładnęło wtedy około 200 tancerzy.
(S)
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Wciąż gram…

Lidia Grychtołówna
i Norbert Prudel,
lekarz i pianista, prezes
Towarzystwa Muzycznego
im. Braci Szafranków,
w którego domu jubilatka
zatrzymuje się, kiedy jest
w Rybniku

Rozmowa z Lidią Grychtołówną, wybitną pianistką, rybniczanką,
na krótko przed jej 90. urodzinami, przypadającymi 18 lipca.

Jak powiedział dyrektor rybnickiego muzeum Bogdan Kloch, który „dla potomnych”
nagrywa nasze spotkanie, jest Pani dziedzictwem kulturowym naszego miasta.
Czuje Pani z nim związek?
Nie może być inaczej. Tu się urodziłam, tu
rozpoczęła się moja fascynacja muzyką, która
w domu była wszechobecna. Z Rybnikiem i domem rodzinnym związane są moje pierwsze muzyczne wspomnienia. Na fortepianie grała moja
mamusia, a ja, już jako niemowlę w wózeczku, podobno w wielkim skupieniu jej słuchałam. Grała
też moja chrzestna matka, pani Rakowa, mama
znanego dziś w Rybniku artysty malarza Mariana
Raka, który jest ode mnie kilka lat młodszy. (Notabene, przy okazji pierwszej naszej wizyty u państwa Raków po jego przyjściu na świat, potrak-
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towałam płaczącego malucha niezbyt miło, bo podobno powiedziałam: „A po co ci ciociu ten smarkacz?”). Pamiętam, że pani Rakowa grała często Menueta G-dur
Paderewskiego, a ja, jako niespełna 4-latka próbowałam potem ten
utwór, nazywany przeze mnie „co
do minuty”, składać z zapamiętanych dźwięków, podobnie jak inne
kompozycje grane przez mamę.
To rodzice zauważyli moje zainteresowanie muzyką i gdyby nie oni,
tworząc mi warunki do rozwoju talentu, pewnie nie zostałabym koncertującą pianistką. Półżartem mówiąc, mój ojciec, który interesował
się astrologią, ponoć przewidział,
że zostanę artystką. Rybnik wreszcie był miejscem mojego pierwszego publicznego występu, dokładnie
6 kwietnia 1933 r. w Białej Sali Hotelu Polskiego (przy dzisiejszej ulicy Korfantego). Dwudziestominutowe może wystąpienie miało dopełnić recital skrzypcowy znanego już w Rybniku Antoniego Szafranka. Miałam wtedy „w repertuarze” właśnie menuet Paderewskiego, ale i poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” Ogińskiego, mazurka B-dur op. 6 Chopina
i kilka innych utworów. Grałam oczywiście bez
nut, bo ich nie znałam. Przed koncertem reklamowali go młodzi ludzie z tablicami z napisem
„Lidusia, najmłodsza pianistka”, co było wtedy
formą promocji i wyrazem wsparcia. Pamiętam,
że zawieziono mnie pod hotel samochodem,
a tatuś był bardzo zdenerwowany, bo nie wiadomo było, jak dziecko się zachowa. Ja zaś grałam
bez żadnej tremy, a kiedy po występie postawiono mnie na taborecie, razem z publicznością biłam sobie brawo! Kiedy miałam sześć lat, zaproszono mnie do udziału w muzycznej audycji dla
dzieci „Ciocia Fela ” w katowickim radiu, gdzie
zagrałem mazurka Chopina, prosząc, jak dorosła, poważna artystka, o możliwość rozegrania się
przed występem, co wszystkich bardzo ubawiło. Zarobiłam wtedy swoje pierwsze honorarium
w wysokości 10 zł. W srebrze! Rodzicom zawdzięczam też to, że oddali mnie w ręce najlepszych pedagogów, czego wymaga wczesna edukacja. O przesłuchanie mnie poprosili specjalizującą się w nauczaniu dzieci prof. Wandę Chmielowską z ówczesnego Śląskiego Konserwatorium
Muzycznego w Katowicach, która przyjeżdżała
do szkoły sióstr urszulanek na zajęcia umuzykalniające. Po latach, kiedy byłam już jej studentką,
Wacław Troszka

Naszą ubiegłoroczną rozmowę z okazji przyznania Pani tytułu honorowej obywatelki Rybnika zakończyła Pani zdaniem
„…i wciąż gram”. W 90. roku życia nic się nie
zmieniło – Pani wciąż gra…
Granie jest moim życiem i zapewne jest źródłem niezłej jeszcze kondycji. Ostatnich kilkanaście miesięcy było dla mnie bardzo pracowitych:
we wrześniu zainaugurowałam 51. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, a muszę dodać, że pół
wieku temu wystąpiłam również w jego pierwszej
edycji; zagrałam gościnnie na stworzonym przez
Zbigniewa Drzewieckiego, mojego dawnego mistrza, festiwalu w Sanoku, wystąpiłam w Filharmonii Narodowej oraz w Galerii Porczyńskich
z okazji wręczenia Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia dorocznej nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, którego
prezesem jest rybniczanin Józef Musioł, podobnie jak ja, laureat tytułu Honorowego Obywatela Rybnika. Dałam też dwa koncerty w Koszęcinie, z których jeden, majowy, został nagrany
dla radia. Dla radiowej Jedynki zagrałam też 10
czerwca w programie prowadzonym przez Adama Rozlacha. Na prośbę córki wybitnej pianistki
Haliny Czerny-Stefańskiej, której kolejna rocznica śmierci przypada w lipcu, zgodziłam się dać recital w Krakowie. W sierpniu zagram na festiwalu
w Dusznikach, w Katowicach na 20 października
planowany jest mój koncert w nowej sali NOSPR,
prowadzone są też rozmowy na temat ewentualnej inauguracji przeze mnie sezonu w Filharmonii Śląskiej. I ważny dla mnie koncert jubileuszowy w Rybniku, który ma się odbyć 28 października. Trudno powiedzieć, co ze względu na mój
wiek z tych planów wyniknie, podchodzę jednak do tego ze spokojem: co ma być, to będzie!

pani profesor wspominała, jak przyszła do nas
do domu w okresie Bożego Narodzenia i zastała
mnie z gwiazdką we włosach, a na pytanie: „Co
mi zagrasz, malutka?” pewna siebie odpowiedziałam: „A co sobie pani życzy!”. Prof. Chmielowska orzekła, że mam słuch absolutny i naukę
należy rozpocząć natychmiast. Rodzice zawozili mnie więc dwa razy w tygodniu do Katowic na
daleką ul. Chorzowską do pani profesor, a za postępy w nauce nagrodą była możliwość przytulenia się do niedźwiedzich skór, które leżały na
podłodze w jej mieszkaniu. Słabość do zwierząt
futerkowych: żywych i pluszaków została mi do
dziś. W 1935 r. przyjęto mnie na kurs przygotowawczy do konserwatorium, obniżając dla mnie
regulaminowy wiek, który wynosił dziesięć lat,
a ja miałam dopiero siedem. Na drugim roku
konserwatorium było już łatwiej finansowo, bo
otrzymałam stypendium od wojewody Grażyńskiego. Potem wybuchła wojna i wszystko się
skończyło.
Zanim przejdziemy do trudnego okresu
wojny, jak Pani wspomina Rybnik przedwojenny?
To było niewielkie, niespełna 30-tysięczne
miasto, o familijnej atmosferze, gdzie w pewnych kręgach wszyscy się znali. Na spacery chodziliśmy na Hasenhajdę (dzisiejsze Kozie Górki),
towarzyszyłam mamie u fryzjera Korbasiewicza, obserwując panie doktorowe, aptekarzowe, dyrektorowe – bo tak się do siebie zwracały,
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co mnie bardzo śmieszyło. Pamiętam hotel
Świerklaniec, sklepy w centrum miasta: Woolworth, żelazny Manneberga, cukierniczy Sobczyka, z butami Heidricha i Bata, Beyga z materiałami, gdzie mi się bardzo podobało, bo lubiłam się
stroić. Pamiętam obie szkoły, do których chodziłam: tę obok starego kościoła (dziś SP nr 9)
i nową, wtedy im. Piłsudskiego (dawna Hanka,
dziś ZS im. Frycza-Modrzewskiego), kościół św.
Antoniego, gdzie przystąpiłam do I komunii, brałam pierwszy ślub i w końcu pożegnałam rodziców i całkiem niedawno męża. Kościół, dziś bazylikę, miałam na wyciągnięcie ręki, bo mieszkaliśmy naprzeciwko, przy ul. Powstańców Śl.
Dziś nasz dom, z charakterystycznym pruskim
murem, jest w prywatnych rękach i czeka na remont. Przeżyłam tu piękne dzieciństwo, bo choć
byłam jedynaczką, mama dbała o mój kontakt
z rówieśnikami, którym odstępowałam zabawki. Ja wolałam fortepian.
Interesujące są związki z Rybnikiem Pani
rodziców. Nazwisko Grychtoł było w mieście rozpoznawalne, a mama pochodziła
ze Lwowa. Jak się poznali?
Mamusia wraz z siostrami często spędzały
wakacje w majątku wuja w tej okolicy. Najstarsza siostra mamy tu poznała swojego przyszłego męża, inżyniera w kopalni Ema w Radlinie,
dla niego zerwała zaręczyny we Lwowie i osiadła
w Rybniku. Mama więc często u niej bywała. Ojciec urodził się w Zabrzu w rodzinie górniczej,
a w czasie Powstań Śląskich i Plebiscytu był bliskim współpracownikiem Korfantego. W latach
20. i 30. był urzędnikiem w rybnickim starostwie
i właśnie do niego trafiła młoda lwowianka, która
zgubiła paszport. Na początku lat 20., przed Plebiscytem, przynależność Rybnika nie była ostatecznie ustalona, taki dokument był więc potrzebny. Karol Grychtoł powiedział: ta albo żadna i tak konsekwencją paszportowych perturbacji był ślub w 1923 r. i przenosiny mamy do Rybnika. Po wojnie w ramach repatriacji zjechały do
Rybnika jej pozostałe siostry i wszystkie są pochowane na rybnickim cmentarzu.
Kiedy wybuchła wojna, była Pani w najważniejszym dla muzyka okresie rozwojowym. Jak Pani przetrwała ten trudny czas?
Wojenne okoliczności, a przede wszystkim
utrudniony kontakt z instrumentem niemal wykluczał możliwość zostania koncertującą pianistką, o czym marzyłam. Kiedy wybuchła wojna byłam już z mamą w jej rodzinnych stronach,
a ojciec ze względu na współpracę z Korfantym
musiał się ukrywać. To był czas szybkiego dojrzewania i radzenia sobie w tych trudnych czasach.
Kiedy w 1940 r. Rosjanie zaczęli wywozić kresowych Polaków na Syberię, wróciłyśmy na Śląsk
i zamieszkałyśmy u siostry ojca w Dębieńsku
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Wielkim, a proboszcz z sąsiedniej parafii udostępnił mi na krótko, rozstrojone zresztą, pianino. Potem chodziłam piechotą 1,5 km do restauracji, gdzie był instrument, z którego pozwolono
mi korzystać. Było tam potwornie zimno i grałam
w rękawiczkach pod nieprzychylnym okiem restauratorki, która nie wiedzieć czemu obawiała
się o zgromadzone tam butelki wina. Przez półtora roku nie dotknęłam klawiszy, na szczęście
dowiedziałam się, że w Katowicach lekcji udziela znany nam z Rybnika Karol Szafranek i mimo
wszelkich ograniczeń jeździłam do niego przez
dwa lata z wielką dla mnie korzyścią. Z własnych
doświadczeń wiem, że determinacja i chęć osiągnięcia celu pokonują wszelkie przeszkody.
Po wojnie rozpoczęła Pani regularną edukację już w szkole wyższej?
Miałam dobrą bazę i tuż po wojnie kontynuowałam studia u prof. Wandy Chmielowskiej
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w
Katowicach. Mieszkałam na stancji, ale trzy dni
w tygodniu spędzałam w Rybniku. Nie miałam
tu jednak na czym ćwiczyć, bo Niemcy ogołocili
nasze mieszkanie ze wszystkiego, czego powoli dorabiali się moi rodzice. Z fortepianu również,
a o nowy nie było łatwo. Władze przydzielały talony na instrumenty poniemieckie na Ziemiach
Odzyskanych i taki, wraz z moim przyszłym
pierwszym mężem, skrzypkiem Pawłem Świętym, znaleźliśmy w Karpnikach k. Jeleniej Góry.
Miejscowy fryzjer ukrył go w górach. „Zdobyczny” instrument był w naszym domu przy ul. Powstańców aż do śmierci mamy w 1991 r., a potem przekazałam go zespołowi Śląsk w Koszęcinie. Ćwiczyłam na nim przed koncertami w Rybniku, a później, kiedy mieszkanie mamusi zostało zlikwidowane, korzystałam z fortepianu właśnie tu, w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie dziś
rozmawiamy. Katowicką szkołę ukończyłam w
1951 r. z najwyższym wyróżnieniem (podobne
laury zdobyli jedynie dwaj inni wybitni pianiści:
Tadeusz Żmudziński i Krystian Zimerman; dziś
takie wyróżnienie nie jest już nadawane), ale
kontynuowałam studia u prof. Zbigniewa Drzewieckiego. Jako dyplomowana pianistka zadebiutowałam w 1953 r. z Filharmonią Śląską, którą
prowadził Stanisław Skrowaczewski, pamiętam,
że grałam koncert Mozarta.
I świat stanął otworem?
Nie od razu. Największy wpływ na rozwój mojej kariery miał konkurs im. Schumana w Berlinie
w 1956 r., gdzie zdobyłam III nagrodę, a nie o rok
wcześniejszy V Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, którego zostałam laureatką (podobnie jak konkursów w Bolzano we Włoszech
w 1958 r. i Rio de Janeiro w 1959 r.) i który najczęściej łączony jest z moją osobą. Jednak w jury
konkursu chopinowskiego zasiadał znakomity

włoski pianista i pedagog Arturo Benedetti Michelangeli, który zwrócił na mnie uwagę i zaprosił
na prowadzone przez siebie kursy mistrzowskie.
Jeździłam do Włoch przez dwa lata i wiele się nauczyłam. Michelangelo mówił często: jak chcesz
być dobrą pianistką, ucz się u siebie. I to dziś potwierdzam, szczególnie jako pedagog – ponad 20
lat uczyłam na Uniwersytecie Gutenberga w Moguncji. Sukcesy przychodzą, kiedy interpretacja
muzyki jest wynikiem własnych przemyśleń i naznaczona własną osobowością. Ale trzeba mieć
dobrą bazę i ja ją miałam.
Jak postrzega Pani Rybnik dziś?
Widzę, że ma szczęście do dobrych gospodarzy, zadbany, rozwija się. Przy każdej wizycie jestem miło przyjmowana przez prezydenta, a przy
ostatnim spotkaniu otrzymałam pięknie wydaną monografię mojego rodzinnego miasta. Nadal chętnie do Rybnika przyjeżdżam i już na Paruszowcu czuję jego atmosferę. I zawsze tak było:
jak tylko zaczynało mnie nosić, mąż wiedział,
że wybieram się do Rybnika, do mamusi. Pozostało jeszcze kilka znajomych osób sprzed lat, jak
Eugenia Malikowa, z którą siedziałam w ławce
i która jest o jeden dzień młodsza ode mnie. Dziś
odwiedzam cmentarz, gdzie spoczęli i mama,
i mąż i spocznę ja. Na razie jestem aktywna i już
czekam na jubileuszowy koncert w październiku,
ale jestem przygotowana na wszystko.
Muzyce podporządkowała Pani całe
życie?
Miałam również życie osobiste, choć nigdy nie
zdecydowałam się na potomstwo. Nie mogłam
poświęcić dzieciom całego swojego czasu, a nie
chciałam, by były wychowywane przez nianie.
Musiałam dokonać wyboru, którego nie żałowałam. Dlatego po pięciu latach rozpadło się moje
pierwsze małżeństwo z pochodzącym z pobliskich Rydułtów skrzypkiem Pawłem Świętym,
który od życia oczekiwał czegoś innego. Ja postawiłam na karierę artystyczną. Z drugim mężem Januszem Ekiertem, muzykologiem i publicystą muzycznym również pracującym twórczo,
tworzyliśmy małą, ale rodzinę. Często prowadził
moje recitale, dużo podróżowaliśmy, ale również w czasie tournée artystycznych starałam
się zobaczyć coś więcej niż tylko salę koncertową. Dziś dzielę czas między Moguncję, Warszawę i trochę Rybnik, gdzie moją „rodziną” są państwo Norbert i Beata Prudlowie. W wieku 90 lat
wciąż gram, mam wokół siebie przyjaznych ludzi, więc uważam się za osobę spełnioną. Nawet gdy coś boli, mówię sobie, że mam sprawne
ręce, głowę oraz optymizm, który jest moją receptą na długowieczność.
Spisała i zredagowała
Wiesława Różańska
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Kulturalny wieczór z nagrodami
Laureatów tegorocznych nagród prezydenta Rybnika za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
i upowszechniania kultury dzielą pokolenia, co dowodzi, że pasja i kreatywność wieku nie mają.
wybitnych polskich fotografów, a rybniczanie mieli okazję poznać ich twórczość i dowiedzieć się czegoś więcej o okolicznościach powstania konkretnych fotografii.
W jubileuszowym roku 35-lecia pracy artystyczno-pedagogicznej Romany Kuczery, wyróżnionej prezydencką nagrodą dyrektorki Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II st. im. Antoniego i Karola Szafranków, głównym celem jest doprowadzenie do szczęśliwego końca planowanej budowy wymarzonej sali koncertowej. Znając determinację pani dyrektor prowadzącej z sukcesem szkołę, a także szkolną orkiestrę symfoniczną, to musi się
udać. W gronie laureatów znalazły się też osoby propagujące swoimi publikacjami historię rybnickich dzielnic.
Mieczysław Kula (ze względów zdrowotnych nie mógł

zdobył najważniejszą polską nagrodę muzyczną Fryderyka (w kategorii fonograficzny debiut roku w jazzie), został Człowiekiem Roku w kategorii kultura w plebiscycie
portalu rybnik.com.pl, a to zapewne nie wszystkie laury. Kuba jest absolwentem szkoły muzycznej Szafranków, którą przy okazji podziękowań nazwał niesamowitą.
I coś w tym jest. Lubiany i popularny zespół Chwila Nieuwagi (Martyna i Andrzej Czech, Piotr Kotas, Rafał Kierpiec, Bartłomiej Plewka, Marek Sochacki) od 10 lat jest
wierny folkowo-poetyckim klimatom z odrobiną jazzu.
Jak zapowiedzieli muzycy, odbierając wyróżnienie, bezkompromisowo nadal będą robić swoje. Staż artystyczny kolejnego laureata jest wielokrotnie dłuższy, bo Towarzystwo Śpiewacze Chór „Seraf” jest najstarszym
Wacław Troszka

