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Kwietne łąki
inspirują



UCHWAŁA  ANTYSMOGOWA
Sejmiku Województwa Śląskiego
nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

KOMINKI I PIECE NA DREWNO
Użytkownicy kominków i wolno stojących pieców na drewno typu „koza”, które nie spełniają wymogów  

tzw. ekoprojektu, mogą je eksploatować tylko do końca roku 2022. By nadal ogrzewać dom drewnem  
po upływie tego terminu, muszą albo zainstalować w przewodzie kominowym elektrofiltr, albo kupić nowy, 
spełniający obowiązujące normy, wkład kominkowy lub piec.

W Urzędzie Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2

pok. 13 (parter); tel. 32 43 92 013;
ekologia@um.rybnik.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE:

OBOWIĄZKOWA WYMIANA 
PIECÓW NA WĘGIEL – podstawowe informacje

Wszyscy użytkownicy starych pieców węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 
2017 r., muszą je wymienić na piece klasy 5 lub zastąpić innym źródłem ciepła, takim jak: ciepło systemowe  
z ciepłociągu, piec gazowy, olejowy, elektryczny, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa, itp. 

Termin wymiany pieca zależy od tego, jak długo jest on użytkowany:

Na stronie internetowej miasta
www.rybnik.eu

dla mieszkańców/walka ze smogiem

Niezastosowanie się do zapisów uchwały będzie skutkować nałożeniem kary finansowej do 5 tys. zł

Piece eksploatowane 
powyżej 10 lat 
lub nieposiadające 

tabliczki znamionowej 
trzeba wymienić 

do końca  
2021 roku

Piece użytkowane 
od 5 do 10 lat 
należy wymienić 

do końca 
2023 roku

Piece użytkowane 
krócej niż 5 lat 

należy wymienić 
do końca 

2025 roku

Piece 
klasy III i IV 

należy wymienić 
do końca 

roku 2027

Już dziś obowiązuje ZAKAZ SPALANIA

wilgotnego drewnamułów i flotokoncentratów 
węglowych

węgla brunatnego

>10
lat

5-10
lat

<5 
lat

III i IV
klasy

W puncie konsultacyjnym programu 
„Czyste powietrze”

ul. Rudzka 13 (Kampus, budynek D)
tel. 517 664 090

e-mail: czystepowietrze@feio.pl



Kolejne wydanie „GR”  
ukaże się w niedzielę  
30 sierpnia

Okładka: Pasjonatka body paintingu (sztuki malowania ciała) Nina Janiak na kwietnej łące 
w pobliżu tężni solankowej na Paruszowcu (więcej o rybniczance na str. 20). 
Zdjęcie Marcin Giba

Rozmowa z prezydentem Rybnika PIOTREM KUCZERĄ
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FREKWENCJA
ma znaczenie

Patrząc na liczby nowych zachoro-
wań i na to, co dzieje się choćby na 
ulicach miasta i w sklepach, trudno 
dopatrzyć się w tym jakiejś logiki.

Przyznam, że sam mam z tym kłopot, 
bo z jednej strony rosnąca, zwłaszcza 
w naszym regionie, liczba zachorowań,  
a z drugiej płynące z TVP uspokajające 
informacje, że epidemia wygasa. Pa-
trząc na to, co się dzieje w rybnickich 
kopalniach, widzimy, że tak spokojnie 
nie jest. Trudno też nie wspomnieć  
o kościele w Chwałowicach, który z po-
wodu zakażenia jednego z księży trze-
ba było zamknąć. Wciąż nie możemy 
bagatelizować zagrożenia. Jesteśmy 
miastem, które ma stosunkowo dużo 
zarażonych mieszkańców. To w dużej 
części bezobjawowi nosiciele, więc tym 
bardziej musimy uważać. Przestrzega-
nie zasad bezpieczeństwa epidemiolo-
gicznego wciąż jest koniecznością; dla 
własnego dobra używajmy maseczek 
i zachowujmy dystans dzielący nas od 
innych osób.

W czasie majowej sesji rada miasta 
udzieliła Panu absolutorium za wyko-
nanie ubiegłorocznego budżetu mia-
sta. Tegorocznemu daje się we znaki 
trwająca epidemia. Czy jeśli chodzi  
o finanse miasta, drugie półrocze bę-
dzie lepsze od pierwszego?

Jeśli chodzi o przyszłość, to wciąż 
wróżenie z fusów. Dane finansowe 
za kwiecień, gdy porównaliśmy je  
z kwietniem roku 2019, były fatalne. 
Maj wyglądał już nieco bardziej opty-
mistycznie. Dopiero po trzecim kwar-
tale będziemy wiedzieć, jak faktycznie 
wygląda sytuacja finansowa Rybnika, 
ale już teraz wiemy, że dochody budże-
tu miasta będą dużo niższe od zapla-
nowanych. Robię wszystko, by zadania 
budżetowe były realizowane, ale na 
pewno nie unikniemy kłopotów z ter-

minowością inwestycji, bo wykonawcy, 
podwykonawcy, a nawet projektanci 
mają kłopoty z pracownikami. Robimy 
wszystko, by nie wstrzymywać zapla-
nowanych inwestycji. 

Gdy rozmawiamy o sytuacji budżetu, 
trudno nie zapytać o fontanny, które 
po zimowej przerwie nie zostały uru-
chomione.

Te nieczynne fontanny są po części 
symboliczne. Mieszkańcy muszą zda-
wać sobie sprawę z faktu, że drastycz-
ny spadek dochodów budżetu miasta 
odbije się na jego funkcjonowaniu. 
Fontanny też generują koszty, a gdy 
konstruuje się budżet, istotne jest 
każde 100 złotych. Dziś już zapomnie-
liśmy, że w listopadzie ubiegłego roku 
związkowcy z miejskich jednostek do-
magali się podwyżki o 600 zł na etat. 
Fontanny są symboliczne, ale miliony, 
których brakuje w budżecie miasta, już 
nie. Najwięcej kosztuje nas najbardziej 
efektowna fontanna przed bazyliką św. 
Antoniego. Miesięczny koszt jej funk-
cjonowania to 9 tys. zł. Być może te 
tańsze w utrzymaniu fontanny wkrótce 
zostaną uruchomione.

Wojewoda unieważnił uchwałę rady 
miasta, zmieniającą plan zagospoda-
rowania dla terenu, na którym spółka 
Bapro zamierza wybudować nową 
kopalnię. Co dalej?

Nie składamy broni, będziemy wal-
czyć dalej, bo twierdzę, że racja jest po 
naszej stronie. Mając stosowną uchwa-
łę rady miasta, zaskarżymy decyzję 
wojewody o unieważnieniu naszej 
uchwały, wnosząc skargę do sądu ad-
ministracyjnego.

Bardzo rzadko zdarza się, że „Gazeta 
Rybnicka” ukazuje się w dniu wybo-
rów.

To bardzo ważne wybory dla Rzecz-
pospolitej, ale też dla samorządu. 
Dlatego gorąco zachęcam wszystkich 
mieszkańców, by pójść na wybory  
i oddać swój głos. Frekwencja ma zna-
czenie. Zwracam też uwagę na bezpie-
czeństwo, wciąż jesteśmy w okresie 
epidemii i konieczne jest przestrzega-
nie obostrzeń i zasad bezpieczeństwa 
epidemiologicznego. Na pewno udział 
w wyborach będzie od nas wymagał 
nieco cierpliwości, ale uważajmy na 
siebie i idźmy głosować.

Przed nami wakacje, które – podob-
nie jak ostatnie miesiące roku szkol-
nego – będą wyjątkowe.

Sytuacja jest na tyle niezwyczajna, że 
trudno poczuć atmosferę rozpoczyna-
jących się wakacji. Z realizacją planów 
o wymarzonych wakacjach możemy 
mieć w tym roku spory kłopot, więc 
może warto przeznaczyć urlopy, wol-
ne dni na to, by lepiej poznać Polskę, 
nasz region albo inne dzielnice Ryb-
nika. Wszystkim mieszkańcom życzę 
udanych, a przede wszystkim zdro-
wych wakacji i urlopów. Pamiętajmy, 
że przede wszystkim sami musimy za-
dbać o własne zdrowie.

Rozmawiał Wacław Troszka
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  TELEFONY NA CZAS EPIDEMII
Infolinia Narodowego Funduszu 
Zdrowia 

800 190 590

Całodobowa infolinia Sanepidu 
w Rybniku 

609 519 193 lub 508 450 028

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

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

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 3 

32 42 91 251, 32 429 10 00

Urząd Miasta 32 439 20 00  
Telefon dotyczący 
zwierząt domowych 

722 299 201 
(w godzinach pracy urzędu miasta). 

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

Absolutorium online

Realizacja budżetu miasta na rok 
2019 zakończyła się deficytem wyno-
szącym prawie 88 mln zł, co stanowi 
9,2 proc. ubiegłorocznych dochodów. 
Po raz pierwszy w historii budżeto-
we wydatki Rybnika wyniosły w ubie-
głym roku ponad miliard złotych; do-
kładnie 1.043.806.667, zaś dochody 
blisko 956 mln zł. Na koniec roku nad-
wyżka operacyjna wynosiła 52,3 mln zł,  
a zadłużenie miasta 247,2 mln zł 

Podobnie jak w ubiegłym roku, zanim 
radni zajęli się omówieniem wykonania 
ubiegłorocznego budżetu, po raz drugi 
w historii dyskutowano o Raporcie o sta-
nie miasta, do przedstawienia którego 
zobowiązuje prezydenta znowelizowana 
niedawno ustawa o samorządzie gmin-
nym. Obszerny, liczący 232 strony raport 

opublikowano wcześniej na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej 
urzędu miasta, więc przedstawiając go 
na sesji, prezydent Piotr Kuczera ogra-
niczył się do zreferowania jego „spisu 
treści”, informując, jakiego rodzaju infor-
macje zawiera. – Dzięki raportowi mogą 
państwo w sposób całościowy spojrzeć 
na miasto – zakończył prezydent. Chwi-
lę później radny PiS-u Andrzej Sączek 
stwierdził, że jest zażenowany faktem, że 
prezydent zlekceważył mieszkańców, nie 
przedstawiając samego raportu, a tylko 
jego spis treści. Inni radni opozycyjnego 
PiS-u skrytykowali prezydenta m.in. za 
opóźnienia w realizacji inwestycji, za brak 
bezpośredniego połączenia nowej drogi 
Racibórz – Pszczyna z żorskim odcinkiem 
autostrady, za dofinansowanie pociągów 

relacji Rybnik – Wodzisław Śl. oraz za 
ignorowanie mieszkańców, którzy doma-
gają się ustawienia na nowym rondzie na 
ul. Wodzisławskiej (Niedobczyce – Paryż) 
miniatury wieży Eiffla. 

W debacie o raporcie, po spełnieniu 
określonych warunków, mogli wziąć 
udział również mieszkańcy i – co ważne 
– bez żadnych ograniczeń czasowych,  
a w praktyce i tematycznych. Tak jak w 
ubiegłym roku głos zabrało dwóch miesz-
kańców: przewodniczący Rady Dzielnicy 
Zamysłów Krzysztof Kazek i były opozy-
cyjny radny, obecnie przewodniczący 
Rady Dzielnicy Niedobczyce Henryk Ce-
bula. Tak jak przed rokiem dla pierwszego 
z nich raport był tylko pretekstem do za-
brania głosu w kilku kwestiach dotyczą-
cych dzielnicy Zamysłów (oczekiwanie  

W czasie majowej sesji, mimo głosów przeciwnych opozycji, rada miasta udzieliła prezydentowi Piotrowi Kuczerze wo-
tum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. To szóste absolutorium w jego prezydenc-
kiej karierze i piąte za pełny rok sprawowania urzędu.
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na nowy plan zagospodarowania, eks-
pansja budowlana deweloperów, aktyw-
ność obywatelska, relacje na linii rada 
dzielnicy – urząd miasta). Henryk Cebula 
z kolei skupił się wyłącznie na rapor-
cie, wspominając m.in. o opóźnieniach  
w realizacji sztandarowych inwestycji, ale 
też o nienapawającej optymizmem sytu-
acji demograficznej w mieście. W swoim 
wystąpieniu kończącym de facto debatę  
o raporcie prezydent Kuczera nie odniósł 
się do żadnej z poruszonych wcześniej 
kwestii. Zaznaczył za to, że niektóre z nich 
były już przedmiotem dyskusji i informacji 
udzielonych przez urząd miasta radnym  
i radom dzielnic. – Raport świadczy o tym, 
że miasto się rozwija. Czasem z trudem, 
pokonując trudności prawne i finansowe, 
co wymaga determinacji i samozaparcia – 
stwierdził Piotr Kuczera. Taka odpowiedź 
ani radnych opozycyjnych, ani Henryka 
Cebuli oczywiście nie usatysfakcjonowa-
ła. Chwilę później odbyło się głosowanie 
nad wotum zaufania dla prezydenta mia-
sta. Za jego udzieleniem głosowało 14 
radnych, przeciw 11. 

Prezentując wykonanie ubiegłoroczne-
go budżetu, Piotr Kuczera zwrócił uwagę 
m.in. na ogrom wydatków na oświatę; to 
łącznie 285 mln zł, co stanowi 26,9 proc. 
wszystkich wydatków budżetowych. Na 
zadania, których koszt powinna pokryć 
subwencja oświatowa z budżetu państwa, 
miasto wydało 224 mln zł, ale owa sub-
wencja wyniosła tylko 175 mln zł. 

24,7 mln zł to z kolei kwota wydana na 
walkę ze smogiem i niską emisją, z czego 
7,2 mln zł to dotacje z Unii Europejskiej. 
Program inwestycyjny obejmował z jed-
nej strony termomodernizację obiektów 

użyteczności publicznej, w tym szkół oraz 
należących do miasta budynków miesz-
kalnych (głównie w Boguszowicach),  
a zarządzanych przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej. 

W sprawozdaniu nie mogło też zabrak-
nąć rozliczenia pierwszego etapu budowy 
rybnickiego odcinka drogi regionalnej Ra-
cibórz – Pszczyna, ale prezydent poinfor-
mował też, że już w ubiegłym roku miasto 
wydało prawie 1,9 mln zł na odszkodo-
wania za tereny pod budowę brakujące-
go odcinka od ul. Wodzisławskiej do ul. 
Sportowej w Niewiadomiu. Warunkiem 
rozpoczęcia tej inwestycji będzie jednak 
zdobycie dofinansowania. 

W czasie prezentacji opinii klubów 
radnych o wykonaniu ubiegłorocznego 
budżetu (ich fragmenty publikujemy na 
kolejnych stronach) opozycja, czyli kluby 
radnych PiS-u i BSR-u, zapowiedziały głoso-
wanie przeciwko udzieleniu absolutorium, 
ale samo głosowanie przyniosło małą nie-
spodziankę. Za jego dzieleniem zagłoso-
wało nie 13, jak się spodziewano, a 14 rad-
nych, bo do radnych koalicji PO – Wspólnie 
dla Rybnika, wspierającej prezydenta 
Kuczerę, dołączył Jacek Mularczyk, jeden 
z trzech radnych Bloku Samorządowego 
Rybnik. – Moje głosowanie było poparte 
analizą budżetu oraz czynnym udziałem 
we wszystkich komisjach branżowych po-
święconych absolutorium. Głosując, staram 
się patrzeć przez pryzmat wartości, poglą-
dów i własnego sumienia, a nie partii poli-
tycznej – powiedział nam Jacek Mularczyk. 
Prezentację ilustrującą wykonanie budżetu 
miasta na rok 2019 można znaleźć na stro-
nie internetowej magistratu (rybnik.eu). 

Wacław Troszka

KOLEJNY DYREKTORSKI KONKURS
Po konkursie na dyrektora Domu 
Kultury w Boguszowicach prezydent 
miasta ogłosił kolejny, tym razem na 
dyrektora Domu Kultury w Chwało-
wicach. Dokumenty należy składać 
w kancelarii urzędu miasta do 15 
lipca, a szczegóły dotyczące konkur-
su znaleźć można w internetowym 
Biuletynie Informacji Publicznej ma-
gistratu (bip.um.rybnik.eu w zakład-
ce zarządzenia prezydenta miasta). 
O fotel dyrektora może się ubiegać 
osoba z co najmniej pięcioletnim 
stażem pracy w kulturze.

HALO! RYBNIK ZNÓW INFORMUJE
– Zapraszamy od 10 do 18 – mó-
wią pracownicy punktu informacji 
miejskiej mieszczącego się przy ul. 
Sobieskiego. Halo! Rybnik wznowiło 
działalność 16 czerwca po przerwie 
trwającej od 13 marca i spowodo-
wanej oczywiście przez pandemię.  
W tym czasie placówka była zamknię-
ta, ale prowadziła swoją działalność  
w sieci, gdzie odbył się nawet wirtual-
ny spacer po mieście z Małgorzatą Pło-
szaj (więcej w następnym numerze). 
Punkt Halo! Rybnik można już odwie-
dzać, zachowując oczywiście wyma-
gany przepisami dystans społeczny. 
Mogą w nim przebywać jednocześnie 
tylko cztery „zamaskowane” osoby. 

OGRZEWALNIA JUŻ DZIAŁA
 Od czerwca osoby bezdomne po-
nownie mogą korzystać z ogrzewal-
ni przy ul. Gliwickiej 33, mieszczącej 
się na terenie Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku. Ogrzewalnia jest czynna 
codziennie w godzinach od 14.00 do 
6.00. Więcej informacji można uzy-
skać pod numerem tel. 792 712 427.

OCZYSZCZACZE DLA 
PRZEDSZKOLI
Do 30 czerwca trwa nabór przedszkoli 
do drugiej edycji kampanii Zarządu 
Województwa Śląskiego pod nazwą 
„Mogę! Zatrzymać SMOG – przedszko-
laku złap oddech”. Dzięki niej do około 
500 śląskich placówek ma trafić prawie 
tysiąc oczyszczaczy powietrza (mak-
symalnie dwa dla każdej z wybranych 
placówek). Dyrektorzy przedszkoli za-
interesowanych udziałem w kampanii 
powinni przesłać drogą elektroniczną 
deklarację na adres przedszkolak@
slaskie.pl (szczegóły na powietrze.
slaskie.pl). W kampanii mogą wziąć 
udział przedszkola publiczne, dla któ-
rych organem prowadzącym jest gmi-
na z terenu województwa śląskiego  
i które nie uczestniczyły w jej pierw-
szej edycji. Placówkom zakwalifikowa-
nym do udziału w kampanii, oprócz 
oczyszczaczy powietrza, przekazane 
zostaną również zestawy ćwiczeń  
i książeczki na temat walki ze smogiem. 

Miasto w skrócie

Dzisiaj, w niedzielę 28 czerwca,  
w Polsce odbywa się pierwsza tura 
wyborów prezydenta RP. 

Jeśli któryś z kandydatów uzyska 
więcej niż połowę ważnych głosów 
(wystarczy 50 proc. + 1 głos), drugiej 
tury nie będzie. Jeśli nie, odbędzie się 
ona 12 lipca, a do wyborczej rywalizacji 
stanie wtedy dwóch kandydatów z naj-
większą liczbą głosów. I w pierwszej, i 
w II turze każdy wyborca może oddać 
tylko jeden głos na jednego kandyda-
ta, stawiając znak X w kratce przy jego 
nazwisku. 

Lokale wyborcze, również w czasie 
ewentualnej drugiej tury, będą otwar-
te od godz. 7 do 21. Głosować będzie-
my w tych samych, w których głoso-
waliśmy w czasie ostatnich wyborów 
parlamentarnych jesienią ubiegłego 

roku. Wchodząc do lokalu wyborczego, 
zgodnie z powszechnie obowiązujący-
mi obostrzeniami musimy mieć zasło-
nięte usta i nos (maseczka, przyłbica, 
szal lub tym podobne). Najlepiej mieć 
też własny długopis, choć w lokalach 
wyborczych też one będą, podobnie 
jak płyny do dezynfekcji rąk.

W Rybniku do głosowania jest 
uprawnionych 104.519 osób. Do chwi-
li zamknięcia tego wydania „GR” chęć 
głosowania korespondencyjnego zgło-
siło 899 osób, ale można się było spo-
dziewać, że w związku z objęciem ko-
lejnych osób kwarantanną ostateczna 
liczba wyborców korespondencyjnych 
będzie nieco większa.

W tegorocznych wyborach o urząd 
prezydenta RP ubiega się 11 mężczyzn. 

(WaT)

Wybieramy prezydenta
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BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK

[…] Plan budże-
tu miasta Rybni-
ka 2019, które-
go autorem jest 
prezydent Piotr 
Kuczera, był 
budżetem am-
bitnym, jednak 
d i a m e t r a l n i e 
odmiennym od 
wykonania, co widoczne jest szcze-
gólnie w wymiarze rzeczowym. […] 
Wykonanie zadań jest dość bliskie 
„planom, ale po ogromnych zmia-
nach” i bardzo dalekie od planów pier-
wotnych. Cechą charakterystyczną 
zrealizowanego budżetu są wykreśle-
nia planowanych zadań z perspekty-
wą ich wprowadzenia w następnym, 
czyli w 2020 roku i w kolejnych latach. 
Na sesji 26 września 2019 roku prezy-
dent zmniejszył planowane wydatki 
budżetu ogółem per saldo o 39,3 mln 
zł, a wydatki majątkowe per saldo  
o 41,4 mln zł, rezygnując z wykonania 
około 60 zadań na kwotę 26,3 mln zł. 
Zapowiadany w planie festiwal wy-
datków zakończył się ogromnym ob-
cięciem ich i niewykonaniem mimo 
dostępności wolnych środków zacią-
gniętego kredytu. W wyniku takiego 
działania prezydenta deficyt budżeto-
wy wyniósł prawie 88 mln zł. […] 
[…] Jednym z podstawowych źródeł 
jego finansowania jest kredyt udzie-
lony na okres 25 lat przez Europejski 
Bank Inwestycyjny. W 2019 roku pre-
zydent zwrócił się do EBI o podwyż-
szenie udzielonej linii kredytowej  
w wysokości 267 mln zł. W 2019 roku 
prezydent uzasadniał wniosek konty-
nuowanym programem inwestycyj-
nym i koniecznością pokrycia deficy-
tu. EBI rozpatrzył pozytywnie wniosek 
prezydenta, podwyższając limit do 
320,4 mln zł, utrzymując okres wy-
korzystania linii do końca 2020 roku. 
Kredyt będzie spłacany przez 25 lat 
od 2021 roku. Kredyt z EBI jest obec-
nie głównym i najtańszym źródłem 
finansowania zadań inwestycyjnych  
i tu chwała panu prezydentowi, że 
na tym polu ma bardzo dobre relacje  

z kredytodawcą. Rzecz jednak w tym, 
jakie zadania są finansowane z tego 
kredytu. Tu niestety zachwytu nie ma. 
Spośród 132 zadań możemy znaleźć 
absurdalne „perełki”. […] Przykłado-
wo są to np.: zakup mebli, urządzeń 
miejskich, urządzanie placów zabaw, 
siłownie terenowe, modernizacje in-
stalacji elektrycznej i teletechnicznej, 
monitoring, zadaszenia, kontenerowe 
zaplecza itd. […] Nie można kupować 
drobiazgów o krótkiej żywotności, 
czyli szybkiej amortyzacji z kredytu 
spłacanego przez 25 lat. Na takie go-
spodarowanie środkami publicznymi 
mieszkańców Rybnika Blok Samorzą-
dowy Rybnik nie wyraża zgody. Huś-
tawka, meble, kontener – będą szyb-
ciej na złomie, wysypisku, nim spłata 
25-letniego kredytu. […] Realizacja 
szeregu inwestycji kubaturowych za-
graża stabilności finansów miasta, bo 
nikt kompetentnie nie mówi, na jakim 
poziomie będą koszty eksploatacji  
i utrzymania tych obiektów. 
[…] Radni Bloku Samorządowego 
Rybnik negatywnie oceniają realizację 
planów ujętych w sprawozdaniu i nie 
udzielili prezydentowi absolutorium 
z wykonania budżetu 2019 roku. […]. 

Michał Chmieliński 

PLATFORMA OBYWATELSKA
Rybnik to 
miasto, które 
się rozwija i 
to widać na 
każdym kro-
ku. Jeśli pod-
sumowujemy 
w y k o n a n i e 
budżetu mia-
sta za po-
przedni rok, należy w szczególności 
zwrócić uwagę na to, co udało nam 
się osiągnąć dzięki właściwemu pla-
nowaniu i realizacji postawionych ce-
lów. Symbolem tych zmian musi być 
droga regionalna przebiegająca przez 
nasze miasto, rewitalizacja strefy Ju-
liusza czy też kopalni Ignacy. Radni 
opozycji często mówią o fanaberiach 
prezydenta Rybnika, a później chęt-
nie fotografują się przy przekazanych 

mieszkańcom inwestycjach! To też jest 
dosyć osobliwe!
Dochody Rybnika w 2019 roku wy-
niosły 955 mln złotych, a wydatki  
1 mld 43 mln zł. To oznacza, że deficyt 
wyniósł ponad 87 milionów złotych. 
Nadwyżka operacyjna została jed-
nak zrealizowana na poziomie ponad  
52 milionów złotych, a wydatki in-
westycyjne stanowiły więcej niż  
290 milionów złotych. Realizacja naj-
ważniejszych dla miasta inwestycji 
przebiegła w satysfakcjonujący spo-
sób. Wysokość osiągniętej nadwyżki 
operacyjnej mieści się w przedziale 
gwarantującym bezpieczeństwo fi-
nansowe miasta.
Jak wynika z powyższych wskaźni-
ków, sytuacja Rybnika jest stabilna. 
Powtórzę – pomimo tego, że kolejne 
kwoty środków finansowych są odbie-
rane samorządom przez rząd, sytuacja 
Rybnika jest stabilna! Wskaźniki zadłu-
żenia oraz obsługi długu, liczone do 
dochodów bieżących, kształtują się 
na niskim poziomie i mają tendencję 
malejącą. Dochody bieżące przewyż-
szają wydatki niezbędne do sprawne-
go funkcjonowania jednostek organi-
zacyjnych oraz na obsługę zadłużenia 
(raty i odsetki).
Wyniki operacyjne oraz wypracowa-
na nadwyżka budżetowa będą nam 
sprzyjać w perspektywie najważniej-
szych inwestycji, w tym w kontekście 
wykorzystania środków z obecnej  
i kolejnej perspektywy Unii Europej-
skiej.
Rybnik jest świetnie przygotowany 
do pozyskiwania kolejnych środków 
ze źródeł wspólnotowych. Radni Plat-
formy Obywatelskiej wielokrotnie 
zwracali uwagę na rolę nadwyżki ope-
racyjnej w efektywnym zarządzaniu 
finansami miasta. Właściwe planowa-
nie wydatków ma tu zasadnicze zna-
czenie. Mamy nadzieję, że pieniądze 
wygenerowane na rachunkach miej-
skich wystarczą na pokrycie wkładu 
własnego miasta w kolejnych projek-
tach.
Mając na uwadze skuteczność, z jaką 
zrealizowano budżet w minionym 
roku, a także oceniając wyniki fi-

Opinie ugrupowań reprezentowanych w radzie miasta 
o wykonaniu budżetu za 2019 rok

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

Od redakcji: Z powodu trwającej epidemii „Gazeta Rybnicka” ukazuje się obecnie w zmniejszonej objętości.. Z tego po-
wodu zamieszczając zaprezentowane w czasie sesji absolutoryjnej opinie klubów radnych o wykonaniu ubiegłorocznego 
budżetu miasta, publikujemy jedynie ich fragmenty, które w większości przypadków stanowią tylko niewielką ich część.

Pełny zapis XXIII sesji rady miasta z dnia 28 maja 2020 roku (6 godz. 37 min) jest dostępny na miejskim kanale portalu 
YouTube.com.
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PIELGRZYMI ZOSTANĄ W DOMACH
Nie odbędzie się 75. Rybnicka Piesza 
Pielgrzymka na Jasną Górę. To oczy-
wiście konsekwencja pandemii i tro-
ski o zdrowie tysięcy pątników, któ-
rzy rokrocznie szli do Częstochowy. 
– Zgodnie z rozporządzeniem księ-
dza arcybiskupa Wiktora Skworca  
i mając na uwadze nieprzewidywal-
ność zaistniałej sytuacji oraz brak 
możliwości właściwego zabezpie-
czenia zdrowia i życia uczestników 
pielgrzymki, podjęliśmy decyzję  
o jej odwołaniu – wyjaśnia ks. Paweł 
Zieliński, główny koordynator piel-
grzymki, wikary z parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej. Ksiądz zapowiada 
jednocześnie, że w zamian pątnicy 
będą mogli skorzystać z cyklu wir-
tualnych katechez – szczegóły na FB 
rybnickiej pielgrzymki.

ZOOM NA MŁODZIEŻ
21 maja za pośrednictwem platfor-
my internetowej Zoom radni Mło-
dzieżowej Rady Miasta Rybnika wzię-
li udział w sesji online. W jej trakcie 
rozmawiano m.in. o rabatowej karcie 
MRM, dzięki której 20 partnerów 
oferuje zniżki na swoje usługi najlep-
szym uczniom rybnickich szkół po-
nadpodstawowych. Tym razem sko-
rzysta z niej ponad 1.300 młodych 
ludzi ze średnią ocen nie mniejszą 
niż 4,5. Młodzieżowi radni dyskuto-
wali również o projekcie „Copernicus 
Plasticus” chwałowickiego IV LO, któ-
re wygrało trzecią edycję szkolnego 
budżetu partycypacyjnego i za 10 
tys. zł doposaża właśnie pracownię 
artystyczną m.in. w sztalugi, rysow-
nice i przybory plastyczne. 25 czerw-
ca (już po zamknięciu tego wydania 
„GR”) na Grzybówce miała się od-
być plenerowa sesja MRM Rybnika,  
w trakcie której zaplanowano poże-
gnanie ośmiorga maturzystów koń-
czących swoją przygodę w radzie. 
Wśród nich jest zarówno wiceprze-
wodniczący MRM Jakub Ogorzelski, 
jak i jej przewodniczący – Maciej 
Wycisk, maturzysta z Zespołu Szkół 
Technicznych, który pracę w radzie 
zaczynał od szeregowego radnego. 
Nowy skład zarządu MRM poznamy 
najprawdopodobniej we wrześniu.

BEZ MSZY NA WODZIE
– W naszym nabożeństwie brały 
zwykle udział rzesze wiernych, więc 
aby niepotrzebnie ich nie narażać, 
zdecydowałem o odwołaniu tego-
rocznej mszy na wodzie – mówi  
ks. Grzegorz Jagieł, proboszcz chwa-
łęcickiej parafii. Czerwcowe nabo-
żeństwo w intencji żeglarzy i wod-
niaków na przystani ośrodka żeglar-
skiego Koga-Kotwica w Chwałęci-
cach miało być 13. w historii. I jak tu 
nie mówić o pechowej trzynastce?

Miasto w skrócienansowe Rybnika, radni Platformy 
Obywatelskiej zagłosowali za udziele-
niem absolutorium prezydentowi Pio-
trowi Kuczerze za wykonanie budżetu  
w 2019 roku.

Wojciech Kiljańczyk

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Punktem wyj-
ścia do naszej 
oceny są sło-
wa prezyden-
ta Rybnika 
zawarte w 
m ate r i a ł a c h 
budżetowych, 
które otrzy-
maliśmy: „O 
p o t e n c j a l e 
miasta świadczy również to, iż prawie 
połowę dochodów bieżących stanowią 
wpływy o stosunkowo trwałym charak-
terze (podatki i opłaty lokalne, udzia-
ły w PIT i CIT). Jest to jednak ciągle za 
mało w stosunku do potrzeb inwestycyj-
nych i na spłatę planowanych nowych 
kredytów”. 
To właśnie te słowa w zestawieniu  
z rzeczywistością ukazują ułomność 
sposobu zarządzania Rybnikiem  
w aspekcie finansowym. Gdy zestawi-
my ten cytat z rzeczywistym – powyżej 
planowanego – wykonaniem budżetu 
po stronie dochodów własnych, to wi-
dzimy właśnie wspomnianą ułomność. 
[…] Prezydenckie fanaberie duże, 
średnie i małe przy dobrej koniunk-
turze zniszczyły stabilność finansową 
Rybnika. I wcale nie chodzi o drogę 
Racibórz – Pszczyna, co permanentnie 
jak mantrę powtarza prezydent, a m.in.  
o środki z kredytu inwestycyjnego, 
które w znacznej części zostały zaprze-
paszczone. Tak, zaprzepaszczone, bo 
gdyby poprowadzić wówczas oszczęd-
ne działania, to środków wystarczyłoby 
na całą drogę w granicach miasta. Bra-
kujący odcinek drogi to wynik niego-
spodarności. […]
 Ta sytuacja nie pozwoliła nam na po-
parcie uchwały o udzieleniu absoluto-
rium za wykonanie budżetu za 2019 r. 

Łukasz Dwornik

WSPÓLNIE DLA RYBNIKA
Chociaż licz-
by nie kłamią, 
każdy widzi 
to, co chce zo-
baczyć. Radni 
WdR widzą, 
że mimo trud-
ności udało 
się wiele do-
konać, miasto 

nadal pięknieje, choć mogłoby 
się wydawać, że już w tej kwestii 
wszystko zostało zrobione. Udało 
się zrealizować wiele inwestycji du-
żych i małych, na które mieszkańcy 
czekali od dawna.[…]
Stwierdzamy, że chętnie używany 
zwrot: „fanaberie prezydenta”, bar-
dzo nam się podoba, bo dla nas 
oznacza dalekowzroczność i uparte 
dążenie do celu. Owe fanaberie Pre-
zydenta wpływają na dynamiczny 
rozwój Rybnika. […]
W minionym roku mimo wielu trud-
ności związanych z finansami i ro-
snącymi cenami usług udało się zre-
alizować wiele inwestycji i prac.[…]
Dostrzegamy i niepokoi nas fakt du-
żego zadłużenia miasta, ale przecież 
wszyscy mamy wiedzę, że główną 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
budowa drogi Racibórz – Pszczy-
na, którą planowano od wielu lat, 
 i z potrzebą budowy której zgodzi-
ła się cała Rada. 
Jesteśmy również świadomi, że nad-
wyżka operacyjna jest bardzo niska, 
co powoduje mniejsze możliwości 
inwestowania i spłaty zadłużenia.
Musimy mieć świadomość,  
że dzieje się tak głównie z powo-
du przekazania do depozytu są-
dowego ponad 23 mln zł spornej 
nadpłaty w podatku od nierucho-
mości od „wyrobisk górniczych”. 
Niepokój budzą ciągle rosnące 
koszty utrzymania istniejącej  
i nowo budowanej infrastruktu-
ry oraz konieczność znacznych 
dopłat do subwencji oświatowej  
i innych zadań zleconych, bez za-
pewnienia Jednostkom Samorzą-
du Terytorialnego adekwatnych 
źródeł finansowania. 
W tym miejscu zwracamy uwagę na 
fakt, że służby finansowe efektyw-
nie zarządzają czasowo wolnymi 
środkami pieniężnymi, co przynio-
sło Miastu dochody w wysokości 1,8 
mln zł, co stanowi 54,2% kosztów 
obsługi zadłużenia. Nie bez znacze-
nia jest również fakt, że wskaźnik 
spłaty zadłużenia wynosi 0,35% , 
przy dopuszczalnym 9,34%.
Z danych liczbowych i przedsta-
wionych wskaźników wynika,  
iż sytuacja miasta jest nadal sta-
bilna. W przekonaniu, że miasto 
ma się całkiem nieźle i że kierunki 
jego rozwoju zmierzają we właści-
wą stronę, radni WdR konsekwent-
nie popierają działania Prezydenta  
i głosowali za udzieleniem absolu-
torium. 

Małgorzata Piaskowy
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czas epidem
ii

Epidemia w Rybniku
Osób poddanych kwarantannie:  280
Hospitalizowanych obecnie z powodu zakażenia: 23
Zakażonych od początku epidemii: 905
Ofiar śmiertelnych: 8
Ozdrowieńców: 501 stan na dzień 24.06.2020

– Zakażenie Covid-19 potwierdzone u opiekunki z We-
sołej Rybki nie miało wpływu na sytuację w pozostałych 
dwóch miejskich żłobkach w Boguszowicach i Rybnic-
kiej Kuźni, które działają bez przeszkód. Inaczej sytuacja 
wygląda na Nowinach – mówi Aleksandra Bałdyga, 
dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku.  

23 czerwca funkcjonowała tam tylko jedna z czterech 
grup, w której przebywało troje dzieci. – Jedna z grup ob-
jęta jest kwarantanną, w drugiej, ze względu na absencję 
wśród opiekunów, zaistniała konieczność wstrzymania 
przyjęć dzieci, o czym rodzice zostali oczywiście poinfor-
mowani. W sumie na 16 osób opiekujących się dziećmi w 
Wesołej Rybce mamy 13 nieobecności. Z kolei rodzice ma-
luchów z trzeciej grupy zdecydowali się nie posyłać swoich 
pociech do żłobka, tłumacząc to swoimi obawami – wyja-
śnia dyrektor Bałdyga. 21 czerwca profesjonalna firma od-
kaziła wszystkie pomieszczenia żłobka. Dyrektorka Zespo-
łu Żłobków Miejskich podkreśla, że we wszystkich trzech 
placówkach procedury „covidowe” były i są skrupulatnie 
przestrzegane. – Wszystko wskazuje na to, że do zakaże-
nia koronawirusem doszło poza naszym żłobkiem – mówi 
Aleksandra Bałdyga.                                                                      (S)

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku nadal otrzymuje 
wsparcie w postaci środków ochrony. 
W czerwcu Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w 
Katowicach przekazał 3 tys. maseczek uszytych przez więźniów, 
a stowarzyszenie Śląskie Perły dozowniki do dezynfekcji i 
podgrzewacze do ręczników ze sterylizatorem UV (fundusze 
na tę pomoc pochodziły ze zbiórki społecznej). Ciekawostką 
są fartuchy zakupione z Agencji Rezerw Materiałowych, 
które zostały wyprodukowane w latach 80. ubiegłego wieku. 
– Chociaż osiągnęły już wiek średni, to jakości wykonania 
może im „pozazdrościć” wiele nowszych modeli. Byliśmy 
zaskoczeni, że po tak długim czasie odzież pozostała w bardzo 
dobrym stanie – mówią pracownicy MDPS. Dyrektor Piotr 
Mazurek zapewnia, że wszystko się przyda i będzie dobrze 
wykorzystane. Co ważne, w placówce nie odnotowano 
zakażenia koronawirusem, jednak coraz bardziej dotkliwa 
dla podopiecznych i ich rodzin staje się wymuszona izolacja. 
– Widzimy, że niektórym osobom kontakt za pośrednictwem 
telefonu lub wideo już nie wystarcza. Rodziny bardzo tęsknią 
za bliskimi. Mieszkańcy również chcieliby wrócić do aktywności 
sprzed epidemii: wyjść, spacerów, spotkań ze znajomymi. 
Są jednak zdyscyplinowani i rozumieją wprowadzone 
ograniczenia, interesują się też sytuacją DPS-ów, w których 
wykryto przypadki zakażeń – mówi Piotr Mazurek.                (m)

Trudna izolacja

Wirus daje się we znaki szpitalowi wojewódzkiemu w Orzepowicach. Z powodu zakażeń wśród personelu konieczne okazało się 
czasowe zamknięcie m.in. szpitalnego oddziału ratunkowego i chirurgii dziecięcej. By wejść do szpitala trzeba najpierw odwiedzić 
pomarańczowy namiot, w którym mierzy się temperaturę i przeprowadza wywiad dotyczący ewentualnych kontaktów z osobami 

zarażonymi bądź objętymi kwarantanną

Mimo tego, co obserwujemy wokół 
nas, epidemia wciąż trwa. 