Uroczystość wręczenia efektownych statuetek miała miejsce 30 maja w Teatrze Ziemi Rybnickiej z udziałem prezydenta Piotra Kuczery, który aż dwanaście razy
wspinał się po schodkach na scenę, by przekazać nagrodę i złożyć gratulacje. – Jacy my bogaci ofertą kulturalną. Miasto to nie tylko inwestycje, ale twórcza atmosfera,
za tworzenie której wszystkim laureatom dziękuję – mówił. Wyjście każdego z nich poprzedzone było filmową
wizytówką przybliżającą obszar ich działań artystycznych i kulturalnych, a są one niezwykle różnorodne. Zofia Basztoń od 22 lat jest pracownikiem Ogniska Pracy
Pozaszkolnej – zespołu Przygoda, prowadząc kapelę ludową oraz akompaniując kilku „przygodowym” grupom
tanecznym na akordeonie. Do zespołu trafiła już w wieku

Laureaci nagród w dziedzinie kultury, na zdj. z prezydentem Piotrem Kuczerą (z lewej) i kolejno – Nina Giba, Henryk Rojek, Joanna Spandel, Zofia Basztoń, Wacław Mickiewicz, Żaneta
Wojaczek, Romana Kuczera, Rafała Kierpiec, Ryszard Mazurek, Dominik Gajda, Wojciech Chowaniec, Martyna Czech, Andrzej Czech, Kuba Więcek i Bartłomiej Plewka
seniorskim, przyprowadzając tam swoje wnuki. Wnuki dorosły i wyrosły z Przygody, a ich babcia nadal w zespole „gra, śpiewa i złych humorów nie miewa”. W tym roku,
z okazji 80. urodzin, zespół zorganizował dla niej huczny
benefis w podzięce za niezwykłe zaangażowanie i za to,
że jest. Wojciech Chowaniec jest reżyserem i choreografem Centrum Sztuki i Rekreacji „Movytza”, a nagrodę otrzymał za przygotowanie plenerowego, multimedialnego spektaklu „Wodowisko”, ze świetlno-wodną instalacją wykorzystującą potencjał fontanny przed bazyliką
św. Antoniego. Widowisko-wodowisko miało promować
nową przestrzeń placu Jana Pawła II i dostarczyć widzom
artystycznych emocji i estetycznych przeżyć. Dominik
Gajda, fotograf i fotoreporter związany z „Nowinami”
i portalem rybnik.com.pl, sam nie lubi stać w świetle reflektorów, a woli, by obiektyw jego aparatu wycelowany był w miasto i wszystko, co się w nim dzieje. Dominik
angażuje się też w popularyzuję fotografii artystycznej.
Nina Giba, animatorka przedsięwzięć popularyzujących
fotografię jako ważną dziedzinę sztuki współczesnej, dała
się poznać jako pełna charyzmy i energii współorganizatorka Rybnickiego Festiwalu Fotografii. Tegorocznej, 15.
jubileuszowej edycji, towarzyszyło wydanie albumu „Historie fotografii opowiadane w Rybniku 2004-2018”.
Dzięki zaangażowaniu laureatki Rybnik gościł wielu
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nagrody odebrać osobiście), historyk i pedagog, jest autorem monografii Starych Boguszowic i innych opracowań związanych m.in. z historią oświaty w naszym regionie. Henryk Rojek ma w swoim dorobku m.in. kroniki dzielnic Niedobczyce i Popielów, a także publikacje
poświęcone historii okolicznych kopalń, parafii czy zespołów artystycznych. Wacław Mickiewicz od 40 lat
stoi za dyrygenckim pulpitem, animując i upowszechniając amatorski ruch chóralny. Od 35 lat prowadzi chór
im. Adama Mickiewicza (zbieżność nazwisk przypadkowa!) przy Domu Kultury w Niedobczycach, jest również
wiceprezesem Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków, angażując się w organizację Dni Cecyliańskich
oraz Festiwalu Muzycznego im. Henryka M. Góreckiego
„U źródeł sławy”. Związana z DK w Niedobczycach Joanna Spandel nagrodę otrzymała za nauczanie muzyki
oraz podejmowanie działań na rzecz rozwijania młodych
talentów i umuzykalniania młodzieży. Sama jest utalentowaną śpiewaczką (sopran) z doświadczeniami w Chórze Polskiego Radia w Krakowie, Operze i Filharmonii Krakowskiej czy chórze opery w Hamburgu; jest również dyrygentem chóralnym. Najgorętsze nazwisko i najmłodszy
laureat to saksofonista jazzowy Kuba Więcek. Ten rok
jest dla niego wyjątkowy: wydał debiutancką płytę „Another Raindrop” w prestiżowej serii Polish Jazz, za którą

amatorskim chórem w Rybniku i w tym roku obchodził
105. rocznicę założenia. Podobnie jak wiele innych zespołów śpiewaczych tamtych czasów, chór Seraf był ostoją patriotyzmu i strażnikiem śląskości. Dziś chór aktywnie i z sukcesami bierze udział w festiwalach, konkursach
i przeglądach, podtrzymując śpiewacze tradycje regionu;
koncertuje również za granicą. Nagrodę odebrali wspólnie prowadząca chór Żaneta Wojaczek oraz prezes towarzystwa Ryszard Mazurek.
• • •
Mocne wejście ogólnie znaną pieśnią „Wróć do Sorrento” miał Jacek Wójcicki, który przyjechał z doborowym, choć niewielkim zespołem muzycznym i wystąpił
po części oficjalnej wręczenia nagród. Popularny „Pan Tenorek” (postać z programu TV dla dzieci „Budzik”) trzyma
formę i bez trudu porusza się w wielu estradowych konwencjach: od przedwojennych hitów filmowych i kabaretowych poprzez repertuar Piwnicy Pod Baranami z nieśmiertelną „Karuzelą z madonnami”, przeboje operetkowe aż po współczesne piosenki napisane specjalnie dla
niego. A wszystko okraszone wielkim głosem i wdziękiem, talentem gawędziarskim i świetnym aktorstwem
oraz dystansem do siebie i stereotypowych zadrażnień
na linii Kraków – Warszawa, słowem kulturalne nagrody uwieńczył kulturalny artysta.
(r)
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Turner inspirował w 27 krajach
„Patronował” jej uważany za prekursora impresjonizmu, znany przede wszystkim z romantycznych pejzaży, XIX-wieczny angielski
malarz William Turner. Jego obrazy zainspirowały młodych artystów z 27 krajów, którzy
na rybnicki konkurs przesłali 3030 prac (m.in.
z Turcji, Stanów Zjednoczonych, Chin, Białorusi, Sri Lanki i Azerbejdżanu). Oceniło je młodzieżowe jury złożone z uczestników działającej w
MDK-u pracowni Creatio prowadzonej przez
pomysłodawczynię konkursu, co było dla młodych ludzi nie lada wyzwaniem. Ostatecznie

wyłoniono 153 finalistów w wieku od 7 do 21
lat, a wśród 32 nagrodzonych znalazła się trójka rybniczan: Krzysztof Kaletka, Matylda Fojcik, podopieczna Barbary Budki z Teatru Ziemi Rybnickiej i Lena Gabriel, która w OPP Zespół Przygoda maluje pod okiem Krystyny Komorowskiej. – Lenka jest niepokorna, ale właśnie z takich niepokornych dzieci często wyrastają genialni twórcy. „Przerabiałam” setki niesfornych uczniów: niełatwo się z nimi pracuje,
ale to oni mają odwagę pokazać coś swojego,
oryginalnego. W tym kierunku podąża sztuka.

Rybniczanie w Barze

Z okazji 250. rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej (17681772) w mieście Bar na Podolu, które od 2007 r. jest miastem partnerskim Rybnika, odbyły się uroczystości, w których udział wzięli rybniczanie. Rocznicowe uroczystości powiązano z 18. Dniami
Kultury Polskiej. Władze samorządowe Rybnika reprezentowali wiceprezydent Piotr Masłowski oraz radni Krystyna Wałach i Mariusz Wiśniewski,
a w Barze gościli również członkowie Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Rybnik – Europa” oraz ekipa artystyczna: chór Bel Canto z Zespołu Szkół im. Powstańców Śl. pod dyrekcją Lidii Marszolik oraz
grupa plastyczna prowadzona przez malarkę Marię Budny-Malczewską.
Wysoką rangę tego wydarzenia podkreśliła obecność przedstawicieli polskiego parlamentu, Wspólnoty Polskiej, konsula generalnego RP w Winnicy oraz duchowieństwa. Uroczystości odbyły się w skupiającym rodziny o polskich korzeniach barskim Domu Polskim, którego dyrektorem jest
Małgorzata Miedwiediewa, która już wielokrotnie odwiedziła Rybnik. Orga-
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Wśród nagrodzonych w międzynarodowym
konkursie plastycznym znalazła się ośmioletnia
Lena Gabriel, która w „Przygodzie” maluje pod
okiem Krystyny Komorowskiej (po prawej), a na
uroczystość rozdania nagród przyszła z mamą
Wielcy artyści też byli niepokorni, sprzeciwiali
się trendom, często nie zgadzali się ze swoimi
mistrzami – mówi Krystyna Komorowska. Pokonkursową wystawę można oglądać w TZR
do 20 sierpnia.
(D)

nizatorem uroczystości ze wsparciem miasta, którego merem jest znany
w Rybniku Artur Cyciurski, było Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe
Stowarzyszenie Polaków im. Konfederacji Barskiej z prezes Heleną Czerniak. W programie oficjalnych uroczystości była m.in. konferencja naukowa związana tematycznie z konfederacją, jej historycznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami, odsłonięcie pamiątkowej tablicy i złożenie kwiatów na mogiłach żołnierzy marszałka Piłsudskiego. Główną częścią koncertu galowego był występ rybnickiego chóru Bel Canto, który zaprezentował się jeszcze w kilku innych miejscach: barskich kościołach, a także
w Kamieńcu Podolskim i Chocimiu, które to historyczne miejsca rybnicka
delegacja zwiedziła. Swój program miała również grupa plastyczna, która
we współpracy z kolegami z drugiego miasta partnerskiego Baru – Kwidzyna – oraz z miejscowymi plastykami amatorami przygotowali plener
malarski pod hasłem „Bar – kolebką Konfederacji’. Część polskiej delegacji była goszczona przez polskie rodziny i rybniczanie zgodnie podkreślają ich niezwykłą serdeczność, podobnie zresztą jak i innych spotykanych mieszkańców Ukrainy.
(r)

Dni Rybnika w Dorsten
cik, a także pedagodzy Magda Pilarczyk i Elżbieta Kolorz
oraz akompaniujący całej grupie Robert Czech Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych, a w podwójnej roli – szefowej
ogniska i członkini Stowarzyszenia Rybnik-Europa towarzyszyła im Łucja Stawarska. Po raz pierwszy w Dorsten
swoje zdjęcia w liczbie prawie 150 przedstawił na wystawie w siedzibie banku Sparkasse Janusz Rzymanek,
od lat dokumentujący poprzez fotografie i filmy Rybnik
i wydarzenia, jakie mają w nim miejsce. Fotografie prezentowały historię partnerstwa naszych miast, łączącą je górniczą tradycję, a także wydarzenia kulturalne

przekonujące, że w Rybniku gra nie tylko muzyka. Mieszkańcy Dorsten mogli oglądać zdjęcia przez kilka tygodni.
Członkowie stowarzyszenia mieli też okazję obejrzeć
w oryginalnej galerii Gasometer w Oberhusen wystawę
o tematyce wysokogórskiej, której bohaterem był szczyt
alpejski Matterhorn o wysokości prawie 4,5 tys. metrów.
W programie Dni Rybnika była również wystawa kwiatów
organizowana przez Piotra Wistubę, prezesa Rybnickiego Klubu Miłośników Kwiatów, znanego hodowcę i pasjonata, ale ze względu na późniejszy okres kwitnienia,
kwiaty pojawią się w Dorsten dopiero w lipcu.
(r)

Arch. pryw.

W dorocznych Dniach Starówki w partnerskim
niemieckim Dorsten, których częścią były tradycyjnie Dni Rybnika, wzięła udział delegacja naszego miasta z prezydentem Piotrem Kuczerą i kilkoma radnymi, a także zaproszeni przez Koło Przyjaciół Rybnika w Dorsten członkowie Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Rybnik – Europa” oraz grupa artystyczna. Dziewczęcy zespół taneczny Flex z Młodzieżowego Domu Kultury z prowadzącą Moniką Floryszak wystąpił zarówno w czasie głównego
koncertu w sali Forum VHS, jak i na festynie na dorsteńskim rynku, a zaprzyjaźniony z grupą niemiecki zespół
TSG, który gościł w Rybniku rok temu, zabrał rybniczanki
na wycieczkę po okolicy. Okazję do zaprezentowania się
w Dorsten mieli też uczniowie Stowarzyszenia Ognisk
Muzycznych w Rybniku – wokaliści Edyta Kupińska, Barbara Michalik i grający dodatkowo na gitarze Maciej Foj-
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– To konkurs o światowym zasięgu; w tym samym czasie w 27 krajach młodzi
ludzie tworzą prace inspirowane twórczością jednego artysty – mówi Aldona
Kaczmarczyk-Kołucka z Młodzieżowego Domu Kultury, pomysłodawczyni
cieszącego się dużą popularnością Międzynarodowego Biennale Twórczości
Dzieci i Młodzieży z cyklu „Wielcy znani i nieznani”. 12 czerwca w Teatrze Ziemi
Rybnickiej odbył się finał jego 15. edycji.