Choć w sklepach i galeriach handlo-
wych nadal obowiązuje nakaz noszenia 
maseczek bądź przyłbic coraz więcej 
osób nie zasłania tam ust. Gdy weź-
miemy pod uwagę fakt, że spora część 

zakażonych to bezobjawowi nosiciele 
wirusa, trudno nie zadać pytania, czy ta 
beztroska nie odbije nam się czkawką. 
Trudno też się dziwić, że co rusz słyszy-
my o kolejnych przypadkach zakażenia 
w naszym mieście i regionie. W drugiej 
połowie czerwca województwo śląskie 

Epidemia jednak trwa wciąż było tym, w którym notowano 
największą liczbę nowych zakażeń.  

Kopalnia Chwałowice jest jednym  
z dziesięciu zakładów wydobywczych 
Polskiej Grupy Górniczej, w których na 
okres trzech tygodni mocno ograni-
czono wydobycie i liczbę pracujących 
górników. To prawie postojowe ma do-
prowadzić do wyeliminowania ognisk 
epidemii z kopalń PGG.                  (WaT)

Żłobek w uszczuplonym 
składzie
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Miasto w skrócie
LILIE DOPIERO ZA ROK
Nie odbędzie się zaplanowana na 
11 i 12 lipca w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej Międzynarodowa Wystawa 
Lilii i Kompozycji Kwiatowych. – Ze 
względu na pandemię koronawi-
rusa zarząd Rybnickiego Klubu Mi-
łośników Kwiatów podjął decyzję 
o jej odwołaniu. Mamy nadzieję, że 
wystawa lilii odbędzie się już bez 
przeszkód w 2021 roku – informuje 
Piotr Wistuba, prezes rybnickiego 
stowarzyszenia. Zarząd nie podjął 
jeszcze decyzji co do organizacji za-
planowanej na koniec sierpnia (29  
i 30) wystawy mieczyków i dalii. 

NABÓR NA FINISZU
Jeszcze tylko do poniedziałku 29 
czerwca (do godz. 15.00) potrwa 
rekrutacja uzupełniająca do przed-
szkoli na 235 wolnych miejsc, które 
pozostały po pierwszej turze na-
boru. Rodzice muszą skorzystać  
z witryny naborowej www.rybnik.
przedszkola.vnabor.pl, gdzie znajdą 
też informacje o placówkach, w któ-
rych są jeszcze wolne miejsca.

KONTROLE PLACÓW ZABAW
Jak co roku strażnicy miejscy wypo-
sażeni w urządzenie do wykrywania 
metalu przeprowadzają kontrole 
tego typu obiektów. Funkcjonariu-
sze sprawdzają m.in. stan urządzeń 
i nawierzchni, kompletność ogro-
dzeń, dostępność koszy na śmieci. 
W pierwszej kolejności monitorowa-
ne są tereny administrowane przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej i Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej. Zgłoszenia 
miejsc do kontroli można przesyłać 
drogą mailową sekretariat@sm.ryb-
nik.pl.

DOBROCZYNNE POMPOWANIE
W mediach społecznościowych, 
głównie na Facebooku, co rusz ini-
cjuje się różnego rodzaju akcje cha-
rytatywne. Wiele z nich polega na 
łańcuszku nominacji i wykonywa-
niu określonych zadań. M.in. straż-
nicy miejscy i policjanci z Rybnika 
wzięli udział w akcji #GaszynChal-
lenge, której celem było zebranie 
pieniędzy na leczenie chorego Woj-
tusia, cierpiącego na rdzeniowy 
zanik mięśni. Mundurowi wykonali  
w większym gronie dziesięć pompek  
i wpłacili niewielką w sumie kwotę 
na konto prowadzącego zbiórkę por-
talu siepomaga.pl, a filmik z „pompo-
wania” wrzucili do sieci. Takie filmiki 
kończą się kolejnymi nominacjami. 
Strażnicy nominowali rybnicki hufiec 
ZHP oraz Zarząd Zieleni Miejskiej i 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
Akcja tak się rozpompowała, że wpła-
cane przez kolejnych jej uczestników 
pieniądze pomogą kilku kolejnym 
chorym dzieciom.

W czasie epidemii znacznie zmalała 
liczba obcokrajowców ze Wschodu 
pracujących w naszym kraju. Tendencja 
ta dotyczy również Rybnika.

Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych pokazują, że od lutego do 
kwietnia w Polsce aż o 48 tysięcy zmniej-
szyła się liczba pracujących obcokrajow-
ców. Obecnie w naszym kraju przeby-
wają 622 tysiące legalnie zatrudnionych 
cudzoziemców, z których ponad 55 ty-
sięcy pracuje na Śląsku. W większości są 
to obywatele Ukrainy, Białorusi i Gruzji. 
– W województwie śląskim od lutego do 
kwietnia odnotowaliśmy o 4.877 mniej 
obcokrajowców zgłoszonych do ubez-
pieczeń społecznych – podaje Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik prasowy 
ZUS w województwie śląskim. W naszym 
regionie najwięcej pracowników z zagra-
nicznym paszportem zgłoszono do ubez-
pieczeń społecznych w oddziałach ZUS 
w Chorzowie (10.985) i Częstochowie 
(10.704). Na koniec kwietnia w rybnic-
kim oddziale ZUS, obejmującym 5 miast 
i 7 gmin, ubezpieczeniom społecznym 
podlegało 9.214 cudzoziemców – tutaj 
także od lutego odnotowano spadek  
o 981 osób. Najliczniejszą grupę wciąż 
stanowią Ukraińcy (w kwietniu w ryb-
nickim ZUS było ich zgłoszonych 7.547,  
a jeszcze w lutym 8.372). Dane te odnoszą 
się jednak tylko do osób zatrudnionych 
legalnie. – Rzeczywista liczba obywate-
li innych państw pracujących w Polsce 
może być znacznie większa, bo część  
z nich nie ma ubezpieczenia. Trzeba też 
pamiętać o tym, że dane ZUS obejmują 
tylko osoby zatrudnione w taki sposób, 
od którego istnieje obowiązek odpro-
wadzania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne. Nie są w nich ujęci zagraniczni 
pracownicy wykonujący pracę na umo-
wę o dzieło lub pracujący nielegalnie 
– wyjaśnia Beata Kopczyńska. Malejąca 
liczba pracowników zza wschodniej gra-
nicy pozostaje jednak faktem. – Wynika 
to przede wszystkim z pogarszającej się 

sytuacji na rynku pracy – wyjaśnia rad-
ny Mariusz Wiśniewski, inicjator projektu 
„28. dzielnica”, działającego na rzecz ob-
cokrajowców mieszkających w Rybniku. 
Stan epidemii w wielu firmach wymusił 
ograniczenia lub postojowe – a to dla 
cudzoziemców i ich rodzin oznacza brak 
stabilności finansowej. Natalia i Artem 
pochodzą z okolic miasta Dnipro w środ-
kowo-wschodniej Ukrainie. Są w Polsce 
półtora roku. Do epidemii pracowali  
w jednym z okolicznych zakładów pro-
dukcyjnych. Niestety, w związku z wpro-
wadzeniem ograniczeń w działalności 
firmy stracili stałe zatrudnienie. Natalia, 
z wykształcenia pielęgniarka i rehabili-
tantka, przez chwilę pracowała w han-
dlu i ogrodnictwie, a jej mąż w branży 
budowlanej. Wkrótce wyjeżdżają na 
Ukrainę. – Nasz wyjazd wynika głównie 
z sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo 
hostel, w którym mieszkamy, również 
wstrzymuje działalność. Na parę miesięcy 
wracamy na Ukrainę. Chcę w tym czasie 
znów pracować w zawodzie, zajmę się 
rehabilitacją dzieci. Musimy też załatwić 
kilka spraw formalnych, by ponownie 
móc podjąć pracę w Polsce. Mam nadzie-
ję, że wrócimy do Rybnika. W przyszłości 
chciałbym tutaj pracować zgodnie z wy-
kształceniem – mówi Natalia. Część osób, 
które zdecydowały się zostać, szuka no-
wej pracy. – W ostatnim czasie pomaga-
liśmy w przeprowadzce dwóm rodzinom, 
które znalazły zatrudnienie w większych 
ośrodkach. Robiłem to z wielkim żalem, 
lecz argumenty finansowe w ich sytu-
acji były oczywiste. Konkurencją dla 
naszego miasta są strefy przemysłowe  
w Katowicach czy Gliwicach, gdzie łatwiej 
znaleźć zatrudnienie – tłumaczy Mariusz 
Wiśniewski. Choć obecny stan może się 
przyczynić do wyjazdu części cudzoziem-
ców z Rybnika, nie oznacza to jednak, że 
będą oni chcieli na stałe wyjechać z Pol-
ski, bo na Ukrainie wciąż utrzymuje się 
wysokie bezrobocie i niskie płace.

(m)

Kłopoty z pracą

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3  
w Rybniku-Orzepowicach otrzymał od 
PZU sto namiotów barierowych, które 
chronią personel medyczny i pacjen-
tów przed zakażeniem koronawirusem. 
Innowacyjne namioty są wynalazkiem  
dr. Marcina Kaczora, kierownika Centrum 
Symulacji Medycznych Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego i jego ze-
społu. Szczelnie odgradzają chorego lub 
podejrzanego na zarażenie COVID-19 od 
otoczenia, zapobiegając rozprzestrze-
nianiu się wirusa. W ten sposób chronią 
inne osoby przed zakażeniem i pozwa-
lają lekarzom na przeprowadzanie nie-
zbędnych zabiegów medycznych.
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Do 5 czerwca w magistracie zbierano propozycje miesz-
kańców do przyszłorocznego Budżetu obywatelskiego. 
Mimo trudnej sytuacji finansowej miasta będzie on 
całkiem zasobny, bo ustawa o samorządzie gminnym sta-
nowi, że jego wysokość ma być równowartością 0,5 proc. 
wydatków budżetu miasta w roku poprzednim.

Na realizację projektów ogólnomiejskich, czyli takich,  
z których efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy 
Rybnika, ma zostać przeznaczona kwota 3,825 mln zł, zaś na 
przedsięwzięcia o charakterze dzielnicowym 1,395 mln zł. 

Złożono łącznie 14 projektów ogólnomiejskich; łączny 
koszt ich realizacji to prawie 28 mln zł. Wśród nich są propo-
zycje znane z poprzednich edycji, jak np. rozbudowa bazy 
WOPR-u nad Zalewem Rybnickim, ale większość stanowią 
nowości, m.in. projekt zakładający budowę hali tenisowej 
i urządzenie na Grzybówce w Golejowie parku linowego. 
Złożono też projekt pt. „Powrót zieleni na plac Wolności”. 
Jeśli chodzi o dzielnice, to wpłynęło łącznie 51 propozycji, 
ich łączna wartość wynosi 2,139 mln zł. Najwięcej, bo po 
cztery projekty, dotyczy Chwałęcic, Niedobczyc i Orzepo-
wic, po trzy złożyli z kolei mieszkańcy Chwałowic, Kłokoci-
na i Ochojca.

Teraz wnioski mieszkańców przejdą weryfikację formal-
ną i merytoryczną; magistraccy urzędnicy sprawdzą m.in.,  

czy konkretne propozycje inwestycyjne są zgodne z pla-
nami zagospodarowania przestrzennego i czy wniosko-
dawcy dobrze ocenili koszty realizacji, ale też koszty, które 
nowe obiekty będą generować w przyszłości. Nie wiado-
mo jeszcze, kiedy odbędzie się głosowanie mieszkańców 
nad wyborem projektu bądź projektów ogólnomiejskich, 
które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu obywatel-
skiego (na realizację wszystkich nie wystarczy pieniędzy). 
Głosowania odbędą się również w tych dzielnicach, gdzie 
z tego samego powodu mieszkańcy będą musieli dokonać 
podobnego wyboru. Termin głosowania podamy prawdo-
podobnie w sierpniowym wydaniu „GR”.    

(WaT)

Budżet obywatelski 2021

Pierwszym projektem ogólnomiejskim zrealizowanym  
w mieście w ramach Budżetu obywatelskiego była budowa 

Pluskadełka, czyli wodnego placu zabaw dla dzieci na terenie 
ośrodka w Kamieniu w 2016 roku
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Wsparcie ma oczywiście polegać na 
finansowej pomocy w modernizacji syste-
mów ogrzewania i termomodernizacji bu-
dynków. Jak informuje urząd miasta, GPN 
stanowi element strategii miasta na rzecz 
poprawy jakości powietrza poprzez ogra-
niczenie niskiej emisji. 

Program „Stop Smog” zakłada współ-
pracę rządu z samorządami gminnymi. 
Termomodernizacje budynków i wymiany 
pieców lub całych systemów ogrzewania 
miałyby być w lwiej części (do 70 proc.) 
finansowane z Funduszu Termomoderni-
zacji i Remontów, którym zarządza Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Ponad 30 proc. 
kosztów inwestycji miałoby pokryć miasto, 
ale program zakłada również ewentualny 
wkład własny beneficjentów programu, 
czyli mieszkańców (do 10 proc. wartości). 
Jak tłumaczył w czasie sesji referujący pro-
jekt uchwały w tej sprawie wiceprezydent 
Janusz Koper, ze względu na kryteria, które 
trzeba spełnić, by wziąć udział w progra-
mie „Stop Smog”, jest to trudne wyzwanie 
i dlatego program nie cieszy się dużym za-

interesowaniem samorządów. Gdy podej-
mowano uchwałę w sprawie „Gminnego 
programu niskoemisyjnego”, Rybnik był 
pierwszym miastem liczącym ponad 100 
tys. mieszkańców, które zdecydowało się 
do niego przystąpić. 

Tymczasem na bieżąco termomoderni-
zowane są kolejne miejskie wielorodzin-
ne budynki mieszkalne, którymi zarządza 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W tym 
roku prace zakończono już w budynku przy 
ul. Bogusławskiego 5 w dzielnicy Bogu-
szowice Osiedle. Poza dociepleniem ścian 
wykonano w nim zasilane gazem etażowe 
centralne ogrzewanie. Takie same prace 
trwają teraz w sąsiednich budynkach nr 9 
i 10 oraz w budynku przy ul. W. Kuboszka 
5. Z kolei w Niedobczycach trwa przyłącza-
nie do ciepłociągu PGNiG Termika (dawny 
PEC) budynku dawnego gimnazjum przy 
ul. Górnośląskiej 108, który dotąd ogrzewał 
kocioł węglowy. Zostanie do niego podłą-
czona również sąsiadująca z nim sala spor-
towa, którą zarządza MOSiR. 

(WaT)

ZBIÓRKA 

ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

W poniedziałek 29 czerwca mię-

dzy godz. 14 a 18 zostanie prze-

prowadzona dodatkowa zbiórka 

odpadów niebezpiecznych oraz 

elektrośmieci (leki, baterie i akumu-

latory, farby, rozpuszczalniki, oleje, 

środki ochrony roślin, świetlówki  

i lampy rtęciowe oraz drobny sprzęt 

elektryczny i elektroniczny). Adresy 

mobilnych punktów odbioru odpa-

dów: Boguszowie Stare (parking 

cmentarza przy ul. Boguszowic-

kiej); Golejów (parking naprzeciw 

kościoła, ul. Komisji Edukacji Naro-

dowej); Orzepowice (skrzyżowa-

nie ulic Łącznej i Bratków). Odpady 

będą odbierane wyłącznie od osób  

w maseczkach bądź w przyłbicach. 

(WaT)

  Ekologia dla ubogich

Projekty mieszkańców

W czasie majowej sesji rady miasta radni przyjęli „Gminny program nisko-
emisyjny miasta Rybnika”, który pozwoli miastu wziąć udział w rządowym 
programie „Stop Smog” i dzięki temu stworzyć efektywny program wspar-
cia dla osób ubogich mieszkających w budynkach jednorodzinnych. 

aktualności
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ZMARŁA BYŁA PREZES SĄDU 
REJONOWEGO
3 czerwca w wieku 45 lat zmarła 
Katarzyna Krawczyk-Mandrak, była 
prezes Sądu Rejonowego w Ryb-
niku. Pracę w Sądzie Rejonowym  
w Rybniku rozpoczęła w 2002 roku. 
Była cenioną sędzią wydziału rodzin-
nego, a funkcję prezesa sądu objęła  
w 2015 roku. W listopadzie 2017 roku 
podzieliła los kilkunastu prezesów 
śląskich sądów odwołanych przez 
ministra sprawiedliwości. Kontakty z 
sędzią Krawczyk-Mandrak wynikają-
ce z zadań służbowych związanych 
ze współpracą z sądem rodzinnym 
wspominają pracownicy Zespołu 
Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Rybniku: – Choć 
nie były to częste spotkania, zapa-
miętamy, że rozprawy prowadziła 
sprawnie, merytorycznie, spokojnie 
i wnikliwie. Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o jej odejściu.

OSIEMNASTKA „17-TKI”
Stowarzyszenie „17-tka, tak moc-
no związane z Boguszowicami, 1 
czerwca skończyło 18 lat. Jubileusz 
stowarzyszenia, które od samego 
początku wspierało m.in. osoby za-
grożone wykluczeniem społecznym 
świętowano online. Więcej o „17-tce” 
w sierpniowym wydaniu „GR” 

WIDEOŻYCZENIA
Tegoroczne Dni Rybnika zostały od-
wołane, ale władze naszych zagranicz-
nych miast partnerskich nie zapomnia-
ły o święcie Rybnika i przesłały do urzę-
du miasta okolicznościowe wideoży-
czenia. Można je zobaczyć na stronie 
internetowej urzędu miasta (rybnik.eu 
- „Miasta partnerskie na Dni Rybnika”).

OGRÓDKI BARDZIEJ ESTETYCZNE
W tym roku tradycyjne letnie gródki 
muszą spełnić jeszcze większe wyma-
gania estetyczne niż przed rokiem. 
Określa je zarządzenie prezydenta 
miasta, które m.in. zabrania stosowa-
nia podestów, sztucznej trawy i wy-
kładzin, a nawet określa maksymalną 
wysokość mebli, elementów wypo-
sażenia i urządzeń znajdujących się  
w ogródku (100 cm). Wyjątek, stano-
wią urządzenia do nowatorskiego 
sposobu dystrybucji napojów np. tan-
ki na piwo. Nie wolno także ustawiać 
wszelkich domków, kiosków, pawi-
lonów i ławostołów. Plenerowy lokal 
może zacząć funkcjonować, dopiero 
gdy po podpisaniu stosownej umo-
wy jego odbioru dokonają urzędnicy 
magistratu. W przypadku rynkowego 
ogródka, w którym podaje się alkohol 
miesięczny czynsz za 1 m2 wynosi 35 
zł, zaś na deptaku 20 zł. Gdy zamyka-
liśmy to wydanie „GR”, na rynku funk-
cjonowało już 7 ogródków (10 podpi-
sanych umów), a na deptaku 9.

Miasto w skrócie

Uchwałę zmieniającą plan rada 
miasta podjęła na kwietniowej sesji. 
Wojewoda zastosował rozstrzygnięcie 
nadzorcze i unieważnił nowy plan dla 
terenu, na którym spółka Bapro planu-
je wybudować kopalnię. Jak czytamy 
w uzasadnieniu decyzji wojewody, 
uchwała rady miasta została podjęta z 
naruszeniem zasad sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Chodzi mianowicie o 
ograniczenia, które wprowadziły za-
pisy nowego planu, a które zdaniem 
wojewody są sprzeczne z kilkoma usta-
wami, m.in. z prawem geologicznym i 
górniczym. 

– Nie jest rolą organu gminy już na 
etapie sporządzania planu miejscowe-
go przesądzać o tym, czy eksploatacja 
złoża może być prowadzona, czy też 
nie oraz na jakich warunkach. Decy-
zje takie podejmuje bowiem organ 
koncesyjny – czytamy w uzasadnieniu 
wojewody. Dowodzi on też, że wpisane 
w planie ograniczenia dotyczą również 

obiektów i urządzeń łączności publicz-
nej.

Prezydent Piotr Kuczera zamierza 
zaskarżyć decyzję wojewody do sądu 
administracyjnego. Stosowną uchwałę 
rada miasta miała podjąć na sesji zapla-
nowanej na 25 czerwca. 

Przypomnijmy, że zagadkowa spół-
ka Bapro z Dąbrowy Górniczej, której 
kapitał zakładowy wynosi 10 tys. zł, 
stara się obecnie o wydanie przez Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska tzw. decyzji środowiskowej 
w sprawie planów wydobycia węgla 
ze złoża Paruszowiec. Uzyskanie tej 
decyzji pozwoli Bapro starać się o kon-
cesję na wydobycie węgla. Na razie na 
wniosek samej spółki RDOŚ zawiesiła 
toczące się postępowanie. Jak wyja-
śnili przedstawiciele spółki, powodem 
zawieszenia jest konieczność rozwiąza-
nia problemu zmienionego planu za-
gospodarowania dla terenu, na którym 
miałaby powstać nowa kopalnia.

(WaT)

Wojewoda unieważnił 
przeciwkopalniany plan 

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek unieważnił uchwałę rady miasta zmienia-
jącą plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Golejow-
skiej (w sąsiedztwie elektrowni), tak by nie mogła tam powstać kopalnia, do 
wybudowania której przymierza się rzekomo spółka Bapro.

Poczynania spółki Bapro budzą 
wiele pytań. Najczęściej pada pytanie  
o to, kto faktycznie miałby wybudować  
w Rybniku, przy sprzeciwie mieszkań-
ców i władz miasta, nową kopalnię  
i kto miałby wyłożyć pieniądze na tę in-
westycję, która w dzisiejszych realiach 
polskich i unijnych wydaje się wręcz 
nieporozumieniem. 

O komentarz poprosiliśmy specja-
listę z Katedry Badań Strategicznych 
i Regionalnych Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach dr. Marcina 
Barona: – Proponuję w pierwszej kolej-
ności spojrzeć na informacje, które ze-
wsząd do nas napływają. Nikt rozsąd-
ny nie zakłada, że polskie górnictwo 
zniknie z dnia na dzień. Jednocześnie 
nic nie daje zaklinanie rzeczywistości, 
że będzie trwało wiecznie. I wcale nie 
chodzi o ekonomikę wydobycia, ale o 
spadające ceny technologii alternatyw-
nych i ich rosnącą sprawność. Zapew-
ne, jeśli chodzi o wykorzystanie węgla, 
znajdziemy się gdzieś pomiędzy hipe-
roptymistycznymi dla górnictwa plana-
mi rządu a ambitnymi ideami unijnej 
zielonej transformacji. Nie zmienia to 
faktu, że w średniookresowej perspek-
tywie gospodarce krajowej wystarczy 
węgla z własnego rynku, jak i rynków 

międzynarodowych. Potrzeba importu 
węgla nie jest żadnym uzasadnieniem 
dla budowania w Polsce kolejnych 
kopalń o niepewnej przyszłości; za to  
o niewątpliwym negatywnym oddzia-
ływaniu na obszary zurbanizowane, na 
których prowadzone jest wydobycie. 

Przykład niepewnej inwestycji  
w nowy kocioł węglowy w Ostrołęce  
i brak stanowiska PGE co do techno-
logii do zastosowania w modernizacji 
rybnickiej elektrowni pokazują jak na 
dłoni, że „skórka”, jaką jest potencjalny 
nowy blok energetyczny, nie jest warta 
„wyprawki” w postaci budowy dedyko-
wanej kopalni. Koncepcje wszelakiego 
rodzaju kombinatów już zresztą dawno 
pokrył kurz i coraz częściej obiekty te 
stają się albo problemem dla właścicieli 
i władz lokalnych, albo obiektami tury-
styki poprzemysłowej.

Dane o zróżnicowaniach we-
wnątrzregionalnych województwa po-
kazują, że aglomeracja rybnicka jest 
ostatnim bastionem starego przemysłu 
w regionie. Przekłada się to póki co na 
zasobność mieszkańców i relatywnie 
niewielkie problemy społeczne. Może 
jednak najwolniejsza transformacja 
przemysłowa jest jednocześnie pułap-
ką odsuwania problemów w czasie?
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drogi

Drogowiec rybnicki
Choć teraz na pierwszym planie są inne inwestycje, urzędnicy wydziału dróg jeszcze długo drogi regionalnej Racibórz – 
Pszczyna nie zapomną, bo przed nimi ogrom pracy związany z analizą dokumentacji powykonawczej.
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i BUDOWA SIĘ SKOŃCZYŁA
...generując 400 tomów dokumentacji powykonawczej, którą 
urzędnicy muszą teraz zweryfikować. Następnie dokumenty 
zostaną zdigitalizowane, by ułatwić do nich dostęp, a papie-
rowa wersja trafi do archiwum. Mierzenie się z dokumentacją 
potrwa do końca roku, a później nastąpi analiza porealizacyjna, 
która wykaże, jakie zmiany ułatwiające eksploatację drogi moż-
na jeszcze wprowadzić. Następnie przez pięć lat gwarancji stan 
techniczny drogi będzie monitorowany. Ku końcowi zmierzają 
rozliczenia unijnej dotacji (przypomnijmy – blisko 300 mln zł)  
z marszałkiem województwa, który jest jej dysponentem.

POGODNA NA FINISZU 
W lipcu, a więc nieco później niż na początku zakładano, powin-
na zakończyć się modernizacja ul. Pogodnej. Skończą się uciąż-
liwości dla mieszkańców, zmęczonych dość długimi robotami. 
Powodem poślizgu były problemy z zaopatrzeniem w materia-
ły, związane m.in. z epidemią. Przypomnijmy, że kilometrowy 
odcinek Pogodnej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia pomiędzy 
ulicami Żeromskiego a Żorską otrzymał nie tylko nową kon-
strukcję i nawierzchnię, ale też kanalizację deszczową, odwod-
nienie i oświetlenie. Ze względu na niewielką szerokość drogi 
i brak warunków do budowy chodników obowiązują na niej 
rygory „strefy zamieszkania”. 

NA RUDZKIEJ
W końcu czerwca mają zakończyć się roboty konstrukcyjne na 
kolejnym modernizowanym odcinku ul. Rudzkiej, pomiędzy 
ulicami Słoneczników i Energetyków. Na kolejnym odcinku 
pomiędzy ulicą Energetyków a rondem u zbiegu z Podmiejską  
i Góreckiego prace przezbrojeniowe i zabezpieczające przejdą 
niedługo w roboty drogowe. Ze względu na zabudowę usługo-
wą realizacja tej części będzie trudniejsza. Modernizacja odcin-
ka Rudzkiej na terenie dzielnicy Orzepowice powinna zakoń-
czyć się w październiku.

PRZYCZÓŁKI DO WYBURZENIA
Wiadomo już, że zakres robót remontu wiaduktu kolejowego  
w ciągu ul. Żorskiej zostanie poszerzony o całkowite wyburze-
nie przyczółków, które w części planowano pozostawić. Nie-
stety, po ich wstępnym rozkuciu okazało się, że nie były one 

uzbrojone, a to uniemożliwia ich połączenie z wiaduktem, który 
ma zostać wybudowany w nowej technologii. Nic takich kło-
potów nie zapowiadało, bo nie było zewnętrznych oznak osła-
bienia starej konstrukcji. Mimo zagrożenia terminu wykonawcy 
zapewniają, że do końca roku wiadukt będzie gotowy, nawet 
gdyby trzeba było pracować nocą.

ZNAKI, CHODNIKI 
Trwa odnawianie oznakowania poziomego, czyli malowanie 
białych pasów; rozpoczęły się roboty chodnikowe, m.in. na ul. 
Gotartowickiej, gdzie po ich zakończeniu ulica otrzyma nową 
nawierzchnię i z tego powodu w połowie wakacji zostanie na 
krótko zamknięta.

PLACE BUDOWY UDOSTĘPNIONE 
Rozpoczęła się budowa parkingu w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 
w okolicy ulic Golejowskiej, Kuźnickiej i Mglistej. Będą z niego 
korzystać okoliczni mieszkańcy.
W związku z budową przepustu, który zastąpi obiekt mostowy 
na ul. Okulickiego w Radziejowie, na początku lipca, na czas 
trwania przekopu, ulica ta zostanie na krótko zamknięta. Prace 
drogowe będą się odbywały pod ruchem.

i PROJEKTY
Trwają prace nad dokumentacją projektową na remonty ulic 
Wiertniczej i Pokładowej. Szkody są skutkiem eksploatacji gór-
niczej, stąd współfinansowanie robót przez kopalnię.
Przygotowywany jest projekt dróg rowerowych, które połączą 
ulice Górnośląską ze Śląską oraz Górnośląską z Dolną.               (r)

Rozbiórka starego 
wiaduktu nad 

dwiema czynnymi 
liniami kolejowy-

mi była nie lada 
wyzwaniem, prace 

prowadzono na-
wet po zachodzie 

słońca

Przy ul. Golejowskiej w dzielnicy Rybnicka 
Kuźnia rozpoczęła się budowa parkingu
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30 maja w wieku 75 lat zmarł  
Zdzisław Krajewski, rybnicki przed-
siębiorca, człowiek wielu pasji i ta-
lentów, harcerz i żeglarz.

Z Rybnikiem był związany od wcze-
snego dzieciństwa. Ukończył I LO im. 
Powstańców Śląskich (matura 1963), 
studiował na wydziałach górniczym 
i chemicznym Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach. W 1976 roku założył firmę, 
którą pod nazwą Plastograf prowa-
dził aż do śmierci. Własna działalność 
gospodarcza była dla Zdzisława Kra-
jewskiego, zdecydowanego indywi-
dualisty, ucieczką od kolektywizmu 
czasów PRL-u. W Plastografie spełniał 
się zawodowo w wielu różnych spe-
cjalnościach – od usług zwalczania 
szkodników poprzez próby produkcji 
desek surfingowych, a nawet jachtów 
(co ze względu na brak materiałów  
i fachowców się nie powiodło), aż do 
zajęcia się reklamą, informacją wizu-
alną, drukiem wielkoformatowym  
i cyfrowym oraz poligrafią. W 1989 r. 
firma, jako jedna z pierwszych w oko-
licy, oferowała usługę komputerowe-
go składu tekstów, z czego przez kilka 
lat korzystała też „Gazeta Rybnicka”. 
To pod okiem Zdzisława uczyliśmy 
się tej nowej umiejętności, tak bardzo 

ułatwiającej tworzenie gazety. Wdra-
żanie komputerów do działalności 
gospodarczej w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych było kolejnym wy-
zwaniem, które podjął. Wspólnie ze 
znajomymi informatykami pisali pro-
gramy użytkowe, wykorzystywane 
potem w działalności firmy. Praca była 
jedną z Jego pasji – realizował ciągle 
nowe projekty, wprowadzał innowa-
cyjne technologie, pracował nie tylko 
po to, by żyć, ale cieszył się, że robi coś 
sensownego i umożliwia pracę innym.

W realizacji planów pomagała Mu 
też wiedza, którą zdobył tłumacząc  
z języków obcych (angielski, niemiec-
ki, francuski, rosyjski) teksty technicz-
ne, czym zajmował się po studiach. 
Jako chemik z wykształcenia zdobył 
bez trudu uprawnienia mistrzow-
skie Cechu Rzemiosł w dziedzinie 
wytwarzania artykułów z tworzyw 
sztucznych, głównie po to, by Jego 
pracownicy mogli zdobywać nowe 
kwalifikacje. Dzięki takiemu podej-
ściu wielu z Jego współpracowników 
prowadzi dzisiaj swoje firmy, a pra-
cownicy potrafią wspólnie bez zbęd-
nego nadzoru prowadzić skutecznie 
działalność gospodarczą. O relacjach 
między Zdzisławem Krajewskim  
a Jego pracownikami świadczy m.in. 
piękne i bardzo osobiste wspomnie-
nie jednej z zaprzyjaźnionych pra-
cownic Plastografu w czasie poże-
gnania na cmentarzu.

Własna firma dawała mu też moż-
liwość realizowania żeglarskiej pasji, 
która rozpoczęła się na stawie nie-
opodal dzisiejszego kąpieliska Ruda. 
Zdzisław Krajewski, który był jednym 
z pionierów rybnickiego żeglarstwa, 
przeszedł wszystkie stopnie wtajem-
niczenia aż do patentu Jachtowego 
Kapitana Żeglugi Wielkiej. Należał do 
Jachtklubu Śląskiego w Gliwicach, 
był inicjatorem powstania jachtklu-
bu J23 działającego przy Spółdzielni 
Rzemieślniczej w Rybniku. Przez wiele 

Wspomnienie o Zdzisławie Krajewskim

Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

okazali nam wiele serca, życzliwości i wsparcia, 
a także dzielą z nami smutek i ból po stracie naszej ukochanej Mamy 

śp. Barbary Glenc
Rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom 

oraz wszystkim licznie zgromadzonym, 
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej.

Synowie z rodzinami

lat, również społecznie, był instruktorem 
żeglarskim, a jako załogant oraz kapitan 
brał udział w wielu rejsach po Bałtyku, 
Morzu Północnym, Norweskim, Śród-
ziemnym i Oceanie Atlantyckim. 

Był członkiem czteroosobowej spółki 
szkutniczej, która na początku lat 70., czy-
li w głębokim PRL-u, w baraku na terenie 
jastrzębskiej kopalni Moszczenica roz-
poczęła budowę prywatnego stalowe-
go pełnomorskiego jachtu „Czarny Dia-
ment”, którym zamierzała opłynąć świat. 
Z powodu tego przedsięwzięcia Zdzisław 
przeprowadził się do Jastrzębia i zatrud-
nił w kopalni jako elektryk w dziale me-
tanometrii. Żeglarzom-zapaleńcom nie 
starczyło jednak pieniędzy na ukończe-
nie jachtu. Zrobiła to kopalnia, która prak-
tycznie przejęła łódź, z czym Zdzisławowi 
trudno się było pogodzić. W czerwcu 
1978 roku z portu w Świnoujściu jeden 
z budowniczych – kpt. Jerzy Radomski 
– wypłynął „Czarnym Diamentem” w rejs 
zaplanowany na cztery lata, ale do kraju 
wrócił dopiero w 2010 roku.

Zdzisław nie przestał jednak marzyć  
o rejsie dookoła świata. Pod koniec lat 
80. miał zgromadzony prawie cały ekwi-
punek oraz część materiałów do budo-
wy własnego jachtu. W realizacji marzeń 
przeszkodziły problemy przełomu poli-
tyczno-gospodarczego.

Na przełomie lat 70.-80. zatrzymano 
Mu paszport, gdyż nie zgodził się na 
współpracę z peerelowskim wywia-
dem. Miał też problemy ze znalezie-
niem pracy (stąd decyzja o podjęciu 
własnej działalności gospodarczej  
w dziedzinie zwalczania szkodników  
i gryzoni, bo nikt nie mógł mu zarzucić, 
że jako chemik nie ma do tego kwalifi-
kacji). W 2004 roku Zdzisław Krajewski 
otrzymał z IPN zaświadczenie, że był 
pokrzywdzony w rozumieniu art. 6 
ustawy o IPN.

W ostatniej drodze obok najbliższych 
(syna Zdzisława juniora i Hanki – byłej 
żony, z którą mimo rozstania bardzo 
się wspierali) towarzyszyli Mu przyja-
ciele z lat studiów, żeglarskich i gór-
skich wypraw, z piłkarskiego boiska (był 
współorganizatorem ligi oldbojów) oraz 
współpracownicy. Wszyscy, którzy Go 
znali, byli pod wrażeniem Jego wiedzy  
i erudycji, zapamiętają dyskusje o mu-
zyce, którą kochał i wiele o niej wiedział,  
o sztuce, sporcie oraz pięknych zakąt-
kach, które odkrył i lubił snuć o nich 
opowieści. Zapamiętają też Jego dy-
stans do świata i podążanie własnymi 
ścieżkami... Pożegnaniu towarzyszyło 
bicie okrętowego dzwonu, a sam Zdzi-
sław innego dźwięku w tych okoliczno-
ściach zapewne by sobie nie wymarzył.

Wiesława Różańska
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W fotograficznym skrócie
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– To kolejna przestrzeń, któ-
ra zmienia się, gdyż sukce-
sywnie walczymy w mieście 
z dzikim parkowaniem na 
rzecz miejsc z zielenią i ław-
kami – mówi Piotr Kuczera  
o zastąpieniu małego nieformal-
nego parkingu na skrzyżowaniu 
ulic Łony i Reja, w sąsiedztwie 
placu Wolności. Rybnickie Służby 
Komunalne stworzyły tam skwer 
z drzewami, ławkami, koszami, 
donicami i stojakami na rowery. 
Usunięto barierki ochronne, po-
wstały pasy zieleni z centralnie 
umieszczoną okrągłą rabatą. Ze 
względu na znajdujące się w tej 
okolicy sklepy wyznaczono tam 
dwa miejsca parkingowe prze-
znaczone do postoju do 30 mi-
nut. Koszt inwestycji to około 35 
tysięcy złotych.

PUSTKI W CENTRUM
Kryzys wywołany trwającą od marca 
epidemią jest coraz bardziej widoczny. 
Jednym z klasycznych objawów jest sto-
sunkowo duża liczba wolnych lokali użyt-
kowych do wynajęcia w ścisłym centrum 
miasta. Za sprawą zastoju w rozgrywkach 
sportowych zupełnie zniknęły ze śród-
mieścia firmy bukmacherskie (m.in. dwa 
lokale przy ul. Powstańców Śl.). Miejski Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej informuje  
o pięciu przypadkach wypowiedzenia 
umowy najmu lokali użytkowych przez sa-
mych dzierżawców. Obecnie ZGM posiada 
aż 11 wolnych lokali (z których pięć jest  
w okresie wypowiedzenia), usytuowanych 
głównie w centrum miasta, a także w Bo-
guszowicach i w Niewiadomiu. Przetarg 
na ich dzierżawę ma się odbyć 24 lipca. 
Oczywiście do wynajęcia jest też sporo lo-
kali należących do prywatnych właścicieli.

JUBILACI Z OBOSTRZENIAMI
Obowiązkowa dezynfekcja dłoni, 
rękawiczki oraz maseczki zakrywające 
usta i nos, zachowanie odpowiedniego 
dystansu i mniejsza liczba osób - to 
wymogi, jakim poddano pierwsze po 
wybuchu epidemii koronawirusa 
spotkania z udziałem par małżeń-
skich świętujących jubileusz Złotych 
Godów. Uroczystości, które do tej 
pory organizowane były w siedzibie 
zespołu Przygoda przy ul. Świerklań-
skiej tymczasowo przeniesiono do 
Urzędu Stanu Cywilnego w ratuszu 
na rynku. Skromniejsza była też ich 
oprawa, choć i tym razem o dobrą, 
muzyczną atmosferę spotkań zadbali 
młodzi artyści z Przygody. – Gdy już 
sytuacja się unormuje z przyjemnością 
zaprosimy państwa ponownie, by 
podczas koncertu Przygody dokończyć 
świętowanie tego pięknego jubileuszu 
– zapewniała Angelika Naczyńska-Lyp, 
kierownik USC.   