Wernisaż wystawy zdjęć Janusza Rzymanka;
na zdjęciu (od lewej) radna Krystyna Wałach,
przewodniczący Koła Przyjaciół Rybnik – Dorsten
Adam Juzek, autor fotografii, burmistrz Dorsten
Tobias Stockhoff oraz rybnickie radne Krystyna
Stokłosa i Małgorzata Piaskowy
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Dzień Dziecka w kolorach holi
Sporo frajdy mieli uczestnicy Rybnikolandii – plenerowej zabawy, która w piątek 1 czerwca ściągnęła do Kampusu
przy ul. Rudzkiej tłumy młodych rybniczan i rodziców części z nich.
sie już w przeddzień koncertu. Piosenkarz
wystąpił w Rybniku w ramach rozpoczętej
w maju trasy koncertowej „Happyhard”.
– Dlaczego hard? Bo lubimy rockowe granie i takie właśnie mocne dźwięki od zawsze brzmią w naszych duszach. Utwory,
które słyszycie w radio i na płytach, to jedno, a sposób, w jaki możemy je zinterpretować na scenie, to właśnie nasz pomysł
na tę trasę, której nazwa zawiera też słowo happy. Dlaczego? Bo grając tak mocne
dźwięki, chcemy wywołać uśmiechy na waszych twarzach. Chcielibyśmy, abyście wyszli z tego koncertu szczęśliwsi – mówił Dawid Kwiatkowski do swoich fanów, a sądząc
po reakcjach z pewnością tak było. Publiczność chóralnie odśpiewała każdą piosenkę ze swoim idolem, nazywanym
przez fanki polskim Justinem Bieberem. Koncert w Kampusie co rusz
przerywały wrzaski, piski i głośnie
wyznania miłości, a Dawid zrobił
wszystko, by koncert na długo pozostał w pamięci nastolatek, łącznie z wyrzuceniem w tłum koszulki,
w której występował. Podczas bisu
w powietrze pofrunęły też różnokolorowe proszki holi, które od wczesnego popołudnia spowijały świętujących Dzień Dziecka w Kampusie.
(D), (S)
Bożyszcze nastolatek Dawid
Kwiatkowski. Na jego występ w Rybniku
fanki czekały od trzech lat

Jedną z największych atrakcji Rybnikolandii
były wielobarwne proszki holi, które
wyrzucane w powietrze tworzyły mieniące
się jaskrawymi kolorami chmury
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w czasie Dni Rybnika i od tamtego koncertu przynajmniej raz w tygodniu odbieraliśmy
maila z pytaniem, kiedy Dawid znów zaśpiewa w Rybniku. Wykorzystaliśmy więc okazję, jaką była chęć zaprezentowania rybnickiej publiczności Michaliny Porszke, uczestniczki programu „The Voice Kids”. Pomysł
był taki, by w tym samym koncercie wystąpił też któryś z jurorów tego telewizyjnego
show i tak się szczęśliwie złożyło, że właśnie Dawid Kwiatkowski dysponował wolnym terminem – mówi Julia Wójcik z biura
kultury o kulisach organizacji koncertu w ramach Rybnikolandii. Decyzja ta z pewnością
uszczęśliwiła fanki 22-letniego wokalisty, a
najwierniejsze z nich, by zająć jak najlepsze
miejsca pod sceną, pojawiły się w Kampu-

Sabina Horzela-Piskula

Jedno jest pewne: było rodzinnie, młodzieżowo, głośno i bardzo kolorowo. Przygotowane w Kampusie atrakcje przypadły
do gustu dzieciom w różnym wieku. Kilkulatkowie z godną pozazdroszczenia energią
korzystali z dmuchańców, animacji i przejażdżek zielono-różową kolejką. Nieco starsi, w interaktywnej kapsule przygód stawali się pilotami śmigłowców lub kierowcami Formuły 1. Wszyscy zajadali się lodami,
watą cukrową, ciepłymi przekąskami, a także serwowanymi przez Bistro z Ikrą naleśnikami. Dużą frajdę uczestnikom czerwcowego święta sprawiły wielobarwne proszki holi,
rodzaj sypkiego, nietoksycznego pudru. Wyrzucany w powietrze tworzy mieniące się jaskrawymi kolorami chmury, które opadając
barwią wszystko i wszystkich od
stóp do głów. Szaleństwo wzajemnego obsypywania się nie miało końca. Różnorodna była też płynąca ze sceny muzyka. Wystąpiły
grupy z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”, a podczas bajkowego koncertu „W krainie dźwięków” można było wysłuchać piosenek z popularnych kreskówek.
Wspólnie z zespołem Remedium
zaśpiewała też Michalina Porszke, nastoletnia rybniczanka, która niedawno próbowała swych sił
w telewizyjnym talent show „The
Voice Kids”.
– Dawid Kwiatkowski wystąpił
w naszym mieście trzy lata temu

Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

Dominika Ingram-Nowaczyk

– Nie mamy podpisanej umowy z firmą wywożącą śmieci, bo
w naszym laboratorium wszystko „chomikujemy”. Odpadom
dajemy drugie, naukowe życie – mówił Michał Szydłowski,
członek kilkuosobowej ekipy Pana Korka, która 25 maja wraz
z uczestnikami szóstej edycji zorganizowanego przez Festiwalu
Nauki, przeprowadzała w Kampusie nietuzinkowe eksperymenty.

Nauka (nie tylko) ze śmietnika
atrakcje zadbały m.in.:
Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”
– Odpadom dajemy drugie, naukowe życie – to dewiza ekipy Pana Korka,
z Torunia, Planetarium
która uczyła dzieci jak z tekturowej tuby, gumowych rękawiczek i plastikowej
z Ostrawy, Uniwersytet
słomki wykonać aerofon
Rozwoju z Chorzowa, gruw nich 23 rybnickie placówki oświatowe, któpa „Eksperymentatorzy” z Katowic, rybnickie
rych uczniowie w ciągu pół roku zebrali w suLaboratorium Trzaskodźwięków, fundacja Mały
mie 66 ton makulatury. Zwyciężyło PrzedszkoInżynier z Poznania oraz Maciej Kluza z Uniwerle nr 17 ze Smolnej (zebrali prawie 8 ton, niemal
sytetu Jagiellońskiego. O sztucznej inteligen49 kg na jednego przedszkolaka), przed Przedcji opowiadał natomiast popularyzator fizyki
szkolem nr 41 z dzielnicy Maroko-Nowiny i ZeTomasz Rożek, zaś o ryzykownych zachowaspołem Szkolno-Przedszkolnym nr 13 z Rybniach i bezpieczeństwie podczas wakacji strażnickiej Kuźni. Festiwal Nauki przygotował urząd
nicy miejscy i policjanci, a Rybnicki Sztab Ramiasta przy wsparciu Uniwersytetu Ekonotownictwa pokazał jak udzielać pierwszej pomicznego, Politechniki Śląskiej i wolontariuszy
mocy. Rozstrzygnięto też konkurs „Makulaturę
z rybnickich szkół średnich.
(D)
zbieramy – o środowisko dbamy”. Udział wzięły

Studia dla ciekawskich

Na której z rybnickich uczelni można konstruować wybuchające wulkany, obserwować, jak drga ziemia w Afryce, albo samodzielnie przygotowywać pachnące mydła?
Odpowiedź jest prosta: na Rybnickim Uniwersytecie Dziecięcym, który 9 czerwca uroczyście podsumował drugi rok działalności.
Na pomysł stworzenia uczelni-stowarzyszenia,
która za cel stawia sobie rozbudzanie dziecięcej
ciekawości, wpadły Janina Wystub, była dyrektorka I LO, która wcześniej podobny uniwersytet
uruchomiła w Raciborzu, oraz radna Mirela Szutka.
Wspomagane przez wolontariuszy m.in. z Zespołu Szkół nr 3 na Nowinach dbają o to, by przekonać najmłodszych rybnickich studentów, że nauka
może być fascynującą przygodą. W RUD prelekcje,
wycieczki edukacyjne i warsztaty z różnych dziedzin prowadzą bowiem wykładowcy akademiccy,
którzy mają nie tylko solidną wiedzę, ale potra-

fią też niełatwe zagadnienia przekazać w sposób
przykuwający uwagę dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
W drugim roku w zajęciach dziecięcego uniwersytetu wzięło udział 87 chłopców i 75 dziewcząt. – Mieliśmy po cztery wykłady i pokazy, dwanaście warsztatów tematycznych, trzy laboratoria,
dwa wyjazdy dydaktyczne, a także dwa wykłady
dla rodziców naszych studentów: o tym, jak skutecznie porozumiewać się z dziećmi i jak radzić
sobie ze stresem – wylicza Janina Wystub. Podczas zajęć, które odbywały się w soboty, średnio
dwa razy w miesiącu, dzieci dowiedziały się m.in.

o nowoczesnych materiałach, które myślą, skąd
bierze się mydło i jakie zdolności mają nietoperze, a w ramach projektu dofinansowanego przez
miasto wyjechały do Instytutu Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk w Raciborzu. Mali studenci odwiedzili też lotnisko w Gotartowicach, a kilkoro z nich
wzięło udział w całkiem poważnej konferencji na
temat smogu. Albert Einstein powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Dbajcie więc
o wiedzę, ale nie zapominajcie też o wyobraźni –
powiedział dzieciom Stefan Makosz, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej, w którego murach przy ul. Kościuszki
odbywa się większość zajęć RUD. Zapisy na zajęcia
w kolejnym roku akademickim ruszą w drugiej połowie sierpnia. Szczegółowe informacje na stronie
internetowej (www.uniwersytetdzieciecy.rybnik.
pl) oraz na Facebooku.
(D)

Studenci Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego zakończyli
rok akademicki wspólnym zdjęciem
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Aparat fotograficzny ze zużytego kartonu
albo butelkowa rakieta – pomocnicy Pana Korka pokazywali niemal dwóm tysiącom dzieci
z rybnickich szkół podstawowych i przedszkoli,
jak z kilku zwykłych, niepotrzebnych już przedmiotów, wykonać niezwykłe urządzenia. – Nasze eksperymenty są bezpieczne, tanie i łatwe
do wykonania. Wykorzystując odpady, przeprowadzamy doświadczenia z nauk przyrodniczych, w prosty sposób wyjaśniamy np. zasady dynamiki Newtona. Niestety wiele dzieci ma
mniejsze niż kiedyś zdolności manualne; tablet
obsługują bez problemu, ale wycięcie czegoś
z papieru sprawia im trudność – dodaje Michał
Szydłowski. Dzieci uczestnicząc w pokazach
i ćwiczeniach zgłębiały wiedzę z biologii, chemii, fizyki, matematyki i astronomii. O naukowe
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Klub na 16. urodziny
Pani Regina ma już kilka pomysłów. – Kalambury, karty i rozmowy przy kawce lub herbatce.
Chciałabym też, żeby każdy mógł tutaj rozwijać własne zainteresowania lub znaleźć zupełnie nowe
hobby – mówi Regina Korycka z Boguszowic Osiedla i zapewnia, że razem ze swoimi sąsiadkami
będzie częstym gościem nowo otwartego osiedlowego klubu seniora przy ul. Patriotów 11
w dzielnicy Boguszowice Osiedle. To najmłodsze dziecko „17-tki”, stowarzyszenia, które od 16 lat
zmienia miasto i jego mieszkańców.

Nie tylko dla seniorów

– Otwieramy ten klub nie dlatego, że dostaliśmy dotację lub grant, ale dlatego, że on po prostu jest tutaj potrzebny – mówił radny Mariusz
Wiśniewski, założyciel „17-tki” i dyrektor prowadzonych przez nią placówek. Klub mieści się
w budynku przy ul. Patriotów, w pomieszczeniach
zajmowanych wcześniej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. – Przez kilka lat pomieszczenia te
stały puste, więc mieliśmy tu trochę roboty. Największy kłopot sprawiła nam instalacja elektryczna, z powodu której otwarcie klubu opóźniło się
o dwa tygodnie – mówi Mariusz Wiśniewski. W remont „17-tka” zainwestowała własne
środki, a w prace zaangażowali się jej członkowie, m.in. Kamil Szumiak, wiceprezes i lider pedagogów ulicy oraz Mirosław Izydorski wolontariusz stowarzyszenia. To głównie dzięki ich pracy najstarsi mieszkańcy osiedla mogą
już korzystać z czterech niewielkich pomieszczeń, z kuchnią i łazienką (łącznie 75 m kw.),
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wyposażonych w meble z banku drugiej ręki. –
Chciałbym, żeby klub działał na zasadzie kawiaNie tylko z ofertami pracy
renki społecznej, do której można wstąpić o każPierwszy w województwie, a kto wie, może nadej porze, by się spotkać i poklachać, wypić kawę,
wet w kraju, Klub Ukraiński w centrum miasta – to
ale też żeby zintegrować się w czasie międzykolejny pomysł społeczników. To właśnie tam
pokoleniowych zajęć. Docelowo chcemy, żeby
to miejsce nie generowało kosztów.
Planujemy przekazać tę przestrzeń
seniorom, tak by
oni również partycypowali w kosztach jej utrzymania, na przykład wykupując kartę klubową – mówi Mariusz Wiśniewski.
„17-tka” od lat planowała uruchomienie takiego klubu,
a pomysł ten udało
się połączyć z wizją Joanny BulanPomieszczenia osiedlowego klubu seniora zaprezentowała „brygada remontowa”
dry z Nowin, autorpodczas 16. urodzin „17-tki”
ki zrealizowanego
Ukraińcy pracujący w Rybniku i okolicach mieliby
w ubiegłym roku projektu „Bajki słuchajki” (dzieotrzymać poradę prawną, wsparcie psychologiczci, dorośli i seniorzy razem stworzyli ilustrowany
ne, pomoc w poszukiwaniu rzetelnych ofert pracy
audiobook (więcej w sierpniowym wydaniu „GR”).
i zakwaterowania, a przy okazji mogliby się spo– Brakowało nam odpowiedniego miejsca do pratkać, porozmawiać i zapoznać się z tym, co ofecy i spotkań. W rozmowie z szefostwem „17-tki”
ruje nasze miasto. – W samym Rybniku jest obecpadła propozycja stworzenia takiego miejsca
nie około 2 tys. pracujących legalnie Ukraińców,
w Boguszowicach. I udało się. Jestem fanką
a z pewnością będzie ich więcej. 30 lat temu Polawspółpracy międzypokoleniowej. Zależy mi rówcy w Niemczech byli dokładnie w takiej samej sytunież na tym, by zapraszać do klubu lokalnych paacji – oni powtarzają naszą historię. Wstydem byłosjonatów – mówi Joanna Bulandra.
by nie wyciągnąć do nich ręki, szczególnie że Rybnik ma dwóch ukraińskich partnerów – Bar i IwaNie tylko dla rodziców
no-Frankiwsk i jest budowany również przez UkraW remontowanym właśnie budynku dermatoińców. Myślimy nie tylko o dyżurach prawnika i psylogii dawnego szpitala Juliusz funkcjonować bęchologa, bo rozłąka to zawsze trauma, ale też o prodzie Centrum Wsparcia Rodziny, a swoją siedzibę
pozycjach spędzania wolnego czasu. Chcemy pobędą tam mieć Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępkazać, że Rybnik może im zaoferować coś więcej
czej i filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjneniż tylko... plac budowy – mówi Mariusz Wiśniewgo. Na piętrze realizowany będzie projekt, za któski z nadzieją, że klub ruszy jeszcze w tym roku.
rym stoi nie kto inny, jak stowarzyszenie „17-tka”
A już w sierpniu Klub Ukraiński zostanie przeoraz jego trzej partnerzy: Stowarzyszenie Rodzin
testowany w Halo! Rybnik, gdzie raz w tygodniu
Zastępczych „Serduchowo”, Stowarzyszenie RaUkraińcy z udziałem tłumacza będą mogli skozem i wspomniany ORPZ. Od września wspólrzystać z porad prawnych i ofert spędzania wolnie poprowadzą tam Rybnicką Akademię Rodzinego czasu.
ny. – Planujemy m.in. otwarcie gabinetu psychoSabina Horzela-Piskula
onkologii, zapewniającego pomoc psychologiczną
Sabina Horzela-Piskula

– Kiedy ma się marzenia, można wszystko – zapewnia Grzegorz Głupczyk, prezes „17-tki”, tłumacząc niegasnący zapał, jaki od lat towarzyszy tej
jednej z największych dziś rybnickich organizacji
pozarządowych. Przypomnijmy: „17-tka” to cztery
placówki wsparcia dziennego (klub „17-tka”, Śródmieście, Nowiny i Niewiadom), „Ekipa z placu” czyli
pedagodzy ulicy, Młodzieżowy Klub Środowiskowy
„Maszkeciarnia”, Klub Integracji Społecznej „SR”,
Rybnicki Bank Drugiej Ręki, no i przede wszystkim
ponadczterdziestoosobowa kadra, a ostatnio także uczestnicy programu „Rybnik reWITA”, który
stowarzyszenie realizuje w Niewiadomiu, Niedobczycach i w Paruszowcu-Piaskach. – Od stycznia 2019 roku program obejmie również mieszkańców Boguszowic Osiedla – zapowiedział prezes
„17-tki” podczas 16. urodzin stowarzyszenia, które świętowano wspólnie z podopiecznymi wszystkich placówek i zaproszonymi gośćmi 3 czerwca
na boisku SP nr 18. Czego tam nie było – poszukiwanie skarbów z użyciem wykrywacza metalu,
pokazy strażaków, a do tego rekordowa licytacja,
w której krzesło z napisem „Gra o tron” i autografami rybnickich VIP-ów kupili za 1900 zł Wioletta Gądek i Rafał Augustyński, wieloletni przyjaciele „17-tki”, wspierając w ten sposób letni wypoczynek dzieci. Urodziny były też okazją do prezentacji osiedlowego klubu seniora – najnowszej
inicjatywy „17-tki”.

osobom w trakcie albo tuż po leczeniu nowotworowym, bo takiego miejsca w Rybniku brakuje.
Chcemy poprowadzić tam również punkt wsparcia
i terapii dla osób, którym albo urodziło się dziecko niepełnosprawne, albo właśnie dowiadują się
o takiej perspektywie – mówi Mariusz Wiśniewski. Warto dodać, że 1 czerwca projektowi Rybnicka Akademia Rodziny przyznano unijne dofinansowanie w wysokości ponad 1,8 mln zł, ale to
niejedyne plany „17-tki”.
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Drach obsadzony
W Teatrze Śląskim trwają prace nad inscenizacją śląskiej
powieści „Drach” Szczepana Twardocha.
Jak informuje Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego reżyserujący przedstawienie, wszystko wskazuje na to, że główne role
zagrają urodzony w Chorzowie, a znany głównie z ról drugoplanowych Andrzej Mastalerz (53 lata), który zagrał w takich filmach jak:
„Zmruż oczy”, „Dzień świra” czy „Angelus” oraz pochodzący z Tarnowskich Gór Eryk Lubos (43 lata), którego znamy m.in. z „Drogówki”, „Boiska bezdomnych” oraz serialu „Ojciec Mateusz”. Mastalerz
ma zagrać tytułowego Dracha, zaś Lubos Józefa Magnora. Na scenie ma się też pojawić pochodząca z Zabrza Justyna Święs, która z
Kubą Karasiem tworzy grający electropop zespół The Dumplings.
Po wyborze ostatecznej wersji tekstu trwają próby czytane. Po
dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie zespół teatralny wróci do
pracy nad inscenizacją z początkiem września. Premierę przedstawienia zobaczymy jesienią, w czasie październikowych Rybnickich Dni Literatury. (WaT)

Zostanie pięć

22 czerwca, a zatem już po zamknięciu tego wydania „GR”,
mieli się zebrać członkowie kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” i spośród 126 zgłoszonych do konkursu książek wskazać pięć tytułów nominowanych do Juliusza. Zwycięzcę trzeciej edycji konkursu poznamy w czasie październikowych
Rybnickich Dni Literatury.
(WaT)