JUBILACI Z OBOSTRZENIAMI
Obowiązkowa dezynfekcja dłoni, ręka-
wiczki oraz maseczki zakrywające usta i 
nos, zachowanie odpowiedniego dystansu  
i mniejsza liczba osób – to wymogi, jakim 
poddano pierwsze po wybuchu epide-
mii koronawirusa spotkania z udziałem 
par małżeńskich świętujących jubileusz 
Złotych Godów. Uroczystości, które do tej 
pory organizowane były w siedzibie zespo-
łu Przygoda przy ul. Świerklańskiej, tym-
czasowo przeniesiono do Urzędu Stanu 
Cywilnego w ratuszu na rynku. Skromniej-
sza była też ich oprawa, choć i tym razem 
o dobrą, muzyczną atmosferę spotkań za-
dbali młodzi artyści z Przygody. – Gdy już 
sytuacja się unormuje, z przyjemnością 
zaprosimy państwa ponownie, by podczas 
koncertu Przygody dokończyć świętowa-
nie tego pięknego jubileuszu – zapewniała 
Angelika Naczyńska-Lyp, kierownik USC.
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POWSTAJE DOM DLA SAMOT-
NYCH RODZICÓW Z DZIEĆMI
W opuszczonym, niszczejącym dotąd 
budynku wielorodzinnym przy ul. 
Świerklańskiej 4 w dzielnicy Meksyk 
powstaje dom dla samotnych matek  
i ojców z małoletnimi dziećmi oraz ko-
biet w ciąży. Zgodnie z planem, inwe-
stycja ma zostać ukończona jesienią 
tego roku. Zdegradowany budynek 
jest gruntownie przebudowywany, 
powiększany i przystosowywany do 
pełnienia socjalno-społecznych funk-
cji. Projekt jego modernizacji zakłada 
m.in. dobudowę szybu windy i klatki 
schodowej. Wykonane zostaną rów-

nież nowe instalacje: sanitarna, elek-
tryczna i oddymiania, miejsca posto-
jowe dla samochodów, a do budyn-
ku poprowadzi utwardzone dojście  
z kostki betonowej. Działka, na której 
znajduje się przyszły dom dla samot-
nych, zostanie ogrodzona panelami 
kratowymi, a w jej obrębie zaplano-
wano strefę wypoczynkową dla jego 
mieszkańców. Pojawią się tu elemen-
ty małej architektury, m.in.: ławki, stół, 
piaskownica i wieże ze zjeżdżalnią. Po 
zaplanowanym na koniec paździer-
nika zakończeniu prac, powierzchnia 
całkowita obiektu, który prowadzony 
będzie przez rybnicki Ośrodek Po-

mocy Społecznej, wyniesie przeszło  
724 m2. – To bardzo potrzebna inwe-
stycja, bo zapewnienie opieki rodzi-
com z małymi dziećmi i kobietom  
w ciąży w trudnej sytuacji życiowej 
jest ważnym zadaniem miasta z za-
kresu pomocy społecznej. Placówka 
będzie mogła udzielić potrzebują-
cym schronienia i wsparcia w sytu-
acji kryzysowej – wyjaśnia prezydent 
Piotr Kuczera. Koszt inwestycji to 
2.139.166,65 zł, ale miasto stara się o 
dofinansowanie w wysokości 85 proc. 
kosztów kwalifikowanych ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego.

ŚWIĘTO PATRONA
Odpust w bazylice św. Antoniego, który odbył 
się z zachowaniem rygorów sanitarnych, wyglą-
dał oczywiście zupełnie inaczej niż zwykle. Od-
pustowa suma z udziałem m.in. prezydenta Piotra 
Kuczery i radnych odbyła się bez uroczystej opra-
wy, a procesji z zabytkową figurą św. Antoniego 
Padewskiego w ogóle nie było. Były za to chleby 
św. Antoniego z piekarni parafianina Wilibalda 
Dziwokiego – nowy element odpustowej tradycji 
zainicjowany przez proboszcza ks. Marka Bernac-
kiego. Odpustowe nieszpory odprawił po połu-
dniu były proboszcz bazyliki, obecnie biskup po-
mocniczy archidiecezji katowickiej ks. Grzegorz 
Olszowski, u którego kilka dni później stwierdzo-
no obecność koronawirusa.

PNĄ SIĘ MURY
Przy ul. Kolejowej w dzielnicy Meksyk trwa budowa 
dwóch budynków komunalnych (po 16 mieszkań 
w każdym), które powiększą zasoby miejskiego Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej. Po ich ukończe-
niu będzie tam małe osiedle, bo po sąsiedzku stoją 
już dwa bloki, choć każdy z innej epoki. Mniejszy 
pochodzi z czasów PRL-u. Kiedyś był to hotel robot-
niczy, potem przez kilka lat, gdy remontowano ryb-
nicki zamek, tymczasowa siedziba sądu rejonowe-
go, po czym po wyprowadzce wymiaru sprawiedli-
wości w budynku urządzono normalne mieszkania. 
Drugi większy blok oddano do użytku w roku 2010 
za rządów prezydenta Adama Fudalego. Dwa nowe 
bloki mają być gotowe na koniec lipca 2021 roku.   
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aktualności

Jednorazowo na Rudzie mogą przeby-
wać 2.162 osoby. Kąpielisko jest otwarte 
od godz. 9 do 20 i gdy bramki przekroczy 
2.162. osoba, zostaną one zamknięte. Ko-
lejne wejścia o 15 i 18 i wtedy za każdym 
razem wpuszczonych zostanie tyle osób, 
na ile pozwoli obowiązujący limit, czyli 
w praktyce tyle, ile je wcześniej opuści 
(zakładając, że limit wejść został wcze-
śniej wyczerpany). Na pół godziny przed 
każdym z popołudniowych wejść, czyli  
o 14.30 i 17.30 na facebookowych stro-

nach Rudy i MOSiR-u oraz na stronie 
internetowej MOSiR-u ma się pojawiać 
informacja o liczbie wolnych miejsc, 
czyli de facto minimalnej liczbie osób, 
które na kąpielisko będą mogły 30 mi-
nut później wejść. Na bieżąco będzie 
natomiast udostępniana informacja o 
wyczerpanym limicie wolnych miejsc 
na kąpielisku. 

Ruch w poszczególnych basenach na 
terenie Rudy też będzie regulowany. W 
basenie rekreacyjnym (główna niecka) 

Jest on przeznaczony dla krajów nadbał-
tyckich i oprócz instytucji z Finlandii, Danii, 
Estonii, Niemiec i Rosji bierze w nim udział 
również Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie i właśnie Rybnik. Ge-
neralnie celem projektu jest podniesienie 
kultury udzielania zamówień publicznych 
z zakresu żywienia i usług z tym żywieniem 
związanych. Nasz urząd miasta postanowił 
się skupić na stołówkach działających w miej-
skich placówkach, głównie oświatowych.

W kwietniu, w ramach projektu w Rybniku 
miała się odbyć międzynarodowa konferen-
cja z udziałem blisko 100 przedstawicieli pań-
stwa zaangażowanych w to przedsięwzięcie, 
ale plany te pokrzyżowała epidemia. W maju 
udało się natomiast zorganizować warsztaty 
online, w których oprócz rybnickich i żorskich 
samorządowców wzięli udział przedstawicie-
le polskich placówek i instytucji 
zaangażowanych w realizację 
projektu, czyli w rozwój zdrowe-
go, zbiorowego żywienia. Byli 
wśród nich również dyrektorzy, 

intendentki i oczywiście kucharki z rybnic-
kich szkół, a także z naszego miejskiego żłob-
ka. Wspólnie zastanawiano się i dyskutowano 
m.in. o tym, co zrobić, by uczniów karmić w 
szkołach zdrową żywnością ekologiczną, 
zawierającą mniej mięsa, a więcej niż dotąd 
produktów roślinnych, a zwłaszcza roślin 
strączkowych. Rozmawiano również o tym, 
co zrobić, by w trakcie przygotowywania po-
siłków, ale też w czasie ich spożywania przez 
dzieci i młodzież marnowało się mniej żyw-
ności, niż ma to miejsce obecnie. 

Po wakacjach w trzech miejskich placów-
kach, w tym w dwóch szkołach, rozpocznie 
się program pilotażowy, w ramach którego 
przeprowadzone zostaną pomiary ilości 
marnowanej żywności, szkolenia dla inten-
dentek i kucharek oraz warsztaty dla uczniów 
poświęcone zdrowej żywności.                 (WaT)

W czasie obowiązywania na Rudzie kąpieliskowych obostrzeń w base-
nie sportowym będą mogły przebywać jednocześnie 32 osoby
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WICEPREZYDENT RYBNIKA
PIOTR MASŁOWSKI: Udział 
Rybnika w projekcie StratKIT ma 
dwa wymiary. Pierwszy to udział 
w projekcie razem z Uniwersyte-
tem Helsińskim. Fakt, że Finowie 
wybrali do współpracy w Polsce 
właśnie Rybnik, jest niezmiernie 
nobilitujący i mam nadzieję, że 
przyniesie także kolejne kontakty 
i międzynarodowe przedsięwzię-
cia. Drugi wymiar ma charakter 
praktyczny. Badania prowadzone 
w polskich szkołach pokazują, 
że na stołówkach ponad połowa 
żywności ląduje w koszach; to 
ogromne marnotrawstwo. Ro-
dzice coraz bardziej zwracają 
uwagę na zdrowe żywienie dzie-
ci, jednocześnie zdecydowana 
większość uczniów nie chce jeść 
lub nawet nie zna warzyw takich 
jak np. brokuły. A przecież za te 
same pieniądze dzieci mogą mieć 
większy wybór i zdrowsze jedze-
nie. W projekcie przeprowadzimy 
pilotaż. Liczę, że będzie udany  
i stanie się przykładem dla innych 
stołówek – nie tylko szkolnych, 
ale także w takich miejscach jak 
domy pomocy społecznej.

Zdrowsze stołówki

   Ruda limitowana
Ruda, główne miejskie kąpielisko, ma zostać otwarte 1 lipca. Kierownictwo 
MOSiR-u długo zastanawiało się, jak zorganizować jego funkcjonowanie przy 
obostrzeniach wynikających z trwającej epidemii. Opracowano system, który 
wydaje się względnie praktyczny, co nie znaczy, że dla części bywalców kąpie-
liska nie będzie kłopotliwy. 

może przebywać jednocześnie 121 osób,  
w basenie sportowym 32, a w brodziku 
60. Te dwa pierwsze zostały ogrodzone 
(po dwa wejścia i wyjścia) i osoby wcho-
dzące do basenu otrzyma gumową opa-
skę na rękę, którą – wychodząc z basenu 
– muszą oddać ratownikowi. Opasek bę-
dzie tyle, ile wynosi limit. 

Oczywiście na terenie kąpieliska, 
również w wodzie, trzeba zachowywać 
dwumetrowy dystans do innych osób. 
Nie można jednak wykluczyć zmian  
w całym systemie, jak i zniesienia obo-
strzeń w ciągu lata. 

Bilet ulgowy na Rudę kosztuje 7 zł,  
a normalny 13; popołudniowe (od 
godz. 16) analogicznie 5 i 9 zł, a wie-
czorny – od godz. 19 (wyłącznie dla 
dzieci i młodzieży szkolnej) – 1 zł. 

Wcześniej miasto uruchomiło dwie 
miejskie pływalnie kryte: Yntkę i Akwa-
rium, które mają być czynne przez całe 
wakacje, a także dwa naturalne kąpieliska 
Pniowiec i Kamień. We wszystkich przy-
padkach obowiązują obostrzenia, a na 
pływalniach, gdzie pierwszeństwo w za-
kupie wejściówek mają osoby, które do-
konały telefonicznej rezerwacji, również 
limity (maksimum 22 osoby w wodzie). 
Szczegółowe informacje i regulaminy po-
szczególnych obiektów można znaleźć 
na stronie internetowej MOSiR-u.

(WaT)

Od początku ubiegłego roku miasto bierze udział we współfinansowanym przez Unię 
Europejską projekcie „StratKIT – innowacyjne strategie dla publicznej gastronomii: zestaw 
narzędzi zrównoważonego rozwoju”. 
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– Każdą z klas podzieliśmy na po-
łowę i zaprosiliśmy uczniów na kon-
kretne godziny. Zaplanowaliśmy też 
dezynfekcję sal przed wejściem ko-
lejnych grup, rozdzielenie uczniów 
podstawówek od licealistów i 
otwarcie kilku wejść do budynku 
– mówi Paweł Kaszyca, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 3 na Nowinach. 
Oczywiście uczniowie musieli mieć 
maseczki lub przyłbice oraz zacho-
wywać wymagany dystans. 

Ze względu na pandemię, w Ryb-
niku nie odbyła się również dorocz-
na uroczystość wręczenia tytułów 
stypendystów prezydenta miasta. 
Co nie znaczy, że nie zostały one 
przyznane. W tym nietypowym 
roku szkolnym otrzymało je 49 
młodych ludzi – najlepszych repre-
zentantów rybnickich szkół. Jedno-
razowe stypendium dla 32 uczniów 
podstawówek wynosi 400 zł,  
w przypadku 17 uczniów szkół 
średnich – 800 zł. W tym roku nie 
przyznano tytułów prymusów 
wręczanych młodym ludziom za 
wyjątkowe osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe. Teraz przed 
uczniami i nauczycielami dwumie-
sięczne wakacje, ale wszyscy już 
zastanawiają się, czy 1 września w 
szkołach ruszą tradycyjne lekcje. 
Ostatnie odbyły się w większości 
rybnickich szkół 11 marca.

(S)

Oczywiście odbyły się one w nadzwy-
czajnych warunkach. Zamiast maskotek 
– własna woda w butelce i przybory. Do 
tego dezynfekcja, maseczki i dystans – 
tak wyglądały matury i egzaminy koń-
czące szkołę podstawową Anno Domini 
2020. Do tych pierwszych w naszym 
mieście miało przystąpić ponad 1.500 
maturzystów, do drugich – ponad 1.000 
ósmoklasistów. Już wiadomo, że nie 
wszystkim ta sztuka się udała i z powo-
du kwarantanny egzamin dojrzałości 
w dodatkowym terminie napisze 14 
maturzystów (siedmioro ze względu 
na Covid-19, siedmioro – z innych przy-
czyn zdrowotnych lub losowych). – W 
naszej szkole była tylko jedna osoba, 
która z powodu kwarantanny domo-
wej przystąpi do matury w lipcowym 
terminie dodatkowym – mówi dyrektor 
ZS nr 3, gdzie egzamin dojrzałości napi-
sało ponad stu uczniów. Na maturze z 
języka polskiego, do której w Rybniku 
miało przystąpić 1.519 osób (oficjalna 
liczba znana będzie po 29 czerwca), 
można było wybrać wypracowanie o 
elementach fantastycznych w utworach  
w oparciu o „Wesele” Wyspiańskiego lub 
wiersz „Daremne” Anny Kamieńskiej. 
Egzamin maturalny z matematyki na 
poziomie podstawowym miało w Ryb-
niku napisać 1.657 osób, z angielskiego, 
najczęściej wybieranego języka obcego 
– 1.496. Obowiązkowo maturzyści mu-
sieli jeszcze przystąpić do pisemnego 
egzaminu z wybranego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozszerzo-

nym. I tu, jak podaje Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Jaworznie, rybniccy 
maturzyści najchętniej deklarowali, po-
dobnie zresztą jak przed rokiem, wybór 
języka angielskiego (1.060 osób), mate-
matyki (460), polskiego (391), geogra-
fii (319), biologii (290) i chemii (224).  
W tym roku abiturienci nie musieli przy-
stępować do egzaminów ustnych. Wy-
niki matur będą znane 11 sierpnia, egza-
minów kończących szkołę podstawową 
– 31 lipca. – To było największe wyzwa-
nie tego roku szkolnego – sprawne  
i bezpieczne zarówno dla uczniów, jak  
i nauczycieli – przeprowadzenie egza-
minów, w dodatku w sytuacji, gdy Bogu-
szowice zostały bezpośrednio dotknię-
te obecnością wirusa. W naszej szkole 
w klasach ósmych uczy się 73 młodych 
ludzi. Obawa o to, ilu uczniów faktycz-
nie przystąpi do egzaminu, a ilu będzie 
w izolacji lub kwarantannie, towarzy-
szyła nam właściwie do 16 czerwca. 
Ostatecznie okazało się, że tylko dwoje 
ósmoklasistów z powodu kwarantanny 
nie mogło przystąpić do egzaminu – 
dla nich zorganizujemy go w terminie 
dodatkowym między 7 a 9 lipca – wyja-
śnia Gabriela Chraboł, dyrektorka SP nr 
18, i dodaje: – Zastanawiałam się też, jak 
młodzi ludzie przyjmą narzucenie im 
rygorów sanitarnych, ale nie było z tym 
większych problemów. Muszę przyznać, 
że to była naprawdę wzruszająca chwila, 
gdy do szkoły, w której przez kilkanaście 
tygodni korytarze świeciły pustkami, 
wrócili uczniowie i można było – mimo 

maseczek, przyłbic, rękawiczek, zapa-
chu środków dezynfekujących – poczuć 
„żywy organizm szkolny”. Niesamowite 
doświadczenie – ocenia dyrektorka. 26 
czerwca (już po zamknięciu tego wy-
dania „GR”) uczniowie klas ósmych SP 
nr 18 po raz ostatni mieli się spotkać ze 
swoimi wychowawcami i dyrektorką na 
boisku szkolnym, by odebrać świadec-
twa, oczywiście każda klasa indywidu-
alnie, w rygorze sanitarnym i w odstę-
pach czasowych.                                        (S)

  Zamaskowane egzaminy

Świadectwa 
rozdane

26 czerwca zakończył się kto wie 
czy nie najdziwniejszy w historii 
rok szkolny, którego ostatnie mie-
siące upłynęły na nauce zdalnej. 
Nietypowe miało być również 
rozdanie świadectw. O terminie 
i sposobie ich odbierania przez 
uczniów decydowali dyrektorzy 
poszczególnych szkół. 

Maturzystki z ZS nr 3 na Nowinach przed 
egzaminem z języka polskiego: Natalia, 

(stoją od lewej) Paulina, Klaudia, Maja i Ola 
z klasy 3A
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– Kto trafił z tematem, był zadowolony – podsumowuje dyrektor Paweł Kaszyca 
nastroje, w jakich maturzyści Zespołu Szkół nr 3 na Nowinach opuszczali szkołę 
po egzaminie z języka polskiego. – Klasyką jest lęk przed matematyką, więc 
nasi ósmoklasiści zdecydowanie twierdzą, że łatwiejsze były zadania z języka 
polskiego – ocenia z kolei Gabriela Chraboł, dyrektorka Szkoły Podstawowej  
nr 18 w Boguszowicach. W czerwcu maturzyści i ósmoklasiści przystąpili wresz-
cie do swoich długo wyczekiwanych egzaminów.
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– W konkursie nagradzamy 
gminy, powiaty i samorządy woje-
wództw, w których podejmowane 
są skuteczne działania na rzecz roz-
woju ochrony zdrowia, profilaktyki 
zdrowego stylu życia i promocji 
aktywności fizycznej. W wielu pol-
skich samorządach realizowane 
są inicjatywy i inwestycje, które 
przyczyniają się do rozwoju syste-
mu ochrony zdrowia i umożliwiają 
mieszkańcom dostęp do nowo-
czesnych świadczeń. Samorządy 
często realizują również godne 
pochwały inicjatywy proekolo-
giczne – przekonują organizatorzy 
konkursu, w którym oceniane były 
m.in. osiągnięcia w zakresie wspie-
rania ekologii, zdrowego stylu 
życia, sportu i turystyki w latach 
2016-2019. Premiowano także re-
alizację konkretnych programów, 
które mają na celu promocję zdro-
wia, profilaktykę zdrowotną lub 
popularyzację zdrowego stylu ży-
cia oraz inwestycje przyczyniają-
ce się w skali lokalnej do rozwoju 
aktywności fizycznej mieszkańców 
czy ochrony środowiska.

W przypadku Rybnika dostrze-

żono również kreowanie mody na 
sport, czyli promocję zdrowego 
stylu życia za sprawą cyklicznych 
wydarzeń, takich jak: Rowerowy 
Maj, akademie sportowe, Biego-
we Grand Prix Rybnika, czy liczne 
imprezy sportowe organizowane 
przez rybnicki MOSiR. Nie bez zna-
czenia były też miejskie inwesty-
cje, przyczyniające się do rozwoju 
aktywności fizycznej i zdrowego 
trybu życia rybniczan: tężnia so-
lankowa, kąpieliska na Pniowcu  
i w dzielnicy Kamień, tor rolkarski  
i modernizacja boiska bejsbolowego. 