Kulturalnym skrótem

• 8 czerwca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku zakończyły się zajęcia biblioterapeutyczne realizowane w roku
szkolnym 2017/2018 na podstawie programu „Umiejętności społeczne uczniów”.
W zabawach i zajęciach z tekstem literackim, prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza Justynę Miłkowską, uczestniczyli
uczniowie rybnickiego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego. Zagadnienia poruszane na zajęciach dotyczyły m.in. integracji z grupą, przyjaźni, pokonywania słabości
i lęków, opiekowania się innymi oraz radzenia
sobie ze złością i agresją. W ich trakcie wy- • Raj NajNaj – Letnia Akademia Malucha to nowa
inicjatywa Domu Kultury w Chwałowicach,
korzystywano też muzykoterapię i plastywpisująca się w znany w Europie nurt konkoterapię. Prace wykonane przez uczestnicepcji teatru oraz warsztatów dla najnajmków zajęć można oglądać w czytelni bibliołodszych widzów. Rybnicki festiwal dla dzieteki do końca wakacji.
ci i ich rodziców to cykl spektakli i twórczych
• Piosenki Astrid Lindgren o Pippi Pończoszandziałań dostosowanych do możliwości perce, Ronji czy Emilu ze Smalandii zabrzmiały w
cepcyjnych dzieci w wieku 0 do 5 lat, a takczasie koncertu kończącego drugi etap proże wykład dla rodziców oraz wystawa ilustrajektu społecznego Świetne Dzieciaki, macji i fotografii. Imprezę zaplanowano na sobojącego na celu wsparcie dzieci z niepełnotę 30 czerwca (od godz. 12 do 19) i niedzielę
sprawnościami i ich rodziny oraz integra1 lipca (od 11 do 17) – szczegóły na stronie
cję poprzez sztukę. Jego inicjatorem jest
internetowej dkchwalowice.
stowarzyszenie Śląskie Perły, a uczestniczą
(S)
w nim nie tylko niepełnosprawni młodzi

Filharmonia dla młodych
Filharmonia Rybnicka od wielu lat angażuje się w edukację muzyczną młodzieży i to zarówno poprzez towarzyszenie uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w czasie koncertów, jak i poprzez organizację koncertów edukacyjnych dla szerokiego grona przyszłych
odbiorców muzyki klasycznej.
rego wykonanie „Błękitnej rapsodii” George’a
Gershwina wywołało burzę oklasków i owację
na stojąco; świetnie zaprezentowała się w II
Koncercie skrzypcowym Wieniawskiego Katarzyna Pokrzywa (kl. skrzypiec Renaty Mielimąki), której drugą pasją są szachy, choć ostatnio
przegrywające z muzyką. Bardzo dobry występ
zaliczyła altowiolistka Wiktoria Trzebowska (kl.
Piotr Bukartyk

W majowym koncercie w Teatrze Ziemi Rybnickiej z cyklu „Wielkie dzieła, młodzi wykonawcy”, którego solistami są tradycyjnie wyróżniający się uczniowie szkoły, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, z towarzyszeniem FR wystąpiło ośmioro instrumentalistów. Największe wrażenie zrobił Adam Dzierżęga (klasa fortepianu Katarzyny Balon), któ-

Młodzi instrumentaliści grający wielkie dzieła: Adam Dzierżęga, Szymon Surowiec, Jakub Langrzyk, Dominik
Marszałek, Katarzyna Pokrzywa, Bernadeta Heflinger, Anna Kolbusz, Wiktoria Trzebowska
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ludzie z Rybnika i okolic, ale też ich zdrowi
koledzy, bo celem projektu ma być integracja. W jego pierwszym etapie zbierano zdjęcia do albumu Świetne Dzieciaki, zapoznając się z historiami niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin oraz przeciwnościami, z jakimi
muszą zmagać się na co dzień. Drugi etap
projektu to program artystyczny, który zaprezentowano 16 czerwca w Klubie Kultury
Harcówka w Ligocie-Ligockiej Kuźni, gdzie
wystąpiła grupa integracyjna Świetne Dzieciaki z towarzyszeniem zespołu Coincidence. W kolejnym etapie ma powstać książka
z opowiadaniami rodziców i samych dzieci.

Rafała Woźniaka), która jednocześnie studiuje
u Dariusza Korcza na Uniwersytecie Muzycznym w Katowicach. Ale równie dobrze wypadli: Dominik Marszałek (kl. Jana Ludwika), który wykonał koncert obojowy czeskiego kompozytora Franciszka Jiranka, gitarzystka Anna
Kolbusz (kl. Franciszka Wieczorka) prezentując się w koncercie Maria Castelnuovo-Tedesco na gitarę z orkiestrą, drugi pianista z klasy
Katarzyny Balon Szymon Surowiec w koncercie Roberta Schumanna, puzonista Jakub Langrzyk (kl. Sebastiana Wieczorka) grając Fantazję na puzon Zygmunta Stojewskiego i Bernadeta Heflinger (kl. Ariadny Łęckiej), która wykonała koncert na wiolonczelę Edwarda Elgara. Wszystkim dodawał otuchy dobrym słowem
i empatycznym podejściem prowadzący orkiestrę maestro Sławomir Chrzanowski.
Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków, w ramach którego funkcjonuje FR, zorganizowało w ostatnich latach kilka koncertów edukacyjnych, współfinansowanych przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety, dalszych środków ministerialnych
zabrakło. Towarzystwo planuje jednak kolejne koncerty przy wsparciu miasta, co na razie
jest rozważane. Pewny jest koncert we wrześniu poświęcony 100-leciu odzyskania przez
Polskę niepodległości.
(r)
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Kobieta – Maszyna
— Zainspirowały nas kobiety, które pracowały w tej kopalni. Wszystkie dobrze
wspominały tamte czasy i powtarzały, że panowała tutaj rodzinna atmosfera,
jak na typowej „Onkelgrubie”. Na podstawie tych rozmów powstała koncepcja
Tryptyku Industrii — mówi rybniczanin Wojciech Chowaniec z Centrum
Sztuki i Rekreacji Movytza o taneczno-teatralno-wokalnym tryptyku, który
zaprezentowano 9 czerwca na terenie Zabytkowej Kopani „Ignacy”. Okazją
była Industriada, której widowiskowy finał wojewódzki odbył się właśnie
w Niewiadomiu.
Zaczęły „Frele” w sali wystawienniczej
urządzonej w budynku parowej maszyny
wyciągowej szybu Głowacki. 11 kobiet,
które trenują taniec współczesny w Movytza, tańcem opowiedziało o kobietach
pracujących na kopalni, ale też o ich życiu poza kopalnią, a poetycki sznyt nadał
całości wiersz „Portret kobiecy” Wisławy Szymborskiej. – Chciałyśmy porównać tamtą ciężko pracującą w kopalni silną
kobietę z siłą kobiety współczesnej, która jest pewna siebie i ma już do spełnienia inne zadania. Jestem autorką pomysłu
i choreografii do spektaklu „Frele”, ale
wiele zaproponowały same tancerki,
więc wsłuchiwałam się w ich sugestie
i czerpałam z ich emocji – mówi Anna

Kasprzak-Chowaniec. Tryptyk uzupełnił
spektakl „Szychta” i performance „Klachy”. Ten pierwszy, w surowych wnętrzach nadszybia szybu Kościuszko opowiadał o jednej szychcie z życia robotnic, które w trudnych warunkach pracowały na tzw. płuczce, albo w kopalnianej sortowni. „Trzeba było robić. Liczyło się jedno... Szychta” – usłyszała licznie zebrana publiczność. To nie fikcja
– w latach 50. na Ignacym aż 47 kobiet
pracowało pod ziemią przy obsłudze taśmociągów oraz jako pomocnice cieśli
przy budowie tam wentylacyjnych. Dynamiczny spektakl „Szychta” zyskał dzięki
industrialnej muzyce (Tomasz Manderla), wyjątkowej grze świateł (Tomasz

Porembski) i nietuzinkowym układom
choreograficznym (Wojciech Chowaniec).
W „Klachach”, ostatniej części tryptyku,
klachały – i to jak! – przypominające boginie cztery wokalistki Justyna Hubczyk,
Mariola Rodzik-Ziemiańska, Dominika Kierpiec-Kontny i Ola Korus, które na
podstawie autentycznych zapisków z zeszytu skarg i wniosków z lat 80. plotkowały m.in. o tym kto z kim i dlaczego nie,
o wadach pasty bhp, zaginionych kluczach, męskiej łaźni, a nawet o wędlinie,
której zabrakło przed świętem 22 Lipca.
– Tryptyk z udziałem ponad 40 osób był
sporym wyzwaniem, głównie organizacyjnym. Połączyliśmy zawodowych aktorów,
tancerzy i wokalistów z amatorami. Jedni inspirowali drugich – podsumowuje pomysłodawca i reżyser tryptyku Wojciech
Chowaniec. Uwagę zwiedzających przykuły też przechadzające się korytarzami
trzy Industrie, młode kobiety w zadziwiających przebraniach, jakby żywcem wyjęte z baśniowych obrazów Tomasza Sętowskiego, którego prace zawisły na Ignacym. Industriada w Niewiadomiu rozpoczęła się od parady i deszczu, a zakończyła
multimedialnym widowiskiem…
(S)

Paruszowiec od drugiego wejrzenia
– Nie powiem, że od razu zakochałam się w Paruszowcu. Gdy jednak spędziłam tu tydzień i porozmawiałam
z mieszkańcami: zaangażowanymi w rewitalizację paniami, dzieciakami, nielicznymi już byłymi pracownikami Huty
Silesia, a nawet panami stojącymi pod sklepem z piwem, poczułam do tego miejsca ogromną sympatię – mówi Katarzyna
Chwałek-Bednarczyk ze Spółdzielni Socjalnej Horyzonty Kultury w Czernicy.
Patronackie osiedle familoków Huty Silesia było
drugą areną tegorocznej Industriady w Rybniku. Katarzyna Chwałek-Bednarczyk wspólnie z Anną Kiermaszek, animatorką projektu „Rewitalizacja miasta
– nowa energia rybnickiej tradycji”, aktorami teatru
Safo z Rydułtów i wolontariuszami przygotowali tu
szereg warsztatów, które miały przypomnieć mieszkańcom Paruszowca o jego przemysłowym dziedzictwie. Ich uczestnicy ozdabiali „zopaski”, nanosząc na
nie motywy zaczerpnięte z wzorcowni dawnej huty,
wykrawali filcowe breloki w kształcie narzędzi i naczyń kuchennych, tworzyli multimedialne kolaże i budowali familoki ze styropianu, w trakcie gry terenowej poznawali historię Silesii, a przy nakrytym białym
obrusem stole, częstując się śląskim kołoczem, rozmawiali z jej byłymi pracownicami oraz śląską bajarką
Dominiką Kierpiec-Kontny. – Chcieliśmy w ten sposób pokonać dystans, stworzyć domową atmosferę i przy kuchennym stole powspominać to, co minęło. Industria jest kobietą, a kiedyś kobiety właśnie
tak się spotykały i klachały – mówi pani Katarzyna.
Warsztatom towarzyszyły wykłady oraz przygotowana przez rybnickie muzeum wystawa obrazująca
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pracę kobiet w paruszowickiej hucie, a pełen atrakcji dzień zakończyła barwna parada, której uczestnicy przemaszerowali pomiędzy familokami w rytm industrialnej muzyki. W warsztatach wzięło udział ponad sto osób, ale, jak zauważają organizatorzy, coraz
więcej mieszkańców dzielnicy włącza się w prowadzone tu działania rewitalizacyjne: – Na Paruszowcu
żyje sporo osób, z którymi trudno jest współpracować, ale jest też cała rzesza tych, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. To choćby silna grupa
liderek: pań, które w dzielnicy mieszkają i działają, bo
chcą stworzyć tu dobre warunki do życia, zabawy
i pracy. Wierzę, że są w stanie pociągnąć za sobą
większość tej społeczności. Są dobrą oznaką tego,
że Paruszowiec może być kojarzony inaczej niż dotąd
– zauważa Katarzyna Chwałek-Bednarczyk i podkreśla, że na tutejszych familokach zachował się dawny
typ społeczności blokowej, którego trudno dziś szukać na nowoczesnych osiedlach: – To rodzaj wspólnoty, w której umorusane dzieciaki biegają razem wokół
familoków, panie siedzą przy stolikach, popijają kawę
i rozmawiają. Ci ludzie się znają, lubią lub nie, ale żyją
ze sobą i nie są dla siebie anonimowi.
(D)

Największe wrażenie zrobił tzw. mapping, czyli projekcja artystycznych animacji na ścianach budynku podszybia i na okrytej
odpowiednią materią wieży
szybowej szybu Kościuszko
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Wacław Troszka

Na finał wojewódzkiej Industriady publiczność, która
na kopalnię Ignacy dotarła m.in. specjalnym pociągiem
z Katowic, obejrzała multimedialne widowisko
„Kobiety grają industrię” z udziałem blisko 60 artystów
– profesjonalistów i amatorów, parających się różnymi
dziedzinami sztuki.
Używając różnych środków artystycznego wyrazu,
opowiedzieli oni wspólnie o jednym dniu z życia kobiety
pracującej, pracującej w domu, w pracy i w drodze z pracy
do domu. Kobiety, która jest częścią świata mężczyzn,
bo to mężczyźni w tym industrialnym świecie grają
pierwszoplanowe role. Obejrzeliśmy baletowe akrobacje na
wysokościach tancerek zawieszonych na linach na dawnej
wieży ciśnień (grupa LineAct), filmowe kreacje wyświetlane
na fasadzie i wieży szybowej budynku szybu … (tzw.mapping)
i teatr cieni w oknach nadszybia szybu…, a wszystko to
oprawione interesującą muzyką w wykonaniu kilku zespołów
i wokalistek. Jedną z tych grup była rybnicka Chwila
Nieuwagi, która wykonała kołysankową w nastroju piosenkę
do wiersza przedwojennej łódzkiej poetki Marii Przedborskiej
pt. „Pokolenie”. Twórcy widowiska – Adam Kowalski i Tomasz
Szabelski z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
dotarli bowiem do mało znanych wierszy, które w odmienny
od kulturowych stereotypów sposób ukazują kobiety
pracujące w XX-wiecznych zakładach przemysłowych, m.in.
Włókienniczych. – Kiedyś czterdzieści lat ukończyła, zabrała
ciebie wczesna mogiła, a miejsce twoje przy tkackim krośnie
zajęła córka w dwudziestej wiośnie – pisała w swoim wierszu
Maria Przedborska.
– Ten tekst od razu nam się spodobał i dość szybko stworzyliśmy do niego muzykę i odpowiedni,
pasujący do całej warstwy muzycznej
przedstawienia industrialny aranż. Projektu artystycznego na taką skalę nikt
jeszcze w Rybniku nie zrealizował, tym
bardziej cieszymy się, że mogliśmy być
jego częścią. Nie ukrywam, że obawiałem się, że będzie to widowisko zbyt dosłowne i jednoznaczne, ale okazało się,
że wspólnie stworzyliśmy projekt artystycznie bardzo ambitny i bezkompromisowy, pozostawiający widzom dużą
swobodę interpretacji. Udział w takich
dużych projektach kosztuje nas zawsze
wiele pracy i czasu, ale efekt końcowy
wszystko to wynagradza. Bezcenne są
też dla nas spotkania z innymi twórcami, bo są one na ogół bardzo inspirujące,
podobnie jak bardzo inspirująca okazała się przestrzeń i obiekty będące pozostałością po dawnej kopalni Ignacy. To
miejsce ma wielki potencjał – powiedział
nam Andrzej Czech lider zespołu Chwila
Nieuwagi.
(WaT)
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22-letni korektor z Siemianowic Śląskich, absolwent filozofii,
pasjonat języków słowiańskich, a przede wszystkim ślōnskij
godki wygrał piąte dyktando po śląsku, które odbyło się 25 maja
w Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. – Udało mi się zapamiętać za
tela prawideł, coby wygrać ten konkurs, czemu jeżech fest rod –
pedzioł Bartłomiej Wanot, zwycięzca dyktanda, którego tematem
były zbliżające się wakacje.

Hneda bydom latowe feryje
„Trza przipōmnieć staro prowda: trza se gowa przikryć czopkōm,
chustkōm abo eleganckim hutym, jak go kery abo kero mo! Na ôczy
zōnynbryle wsadzić, a potym sie dziepiyro po słōneczku paradzić!” – czytał marszałek sejmiku Henryk Mercik tekst dyktanda wymyślonego przez
Andrzeja Szczeponka z Zespołu Kodyfikacji Śląskiej Godki, który wspólnie z Demokratyczną Unią Regionalistów Śląskich zorganizował językową
klasówkę. – Tela ludzi jeszcze nie było
– dyktando napisało 79 uczestników,
to nawet więcej niż w popularnych polskich dyktandach, a poziom był wyższy niż przed rokiem – podsumowuje
Józef Porwoł z DURŚ, pomysłodawca
dyktanda. Na rozwój języka śląskiego
pisanego zwraca uwagę językoznawca dr Artur Czesak. – Obecność pisanego śląskiego w internecie i w mediach drukowanych, również w „Gazecie Rybnickiej” czy w „Nowinach”, ale
też na szyldach i w reklamach, sprawia,
że on się opatrzył i dla młodych ludzi
jest czymś bardziej oczywistym niż zapis języka śląskiego z lat 80. i 90., który
osoby starsze pamiętają jeszcze z książek prof. Doroty Simonides czy z Klubu
– Nie było takich słów kere by mi
Masztalskiego – mówi dr Czesak, któsprawiły problym – pedzioł Barry oceniał dyktanda napisane na Ignatłomiej Wanot, zwycięzca śląskiecym. Okazuje się, że najwięcej kłopotów
go dyktanda
sprawił uczestnikom zapis słowa sztaunujymy (zastanawiamy się), ale zwycięzca dyktanda Bartłomiej Wanot
mówi, że część osób błędnie napisała słowo hneda (wkrótce). On sam w
dyktandzie zrobił tylko trzy niewielkie felery. – Nie było takich słów, kere
by mi sprawiły problym, ale czytom wszystko, co sie yno do o ślonskij
godce, przekłodom tyż poezja na ślonsko godka. Nieco problematyczne było yno to, że tekst dyktanda był napisany w dialekcie rybnickim,
a Henryk Mercik, chop, co to czytoł, jest z Chorzowa i były różnice między tym, co było szrajbniynte, a tym, co było pedziane – podsumowuje
zwycięzca, który brał już udział w rybnickim dyktandzie, ale kilka lat temu
był, jak mówi ganc nieprzyrychtowany. Teraz zwyciężył i w nagrodę wraz
z osobą towarzyszącą zwiedzi Brukselę, podobnie jak zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca – Grzegorz Buchalik z Żor i Aleksandra Gruszka
z Rudy Śląskiej, która była już zwyciężczynią i laureatką drugiego miejsca poprzednich edycji dyktanda. Nie odbyło się za to rybnickie dyktando po śląsku dla uczniów szkół podstawowych, poszerzających wiedzę
o swoim regionie na lekcjach edukacji regionalnej. – Rybniccy nauczyciele kładą za mały nacisk na pisownię ślonskiego. Na początku była euforia, a teraz już nikomu nie zależy, inaczej niż w Rudzie Śląskiej, gdzie będziemy cyklicznie organizować dyktando dla dzieci – mówi Józef Porwoł,
który przypomina też o spotkaniach w Halo! Rybnik pod hasłem „Ślonskie sztwortki” (odbywają się nieregularnie).
(S)
Sabina Horzela-Piskula

Finał
Industriady
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To niezwykle wymowny tytuł wystawy prezentującej około
40 sylwetek śląskich kobiet walczących o polską tożsamość
narodową Śląska, głównie w czasie powstań śląskich,
ale i okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej.
Uczestniczyły one w powstaniach jako kurierki i agitatorki, przechowywały broń, były
sanitariuszkami i lekarkami, nauczycielkami,
oddanymi sprawie polskiej działaczkami społecznymi, więźniarkami obozów hitlerowskich.
Wśród przypomnianych postaci były też wyjątkowe kobiety związane z Rybnikiem: Maria
Basista, przewodnicząca Arcybractwa Matek
Chrześcijańskich w Rybniku, żona czołowego działacza polskiego Maksymiliana Basisty;
Aniela Wolnik, urodzona na Paruszowcu sanitariuszka i działaczka plebiscytowa z czasów powstań śląskich; Jadwiga Białowa, organizatorka kobiecej pomocniczej służby powstańczej;
Rozalia Biegeszowa, założycielka Towarzystwa Polek na Smolnej czy Wanda Różańska,
„fanatyczna Polka”, jak mówili o niej Niemcy i
za co była więziona w Ravensbrück; po wojnie
ceniona nauczycielka języka polskiego w I LO
im. Powstańców Śl. Wystawa autorstwa dr Joanny Banik, zrealizowana przez Fundację Pol-

Wacław Troszka

Śląskie kobiety – polskie twierdze
skie Dziedzictwo Śląska we
współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, pokazuje wkład kobiet w odzyskanie przez Polskę niepodległości i ich rolę w pielęgnowaniu
i przekazywaniu polskiego
dziedzictwa. Edukacyjny w
założeniu projekt ma pogłębić wiedzę o tym fragmencie
Wśród kobiet walczących o polskość Śląska były również rybniczanki
historii Śląska oraz umocnić
poczucie tożsamości regionalnej i narodowej;
dokument Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego
przedsięwzięcie jest też formą uczczenia przyprzybliżający sylwetki kilku bohaterek wystapadającej w listopadzie 2018 r. setnej roczniwy. W uroczystości wzięła udział dr Agnieszcy uzyskania praw wyborczych przez kobiety
ka Lenartowicz-Łysik, doradca prezydenta Anw Polsce. Wernisaż w Teatrze Ziemi Rybnicdrzeja Dudy, która odczytała jego list skierokiej, do organizacji którego przyczynił się rówwany do uczestników wernisażu. Przeniesioną
nież poseł Czesław Sobierajski, poprzedził konz TZR wystawę można było jeszcze przez kilcert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz rozkanaście dni oglądać w Powiatowej i Miejskiej
strzygnięcie I Testu Wiedzy o Powstaniach ŚląBibliotece Publicznej. Teraz będzie ona prezenskich. Wystawie towarzyszył fabularyzowany
towana w innych częściach Śląska i kraju. (r)

Noc Bibliotek w klimacie PRL-u
„RzeczpospoCzyta” – tak brzmiało hasło tegorocznej ogólnopolskiej
edycji Nocy Bibliotek. Rybnicka książnica po raz kolejny włączyła się w
tę akcję, zapraszając czytelników i sympatyków wydarzeń literackich
na wieczorne spotkania pełne wrażeń, zabaw i ciekawostek.
czytelników, którym zdarzyło się nieco przetrzymać wypożyczone egzemplarze. Godząc
interesy różnych grup wiekowych, dla dzieci
przygotowano seans filmowy, by w tym czasie nieco starsi czytelnicy mogli wziąć udział
w spotkaniach autorskich i koncercie. O tym, że
dobre maniery i zasady savoir-vivre’u są ponadczasowe, opowiadał Łukasz Walewski – dziennikarz radiowej Trójki i autor kilku książek o kulisach dyplomacji. Były to opowieści niezwykle
zabawne i wciągające – wszak nic chyba tak
nie przykuwa uwagi, jak
relacje o gafach, wpadkach i faux pas. Zainteresowanym tym tematem polecamy publikacje Łukasza Walewskiego i odsłuchanie audycji z cyklu „Trzecie oblicze dyplomacji” (www.
polskieradio.pl). Swoimi
Małgorzata Tytko

Przekroczenie progu biblioteki wieczorem
9 czerwca pozwoliło uczestnikom wydarzenia
poczuć się przez kilka chwil jak w (słusznie) minionej epoce. I choć PRL był dość siermiężnym
okresem historii, organizatorom udało się przywołać z sentymentem klimat tamtych lat. Bar
„Miś” oferował oranżadę i chleb ze smalcem,
kasyno kusiło możliwością zagrania w bierki, kapsle czy warcaby, propagandowe plakaty zagrzewały do walki, a szansa na amnestię
przyciągała do udziału w grze bibliotecznej tych

refleksjami, nie tylko związanymi z minioną
epoką, dzielił się także felietonista i satyryk Michał Ogórek. Jako że przybył na spotkanie do
Rybnika krótko po obejrzeniu nagrodzonego
w Cannes filmu „Zimna wojna” w reżyserii
Pawła Pawlikowskiego, temat ten zdominował jego wystąpienie. Gość chętnie opowiadał o swoich wrażeniach – nie obyło się bez
spoilerów, lecz za to obecni na spotkaniu mogli posłuchać ciekawych uwag dotyczących interpretacji filmowego dzieła. Wieczór wypełniły jednak nie tylko słowa, ale i dźwięki – kameralny koncert zagrał zespół Plateau (szerszej publiczności zapewne znany z interpretacji utworów Marka Grechuty). Raz rockowo,
raz lirycznie – w takiej konwencji artyści prezentowali zarówno autorskie kompozycje, jak
też znane utwory poetyckie. Muzycy zdradzili również, że aktualnie pracują nad albumem
z piosenkami Leonarda Cohena, który ma się
ukazać jesienią (atutem projektu są nowe tłumaczenia tekstów kanadyjskiego barda). I tak
rybnicka biblioteka ponownie pokazała, że poza
udostępnianiem zbiorów z powodzeniem organizuje także spotkania pełne sztuki i inspirujących rozmów. W akcji Noc Bibliotek wzięło
udział 1850 placówek w całym kraju.
Małgorzata Tytko

Podczas Nocy Bibliotek kolejka ustawiała się do Baru „Miś” - nie tylko ze względu na
dobre zaopatrzenie, lecz także klimat minionej epoki
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Nie tylko ładne kwiatki
Jak co roku podczas wakacji odbędą się dwie
międzynarodowe wystawy florystyczne przygotowane przez Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów. W
połowie lipca hol teatru wypełnią lilie i kompozycje
kwiatowe z liliami w roli głównej, które przygotują
hodowcy i pasjonaci tych urokliwych, różnorodnych
bylin. W sierpniu w teatrze królować już będą kwiaty późnego lata, czyli okazałe mieczyki i wielobarwne dalie, a zwiedzający, oprócz podziwiania nietuzinkowych kwiatowych kompozycji, będą mogli odwiedzić stoiska tematyczne, wziąć udział w loterii albo
zakupić sadzonki do własnego ogródka. Po zakończeniu ekspozycji kupić będzie można również wystawowe eksponaty.
XXVIII Międzynarodowa Wystawa
Lilii i Kompozycji Kwiatowych
z Lilią
– sobota 14 lipca (10.00 do 17.00)
– niedziela 15 lipca (10.00 do 17.00)
XXI Międzynarodowa Wystawa
Mieczyków, Dalii i Kompozycji
Kwiatowych
– sobota 11 sierpnia (10.00 do 17.00)
)
– niedziela 12 sierpnia (10.00 do 17.00

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

Wakacyjne pikniki
w Kampusie
Rodzinne pikniki w Kampusie organizowane będą
również podczas wakacji. Na 15 lipca zaplanowano
Piknikowe bajanie, czyli odkrywanie świata baśni i zaczarowanych opowieści. Będą warsztaty plastyczne
i lalkarskie, Teatr Lalek Marka Żyły oraz opowieści utalentowanej śląskiej bajarki – Dominiki Kierpiec-Kontny. Mile widziane baśniowe stroje. 5 sierpnia odbędzie
się natomiast niezwykłe spotkanie z astronomią. Tego
dnia, podczas Kosmicznego pikniku, grupa Astrohunters w przystępny sposób opowie o mechanizmach
rządzących Wszechświatem, a kompozytor Tomasz
Manderla zadba swą muzyką o iście kosmiczny nastrój.
Będą też zabawy tematyczne i kącik kostiumowy,
a w trakcie wszystkich plenerowych spotkań konkurencje sportowe i ćwiczenia relaksacyjne dla dorosłych oraz warsztaty rozwojowe i artystyczne, animacje, gry i zabawy dla dzieci. Pikniki potrwają od
godz. 10 do 13.

Jak sierpień,
to musi być jazz!
Po raz jedenasty TZR zaprasza na Festiwal Jazzu Tradycyjnego. Ten wyjątkowy festiwal, przepełniony pulsującą rytmem i niezwykle energetyczną muzyką ma już swoich wiernych odbiorców. Imprezie po raz drugi towarzyszyć będzie festiwal piw rzemieślniczych „Rybnicki zalew dobrego piwa”,

w trakcie którego będzie można spróbować trunków, które
przygotują niezwiązane z przemysłem piwowarskim, małe, niezależne lokalne browary. Znawcy tematu przekonują, że jakość
i smak piw rzemieślniczych znacznie przewyższają ich koncernowe odpowiedniki. Będzie się można o tym przekonać już
w piątek 17 sierpnia (i przez kolejne dwa dni) w Kampusie,
gdzie od godz. 14 piwnym degustacjom towarzyszyć będą
prelekcje, pokazy i panele dyskusyjne poświęcone piwowarstwu. Będzie też strefa food trucków, a na scenie, w ramach
Rybnickiego Dnia Bluesa, wystąpią grupy: Sekcja (godz. 18)
i Forsal (godz. 19.30). W sobotę 18 sierpnia jazz przeniesie
się na ulice Rybnika. W Halo! Rybnik koncertować będą zespoły SSBB i BS Ensemble (od godz. 12), a o godz. 16 głównymi traktami Śródmieścia (od placu Jana Pawła II przy bazylice, ulicami Powstańców Śląskich i Sobieskiego na rynek,
a następnie ulicą Kościelną do Kampusu) przejdzie głośna i kolorowa parada nowoorleańska. O godz. 17.00 na scenie kampusu wystąpi Piotr Tłustochowicz z zespołem South Silesian Brass Band, a ok. 18.30 BS Ensemble. Z kolei o godz. 21
w sali kameralnej TZR rozpocznie się jam session. Na niedzielne popołudnie i wieczór 19 sierpnia zaplanowano występy Stanleya Breckenridge’a, któremu towarzyszyć będzie
Jazz Band Ball Orchestra (godz. 17), oraz Wojciecha Myrczka,
wyjątkowego wokalisty jazzowego młodego pokolenia, który
o godz. 19 wspólnie z FJT Orchestra odda muzyczny hołd
zmarłemu przed dwudziestu laty Frankowi Sinatrze. W programie koncertu największe przeboje z repertuaru tego wybitnego amerykańskiego artysty.
(D)
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DKK w wakacje
W czasie wakacji Dyskusyjny
Klub Książki prowadzony przez
rybnicką bibliotekę zaprasza na
dwa spotkania. Lekturami na lato
są „Chórzystki” Jennifer Ryan oraz
„Ambasadorowa” Edyty Włoszek.

Obydwa spotkania
odbędą się w filii nr 2
(ul. Zebrzydowicka 30).
26 lipca o godz. 16 tematem
dyskusji będzie powieść Jennifer Ryan pt. „Chórzystki”,
przedstawiająca losy członkiń chóru w pewnym angielskim miasteczku, które w czasie II wojny światowej – wbrew
decyzji pastora o zawieszeniu
zespołu – postanawiają kontynuować muzyczną działalność. Dzięki próbom, prowadzonym pod kierunkiem charyzmatycznej nauczycielki muzyki, kobiety znajdują siłę, by przetrwać piekło wojny. Na 30 sierpnia na
godz. 16 zaplanowano rozmowę o powieści Edyty Włoszek
pt. „Ambasadorowa”. Autorka podejmuje ważny społecznie temat przemocy domowej
i obala stereotyp, że problem
ten dotyczy wyłącznie rodzin
z tzw. marginesu. Tyranem
może być osoba zajmująca
poważne i szanowane stanowisko – i taki właśnie przypadek odnajdziemy w książce. Tytułowa ambasadorowa, z miłości do dzieci, postanawia przeciwstawić się mężowi-sprawcy i pokazuje, że każdy człowiek ma prawo do spokoju i szczęścia. Powieść inspirowana autentycznymi zdarzeniami. Zapraszamy do lektury i dyskusji!
(m)

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

Przerwa wakacyjna od 1 do 31 lipca
W okresie 1-31 sierpnia klub otwarty w godz. 10-13

Program działalności • 20.08, poniedziałek, godz. 10.00:
dyżur prawniczy mec. Gerard Kuźnik
na sierpień

• 6.08, poniedziałek, godz. 10: dyżur • 23.08, czwartek, godz. 11.00:
„Warsztaty z motywacji” Katarzyprawniczy mec. Gerard Kuźnik
na Wardzińska
• 9.08, czwartek, godz. 11: „WarsztaWarsztaty
odbywają się w ramach rety z profilaktyki uzależnień” mgr faralizacji
projektu
„Stawiam na siebie”
macji Joanna Wójcik

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym tematem,
pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń, tylko dla członków UTW Rybnik
• 25 czerwca – Do zakochania jeden krok (komedia
romantyczna, reż. Richard Loncraine, 2018)
Poniedziałkowe seanse dla starszych i młodszych wielbicieli dobrego kina. Projekcje rozpoczynają się o godz. 13,
bilety w cenie 8 zł.

25 czerwca, godz. 19.00
ZIMNA WOJNA
Produkcja: Francja, Polska, Wielka Brytania, 2018, dramat, 85
min, scen. i reż.: Paweł Pawlikowski, obsada: Joanna 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 dwojga ludzi,
którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć.
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.

Na kolejne projekcje Kino Seniora i DKF Ekran
zapraszają po wakacjach.