Konkurs „Samorząd Promujący 
Zdrowie” jest częścią Ogólnopol-
skiego Programu Akredytacyjne-
go „Wysoka Jakość w Ochronie 
Zdrowia”, który od 2015 roku re-
alizuje Quality Institute z Katowic.  
W programie doceniane 
są najlepsze polskie szpi-
tale, praktyki lekarskie  
i przychodnie. W ubiegłym roku do 
konkursu wprowadzono kategorię, 
w której premiowane są samorzą-
dy wspierające ochronę zdrowia 
swoich mieszkańców. 

(D)

 ZŁOTA RĄCZKA 
   dla seniora

Na początku czerwca rybnicka fundacja Ostoja zainau-
gurowała projekt „Złota rączka dla rybnickiego seniora” 
współfinansowany ze środków budżetu miasta. W jego 
ramach osoby, które ukończyły 65 lat, mieszkają samot-
nie, mają niskie dochody lub są osobami niepełnospraw-
nymi, mogą skorzystać do końca listopada z bezpłatnej 
pomocy przy niewymagających fachowej wiedzy ani 
kwalifikacji naprawach technicznych. W rachubę wcho-
dzą m.in.: montaż lub naprawa klamek, zamków, za-
wiasów drzwi i szafek, przymocowanie luster, obrazów, 
karniszy i rolet, naprawa listew przypodłogowych, regu-
lacja drzwi i okien, wymiana żarówek, uszczelek w prze-
ciekających kranach, baterii sanitarnych i wiele innych.  
Z pomocy można skorzystać tylko raz, a koszt materia-
łów niezbędnych do reparacji nie może przekroczyć 100 
zł. Co ważne, prace realizowane są tylko w ścisłym miej-
scu zamieszkania, z wyłączeniem piwnic, garaży, ogro-
dów i balkonów. 

Aby skorzystać z pomocy „złotej rączki”, należy za-
dzwonić pod numer telefonu: 729 284 727 (od ponie-
działku do piątku od godz. 8.30 do 14.30).

    NOWY 
    OKRES 
    ZASIŁKOWY

Dział Świadczeń Rodzinnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rybniku informuje, że od 1 lip-
ca będą przyjmowane elektronicz-
ne wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych, świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego oraz 
rządowego programu „Dobry Start” 
na okres zasiłkowy 2020/21 (wnio-
ski w formie papierowej będzie 
można składać od sierpnia). Drogą 
elektroniczną wnioski należy kie-
rować za pośrednictwem portali 
Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) lub 
ePUAP (pz.gov.pl), a także poprzez 
bankowość online. – Bardzo pro-
simy, by we wnioskach podawać 
numer konta bankowego, na któ-
re będą wypłacane środki – mówi 
Anna Sowik-Złotoś, dyrektor rybnic-
kiego OPS-u. Świadczenia rodzinne 
i alimentacyjne nie podlegają egze-
kucji komorniczej. I jeszcze ważne 
przypomnienie: prawo do świadcze-
nia wychowawczego 500+ dla osób, 
które złożyły wniosek w 2019 i 2020 
roku, zostało przyznane do maja 
2021 r. Kolejne wnioski będzie moż-
na składać w przyszłym roku – od 
lutego elektronicznie, a od kwietnia  
w wersji papierowej.

Miasto promuje zdrowie
Rybnik uzyskał certyfikat i tytuł laureata pierwszej edycji konkursu 
„Samorząd Promujący Zdrowie”. Miasto zostało docenione za tworze-
nie infrastruktury rowerowej, w tym budowę bulwarów nad Nacyną, 
centra przesiadkowe, leśne trasy wokół Pniowca, drogi rowerowe 
wzdłuż ważniejszych ulic oraz miasteczko ruchu rowerowego, urządzo-
ne w sąsiedztwie piętrowego parkingu.
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SIERPIEŃ
Poniedziałki: 
3 sierpnia od godz. 8 do 13
17, 24, 31 sierpnia od godz. 8 do 15
Środy:
5 sierpnia od godz. 8 do 13
12 sierpnia od godz. 8 do 15
19 i 26 sierpnia od godz. 8 do 16
Czwartki:
6 sierpnia od godz. 11 do 18
13 sierpnia od godz. 8 do 15
20 i 27 sierpnia od godz. 9 do 18
Sobota: 22 sierpnia od godz. 8 do 13

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO „CZYSTE POWIETRZE”
Przypominamy, że pracownicy punktu kon-

sultacyjnego programu „Czyste powietrze” po-
nownie obsługują mieszkańców w siedzibie 
punktu, Kampus przy ul. Rudzkiej 13 w budyn-
ku „A” (obowiązują maseczki, własny długopis 
i dezynfekcja dłoni przed wejściem do biura). 
Konieczne jest jednak wcześniejsze umówienie 
wizyty za pomocą formularza na stronie www.
czystepowietrzedlarybnika.pl bądź dzwoniąc 
pod numer telefonu: 517 664 090. Nadal moż-
liwe jest uzyskanie porady drogą telefoniczną, 
mailową (czystepowietrze@feio.pl) lub za po-
średnictwem Skype’a (Czyste Powietrze Rybnik). 
We wtorki i piątki, a także w większość sobót 
punkt jest nieczynny. WTORKI I PIĄTKI NIECZYNNE

17 czerwca zakończyły się konsulta-
cje projektu nowej uchwały rady mia-
sta, zakazującej używania na wodach 
Zalewu Rybnickiego silnikowych 
jednostek pływających. 

Obecnie obowiązuje uchwała z roku 
2015 w sprawie takiego właśnie zaka-
zu. Zawiera jednak tzw. wyłączenia, 
czyli wyjątki jak możliwość używania 
łodzi silnikowych i skuterów do te-
stów, pokazów i rywalizacji sporto-
wej. Problem w tym, że tym wyłącze-
niom brakuje regulacji określających  

np. miejsce i czas takich testów. W efek-
cie w ramach tych wyjątków np. skute-
rami można pływać po całym zalewie. 
W projekcie nowej uchwały takie regu-
lacje się znalazły. W oparciu o eksper-
tyzę akustyczną wykonaną na zlecenie 
urzędu miasta, w uchwale wskazano 
konkretną część zalewu, gdzie w okre-
ślonych porach będzie można używać 
łodzi silnikowych i skuterów. Okre-
ślono też maksymalną dopuszczalną 
„moc akustyczną” jednostek, których 
dotyczą wyłączenia z zakazu. Jest też 

zapis mówiący, że jednocześnie w tej 
wskazanej strefie będzie mogło pływać 
najwyżej dziesięć jednostek.

W ramach konsultacji przedstawicie-
le organizacji pozarządowych złożyli 
osiem wniosków, ale większość z nich 
zawiera wiele uwag odnoszących się 
do projektu uchwały. Wszystko wska-
zuje więc na to, że ewentualnie zmo-
dyfikowany po konsultacjach projekt 
uchwały dotyczącej Zalewu Rybnic-
kiego trafi pod obrady rady miasta do-
piero w czasie jednej z powakacyjnych 
sesji; chyba że wcześniej, w lipcu odbę-
dzie się nieprzewidziana w harmono-
gramie dodatkowa sesja.               (WaT)

W ramach Tarczy antykryzysowej 4.0 do ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowa-
dzono poprawki, które umożliwiają przeprowadzenie 
w okresie epidemii i obowiązywania obostrzeń wyłożeń 
projektów planów zagospodarowania do publicznego 
wglądu, a także  przeprowadzenie dyskusji publicznych 
nad tymi projektami z udziałem mieszkańców. Miejska 
Pracownia Urbanistyczna, mająca do wyłożenia 10 goto-
wych projektów planów zapowiada więc, że być może 
już w lipcu wyłoży do wglądu pierwsze projekty. Będzie 
wśród nich ten największy – projekt planu zagospoda-
rowania obejmującego dzielnicę Zamysłów. Szczegóło-
wych informacji należy szukać na stronie internetowej 
magistratu (rybnik.eu). 

•••
Jeszcze w czasie majowej sesji radni podjęli uchwały 

inicjujące prace nad trzema nowymi cząstkowymi plana-
mi zagospodarowania przestrzennego. Będą dotyczyć 
generalnie niewielkich obszarów m.in. na terenie śród-
mieścia. Pierwszy z planów (MPZP 58) obejmuje niewiel-
ki teren przy ul. Alojzego Szewczyka (dzielnica Kamień), 
drugi (MPZP 59) teren u zbiegu ulic Marii Skłodowskiej-
-Curie i Rudzkiej (Śródmieście), a trzeci obszar między 
ulicami Hallera, Wiejską i Wodzisławską (Śródmieście/
Smolna).                                                                                 (WaT)

Wyłożą plany

LIPIEC
Poniedziałki: 
6, 13, 20, 27 lipca  
od godz. 8 do 15 
Środy: 
1, 8, 15, 22 lipca  
od godz. 8 do 15
29 lipca od godz. 12 do 18
Czwartki: 
2 i 9 lipca od godz. 11 do 18
16 i 23 lipca od godz. 12 do 18
Sobota: 
4 lipca od godz. 8 do 13

Za nami kolejne działania zorganizowane w ramach projektu 
Rybnik360, który finansuje Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) oraz stworzona przez niego agencja  
Climate-KIC. 

– Celem tego innowacyjnego projektu jest właściwie wspar-
cie dyskusji na temat przyszłości Rybnika i kierunków, w jakich 
miasto powinno się rozwijać. W czasie zakrojonych na szeroką 
skalę konsultacji z przedstawicielami różnych grup m.in. miesz-
kańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji poza-
rządowych i władz miasta na temat przyszłości Rybnika, ocze-
kiwanych zmian i transformacji gospodarczej chcemy zebrać 
propozycje przedsięwzięć, projektów i działań, które sprawią, że 
Rybnik będzie lepszym miejscem do życia. To wszystko ma być 
przy okazji wstępem do przyszłej zintegrowanej strategii rozwo-
ju miasta – mówi Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący rady mia-
sta, związany na co dzień ze SPIN-US-em, spółką celową Uniwer-
sytetu Śląskiego, która podobnie jak urząd miasta jest jednym  
z partnerów projektu. 

W czasie niedawnych zdalnych zajęć warsztatowych  
z udziałem mieszkańców-ochotników tworzono mapy ar-
gumentacji, obrazujące z jednej strony opinie o dzisiejszym 
Rybniku, z drugiej propozycje działań, które należy podjąć, by 
był on miastem dobrym do życia. W projektowych konsulta-
cjach można wziąć udział poprzez stronę internetową (ryb-
nik360.eu) lub profil projektu na Facebooku. 

(WaT)

   Uchwała silnikowa

Z mieszkańcami o przyszłości
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ludzie

TANECZNYM KROKIEM po Los Angeles
Rybniczanie z kalendarza

We wrześniu rozpoczęła dziesięciomiesięczny program 
w akademii tańca International Dance Academy w Kopen-
hadze. – To cykl zajęć tanecznych, głównie praktycznych, 
realizowanych nie tylko w Kopenhadze, ale również w Los 
Angeles – mówi. W tej edycji programu Martyna jest je-
dyną Polką, a szkołę w Danii pomogła jej znaleźć siostra 
Aleksandra, również pasjonatka tańca, od której tak na-
prawdę wszystko się zaczęło. – To ona chciała tańczyć,  
a rodzice uznali, że na zajęcia mogą przecież zawozić nie 
tylko jedną, ale obie córki. Od początku taniec mnie za-
fascynował i ta fascynacja trwa nieprzerwanie do dziś – 
opowiada Martyna, która swoje pierwsze taneczne kroki 
stawiała w Klubie Energetyka. Potem trafiła do Studia Tań-
ca „Vivero” w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a w 2018 była już 

Zdecydował przypadek. Nie miała płótna, miała za to 
farby, pędzle oraz wyobraźnię. Namalowała więc barwne 
wzory na swoich ramionach, dekolcie i twarzy, zrobiła zdję-
cia i „wrzuciła” je do internetu. Pomysł wzbudził zaciekawie-
nie, więc na skórze kolejnych modeli pojawiały się kolejne 
artystyczne wizje Niny: barwne figury, ornamenty, kwiaty, 
planety i konstelacje gwiazd. Była wśród nich również jej 
przyjaciółka – Zuzanna Łapka, tancerka i studentka artete-
rapii. Obie dostrzegły w body paintingu wartości terapeu-
tyczne. – I to zarówno dla osoby malującej, jak i malowanej. 
Mowa o wyciszeniu, uspokojeniu, ale też o otwarciu się na 
drugiego człowieka i poświęceniu mu tak ważnego dziś 
czasu. Oczywiście na początku może pojawić się pewien 
dyskomfort, gdyż nie jest łatwe odkrywanie poszczegól-
nych fragmentów swojego ciała i dotykanie ich pędzlem, 
dlatego też pierwsza godzina pracy zawsze różni się od 
ostatniej. Najtrudniejszym elementem body paintingu, ale 
jednocześnie dającym najwięcej satysfakcji obu stronom, 
jest pokonanie pewnych barier, zniwelowanie dystansu  
i obaw, a czasem po prostu wstydu – opowiada Nina, stu-
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Zaczynała jako siedmiolatka od zajęć tańca nowoczesne-
go. Dziś Martyna Tucka ma dwadzieścia lat i wciąż trenuje 
taniec, choć obecnie już z dala od domu. W marcu wróciła 
z Los Angeles, a we wrześniu planuje powrót do Kopen-
hagi. – W Europie większą uwagę przywiązuje się do tech-
niki tańca, za oceanem liczy się również image i wygląd, 
czyli to, jak tancerz się prezentuje – wyjaśnia Martyna, 
kolejna bohaterka kalendarza „Jestem z Rybnika”.

Wyjść POZA RAMY

Autor zdjęciA MArcin GibA: – Sesję zrealizowaliśmy 
na molo w dzielnicy Paruszowiec. Miałem pomysł, by 
Martyna wykonała jakąś figurę akrobatyczną. Z do-
świadczenia wiem, że najbardziej widowiskowe i dy-
namiczne zdjęcia są te wykonane „w powietrzu”. Są 
one jednak trudne do zrobienia, bo trzeba precyzyj-
nie uchwycić moment, kiedy ciało zastyga w idealnej 
pozycji. W związku z tym Martyna wykonywała na 
molo przeróżne figury w powietrzu, a ja fotografowa-
łem. Efektem tej iście gimnastycznej sesji zdjęciowej 
jest właśnie czerwcowa karta w kalendarzu. 

Pejzaż na płótnie. Brzmi typowo. A gdyby tak namalować 
go na plecach, torsie i twarzy. Brzmi intrygująco? – To coś 
więcej niż tylko malowanie i właśnie to „coś” sprawiło, 
że body painting mnie zaciekawił – mówi Nina Janiak, 
pasjonatka malarstwa i teatru, studentka Akademii Sztuk 
Teatralnych. W jej towarzystwie spędzimy lipiec, w któ-
rym rybniczanka planuje długą górską wyprawę, bo lubi 
wyzwania i nowe doświadczenia. – To one tak naprawdę 
nas kształtują – przekonuje jedna z bohaterek kalendarza 
„Jestem z Rybnika”. 

Autor zdjęciA MArcin GibA: – Nina Janiak, bohaterka 
zdjęcia jest niezwykle utalentowaną młodą osobą. 
Zajmuje się wieloma aktywnościami twórczymi,  
a my zdecydowaliśmy się pokazać ją poprzez body 
painting, który z pasją uprawia. Szukając miejsca na 
plener, miałem w głowie kwiecistą łąkę i okazało się, 
że takowa istnieje tuż obok tężni solankowej na Paru-
szowcu. Nina przygotowywała się do sesji na naszych 
oczach, co wzbudzało zainteresowanie przechod-
niów. Gdy weszła na łąkę z pomalowaną twarzą i ra-
mionami, wyglądała niczym kameleon wtapiający się 
w kwieciste tło. Dodając do tego jej talenty aktorskie, 
sprawnie wykonaliśmy sesję w poczuciu, że trudno 
będzie wybrać jedno zdjęcie, bo wszystkie wydały się 
nam atrakcyjne.

dentka pierwszego roku wydziału lalkarstwa we wrocław-
skiej filii Akademii Sztuk Teatralnych, gdzie miała już oka-
zję wykorzystać swoją nietypową pasję, przygotowując 
wspólnie ze studentami etiudę o pięknie ludzkiego ciała. 

– Body painting to coś więcej niż 
tylko malowanie – mówi Nina, 

dziewczyna wielu talentów

Martyna tańczy od siódmego roku życia
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Wybór Wrocławia nie był oczywisty. Nina długo 
wahała się między malarstwem a teatrem, którego 
tajniki poznawała w młodzieżowym Tara-Bum pod 
okiem Izabeli Karwot. Potem trafiła do rydułtowskie-
go teatru Safo, gdzie ostatnio zagrała Shaindlę Rybę, 
jedną z żydowskich sióstr mieszkających przed 
wojną w Rybniku, w przejmującym spektaklu „Gehi-
nom” wyreżyserowanym przez Katarzynę Chwałek-
-Bednarczyk. – Naprawdę żyliśmy losami tej rodzi-
ny. Grając Shaindlę, miałam poczucie ciążącego na 
mnie obowiązku pokazania dramatycznych losów 
tej dziewczynki. Ta rola bardzo mnie wzmocniła, ale 
też zmieniła psychicznie. Mam do niej ogromny sen-
tyment – mówi Nina, która grała również w żorskim 
teatrze Intruder. – Tara-Bum nauczył mnie wielu te-
atralnych form, przede wszystkim plastyki ciała, któ-
rej kiedyś nie doceniałam, a dziś bardzo przydaje mi 
się na studiach – wyjaśnia. Rybniczanka o mały włos 
nie została studentką ASP. – Miałam już przygotowa-
ną teczkę z pracami i za sobą roczny kurs w jednej 
z gliwickich pracowni. W podjęciu decyzji pomogła 
mi ważna rozmowa z moim nauczycielem malarstwa 
– wspomina. Nigdy nie żałowała tego kroku, bo, jak 
mówi, robi to, co naprawdę kocha, a do malarstwa 
i rysunku wraca, kiedy tylko ma wolny czas. Wypeł-
niają go też podróże – w ubiegłym roku zwiedziła 
autostopem Gibraltar, w lipcu miała odbyć podobną 
wyprawę po Gruzji, jednak pandemia pokrzyżowała 
jej plany. – W połowie lipca chcę przejść pięćsetkilo-
metrowy Główny Szlak Beskidzki. Mam nadzieję, że 
mi się to uda. Lubię stawiać sobie wyzwania – mówi 
lipcowa bohaterka kalendarza „Jestem z Rybnika”. 

(S)

instruktorem tańca nowoczesnego i pracowała  
z dziećmi oraz dorosłymi. – Vivero to moja tanecz-
na rodzina, która pokazała mi kierunek, w jakim po-
winnam pójść. Jestem jej za to bardzo wdzięczna. 
Zawsze z chęcią tam wracam – mówi. W Kopenha-
dze pasjonatka tańca jazzowego i współczesnego 
miała okazję poznać w praktyce niemal wszystkie 
rodzaje tańca. – To czas, w którym najbardziej się 
rozwinęłam. Poznałam specyfikę stylów, z którymi 
dotąd nie miałam do czynienia, jak choćby stepo-
wanie – mówi. Równie rozwijający był trzymiesięcz-
ny pobyt w Los Angeles. – To z pewnością marzenie 
każdego tancerza – trafić do tego miasta i uczyć się 
pod okiem tych wszystkich znakomitych tancerzy, 
choreografów i instruktorów, którzy na co dzień 
występują w teledyskach i koncertach gwiazd. Każ-
dego dnia widziałam postępy, jakie robiliśmy. Było 
to niezwykle motywujące, więc nawet intensywne 
zajęcia nigdy nie były męczące i nudne; przeciwnie, 
chciało się więcej i więcej – mówi Martyna. Niestety 
pobyt w Los Angeles przerwała pandemia i rybni-
czanka musiała wrócić do kraju, ale już nie może się 
doczekać wrześniowego powrotu do Kopenhagi. – 
Taniec jest sztuką, ale też formą sportu. Muszę dbać 
o swoje ciało, intensywnie trenować, poświęcać tej 
pasji sporo czasu, stale się rozwijać i samodosko-
nalić. Oznacza to oczywiście wiele wyrzeczeń, ale 
niczego nie żałuję – mówi czerwcowa bohaterka 
kalendarza „Jestem z Rybnika”. 