Sabina Horzela-Piskula

Kalejdoskop kulturalny
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FOTO-PEIN PLUS. – Zdjęcia powstały ponad rok temu na terenie likwidowanej kopalni Anna w Pszowie.
Przedstawiają podpory nieczynnego już szybu oraz koła po linach stalowych – mówi rybniczanin Tomasz Karnowka (z lewej) o cyklu „Kopalnia Anna – post mortem”, wyróżnionym na 12. Międzynarodowym Konkursie Fotografii
Przemysłowej i Industrialnej Foto-Pein w kategorii architektura. Karnowka fotografuje od wielu lat, a na ogłoszony przez Dom Kultury w Chwałowicach konkurs Foto-Pein nadesłał jeszcze dwa inne zdjęcia, które trafiły na pokonkursową wystawę otwartą w tej placówce 8 czerwca. Rybniczanin wziął udział w tym konkursie po raz pierwszy, w przeciwieństwie do zwyciężczyni w kategorii industrii Teresy Solarz z Sosnowca, która fotografuje od 12
lat, od ośmiu uczestniczy w Foto-Pein, a od trzech lat za każdym razem wyjeżdża z Chwałowic z nagrodą. – Zawodowo jestem związana z koleją i mam zgodę naczelnika na fotografowanie stacji. Jedno ze zdjęć linii szerokiego toru w Sławkowie zrobiłam tuż przed burzą, kolejne o świcie, kończąc nocną zmianę – mówi o nagrodzonych
zdjęciach. Tym razem na Foto-Pein nadesłano mniej zdjęć niż w poprzednich edycjach. – Każdy konkurs ma swoje gorsze i lepsze lata, ale poziom nagrodzonych prac nadal jest bardzo wysoki – zapewnia Zbigniew Podsiadło, jeden z jurorów. – Jesienią planujemy „Foto-Pein Plus”, czyli finał w dodatkowej kategorii konkursowej: obiekty na
szlaku zabytków techniki – zapowiada pomysłodawczyni konkursu Izabela Nietrzpiel (szczegóły na FB Foto-Pein).
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Złote Gody

Razem przez życie
– Wszystko zaczęło się od tańców i zabawy – mówią Krystyna i Franciszek Marszolikowie oraz Pelagia i Jerzy
Mojżyszowie. Obydwie pary mieszkają w dzielnicy Zebrzydowice, obydwie poznały się przy muzyce, a 29 maja
wspólnie z ośmioma innymi parami małżeńskimi świętowały w siedzibie zespołu Przygoda jubileusz Złotych Godów.
pan Jerzy odbył dwuletnią służbę wojskową w centralnej składnicy uzbrojenia w Budziszowicach niedaleko Łodzi, gdzie serwisował sprzęt bojowy. Na
świat przyszły dzieci, których wychowanie łączyli
z pracą zawodową. Pani Pelagia pracowała w dużych rybnickich sklepach spożywczych i tak wspomina czas, gdy na półkach sklepowych był tylko przysłowiowy ocet i musztarda: – Gdy w 1964
roku zaczynałam pracę, jeszcze niczego nie brakowało. Sklepowe półki opustoszały na początku lat
osiemdziesiątych. Jak ludzie dowiadywali się, że
przyjdzie towar, tworzyli kilometrowe kolejki. Pojawiły się kartki na mięso, cukier, kawę, papierosy,
słodycze i alkohole. Po każdej dostawie w papierowych torebkach zanosiłam je do domu, rozkładałam na stole i na kartonie przyklejaliśmy po sto
sztuk. Cała rodzina była w to klejenie zaangażowana. Nie można było dmuchać, bo kartki fruwały
po całym pokoju, a ja byłam z nich ściśle rozliczana
– opowiada pani Pelagia i dodaje: – Tego nie sposób

porównać z dzisiejszymi czasami, gdzie kolorowe
supermarkety są po brzegi wypełnione towarami.
Nigdy bym wtedy nie pomyślała, że tego dożyję. Zarówno my, jak i nasze dzieci pamiętamy, jak
kiedyś było trudno, więc dziś potrafimy to docenić.
Jubilaci zachęcają też młodszych stażem małżonków do wzajemnej wyrozumiałości i cierpliwości:
– Trzeba drugiemu wybaczać i ustępować – zaleca pani Krystyna Marszolik. – I słuchać męża! – dorzuca z uśmiechem pan Franciszek.
Do udziału w uroczystym spotkaniu zaproszeni zostali również państwo: Maria i Bernard
Brzozowie, Stefania i Jerzy Drzęźlowie, Maria i Zbigniew Olesińscy, Bogumiła i Zdzisław
Ostrowscy, Cecylia i Roman Pompowie, Waleria i Eugeniusz Sawińscy, Brygida i Stanisław Sikorscy, Stefania i Erwin Sobikowie,
a także nieobecni na uroczystości: Janina i Henryk Michalscy oraz Anna i Wiktor Skupieniowie.
(D)
Zdjęcia: Wacław Troszka

Kolejni małżonkowie obchodzący w tym roku
50-lecie wspólnego życia odebrali, tym razem
z rąk wiceprezydenta Wojciecha Świerkosza, medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane
im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. – Miłość
to nie pluszowy miś ani kwiaty. Miłość jest wtedy, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku
górze – mówił wiceprezydent, przytaczając słowa
piosenki zespołu Happysad, a małżonkom gratulowała również Angelika Naczyńska-Lyp, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego. O pogodny, muzyczny
nastrój zadbali z kolei członkowie Przygody. – Też
kiedyś byłem muzykantem, grałem na perkusji
w zespole, który działał w domu kultury przy kopalni Ignacy. Graliśmy na weselach i na takim występie wypatrzyłem ze sceny przyszłą żonę. Poprosiłem ją do tańca i tak tańczymy do dzisiaj – wspomina pan Franciszek. Na zorganizowanym w Niewiadomiu koncercie poznali się natomiast państwo
Pelagia i Jerzy Mojżyszowie. Wzięli ślub, jak tylko

Na zdjęciu od lewej: Cecylia i Roman Pompowie, Stefania i Erwin Sobikowie, Brygida i Stanisław Sikorscy, Bogumiła i Zdzisław Ostrowscy oraz Waleria i Eugeniusz
Sawińscy.
Na zdjęciu od lewej: Maria i Bernard Brzozowie, Krystyna i Franciszek Marszolikowie, Stefania i Jerzy Drzęźlowie, Maria i Zbigniew Olesińscy oraz Pelagia i Jerzy
Mojrzyszowie. Na zdjęciach również wiceprezydent Wojciech Świerkosz i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Angelika Naczyńska-Lyp

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Lato – czas ucieczek!
Ilu rybniczan, gdzieś w latach 1960-1989 uciekło, czyli citło do Niemiec? A jak wielka to była
rzesza wszystkich Ślązoków? Tego nikt dotąd nie policzył i już chyba nie zliczy. W każdym razie
najczęściej działo się to latem, w czasie urlopu. Gdy zaś znajomego długo się jesienią nie spotykało
i się o niego pytało, to krewni odpowiadali – citnął latym do Rajchu!
W czasie słusznie minionym, czyli za komuny – a chodzi o okres PRL – bardzo wielu Ślązoków zdecydowało się na wyjazd do
Rajchu, czyli do Niemiec. Nie chodzi nam
jednak o wyjazdy turystyczne, ale o problem emigrowania do Niemiec na stałe, co
w smutnych czasach komunizmu z przeróżnych pobudek uczyniły tłumy Ślązoków. Zjawisko to było możliwe dzięki odpowiedniemu prawodawstwu niemieckiemu – co jest
osobnym problemem godnym wyjątkowo
wnikliwej uwagi. Ciekawe jest też zagadnienie motywacji, jaka towarzyszyła Ślązokom
w takich „podróżach w jedną stronę”. My się
jednak zajmiemy samym tylko problemem
załatwiania wyjazdu do Niemiec na stałe.
A zatem robiło się to na kilka sposobów:
OFICJALNIE. Jednym ze sposobów było
oficjalne załatwianie wyjazdu na stałe do
Niemiec. Robiło się to w polskich urzędach. Z tej drogi korzystało jednak niewielu, bo skuteczność takiej procedury była
niepewna, a taki delikwent zdradzał swoje
preferencje i plany, więc miał odtąd u władzy przesmolone. A konkretnie taką sprawę załatwiało się przez polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ambasadę
Niemiec w Polsce.
UCIECZKI. Chodzi o niewracanie z podróży. To był najłatwiejszy sposób pozostania
w Niemczech na stałe. Oficjalnie jechało
się do tych Niemiec (chodziło oczywiście o
RFN, a nie o NRD) w odwiedziny na zaproszenie rodziny, znajomych lub w delegację
służbową, zaś na miejscu należało się zgłosić do odpowiednich władz niemieckich
i rozpocząć procedurę „emigracyjną”. Wystarczyło wówczas udowodnić swoje „niemieckie pochodzenie” lub fakt „prześladowania” w Polsce, co było wyjątkowo łatwe
i skuteczne prawie w stu procentach.
TRANZYT. Popularnym sposobem na citanie do Rajchu – a tak mawiało się na Śląsku na Niemcy – była ucieczka do Niemiec
przez inne kraje. Bo jeżeli ktoś nie dostawał
paszportu na wyjazd do Niemiec* – bo tam
uciekła już połowa jego rodziny – to wykupował sobie w biurze podróży wycieczkę do
Rzymu, Wiednia czy Paryża. Było to wówczas bardzo drogie, ale „cel uświęcał środki”. A będąc już na Zachodzie wystarczyło
przedostać się do Niemiec, co nie stanowiło
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j u ż w i ę ksze go
problemu.
ŁĄCZENIE RODZIN. Jeżeli przykładowo ojciec
rodziny nie wrócił z odwiedzin
z Niemiec i starał
się tam o prawo
pobytu, to z czasem mógł rozpocząć procedurę
łączenia rodzin,
co było zagwarantowane pra-

Ślązacy uciekali do Niemiec, a krakusy do USA. Dlaczego akurat tam? Bo w tym kierunku mieli utarte ścieżki rodzinne, towarzyskie lub historyczne

Wiza, czyli zezwolenie na odwiedzenie Niemiec
(RFN) z 1977 roku. Otrzymanie takiej wizy w czasach PRL-u wymagało kiedyś od podróżnego nadludzkiej cierpliwości. Ale jakie to było szczęście, gdy
się już dostało paszport, a potem wizę. Współczesny młody podróżny nigdy już tego nie zrozumie
wem międzynarodowym. Trwało to jednak
bardzo długo i nie wszystkim małżeństwom
udawało się dotrwać do finału tej procedury.
Jednak wszystkich Ślązoków i innych
obywateli PRL, którzy chcieli wówczas
podróżować za granicę państwa, czekało skomplikowane załatwianie dokumentów paszportowych i wizowych. Wyglądało to następująco: najpierw trzeba było iść
do biura paszportowego, które mieściło się

najczęściej w komendzie milicji, aby odebrać obszerny wniosek paszportowy. Po
jego wypełnieniu składało się go w biurze
wraz z urzędowo potwierdzonym zaproszeniem z Niemiec. Po złożeniu tych dokumentów czekało się od dwóch tygodni do kilku
miesięcy na wydanie paszportu, co czasami
kończyło się odmową jego wydania. Oczywiście urząd nie zawiadamiał nikogo listownie, tylko łaskawie wypisywał listy szczęśliwców w gablocie na milicji. Kiedy już wytrwały podróżnik znalazł tam swoje nazwisko, to znów czekał w kolejce, aby dostać
ten paszport do ręki, a w zamian zdeponować na czas wyjazdu dowód osobisty. Teraz już można było zacząć załatwianie wizy.
W tym celu należało jechać do ambasady
niemieckiej w Warszawie. A trzeba wiedzieć,
że były okresy, gdy przed ambasadą ustawiały się kilkudniowe kolejki. Kiedy się jednak tę wizę wystało, to droga do Rajchu była
otwarta, chyba że nie było wolnego miejsca w pociągu. Jeżeli ktoś natomiast wrócił z Rajchu – a to też się zdarzało – to musiał do 14 dni oddać paszport na milicji i przy
następnym wyjeździe za granicę procedurę
zaczynało się od nowa. Takie to były czasy!
* W PRL-u paszport otrzymywało się tylko na czas pobytu za granicą
Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek
Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

Herosi codzienności
Opiekują się chorymi członkami rodziny od kilku bądź kilkunastu lat. Zrezygnowały z pracy i cały swój czas poświęcają najbliższym. Dbają o ich potrzeby,
w związku z czym prawie wcale nie mają czasu dla siebie. Na szczęście dzięki
działaniom Ośrodka Pomocy Społecznej chociaż na chwilę udało się to zmienić.
ły również udział w kursie pomocy przedmedycznej, zorganizowanym przez Polski Czerwony Krzyż, oraz w kursie opieki nad chorym, prowadzonym przez pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej. Otrzymały także „pakiet diagnostyczny” – czyli możliwość zrealizowania
własnych kompleksowych badań laboratoryjnych, na które, jak przyznają, dotąd
nie było ich stać. – Nowa wiedza i umiejętności są bardzo ważne, na pewno wiele
razy z nich skorzystamy. Ze spotkań wynosimy jednak coś jeszcze, równie dla nas
cennego – mamy siebie, mamy wokół osoby, które nas rozumieją, z którymi zawsze
możemy porozmawiać. Komuś, kto nie
poświęca większości swojego czasu opiece nad chorym, być może trudno to zrozumieć: dla nas każde kolejne spotkanie,
każda kawa, rozmowa, choćby tylko wyjście z domu – to już odpoczynek – mówi
pani Ewa. O to także chodziło organizatorom przedsięwzięcia. – To, co będzie trwało po zakończeniu projektu, to grupa samopomocowa „Srebrny Klub”. Musimy
wspierać osoby, które opiekują się chorymi członkami rodziny. Ich poświęcenie zasługuje na szacunek. Podejmując to wy-

Małgorzata Tytko

Rybnicki OPS zrealizował innowacyjny
projekt „Pakiet opieki wytchnieniowej”,
skierowany do opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Była to pierwsza w
naszym mieście tak kompleksowa i dostosowana do potrzeb opiekunów oferta
wsparcia. Uczestnicy chwalą inicjatywę i
sposób realizacji tego niełatwego zadania. – Od 15 lat opiekuję się chorą mamą.
Sytuacja sprawiła, że osiem lat temu musiałam zrezygnować z pracy zawodowej.
Udział w projekcie traktuję jak los wygrany na loterii. Otrzymaliśmy nie tylko konkretną pomoc, ale co najważniejsze – zrozumienie, wysłuchanie, dobrą radę oraz
wiele ciepła i serdeczności. Podziękowania za to należą się pracownikom socjalnym, którzy z nami pracowali, a szczególnie dr Blance Długi – mówi pani Ewa Łukoszek. W projekcie uczestniczyło dziesięć kobiet. Przygotowano dla nich usługi
rehabilitacyjne (m.in. masaże i zabiegi laserowe), poza tym odbywały się spotkania
tematyczne, poświęcone różnym aspektom opieki nad chorym seniorem oraz sytuacji opiekunów – były konsultacje z psychologiem, dietetykiem,rehabilitantem,
psychiatrą oraz prawnikiem. Panie wzię-

zwanie, często rezygnowały z perspektyw
zawodowych i samorealizacji. Nie można
ich pozostawić bez wsparcia – potrzebują edukacji, dbania o własne zdrowie, relaksu i odpoczynku – podkreśla dr Blanka
Długi z Zespołu Grupowej Metody Pracy
Socjalnej OPS. – To jeden z niewielu projektów adresowanych do opiekunów tzw.
osób zależnych, a rybnicki Ośrodek Pomocy Społecznej był jedyną tego typu instytucją w kraju, której się „chciało” realizować tak trudne, wymagające pracy i zaangażowania działania – mówi Kamila Płowiec, koordynatorka z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy, które
przyznało rybnickiemu projektowi czwarte miejsce (spośród 160 zgłoszeń) w konkursie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” i udzieliło finansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Partnerem projektu jest również Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach
Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”. Zainteresowanych
udziałem w spotkaniach „Srebrnego Klubu” lub innych grupach wsparcia zachęcamy do kontaktu z Zespołem Grupowej
Metody Pracy Socjalnej (ul. Zebrzydowicka 30, tel. 513 151 943, informacje znajdują się również na stronie internetowej
www.pomocspoleczna.rybnik.pl).
Małgorzata Tytko

Podczas spotkania podsumowującego projekt uczestniczki miały okazję podzielić się doświadczeniami i opiniami z pracownikami OPS, przedstawicielami samorządu oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
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25 i 26 sierpnia odbędzie się 11. edycja
kolarskiego wyścigu Tour de Rybnik. Pierwszego dnia kolarze będą się ścigać w Czernicy w memoriale Karola Łukoszka, trenera
kolarskiego LZS-u Czernica, w barwach którego jeździł m.in. Józef Gawliczek, a drugiego w wyścigu dookoła Rybnika.

Choć formalnie będą to dwa osobne wyścigi to
dla kolarzy z grupy amator PRO zostanie sporządzona klasyfikacja łączna.
We współpracy z firmą Fizjo-Sport Roberta Słupika, pomysłodawcy i twórcy rybnickiego wyścigu, Tour
de Rybnik zorganizuje Fundacja PGE Energia Ciepła,
która kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej
przez dwie poprzednie fundacje związane z rybnicką
elektrownią. Finansowo wesprą organizatorów miasto
Rybnik, powiat Rybnicki oraz gminy Gaszowice i Lyski,
na drogach których kolarze będą się ścigać pierwszego dnia TdeR. Jednym z partnerów organizatorów jest
Śląski Związek Kolarski.
W sobotę 25 sierpnia w Czernicy pierwsi do rywalizacji przystąpią najmłodsi kolarze, czyli chłopcy i
dziewczęta z kategorii wiekowych żak (15 km) i młodzik (25 km). W głównych wyścigach będą rywalizować kolarze-amatorzy, którzy będą mieli do wyboru
dwa dystanse: HOBBY (pętla 25 km) lub PRO (75 km
(3 x 25 km)). Start i meta będą usytuowane w sąsiedztwie Zameczku w Czernicy, niedaleko poświęconego
Karolowi Łukoszkowi obelisku, a trasa będzie przebie-

gać przez kolejne sołectwa gmin Gaszowice i Lyski.
Na kolarską niedzielę w Rybniku (26 sierpnia) złożą
się dwa wyścigi. Najpierw na dystansie 18 km będą
rywalizować amatorzy z grupy HOBBY, natomiast
główny wyścig (amator PRO) zostanie rozegrany na
dystansie 54 km, a kolarze przejadą ulicami naszego miasta sześć 9-kilometrowych pętli (m.in. ulicami: Rudzką, Skłodowskiej, Raciborską, Zebrzydowicką, Krzywą, Łączną Borki, Dzikiej Róży, Storczyków,
Energetyków i ponownie Rudzką). Start i meta już tradycyjnie będą usytuowane na ul. Rudzkiej na wysokości Kampusu, na terenie którego dla miłośników jazdy na rowerze w każdym wieku przygotowanych zostanie wiele atrakcji, a ci najmłodsi będą się ścigać w
Mini Tour de Rybnik. Program Tour de Rybnik
Czernica, 25 sierpnia: godz. 12 (Raszczyce) – start
wyścigu ŚlZKol (żacy – 15 km); godz. 12:45 - start wyścigu ŚlZKol (młodzicy – 1 x 26 km); godz. 13 – start
wyścigu HOBBY (1 x 26 km); godz. 14 – dekoracja
zwycięzców; godz. 14:15 – start wyścigu PRO#1 (3
x 26 km); godz 14:40 – start wyścigu PRO#2 (3 x 26
km); godz.16:30 – dekoracja zwycięzców
Rybnik, 26 sierpnia: godz. 10:00 – start wyścigu
HOBBY (2 x 9 km); godz. 11 – start wyścigu Mini Tour
de Rybnik; godz. 11:15 – Start wyścigu PRO#1 (6 x 9
km); godz. 12:30 – dekoracja zwycięzców (Mini Tour
de Rybnik , wyścig Hobby); godz. 13:00 – start wyścigu PRO#2 (6 x 9 km); godz.15:00 – dekoracja zwycięzców wyścigów (Pro#1 i Pro#2).

Chcieli złupić lidera
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, walczący o powrót do ekstraligi żużlowcy ROW-u
Rybnik sposobili się do ważnego rewanżowego pojedynku (24 czerwca) na swoim torze
z liderem z Lublina.

Motor w dotychczasowych dziewięciu meczach
stracił tylko jeden punkt, remisując na inaugurację na
własnym torze z Orłem Łódź. W czterech meczach
wyjazdowych zdobyli dotąd komplet punktów wygrywając na Łotwie w Daugavpils, a także w Gdańsku, Pile i Krakowie.
Żużlowcy ROW-u wygrali natomiast wszystkie mecze na swoim torze i przegrali wszystkie wyjazdowe,
z Motorem Lublin 42:48, a ostatnio jednym punktem
(44:45) ze Startem Gniezno. W tabeli Motor ma przewagę 8 pkt, ale też o jeden mecz odjechany więcej.
Mimo tej sporej różnicy punktowej wygląda na to, że
to drużyny z Lublina i Rybnika w rundzie finałowej będą
walczyć o wygranie I ligi i awans do ekstraligi. Pytanie
tylko, czy zmierzą się ze sobą w finale ligi, czy może już
w półfinale. Jeśli w finale, to przegrany będzie mógł się
jeszcze łudzić, że wygra baraż z przedostatnią drużyną
ekstraligi, a jeśli w półfinale to zostanie z niczym. Pytanie, co zrobi jeszcze Orzeł Łódź, który na swoim nowym stadionie ma do odjechania wszystkie siedem
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meczów domowych. Na razie Orzeł ma na swoim koncie ledwie 3 pkt.
Prezes ROW-u Krzysztof Mrozek wykorzystał niedawne okienko transferowe i zakontraktował dwóch zawodników, którzy wydają się być sporym wzmocnieniem zespołu „rekinów”. Pierwszy z nich 19-letni Anglik Daniel
Bewley, zaliczył w Rybniku debiut jak marzenie i w meczu
z Wandą Kraków (najsłabsza drużyna I ligi) zdobył komplet punktów pokazując bardzo ofensywną jazdę, spore
umiejętności i wielką ambicję. Do ROW-u trafił również
wypożyczony z ekstraligowej Sparty Wrocław Łotysz
Andrzej Liebiediew (24 lata), który w pierwszym meczu
w barwach ROW-u w Gnieźnie w pięciu startach zdobył
6 pkt z bonusem. W meczu z Motorem Lublin do zdobycia były 3 pkt, w tym bonus za wygranie dwumeczu.
1 lipca ROW zmierzy się na wyjeździe z Wybrzeżem
Gdańsk, które na początku maja przegrało w Rybniku 40:50, ale odniosło tu aż 10 indywidualnych zwycięstw. Na 12 sierpnia zaplanowano wyjazdowy mecz
na nowym stadionie w Łodzi (premiera obiektu 29 lipca). Z kolei 19 sierpnia rybniczanie podejmą na swoim
torze Łotyszy z Daugavpils, z którymi przegrali na Łotwie 42:47. Ostatnim wakacyjnym meczem naszych
żużlowców będzie wyjazdowy pojedynek z Polonią
Piła (26 sierpnia), która przegrała przy Gliwickiej 33:57.

Siatkarze
nie awansowali

Siatkarze Volleya Rybnik nie wywalczyli
awansu do I ligi. Podczas turnieju finałowego, który odbył się w Rybniku, rybnicki zespół po dwóch przegranych pojedynkach
w grupie odpadł z turnieju.

Pierwszego dnia zawodów Volley przegrał z MCKiS
Jaworzno 1:3, z którym wcześniej wygrał w lidze
i w turnieju półfinałowym. Dwa dni później rybniccy siatkarze przegrali 0:3 z Ostrołęką i na ostatnim miejscu w
grupie zakończyli udział w turnieju. Po emocjonujących
meczach w grupie finałowej awans do I ligi wywalczyli: MCKiS Jaworzno i UKS Mickiewicz Kluczbork. Pomimo porażki w finale II-ligowych zmagań był to najlepszy
sezon w dotychczasowej historii Volleya. W ubiegłym
sezonie drużyna odpadła w turnieju półfinałowym.

Krótko i szybko
• Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Pile
drużyna dżudoczek Polonii Rybnik sprawiła sporą niespodziankę i wywalczyła tytuł drużynowych
mistrzyń Polski w kategorii juniorek młodszych.
W drużynówce rywalizowało sześć zespołów, a w
finale rybniczanki wygrały 4:2 z Juvenią Wrocław.
Wcześniej w turnieju indywidualnym brązowy medal wywalczyła Natalia Kuczek-Feć, a srebro po porażce w finałowej walce Zuzanna Łogożna; dla obu
zawodniczek są to pierwsze medale OOM w karierze. Trenerem złotej drużyny juniorek młodszych
jest były zawodnik, a obecnie trener Ariel Kuśka.
Złota drużyna: Aleksandra Polkowska (44 kg), Karolina Mika (48), Natalia Kuczek-Feć (52), Zuzanna
Łogożna (57), Aleksandra Sokołowska (63), Kinga Wolszczak (63), Wiktoria Szczepańska (63).
• 20 lipca na torze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu zostanie rozegrany finał Mistrzostw Polski Par
Klubowych na żużlu. W gronie siedmiu najlepszych
par będą również juniorzy ROW-u Rybnik – Robert Chmiel i Lars Skupień, którzy awans wywalczyli, wygrywając eliminacyjny turniej w Ostrowie
Wlkp. W pokonanym polu zostawili tam m.in. duety ekstraligowych klubów z Zielonej Góry i Torunia.
• Zajmując czwarte miejsce w turnieju eliminacyjnym
w Rawiczu, 20-letni Robert Chmiel (ROW Rybnik) zapewnił sobie awans do finałów Mistrzostw
Świata Juniorów na żużlu. Finałowe turnieje odbędą się 29 czerwca w Daugavpils (Łotwa), 22 lipca
w Lesznie i 28 września w Pardubicach (Czechy).
• Trzy medale przywieźli zawodnicy sekcji szermierczej RMKS-u Rybnik z Mistrzostw Polski Młodzików (U-14), które odbyły się w Katowicach.
W szpadzie dziewcząt złoto zdobyła najlepsza aktualnie zawodniczka w kraju w tej kategorii wiekoNr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

Strony sportowe redaguje Marcin Troszka

Tour de Rybnik na dwa wyścigi

13 zawodników Klubu Sportowego Olimpiad Specjalnych „Promyk” wzięło udział w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach OS, które w dniach od 9
do 12 czerwca odbyły się w Katowicach, Chorzowie
i Mikołowie.

Dyscypliny lekkoatletyczne rozegrano na odnowionym Stadionie Śląskim. Zawodnicy Promyka: Nikola Koźlik, Renata Rukść
(bocce); Danuta Hanke, Estera Wesołowska (golf); Damian Wojciechowski, Paweł Kwiotek, Dominik Gutkowski (pływanie); Michał Jasiurkowski, Martyna Piecha (bowling); Marek Cisoń, Kacper Nidecki, Sebastian Slósarczyk, Piotr Sromek (piłka nożna).
Śląskie igrzyska były kwalifikacją do Światowych Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych, które w 2019 roku odbędą się w Abu Zabi.
W wyniku losowania zakwalifikowani zostali: Danuta Hanke (golf,
skład podstawowy), Estera Wesołowska (golf, skład rezerwowy),
Michał Jasiurkowski (bowling, skład rezerwowy), Damian Wojciechowski (pływanie, skład rezerwowy).
wej Alicja Klasik. Nie zawiódł też lider rankingu chłopów Krzysztof Bezuch, który zajął pierwsze miejsce w stawce 94 szpadzistów. W stawce 21 drużyn młodziutkie szpadzistki RMKS-u z liderką drużyny Alicją Klasik zdobyły tytuł wicemistrzyń Polski. Młodzicy RMKS-u w gronie 19 drużyn wywalczyli miejsce piąte.
• Koszykarze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 w Rybniku wywalczyli trzecie miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w koszykówce, który odbył się
w Tychach. W meczu o brąz pokonali rówieśników
z Gliwic 54:51. W skład drużyny wchodzą: Kacper
Majewski – kapitan drużyny, Nikodem Sarna, Piotr
Kawczyński, Jan Czorny, Bartosz Karpowicz, Kacper Kowalczyk-Kudziarz, Igor Lewandowski, Kacper Margiciok, Adrian Ścieszka, Igor Legierski, Patryk Legierski, Maciej Golda, Jakub Dudek, Franciszek Ośliźlok, Adrian Fojcik, Kacper Lech. Trenerami drużyny są Stanisław Grabiec oraz Kuba Krakowczyk i Grzegorz Adamczyk. Również w Tychach
o medal w finale wojewódzkim walczyły koszykarki Szkoły Podstawowej nr 10 w Rybniku. W meczu
o trzecie miejsce pewnie pokonały zespół SP nr 4
z Katowic. Skład zespołu: Marta Walecka, Marta
Stronczek, Inka Kaczor, Aurelia Urbańczyk, Marta Mleczko, Nikola Obrodzka, Klaudia Grzyb, Julia
Góra, Natalia Rudzińska, Nicola Banaś. Trenerem
zespołu jest Gabriela Wistuba.
• 16 czerwca w Tychach odbyła się Śląska Gala koszykówki młodzieżowej, będąca podsumowaniem
rozgrywek prowadzonych przez Śląski Związek Koszykówki w sezonie 2017/18. W czasie gali pamiątkowe medale oraz puchary otrzymały młodziczki
starsze (1. miejsce) oraz juniorki (2. miejsce) RMKS-u Rybnik. Trenerami zespołów są Marcin Troszka i Grzegorz Korzeń. Puchary i medale trafiły rów-
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Międzynarodowy Turniej Bokserski
o Czarne Diamenty już po raz trzeci
odbył się w hali w Boguszowicach.

Pięściarskie diamenty

W trzydniowej imprezie uczestniczyło 66 zawodników z 22 klubów Polski, Słowacji, Czech
i Kosowa. Z zawodników RMKS-u Rybnik najlepiej boksowali medaliści ostatnich Mistrzostw
Jeden z celnych ciosów rybniczanina Artura
Polski: Artur Skorupa – brązowy medalista OgólSkorupy
nopolskiej Olimpiady Młodzieży pokonał w finale reprezentanta Czech Dawida Horwata i został uznany za najlepszego kadeta turnieju. Ania Pierchała (brązowa medalistka mistrzostw Polski juniorek) w finale pokonała mistrzynię Polski Natalię Niedobylską z Łęcznej i została z kolei najlepszą juniorką turnieju. Szymon Skorupa pokonał w finale Sebastiana Ptaka z Dębicy. Brązowy medalista MP seniorów Daniel Skorupa w finale wysoko
na punkty pokonał Marcela Janickiego z Rudy Śląskiej i został najlepszym młodzieżowcem Czarnych
Diamentów. W pojedynkach finałowych swoje walki przegrali: Oliwia Buchta, Paweł Masternak i Dawid Ruciński W ringu naszym zawodnikom sekundowali: Zbigniew Gąsiorowski i Krzysztof Skorupa.

nież do rąk koszykarzy MKKS-u Rybnik. Młodzicy młodsi zajęli miejsce trzecie, a młodzicy starsi
drugie. Trenerami zespołów są Grzegorz Adamczyk
i Jakub Krakowczyk. Podczas gali wręczano także
wyróżnienia indywidualne. Z RMKS-u otrzymały je:
Dominika Bednarek – najlepszy strzelec U14, Maja
Frąckiewicz – MVP U14, Małgorzata Struzik – najlepiej rzucająca za 3 pkt wśród juniorek, podobnie
jak Adam Kuśka z MKKS-u wśród juniorów. Ponadto dwóch koszykarzy rybnickiego klubu Jan Czorny i Seweryn Cysarz otrzymało pamiątkowe statuetki za zdobycie złotego medalu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
• Z końcem maja odbyły się XXIV Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów Rybnik 2018. Ich organizatorem jest Miejski Szkolny Związek Sportowy
w Rybniku przy współudziale urzędu miasta i MOSiR-u. W tym roku dodatkowo rozegrano wyłącznie dla uczniów klas siódmych turnieje siatkówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców, zawody pływackie i lekkoatletyczne. Zmagania uczniów rybnickich szkół toczyły się m.in. na kąpielisku Ruda,
stadionie lekkoatletycznym i pływalni krytej w Boguszowicach. Turniej szachowy odbył się w auli I LO.
W klasyfikacji generalnej szkół podstawowych
(rocznik 2005 i młodsi oraz siódme klasy, rywalizowało 27 szkół) zwyciężyła SP nr 5 przed SP nr 2
i SP nr 16. Uczniowie piątki wygrali zawody lekkoatletyczne, a drugie miejsca zajęli w pływaniu i lekkiej atletyce klas siódmych. SP nr 2 wygrała turniej
koszykówki dziewcząt i szachy, drugie miejsce zajęła w turnieju piłki nożnej, a trzecia była w turnieju koszykówki chłopców. Uczniowie trzeciej w klasyfikacji SP nr 16 wygrali turniej siatkówki dziewcząt, piłki nożnej oraz zawody pływackie. Ponadto
SP nr 1 wygrała turniej siatkówki chłopców, SP nr 11
zwyciężyła w koszykówce chłopców. Wśród „gimnazjów” (roczniki 2002-2004) w klasyfikacji gene-

Marcin Troszka

Promyk na Igrzyskach

ralnej zwyciężyła SP nr 35 przed SP nr 36 i SP nr 9.
Gimnazjaliści z „35” zwyciężyli w turniejach koszykówki dziewcząt i chłopców, a w turnieju piłki nożnej, zawodach pływackich i lekkoatletycznych zajęli drugie miejsce. Gimnazjalna SP nr 36 zwyciężyła w turnieju piłki nożnej, a SP nr 9 zwyciężyła
w zawodach pływackich i szachowych. SP nr 33
wygrała turniej siatkówki dziewcząt, SP nr 31 okazała się najlepsza w turnieju siatkówki chłopców,
a zawody lekkoatletyczne wygrała SP nr 10. W rywalizacji gimnazjów uczniowie klas sportowych nie
mogli występować w dyscyplinach, które trenują.
• Ze względu na niesprzyjającą pogodę turnieje koszykówki ulicznej Trio Basket zostały przeniesione
na 1 i 15 września. Prawdopodobnie będą to turnieje wieczorne (początek o godz. 18).
• Do 31 października potrwa w Rybniku ogólnopolska
akcja „Biegam, bo lubię”. W każdą środę o godz.
17.45 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Żużlowej rozpoczynają się trwające około godziny zajęcia, które przeznaczone są dla tych, którzy już biegają lub chcieliby zacząć biegać pod okiem trenera.
• Piłkarki nożne drugiej drużyny TS ROW wygrały rozgrywki III ligi. W ostatnim meczu sezonu pokonały w
Mikołowie miejscowy AKS 4:3. Trzy bramki w tym
spotkaniu zdobyła 14-letnia Julia Krzyżok, która
w całym sezonie zdobyła 34 gole. W przyszłym sezonie drużyna oparta na juniorkach i uczennicach
Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. J. Kukuczki
w Rybniku będzie rywalizować w II lidze z zespołami z czterech województw.
• W nocy z 23 na 24 czerwca na ulicach Rybnika
miał się odbyć organizowany przez MOSiR IX Rybnicki Półmaraton Księżycowy. Start zaplanowano na godz. 22.
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Mistrzostwa świata miniżużlowców
Po siedmiu latach przerwy na kameralnym stadionie Rybek Rybnik w Chwałowicach, położonym w sąsiedztwie tamtejszej
kopalni, znów odbędzie się najważniejszy
miniżużlowy turniej sezonu – zawody o Złote Trofeum Miniżużla, orgnizowane pod auspicjami Światowej Federacji Motocyklowej.

lipca. Na sobotę (28 VII) zaplanowano dwa półfinały,
w których nie licząc rezerwowych wystartuje w sumie
32 zawodników (9 Duńczyków, 8 Szwedów, 5 Polaków, 4 Norwegów, 2 Australijczyków i 2 Niemców oraz
Fin i Łotysz). Sobotnie półfinały rozpoczną się o godz.
14 i 17, zaś niedzielny finał (29 VII) z udziałem 16 najlepszych zawodników o godz. 17. Polska jako organizator zawodów ma zagwarantowany udział w tym finale swojego reprezentanta, ale najuczciwiej będzie,
jak któryś z pięciu Polaków startujących w półfinałach sam wywalczy sobie to miejsce. Rybnicki klub
Gold Trophy organizuje już po raz trzeci (2009 i 2011).
W 2011 roku na podium stanęła trójka Duńczyków,

Turniej ten uznawany jest za nieoficjalne mistrzostwa świata miniżużlowców Rybki zorganizują je już
po raz trzeci, tym razem wespół z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Rybnik, który już jakiś czas temu
został gospodarzem miniżużlowego stadionu. Najlepsi
miniżużlowcy będą rywalizować tu w ostatni weekend

Utrzymali się z zyskiem

Po sześciu latach spędzonych w
Rybniku Mariusz Muszalik żegna
się z drużyną ROW-u 1964 Rybnik, której był kapitanem

Dotarli do finału

Od 12 do 17 czerwca na zmodernizowanym przez MOSiR boisku w Ligockiej
Kuźni bejsboliści Silesii Rybnik z czterema innymi zespołami z Europy walczyli w
turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznego Pucharu Konfederacji.