(S)

DOM KULTURY 
W CHWAŁOWICACH
Zaprasza dzieci na cztery turnu-
sy półkolonii. Od 6 do 10 lipca 
i od 10 do 14 sierpnia będą to 
warsztaty z książkami Roalda 
Dahla. W programie: seanse fil-
mowe, opowieści i gry fabular-
ne, zajęcia plastyczno-ruchowe, 
warsztaty naukowe i architek-
toniczne, tworzenie ciekawych 
przedmiotów i mnóstwo dobrej 
zabawy.
Od 13 do 17 lipca i od 17 do 21 
sierpnia placówka zaprasza na 
półkolonie pod hasłem „Tajem-
niczy ogród”. Tu również zapla-
nowano interesujące seanse 
filmowe i gry fabularne. Będzie 
też doniczkowa pracownia, foto-
graficzna gra terenowa, tworze-
nie ogrodów i księgi roślin, bitwa 
wodna oraz ogrodowe harce.
Koszt jednego turnusu to 120 zł. 
Szczegóły na stronie interneto-
wej (dkchwalowice.pl).

BIBLIOTEKA
Biblioteka zaprasza na dwa ple-
nerowe przedstawienia teatru 
Bajkowe Skarbki Śląska. 3 i 27 
sierpnia będzie je można zoba-
czyć na skwerze przy bibliotecz-
nej filii nr 18 (ul. Orzepowicka 14 
na osiedlu Nowiny). Początek  
o godz. 10.

INDUSTRIALNE 
CENTRUM KULTURY
Na dzieci czekają tu dwa turnusy 
półkolonii pod hasłem „Wakacje 
na Ignacym”. Turnusy odbędą się 
od 6 do 10 lipca oraz od 17 do 21 
sierpnia. W programie: wyciecz-
ki, wyjazdy na baseny i ciekawe 
zajęcia. Jak co roku, na terenie 
Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
będą też pełne atrakcji Niewia-
domskie Środy Dziecięce. Szcze-
góły w internecie (ick.rybnik.pl). 

MOSiR
Dla dzieci od 7. do 12. roku ży-
cia MOSiR zaplanował półkolo-
nie na hali sportowej i pływalni 

Akwarium w Boguszowicach 
(od 13 do 24 lipca). W progra-
mie dużo zabawy, ciekawe zaję-
cia i wycieczki oraz wyjazdy na 
kąpielisko Ruda. Dwa turnusy 
półkolonii odbędą się również  
w ośrodku Bushido na Nowi-
nach (od 29 czerwca do 10 lipca 
oraz od 27 lipca do 7 sierpnia). 
Będą ciekawe wycieczki, gry  
i zabawy sportowe, wyjścia do 
kina oraz gry i zabawy w base-
nie. Koszt jednego turnusu 200 
zł (100 zł za tydzień). Szczegóły: 
mosir.rybnik.pl.

SZKOŁA Z WYBORU
W każdy wakacyjny czwartek za-
prasza dzieci w wieku od 6 do 11 
lat na bezpłatne warsztaty mate-
matyczno-przyrodnicze (ul. Bro-
niewskiego 23, osiedle Nowiny). 
W programie: kreatywne zajęcia 
matematyczne, m.in. ćwiczenia 
pamięci, planowanie strategii, 
a także wspólne budowanie 
ogródka społecznego. Szcze-
góły: tel. 515-92-55-77, e-mail: 
szkolazwyboru@gmail.com

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
Filmowe, taneczne i plastyczne 
propozycje na wakacje przy-
gotował Teatr Ziemi Rybnickiej.  
W ramach cyklu „Filmowe lato 
na bogato” na lipiec i sierpień 
zaplanowano przedpołudniowe 
seanse filmowe dla dzieci i mło-
dzieży. Będą też otwarte warsz-
taty tańca z instruktorami Studia 
Tańca Vivero (od 6 do 31 lipca  
i od 10 do 31 sierpnia – zajęcia 2 
razy w tygodniu). W programie 
zajęć pod hasłem „Roztańczone 
lato” przeznaczonych dla dzieci 
od 7 lat, młodzieży i dorosłych, 
taniec jazzowy, współczesny, 
klasyczny, akrobatyka i różne 
style street dance. Będzie też 
„Malowanie z natury”, czyli dwa 
trzydniowe plenery malarskie na 
terenie Kampusu, które popro-
wadzi Barbara Budka. Szczegóły: 
teatrziemirybnickiej.pl.

(D)

Wakacje w mieście
W tym roku tylko część miejskich placówek kulturalnych zdecy-
dowała się na zorganizowanie wakacyjnych zajęć dla dzieci  
i młodzieży. Powód jest oczywisty: wciąż niewygaszona epide-
mia koronawirusa. Te, które przygotowały ciekawe propozycje 
dla najmłodszych mieszkańców Rybnika, zapewniają,  
że bezpieczeństwo uczestników „Lata w mieście” będzie dla 
nich priorytetem.
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KULTURA 
(NIE TYLKO) W SIECI

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
7.07 WTOREK

17.30 Letnie powtórki operowe: „Don Pasqu-
ale” – retransmisja opery z Metropoli-
tan Opera. 

14.07 WTOREK

17.30 Letnie powtórki baletowe: „Giselle” – 
retransmisja spektaklu teatru Bolszoj.

21.07 WTOREK

17.30 Letnie powtórki operowe: „Cavalleria 
rusticana” i „Pajace” – retransmisje 
oper z Metropolitan Opera.

28.07 WTOREK

17.30 Letnie powtórki baletowe: „Korsarz” – 
retransmisja spektaklu teatru Bolszoj.

4.08 WTOREK

17.30 Letnie powtórki operowe: „Wesele Fi-
gara” – retransmisja opery z Metropo-
litan Opera. 

11.08 WTOREK

17.30 Letnie powtórki baletowe: „Jezioro 
łabędzie” – retransmisja spektaklu te-
atru Bolszoj. 

18.08 WTOREK

17.30 Letnie powtórki operowe: „Rigoletto” 
– retransmisja opery z Metropolitan 
Opera. 

25.08 WTOREK

17.30 Letnie powtórki baletowe: „Rajmon-
da” – retransmisja spektaklu teatru 
Bolszoj.

MUZEUM IM. O. EMILA DROBNE-
GO  (muzeum.rybnik.pl)
PONIEDZIAŁKI

„Wystawa jednego eksponatu” – prezentacja 
wybranego eksponatu ze zbiorów 
muzeum.

DOM KULTURY W BOGUSZOWI-
CACH (Facebook placówki)
19.07 NIEDZIELA

18.00 Teraz muzyka w sieci – koncert forma-
cji ZAWIAŁO.

ŚRODY O 18.00 Silnik Poezji w sieci – po-
etyckie zapiski Mariana Lecha Bed-
narka.

CZWARTKI O 17.00 „Przygody podróżnika 
Graczka” – wirtualna wieczorynka.

PIĄTKI O 17.00 Plastyczna wirtualna wie-
czorynka – warsztaty dla dzieci. 

DOM KULTURY W NIEDOBCZY-
CACH (Facebook placówki) 
ŚRODY – „Zwolnij do 33 i 1/3” (środy z muzy-

ką z płyt winylowych). 

HALO! RYBNIK 
(Facebook placówki)
1.07 ŚRODA

16.00 „Pieszo z Panamy do Kanady” – spotka-
nie podróżnicze (limit uczestników, 
zapisy: halorybnik@gmail.com lub 
telefonicznie 32 439 22 00). 

11.07 I 25.07 SOBOTY

14.00 Social Language Meeting – wirtualne 
spotkanie dla osób zainteresowanych 
niezobowiązującymi rozmowami  
w obcych językach. 

13.07 PONIEDZIAŁEK

18.00 Kontrasty Indii i joga śmiechu online – 
kolejna wirtualna opowieść Lidii Bia-
łeckiej o podróży po Indiach (tłuma-
czenie na język rosyjski Alla Brożyna).

KAMPUS, ul. Rudzka 13
25.07 SOBOTA

12.00 Joga śmiechu na trawie – plenerowe 
zajęcia jogi śmiechu poprowadzi Li-
dia Białecka (w przypadku deszczu 
spotkanie zaplanowano na 26.07  
o 12.00, szczegóły na FB Halo! Rybnik). 

KLUBOKAWIARNIA ŻÓŁTY MŁY-
NEK, ul. św. Jana 2
WTORKI GODZ. 19.00 – Podróże w nie-

znane: „W 1000 dni dookoła świa-
ta” (7.07), „Wykop mnie do Ugandy” 
(14.07), „Barwy Bangladeszu” (21.07), 
„Czas na Dach Świata” (28.07), „Kolo-
rowy Meksyk” (4.08), „Podróż po USA” 
(11.08), „Magiczna Portugalia” (18.08), 
„Moja Dominikana” (25.08). 

Program
 WAKACJI W MIEŚCIE 

na stronie 21

Repertuar
DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO

na stronie 27
- ICK NIEWIADOM
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– Mumbaj okazał się miastem wielu 
możliwości i zaskoczył mnie, podobnie 
jak i całe Indie – mówi Lidia Białecka  
z Halo! Rybnik, która na FB placów-
ki podzieliła się swoimi wrażeniami  

z dwumiesięcznej wyprawy po tym kra-
ju. Opowiedziała m.in. o życiu codzien-
nym tego największego miasta Indii, o 
dźinijskich świątyniach i slumsach, ale 
też o tym, jak karmiła „świętą” krowę. – 

Na plaży Chowpatty Beach uczyłam się 
jogi śmiechu, która jest prostym i efek-
tywnym sposobem na poprawę humoru  
i redukcję stresu. Tak mnie to zafascyno-
wało, że po powrocie do kraju ukończy-
łam kurs trenerski u jogina śmiechu Pio-
tra Bielskiego i od niedawna prowadzę 
zajęcia online – opowiada Lidia Białecka, 
która dla miłośników podróży przygoto-
wała trzy spotkania z cyklu „Moje Indie” 
(8, 22 czerwca i 13 lipca), ale nie tylko. 
Rybniczanka planuje również sesję jogi 
śmiechu na rybnickim kampusie: 25 lub 
26 lipca o 12.00 (w zależności od pogo-
dy). – Dzieci śmieją się średnio 300 razy 
dziennie, a dorośli tylko 10. Warto to 
zmienić – przekonuje Lidia Białecka.   (S)

– Jeśli wiersze mogą być jedynym 
mostem między nami, zamieszkajmy w 
nich jak w gniazdach lub w obrazach z 
rzeką w tle – pisze pani Anna Tlałka w 
jednym z utworów poetyckich, które na-
desłała na ogłoszony przez Teatr Ziemi 
Rybnickiej konkurs literacki pod hasłem 
„Będzie dobrze”. Jej talent docenili juro-
rzy, przyznając pierwszą nagrodę w jed-
nej z konkursowych kategorii. 

– Ogłosiliśmy ten konkurs, by dać 
szansę młodszym i starszym literatom 
na wykazanie się swym talentem oraz 
po to, by pobudzić do pozytywnego 
myślenia w obliczu panującej epide-
mii – mówi Michał Wojaczek, dyrektor 
TZR. Na konkurs wpłynęło 45 prac 
literackich (poezja i proza) w trzech 
kategoriach wiekowych, które oceniło 
trzyosobowe jury w składzie: Marta Fox 
(przewodnicząca), Ewa Niewiadomska i 
Marcin Mońka. W najmłodszej kategorii 

(10-15 lat) jurorzy przyznali pięć wyróż-
nień, w nieco starszej (16-20 lat) I miejsca 
przypadły Natalii Czyż (poezja) oraz ex 
aequo Monice Michalskiej i Sonii Gitner 
(proza). Z kolei Anna Tlałka (poezja) i 
Anna Wojtas (proza) zwyciężyły w ka-
tegorii zarezerwowanej dla dorosłych. 
Wyróżnienie specjalne Marty Fox trafiło 
z kolei do Adeli Mazelanik, najstarszej, 
bo 93-letniej uczestniczki konkursu.

Rozstrzygnięto też konkurs „Wspo-
mnień czar”, skierowany do miłośni-
ków fotografii, którzy chcieli podzielić 
się zdjęciami wykonanymi podczas 
artystycznych imprez plenerowych or-
ganizowanych w Rybniku w ostatnich 
latach. Pierwsze miejsce przypadło An-
nie Papierok, przyznano też cztery wy-
różnienia. Szczegółowa lista laureatów, 
wyróżnionych oraz nagrodzone prace 
dostępne są w internecie (teatrziemiryb-
nickiej.pl).                                                  (D)

SZKOŁA W ZESZYTACH
„Zarys dziejów szkoły rolniczej (Acker-
bauschule) w Popielowie” dr Ewy Kulik to 
29. publikacja wydana przez rybnickie mu-
zeum w ramach cyklu „Zeszyty Rybnickie”. 
Książka poświęcona jest szkole rolniczej  
w Popielowie, która przestała działać ponad 
sto lat temu. Dlatego temat tej zapomnianej 
już dziś placówki znany jest jedynie garstce 
zainteresowanych. Są wśród nich mieszkań-
cy Popielowa – Henryk Rojek, autor książek 
o lokalnej historii, i prezydent miasta Piotr 
Kuczera, którego materiały ikonograficzne 
pomogły w zilustrowaniu wydawnictwa  
o popielowskiej Ackerbauschule. – Książkę 
poświęciliśmy pamięci Eryka Markiewki, 
niestrudzonego tłumacza dawnych doku-
mentów niemieckich – mówi dr Bogdan 
Kloch, dyrektor Muzeum im. o. Emila Drob-
nego w Rybniku, gdzie można kupić (12 zł) 
29. numer „Zeszytów Rybnickich”. 

KOCHAJĄ ZWIERZĘTA, BO
Industrialny Dom Kultury w Niewiado-
miu podsumował 9. edycję konkursu 
fotograficznego „Kocham zwierzęta, bo 
…”, w którym najważniejsza jest pró-
ba uchwycenia relacji, łączących ludzi  
z ich czworonożnymi przyjaciółmi. – Ko-
cham zwierzęta, bo ufają bezgranicznie, 
nie kalkulują. Pozwalają nam być blisko 
siebie – przekonuje Krzysztof Gęba-
rowski z Gorlic, autor zdjęć „Intymność”  
i „Wspólnie”, który zdobył pierwszą nagro-
dę, ex aequo z Dagmarą Kwolek z Krakowa. 
Jej fotografia przedstawia konie w galopie.

OTWARCI NA PROPOZYCJE
Do 20 lipca Dom Kultury w Chwałowi-
cach czeka na oferty prowadzenia zajęć 
artystycznych i edukacyjnych zarówno 
w tradycyjnej formie, jak i online. – Masz 
do zaproponowania ciekawe zajęcia, 
które urozmaicą ofertę Domu Kultury  
w Chwałowicach w okresie od września 
do czerwca przyszłego roku? Wyślij swoje 
zgłoszenie – zachęca placówka (formu-
larze i regulamin dostępne na dkchwa-
lowice.pl). Do konkursu mogą przystąpić 
osoby prawne, fizyczne oraz organizacje 
pozarządowe. Rozstrzygnięcie – do końca 
lipca.                                     (S)

Kulturalnym skrótem

Kraj kontrastów i jogi śmiechu

– Na plaży Chowpatty Beach uczyłam się 
jogi śmiechu – mówi Lidia Białecka

Już 29 czerwca poznamy tytuły 
pięciu biografii, które znajdą się w 
finale V edycji Górnośląskiej Nagrody 
Literackiej „Juliusz”.

Na konkurs nadesłano 42 książki,  
z których 34 zakwalifikowano jako speł-
niające kryteria biografii. – Przez kilka 
miesięcy jurorki i jurorzy czytali fascy-
nujące historie życia m.in. artystek i ar-
tystów, naukowców, filozofów, aktorek 
i aktorów, ale i na przykład mordercy  
i podróżniczki. Biografie pomagają czy-
telnikowi oswoić własny los, zdystan-
sować się do własnych problemów, 
nabrać przekonania, że nie ma takich 

okoliczności, których nie da się prze-
żyć – mówi Aleksandra Klich, sekretarz 
konkursowej kapituły. Autora najlep-
szej biografii wskaże jury w składzie: 
Agata Passent, Małgorzata Szejnert, 
Zbigniew Kadłubek, Michał Nogaś  
i ubiegłoroczny laureat „Juliusza” Alek-
sander Kaczorowski. Werdykt kapituły 
poznamy w październiku. Zwycięzca 
otrzyma statuetkę GNL oraz nagrodę 
pieniężną w wysokości 50 tys. zł. Infor-
macje o kolejnych etapach konkursu są 
zamieszczane na stronie www.nagro-
dajuliusz.pl. 

(m)

Finałowe biografie

 LITERACKIE „BĘDZIE DOBRZE”
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historia

– Za dwa lata budynek ten będzie 
miał 200 lat, a miasto obchodzić bę-
dzie 100-lecie włączenia Rybnika do 
odrodzonej Rzeczypospolitej. Za trzy 
lata – jubileusz 800 lat od wystawienia 
najstarszego dokumentu dla Rybnika – 
mówi dyrektor o zbliżających się jubi-
leuszach, które chce uczcić placówka. 
Obchody jej półwiecza storpedowała 
bowiem pandemia, choć udało się 
najważniejsze – nadanie placówce pa-
tronatu ojca Emila Drobnego, pioniera 
muzealnictwa w Rybniku (więcej w 
poprzednim numerze). – Nawiązaliśmy 
kontakt z Archiwum Polskiej Prowincji 
Księży Werbistów w Pieniężnie i okaza-

ło się, że znajduje się tam półtora tysią-
ca książek ze zbioru o. Emila Drobnego, 
ale też dokumenty, z którymi chcemy 
się zapoznać – mówi dr Bogdan Kloch. 
W muzeum pracuje od 20 lat, od szes-
nastu jest piątym w historii szefem tej 
placówki, a pałeczkę przejął po Geno-
wefie Grabowskiej, która najdłużej – 
ponad ćwierć wieku – dyrektorowała 
muzeum. – To mogła być końcówka 
lat 70. lub początek 80., kiedy po raz 
pierwszy przyszedłem tutaj z klasową 
wycieczką. Co zapamiętałem? Skrzynię 
z filcowymi kapciami, które musiałem 
założyć przed zwiedzaniem – wspomi-
na. Od tego czasu placówka bardzo się 

  Ocalają przeszłość
Mija 50 lat, od kiedy w ratuszu rozpoczęło działalność rybnickie muzeum. Od 
niedawna placówka ma patrona, od dawna – problemy lokalowe. – Trzeba 
przeciąć ten węzeł gordyjski – przekonuje dr Bogdan Kloch, który szefuje 
muzeum od 2004 roku. 

zmieniła. Niezmiennie jednak boryka 
się z brakiem przestrzeni muzealnej. 

CIASNO, CIAŚNIEJ, 
PRZEPROWADZKA?