Obecna drużyna Silesii Rybnik po raz pierwszy brała
udział w turnieju, w którym w ciągu sześciu dni musiała rozegrać pięć meczów i to na dystansie nie siedmiu, jak w polskiej ekstralidze, ale dziewięciu zmian.
Pierwszego dnia turnieju rybniczanie przegrali z mistrzem Litwy, ale w kolejnych dwóch meczach po-
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konali zespoły z Anglii i Szwecji. By awansować do
niedzielnego finału, Silesia musiała w sobotę pokonać drużynę z Zurychu, która mając na swoim koncie
komplet zwycięstw udział w nim miała już zapewniony. Szwajcarzy zagrali bardzo oszczędnie i bez swego
najlepszego amerykańskiego miotacza. Rybniczanie
rzucając na szalę wszystkie swoje siły wygrali i awansowali do finału, ale w nim nie byli już w stanie raz jeszcze przeciwstawić się występującym już w optymalnym składzie Barakudom Zurych i przegrali 1:15. Jak
podkreśla prezes klubu Grzegorz Mularczyk, już sam
awans amatorskiej tak naprawdę drużyny Silesii do
finału turnieju, w którym musiała się zmierzyć z zawodową drużyną, jest jej wielkim sukcesem.

zespołem, a przyglądamy się też talentom grającym w okolicznych klubach – powiedział nam trener Roland Buchała,
który prowadził drużynę wspólnie z Markiem Koniarkiem.
W klubie rozpoczął się już ruch kadrowy, jedni piłkarze
przedłużają kontrakty (Kamilu Spratek, Marek Krotofil, Robert Tkocz, Radosław Dzierbick, Jan Janik, Paweł Jaroszewski), inni odchodzą (Mariusz Zganiacz, obrońca Dawid Gojny przeszedł do GKS-u 1962 Jastrzębie, który wygrał II ligę
i awansował do I). Po blisko sześciu latach spędzonych
w ROW-ie z klubem żegna się kapitan drużyny, 38-letni pomocnik Mariusz Muszalik. Rozegrał 198 meczów, w których
zdobył 38 bramek; sporą ich część z rzutów karnych. – To
był wspaniały czas, który będę mile wspominał. Nie żałuję
ani jednej chwili spędzonej w Rybniku. Śmiejemy się z kolegami, że w piłce brakuje systemu pro senior… Na szczeblu centralnym grałem 23 lata, to więcej niż połowa mojego życia – powiedział nam żegnający się z rybnickim klubem Mariusz Muszalik.
25 czerwca piłkarze mieli wznowić treningi. Po awansach
i spadkach układ sił w II lidze mocno się zmienił i rywalami ROW-u będą takie znane piłkarskie marki jak Ruch Chorzów, Widzew Łódź i Górnik Łęczna. Celem zespołu będzie
więc utrzymanie się w II lidze. Ze względu na przyszłoroczne polskie mistrzostwa świata U-20 jesienią II-ligowcy rozegrają aż 21 ligowych kolejek, więc gromadzenia cennych
punktów nie ma co odkładać na wiosnę. Pierwsze mecze
21 i 22 lipca.
(MF, WaT)

Wacław Troszka
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Piłkarze ROW-u 1964 po udanej rundzie wiosennej pewnie utrzymali się w piłkarskiej II lidze.
Z 44 pkt zajęli 12. miejsce, mając 5 pkt przewagi
nad pierwszym spadkowiczem.

W przedostatnim meczu sezonu
rybniczanie na własnym stadionie pokonali zwycięzcę rozgrywek, sąsiadów
zza miedzy GKS Jastrzębie 2:1. Dwie bramki dla ROW-u zdobył w tym meczu Przemysław Brychlik. Natomiast w ostatnim ROW przegrał na wyjeździe z walczącym o utrzymanie
Zniczem Pruszków 0:3, ale w tym meczu drużyna bardziej
niż o ligowe punkty walczyła o punkty systemu pro junior,
by zainkasować premię dla drużyn stawiających na piłkarską młodzież. W wyjściowym składzie zespołu było więc
aż 9 młodzieżowców, a 3 z nich: Michał Rostkowski, Dominik Niećko i 15-letni (!) bramkarz Dawid Wrzosek zaliczyło
w Pruszkowie ligowy debiut. W klasyfikacji końcowej pro-junior rybnicki klub rzutem na taśmę zajął trzecie miejsce w II
lidze, inkasując 700 tys. zł z kasy PZPN-u.
W sezonie 2017/2018 rybniczanie w 34 spotkaniach
zdobyli 44 pkt, połowę z nich w rundzie wiosennej, choć
w niej rozegrali o cztery mecze mniej niż jesienią.
– W kadrze pierwszego zespołu jest obecnie największa
grupa rybnickiej młodzieży od czasu reaktywacji klubu, bo
od trzech lat systematycznie wprowadzamy do kadry zawodników z naszych grup młodzieżowych. W tym roku do
kadry dołączyli: Wiktor Piejak (rocznik 2002), Dawid Wrzosek (2003) i Michał Rostkowski (2000). Filozofia klubu zakłada połączenie doświadczenia z młodością, co – jak widać – procentuje. Dodatkowo nasz klub zaczyna być znany jako kuźnia talentów. Szkółka współpracuje z pierwszym

a niewdzięczne 4. miejsce zajął Kacper Woryna, który
dzisiaj jest kapitanem I-ligowej drużyny ROW-u Rybnik. Wtedy było to najlepsze miejsce polskiego miniżużlowca w całej dotychczasowej historii Złotego
Trofeum. Wszystko wskazuje na to, że w półfinałach
wystartują dwaj zawodnicy Rybek Sebastian Borszcz
i Paweł Trześniewski.
Zawody odbędą się na stadionie Rybek przy ul. Pod
Hałdą, który przed niedzielnym finałem (29 lipca) otrzyma oficjalnie imię zmarłego w 2009 roku Andrzeja Skulskiego, wyjątkowego działacza sportowego, który najpierw postanowił stworzyć w Rybniku miniżużlowy klub
i stadion, a potem z niewielkim gronem sprzymierzeńców,
z pomocą miasta to zamierzenie zrealizował. Stosowną uchwałę w sprawie nadania stadionowi jego imienia
rada miasta jednogłośnie podjęła w czasie sesji 24 maja.

Statuetkę dla drugiej
drużyny pucharowego turnieju z rąk prezydenta Piotra Kuczery
odebrał kapitan Silesii
Rybnik Robert Stęchły
Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

MOSiR poleca
• Do 15 lipca - Rybnicka Strefa Kibica (Kampus)

empik

• 24 sierpnia – Nightskating (na rolkach przez Rybnik)

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

• 30 czerwca – Kąpielisko Ruda – zamek w Racibo- • 25 sierpnia – Alter Sport Festiwal (festiwal sporrzu (rajd rowerowo-kajakowy)
tów nietypowych i oryginalnych, atrakcją imprezy będą zawody dirt jumpingu w ramach Pucha• 6-8 lipca - Plaża Open (zawody w siatkówce plaru Świata FMB World Tour w konkurencji Big Air)
żowej na kąpielisku Ruda)
Szczegóły wszystkich imprez, regulaminy
• 8 lipca – II Bike Race Zamysłów (zawody rowerowe) i ewentualne zapisy na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ryb• 17-19 sierpnia - Weekendowy rajd rowerowy
niku (www.mosir.rybnik.pl).

Wacław Troszka

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 10 sierpnia.
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

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

19-litrowa butla wody
z pompką

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

Rozwiązanie zagadki 5: Zdjęcie opublikowane w majowym numerze „Gazety Rybnickiej” przedstawiało balustradę balkonu w budynku przy ul. Sobieskiego 9 (popularnie zwanym Świerklańcem). Nagrody otrzymują: Aleksandra Hamros (woda) oraz Patrycja Gromotka i Kamila Kmiecik (po jednej książce z Empiku).
Po odbiór nagród zapraszamy od poniedziałku 25 czerwca w ciągu miesiąca
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Stephen King, „Outsider”, tłum. T. Wilusz, Wyd. Prószyński Media, Warszawa 2018
Mistrz grozy
i horroru zaprasza czytelników w
kolejną mroczną
podróż. W parku
zostaje znalezione zmasakrowane
ciało jedenastolatka. Dowody DNA
niezbicie wskazują,
że zbrodni dopuścił
się szanowany obywatel – nauczyciel, trener,
przykładny mąż i ojciec. Po aresztowaniu
w świetle jupiterów okazuje się jednak, że
sprawa nie jest tak oczywista…
CD „Mój Empik – moja muzyka”. Muzyka francuska, Universal Music Polska 2018
D w u p ł y t ow y
album zawiera zestaw popularnych
piosenek francuskich – zarówno
tych ponadczasowych, jak i współczesnych. Wśród wykonawców m.in. Indila,
Shanguy, In-Grid, Garou, Serge Gainsbourg,
Jane Birkin i inni. Znane i lubiane hity, które
warto mieć w płytotece.
DVD „Czas mroku”, reż. Joe Wright,
Filmostrada 2018
Opowieść o legendarnym brytyjskim premierze Winstonie
Churchillu, którego przywództwo
polityczne rozgrywa się w trudnych
okolicznościach:
nasilający się atak
nazistowskich
Niemiec, partia
kwestionująca każde posunięcie i król wykazujący daleko idący sceptycyzm. Jako
mąż stanu Churchill musi jednak znaleźć siłę,
by przeprowadzić naród przez piekło wojny.
Wybitna aktorska kreacja Gary’ego Oldmana.
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Nocne
dyżury aptek
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się
od poniedziałku do piątku i w niedziele trwają od godz. 22.00
do 7.00, a w soboty od godz. 22.00 do 8.00. Informacja
o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmonogramie dostępna jest na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

25/26.06 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016
26/27.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040
27/28.06 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083
28/29.06 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031
29/30.06 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218
30.06/1.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042
1/2.07 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144
2/3.07 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311

Boguszowice Osiedle
Maroko-Nowiny/os. Dworek
Śródmieście
Śródmieście
Meksyk
Maroko-Nowiny
Niedobczyce/Biedronka
Śródmieście/Plaza

3/4.07 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036 Kamień
Śródmieście
4/5.07 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537
5/6.07 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice
6/7.07 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście
Chwałowice
7/8.07 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347
Smolna
8/9.07 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317
9/10.07 brak dyżuru
10/11.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście
Chwałowice
11/12.07 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364
12/13.07 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec
13/14.07 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832 Smolna/Kaufland
14/15.07 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ/Galeria Śląska
Śródmieście
15/16.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255
16/17.07 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście
Śródmieście
17/18.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806
18/19.07 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny
Golejów
19/20.07 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396
20/21.07 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831 Maroko-Nowiny/Auchan
21/22.07 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce
Niewiadom
22/23.07 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038
23/24.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle
Boguszowice Stare
24/25.07 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670
Boguszowice Osiedle
25/26.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080
26/27.07 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ
Golejów
27/28.07 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396
Smolna
28/29.07 Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028
Ligota-Ligocka Kuźnia
29/30.07 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049
Śródmieście/Focus
30/31.07 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608
Boguszowice Osiedle
31.07/1.08 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016
Maroko-Nowiny/os. Dworek
1/2.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040
Śródmieście
2/3.08 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083
Śródmieście
3/4.08 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031
Meksyk
4/5.08 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218
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5/6.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042
6/7.08 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144
7/8.08 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311

Maroko-Nowiny
Niedobczyce/Biedronka
Śródmieście/Plaza

8/9.08 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036 Kamień
Śródmieście
9/10.08 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537
10/11.08 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice
11/12.08 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście
Chwałowice
12/13.08 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347
Smolna
Apteka,
ul.
Reymonta
60,
tel.
32
42
26
317
13/14.08
14/15.08 brak dyżuru
15/16.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście
Chwałowice
16/17.08 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364
17/18.08 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec
18/19.08 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832 Smolna/Kaufland
19/20.08 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ/Galeria Śląska
Śródmieście
20/21.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255
21/22.08 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście
Śródmieście
22/23.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806
23/24.08 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny
Golejów
24/25.08 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396
25/26.08 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831 Maroko-Nowiny/Auchan
26/27.08 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce
Niewiadom
27/28.08 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038
28/29.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle
Boguszowice Stare
29/30.08 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670
Boguszowice Osiedle
30/31.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080
31.08/1.09 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ
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.

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

15.000
nakładu

największy
lokalny nakład
Twojego ogłoszenia!

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

Nie kupuj! Przygarnij!
Psy i koty z rybnickiego schroniska dla zwierząt
w Wielopolu (ul. Majątkowa 42, tel. 32 42 46 299) czekają na nowy dom i kochających właścicieli. Wystarczy
dowód osobisty, 40 zł, obroża i smycz lub transporter dla kota
oraz dobre chęci, by zyskać oddanego przyjaciela na wiele
lat. Zdjęcia psów i kotów, które można przygarnąć i szczegóły dotyczące adopcji na www.schronisko.rybnik.pl oraz
na facebookowym profilu placówki.

Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

Strona przygotowana przez Fundację PGE Energia Ciepła

Biuro ogłoszeń „Gazety Rybnickiej”: tel. 32/42 60 070, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
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Ważne adresy i telefony:

Telefony alarmowe:

• Całodobowy Telefon Zaufania – 32 42 33 555

Policja

• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Jankowicka 23/25,
pok. B1/1, (tel. 729 284 727 lub 509 895 797) – poniedziałki 11-16 i środy 9-14

Straż Pożarna

• 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, środy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• 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 telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę w godz.
18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205,
www.stacja.hg.pl
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42 21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12.
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774, www.
nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek 10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa m-ca, g. 16,
Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi

ul. Chrobrego 16, 32/42 33 599. Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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
Oferuje następujące usługi cmentarne:
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych • umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne • oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni • przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.
Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: Północ, ul. Rudzka 70 b;
Chwałęcice, ul. Karłowa; Chwałowice, ul. Kamienna; Boguszowice Stare, ul. Zadumy
Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny);

Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz),
Daniel Bożyński (korektor), Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna),

stali współpracownicy: Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.

Wydawca: Teatr Ziemi Rybnickiej

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (oficyna), tel. 32 42 28 825
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

15.000

Redakcja czynna
od poniedziałku do piątku
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Teksty przyjmujemy wyłącznie na nośnikach elektronicznych.

nakładu

największy lokalny nakład Twojego ogłoszenia!
DRUK:
ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów

www.drukarniakolumb.pl
INFOLINIA 0 801 641 691
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Biuro ogłoszeń:
Rybnik, Rynek 12a
www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

tel. 32 42 60 070

Pogotowie Ratunkowe
Straż Miejska
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
- Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie zimowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie gazowe
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie wodno–kanalizacyjne
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Pomoc Drogowa
Pogotowie weterynaryjne
Pogotowie dźwigowe

997
998
999
986

112, 32/42 95 200
32/43 95 801
32/42 27 254

32/42 21 000, 32/43 95 801

999, 112
991
992
993
9631

32/43 29 560, 32/43 29 565
32/30 30 991
32/42 23 419, 32/42 25 565
32/42 24 645
32/42 23 681, 32/42 49 599
500 543 300
32/42 24 400, 32/42 24 407
32/42 22 461
42 24 085

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

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro 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

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

Samorządowy Ruch Demokratyczny

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

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

Rada Dzielnicy Śródmieście

Dyżury w każdy czwartek (godz. 16-17) w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Szafranka 7;
sala nr 26. W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim.
Telefon kontaktowy: 660 566 751

Związek Górnośląski – koło Rybnik

Spotkania w ostatni piątek miesiąca, Dom Katechetyczny bazyliki św. Antoniego godz. 18

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

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

Nr 6-7/564-565; czerwiec-lipiec 2018

GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med.
Tomasz Pawlikowski

lek. med.
Urszula Zimoń

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

Specjalista Urolog

Specjalista Chirurg

Dermatolog-Wenerolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

tel. 692 427 312

lek. med.
Jan Pawlikowski

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

lek. Iwona Sułecka

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

możliwość wizyt domowych,
tel. 693 853 222

tel. 504 154 566 od 15.00

www.gabinety-reymonta50.pl

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

dr hab. n. med.
Maciej Świat