– Decyzję przyjęliśmy z bólem serca, 
ale i z nadzieją. Staramy się zrozumieć 
potrzeby samorządu, niemniej wielu 
pracowników nie mogło się z nią po-
godzić, bo straciliśmy przestrzeń do 
organizacji genialnie zaaranżowanych 
wystaw, jak choćby „Galeria sztuki w 
jaskini”, przedstawiającej kopie ma-
lowideł naskalnych – mówi dyrektor 
Kloch o podjętej pod koniec 2016 roku 
decyzji miasta o przekazaniu pomiesz-
czeń wystawienniczych na parterze 
ratusza – Urzędowi Stanu Cywilnego. 
Wtedy pojawiły się nadzieje, że sytu-
acja jest przejściowa, gdyż budynek 
z I połowy XIX wieku ma swoje ogra-
niczenia. Muzeum wraz z rybnickim 
USC funkcjonują wprawdzie w cennym 
zabytkowym obiekcie, z wyremon-
towanym dachem, podłączonym do 
sieci ciepłowniczej i wyposażonym w 
podjazd i windę, ale – co podkreśla 
dyrektor – niespełniającym jednak 
współczesnych wymogów funkcjono-
wania dwóch jakże różnych instytucji. 
– Staram się być optymistą, choć skala 
problemów związana z funkcjonowa-
niem w ratuszu co roku narasta, jak 
choćby kwestia bezpieczeństwa poża-
rowego, barier architektonicznych czy 
już koniecznych konserwacji, szczegól-
nie zwieńczenia wieży ratusza, elewacji 
budynku i parkietów na ekspozycjach. 
Napotykamy na kolejne obostrzenia 
i ostatecznie budynek nie spełnia już 
tego, czego chce nowoczesny cyfrowy 
świat bez barier. Ale z częścią proble-
mów się uporamy – mówi. Pomysłów 
na muzeum nie brakuje. – Zmieniały 
się układy polityczne i wizje pokazywa-
nia miasta i jego dziedzictwa. Dziś pre-
zydent stawia na nowoczesny Rybnik, 
w którym trzeba wielkiego zapału, wi-
zji, lobbowania miłośników przeszłości 
miasta oraz stałego mecenatu zamoż-
nych firm, aby znalazło się miejsce na 
placówkę muzealną w klasycznym sty-
lu, czyli ekspozycje z niewielkim dodat-
kiem wszędobylskich multimediów. 
Rozumiem jednak punkt widzenia 
prezydenta i mam świadomość, że no-
wości są pożądane. Ja także mam wizję 
nowoczesnego muzeum w klasycznym 
i nowoczesnym stylu – Centrum Dzie-
dzictwa Historycznego i Kulturowego 
Miasta Rybnika i Regionu. Jednak nie 
w tym budynku. Z banalnego względu, 
jakim jest instalacja elektryczna i inne 
systemy. Obecna nie wytrzymałaby ob-
ciążenia siecią takich multimediów,  

 MUZEUM W PIGUŁCE
Muzeum zgromadziło już prawie 115 tys. zbiorów * Najmniejszy ekspo-

nat: dziecięce kolczyki, największy: powóz lando z początków XX wieku 
(aktualnie depozyt w muzeum w Pszczynie) * W 2019 roku do zbiorów przy-
jęto blisko 1200 nowych obiektów * Najstarsze eksponaty Działu Historii  
i Kultury Regionu – skamieliny z paleozoiku * Najstarszy eksponat Działu 
Historii Rzemiosła – świadectwo urodzenia Baltasara Horfurtga, syna ry-
marza w Wąsoczy (1632 rok) * Najcenniejszy obiekt dokumentujący dawne 
dzieje miasta to księga podatkowa z I połowy XVIII wieku * Od 2005 roku 
corocznie placówka organizuje Noce Muzeów * W trakcie 50 lat placówka 
zorganizowała ponad 60 konferencji o różnorodnej tematyce oraz prawie 
400 wystaw czasowych: historycznych, artystycznych, biograficznych czy 
poświęconych technice * Muzeum wydało monografię miasta pt. „Rybnik. 
Dzieje miasta i jego dzielnic” (2017), 29 tomów „Zeszytów Rybnickich” oraz 
kilkanaście wydawnictw pokonferencyjnych i okolicznościowych * W 2019 
roku w placówce odbyło się 191 lekcji muzealnych i warsztatów dla pra-
wie 4.700 dzieci oraz 13 koncertów dla blisko 800 słuchaczy * W ubiegłym 
roku placówkę odwiedziło prawie 9,5 tys. zwiedzających, a kilka tysięcy 
osób obejrzało muzealne wystawy czasowe i plenerowe na terenie miasta 
oraz w innych miejscowościach * W ciągu ostatnich kilkunastu lat muzeum 
otrzymało 7 nagród i wyróżnień za projekty wystawiennicze, wydawnicze  
i konserwatorskie oraz jedną nagrodę Prezydenta Miasta Rybnika.

Dr Bogdan Kloch jest piątym w historii szefem rybnickiego muzeum, które 
zgromadziło dotąd prawie 115 tys. zbiorów
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Pandemia pokrzyżowała plany również 
organizatorom XXIX edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota 
Lira”, imprezy jednak nie odwołano, nie 
przesunięto, ale przeniesiono do sieci. 

Na żywo 12 czerwca zaprezentowała się 
tylko Miejska Orkiestra Dęta Rybnik, inau-
gurując wydarzenie przemarszem spod 
Halo! Rybnik na rynek, gdzie zabrzmiały 
m.in. hejnały miasta i festiwalu. A następ-
nie na fanpage’u Złotej Liry rozpoczęły się 
trwające cały weekend prezentacje zespo-
łów festiwalowych. Wystąpiły: Percussion 
Group Ritmas Kiatip z Litwy, Orchestra di 
Fiati Cisternino z Włoch, Kalavryra Young 
Band z Grecji, orkiestra KWK Zofiówka, Miej-
ska Orkiestra Dęta ze Starego Sącza, Wrze-
sińska Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta DFK  
z Pokrzywnicy, Nyirbator Concert Band Ko-

maromi Egressy Fuvoszenekar z Węgier oraz 
Festivalovy Orchester Bratislava ze Słowa-
cji, a także gospodarze. Nie zrezygnowano  
z konkursowej rywalizacji, ale „jurorami” 
będą tym razem użytkownicy fanpage’a po-
przez swoje lajki. Mają na to czas do końca 

czerwca, a następnie ich głosy zostaną doli-
czone do głosów profesjonalnego jury i zo-
stanie wyłoniony zdobywca pucharu. Miej-
my nadzieję, że przyszłoroczna XXX Złota Lira 
odbędzie się w pełnej, jubileuszowej krasie  
i nie w sieci, ale w naszym mieście                        (r)

jakie planuje się zainstalować cho-
ciażby w zabytkowym pawilonie Rafał 
na terenie dawnego szpitala Juliusza 
– ocenia dr Kloch. Były pomysły, by 
muzeum przeniosło się do budynku po 
UŚl w Kampusie, są i kolejne – by or-
ganizowało wystawy w odnowionych 
wnętrzach dawnego szpitala Juliusza. 
– To ciekawe pomysły, ale wymaga-
nia dotyczące nowych, bezpiecznych 
przestrzeni ekspozycyjnych są wyśru-
bowane. To nie jest obiekt muzeum,  
a zatem ekspozycje z naszych zbiorów 
to wypożyczenie lub depozyt, za który 
odpowiedzialność będzie musiał wziąć 
gospodarz obiektu, włącznie z kwestią 
ubezpieczenia wystaw – mówi dyrek-
tor, który ma też swoje marzenia. – Za-
mek rybnicki, obecnie sąd, pomieścił-
by nas, nasze zbiory oraz USC. Pewnie 
to nierealne, pomarzyć zawsze można, 
ale kto wie… – mówi.

MUZEALNIK, CZYLI KTO?
– Musimy przypominać, na czym tak 

naprawdę polega praca muzeum, bo 
świadomość społeczna jest dość zniko-
ma. Muzeum to nie tylko imprezy, jakie 
organizujemy, bo przecież nie jesteśmy 
domem kultury ani prywatną firmą, 
choć i tak bywamy postrzegani. Jeste-
śmy od tego, by zabezpieczać dziedzic-
two Rybnika – przypomina dr Bogdan 
Kloch. – Po co istnieje muzeum? By 
dać świadectwo – dodaje dr Elżbieta 
Bimler-Mackiewicz, która pracuje w 
rybnickiej placówce najdłużej, od po-
nad 40 lat. Muzeum zgromadziło dotąd 
prawie 115 tysięcy eksponatów. To do-
kumenty, fotografie, prasa, starodruki,  

przedmioty codziennego użytku – od 
babcinych jakli i zopasek, przez sprzę-
ty kuchenne i gospodarskie, meble, 
malarstwo i rzeźby w węglu, po wyro-
by Huty Silesia i przedmioty związane 
z kopalniami. – Wypożyczamy nasze 
zbiory na wystawy nie tylko w całym 
kraju. Nasze manekiny grają też w za-
granicznych filmach – przypomina 
Elżbieta Bimler-Mackiewicz. Trafiają 
do nich rodzinne pamiątki, ale też 
wyposażenie kuźni, warsztatów koło-
dziejskich, szewskich czy krawieckich. 
W swoich poszukiwaniach muzealnicy 
zapuszczają się do piwnic i na strychy, 
ale śledzą też aukcje internetowe. – 
Nasze zbiory wciąż się powiększają, 
ostatnio o kilkadziesiąt obiektów ze 
zlikwidowanej RyFaMy; drobnych, bo 
na większe nie możemy sobie pozwo-
lić, ze względu na brak miejsca. Dzięki 
naszym kontaktom wkrótce pozyska-
my bogatą dokumentację dotyczącą 
Maksymiliana Basisty i regionu z lat 
międzywojennych – zapowiada dyrek-
tor. Placówka nie dysponuje pracownią 
zajmującą się konserwacją tkanin i pa-
pieru, więc wybrane eksponaty trafiają 
do konserwatorów, pozostałe muze-
alnicy sami czyszczą, zabezpieczają, 
katalogują i opisują. Zbiory już dawno 
przestały się mieścić w ratuszowych 
magazynach i w pomieszczeniach 
szkoły podstawowej w Gotartowi-
cach, z których dekadę temu muzeum 
musiało się w końcu wyprowadzić i od 
2010 roku wynajmuje pomieszczenia 
magazynowe w siedzibie Cechu Rze-
miosł przy ul. Wysokiej (więcej o zebra-
nych tam eksponatach w „GR” 9/2017).

RÓBMY SWOJE
– Ciągle coś wydajemy – mówi dr 

Kloch, który traktuje wydawniczą dzia-
łalność muzeum priorytetowo. W tym 
roku ukazała się już publikacja o daw-
nej szkole rolniczej w Popielowie, będą 
kolejne: o poddanych ostatnio konser-
wacji czterech sztandarach powstań-
czych z okolic Rybnika oraz o urbani-
styce i architekturze miasta w XX wieku 
Jacka Kamińskiego. – To materiał, któ-
rym chcemy się pochwalić, ale to też 
przykład współpracy naszej placówki 
ze społecznością Rybnika. Stawiamy 
na nią od lat – mówi dyrektor. W roku 
jubileuszu muzeum planuje jeszcze 
konferencję o rybniczankach i wystawę 
poświęconą Rybnikowi w okresie po-
wojennym, niewykluczone, że również 
w wersji wirtualnej, bo takie są dziś wy-
mogi wynikające również z pandemii. 
– Czy Rybnikowi jest potrzebne mu-
zeum? To pytanie o to, jaka jest nasza 
tożsamość. Czy jest miejsce, w którym 
gromadzimy naszą przeszłość, staramy 
się ją zabezpieczać i ocalać? Odpowie-
dzią może też być inne pytanie: jak bez 
nas wyglądałby Rybnik? Miasto jest 
trudne pod względem symboliki dzie-
dzictwa, ale to nie jego wina, lecz wielo-
ści i barwności lokalnych dziejów oraz 
ludzi upchanych w garnitur miejski z 
czasów PRL – zauważa dyrektor Kloch, 
a Elżbieta Bimler-Mackiewicz mówi, że 
wymagania stawiane współczesnym 
muzeom są odmienne od tych sprzed 
lat. – Mają być nowoczesne, przestron-
ne i naszpikowane multimediami,  
no i dobrze się sprzedające. 

Sabina Horzela-Piskula

Złota Lira w sieci
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By festiwalowej tradycji pomimo epidemii stało się zadość, w piątek 19 czerwca Miejska 
Orkiestra Dęta „Rybnik” pod batutą Mariana Wolnego, pomysłodawcy i twórcy Złotej 

Liry, przeszła ul. Sobieskiego na rynek, gdzie poza krótkim recitalem odegrała hejnały 
Rybnika i Złotej Liry, które co roku rozbrzmiewały tam w czasie uroczystych inauguracji 

kolejnych dętych festiwali
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Teatr Ziemi Rybnickiej
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

Krok za krokiem z koronawiruso-
wego letargu budzi się Teatr Ziemi 
Rybnickiej. 

Już w czerwcu zajęcia rozpoczęły 
dziecięce i młodzieżowe grupy arty-
styczne (taneczne i plastyczne, oprócz 
teatralnych), które oczywiście pracują 
w reżimie sanitarnym. W lipcu odbę-
dą się pierwsze seanse filmowe w ra-
mach Dyskusyjnego Klubu Filmowego 

„Ekran” (repertuar na stronie obok) 
oraz wakacyjne poranki filmowe dla 
dzieci. Sala widowiskowa nie zapełni 
się jednak do ostatniego miejsca, bo 
obowiązywać będzie „jednofotelowy” 
odstęp. Widzowie będą również zobo-
wiązani do noszenia przez cały seans 
maseczek, choć ze względu na ciem-
ności pewnie nie będzie to łatwe do 
wyegzekwowania. Trzeba jednak liczyć 

na rozsądek widzów. Dyrektor TZR Mi-
chał Wojaczek wierzy, że podobnie jak 
pracownicy, również bywalcy imprez 
kulturalnych bardzo się za nimi stęsk-
nili. – Choć jest taka możliwość, ludzie 
nie zwracają biletów, ale czekają na 
nowe terminy spektakli i chcą się spo-
tkać. O ile dobry film można obejrzeć 
w domu, nic nie zastąpi koncertu czy 
spektaklu teatralnego na żywo – mówi. 
Jak wiemy, wiele atrakcyjnych imprez 
zostało przełożonych na późniejsze 
terminy i miejmy nadzieję, że nic nie 
stanie na przeszkodzie, by się odbyły.

(r)

 FILMOWE LATO NA BOGATO
Cykl ponad 20 seansów filmowych dla 
dzieci i młodzieży. Projekcje będą się 
odbywać we wszystkie lipcowe i sierp-
niowe środy, czwartki i piątki. Początek 
seansów o godz. 10, cena biletu 10 zł. 
Harmonogram na lipiec:
1 lipca – „Miś Bamse i super miód”
2 lipca – „Wszystkowidząca 2”
3 lipca – „Aladyn”
8 lipca – „Dzielny kogut Maniek”

9 lipca – „Mała Wielka Stopa”
10 lipca – „Naprzód”
15 lipca – „Pszczółka Maja – miodowe igrzyska”
16 lipca – „Gang Wiewióra 2”
17 lipca – „Thor: Ragnarok”
22 lipca – „Riko, prawie bocian”
23 lipca – „Potworna rodzinka”
24 lipca – „Strażnicy Galaktyki”
29 lipca – „Dudi: cała naprzód”
30 lipca – „Paddington 2”
31 lipca – „Strażnicy Galaktyki 2”

 LETNIE POWTÓRKI OPEROWO-
-BALETOWE

Ciekawa propozycja dla miłośników 
opery i baletu. Wakacyjny cykl „Letnie 
powtórki operowo-baletowe” to re-
transmisje spektakli wystawionych na 
renomowanych scenach Metropolitan 
Opery w Nowym Jorku oraz moskiew-
skiego teatru Bolszoj. 

Szczegóły na kolejnej stronie.

Jedno kameralne przedstawienie te-
atralne oraz trzy koncerty wprost z ryb-
nickiej sceny, choć z jeszcze pustej sali 
widowiskowej, można było obejrzeć na 
żywo na Facebooku i kanale YouTube 

TZR. 5 czerwca dla najmłodszych wystą-
pił Marek Żyła ze swoim teatrem lalek, 
a tydzień później Przemysław Strączek, 
uznany gitarzysta jazzowy, który, gdy-
by nie pandemia, w maju miał zagrać  

Iżol, czyli rybnicki muzyk Robert Jeżewski, był jednym z artystów, którego występ na 
scenie Teatru Ziemi Rybnickiej był transmitowany w internecie

Reaktywacja

w teatrze utwory z najnowszej płyty „Fig 
Tree” swojego kwartetu (koncert został 
przeniesiony na 28 stycznia 2021 r.). 
 – Musieliśmy odwołać całą trasę kon-
certową w kilku krajach świata, pod-
czas której mieliśmy promować ten krą-
żek. W czasie izolacji skupiłem się więc 
na solowym programie gitarowym,  
z którym wystąpię online – mówił Prze-
mysław Strączek tuż przed występem. 
Solo tydzień później wystąpił również 
Robert Jeżewski, który na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku założył 
znany rybnickim fanom muzyki elek-
tronicznej zespół Ice Machine, grający 
najpierw utwory grupy Depeche Mode, 
a z czasem również własne piosenki 
nawiązujące do twórczości brytyjskich 
muzyków. Tym razem artysta wystąpił 
pod pseudonimem Iżol, zadbał o nietu-
zinkową charakteryzację i zaprezento-
wał autorskie kompozycje, które nagrał 
w zaciszu własnego studia. – Muzyka 
elektroniczna jest bardzo ilustracyjna, 
więc przygotowałem też wizualizacje  
i fragmenty teledysków, które dopełni-
ły mój występ – mówił. Czerwcowy cykl 
koncertów online w teatrze miał za-
kończyć (26 czerwca już po zamknięciu 
tego wydania „GR”) występ rybnickiego 
zespołu Chwila Nieuwagi.                    (D)

   Scena online
W czerwcowe piątki, po raz pierwszy w swojej historii, Teatr Ziemi Rybnickiej 
zaprosił na internetowe transmisje czterech wydarzeń artystycznych.
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6 lipca, godz 19.00 
ZAWÓD: KOBIECIARZ 

Prod. Francja (2019), komedia, 94 
min, reż.: Olivier Baroux, obsada: Kad 
Merad, Anne Charrier, Léopold Moati, 
Pascal Elbé, Thierry Lhermitte, Anny 
Duperey.
Alex od dzieciństwa marzył, aby być 
szczęśliwym i bogatym, ale nie prze-
męczając się zanadto. I zrealizował 
swe marzenia, zostając facetem do 
towarzystwa. Jednak po 25 latach 
wygodnego życia z milionerką Denise, 
Alex zostaje porzucony i traci wszyst-
ko. Szukając dachu nad głową, musi 
odnowić kontakty z siostrą… i jak 
najszybciej uwieść jakąś inną bogatą 
kobietę. W międzyczasie próbuje na-
uczyć fachu swego 10-letniego sio-
strzeńca. 

13 lipca, godz. 19.00 
SALA SAMOBÓJCÓW. 

HEJTER 
Prod. Polska (2020), thriller, 130 min, 
reż.: Jan Komasa, obsada: Maciej 
Musiałowski, Agata Kulesza, Danuta 
Stenka, Vanessa Aleksander, Maciej 
Stuhr. 
Tomek, student prawa, zostaje przyła-
pany na plagiacie i wydalony z uczelni. 
Postanawia jednak ukrywać ten fakt 
przed światem i nadal pobiera pomoc 
finansową od państwa Krasuckich – ro-
dziców Gabi, przyjaciółki z czasów dzie-
ciństwa, w której skrycie podkochuje się 
od lat. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, 
skompromitowany chłopak traci zaufa-
nie i życzliwość swoich dobroczyńców. 
Przepełniony gniewem i żalem planuje 
zemstę na Krasuckich. 

20 lipca, godz. 19.00 
#TUITERAZ 

Prod. Belgia/Francja (2019), komedia, 
97 min, reż.: Eric Lartigau, obsada: 
Alain Chabat, Doona Bae, Blanche 
Gardin, Ilian Bergala, Jules Sagot.
Stéphane, francuski szef kuchni, ma 
wszelkie powody, by czuć się spełnio-
ny. Dumny z dwóch dorosłych synów 
i za pan brat z wyrozumiałą eksżoną 
wiedzie spokojne życie mężczyzny w 
średnim wieku. Do chwili, gdy zupełnie 
przypadkiem poznaje na Instagramie 
tajemniczą i piękną Soo z Korei. Ich in-
stagramowe kontakty nie mają końca. 
Pewnej nocy Stéphane decyduje się 
na spontaniczny i szalony wyjazd do 
Seulu. Na lotnisku spotyka go niemiła 
niespodzianka. Soo, pomimo obietnicy, 
nie pojawia się w umówionym miejscu.

27 lipca, godz. 19.00 
ZDRAJCA 

Prod. Brazylia/Francja/Niemcy/Wło-
chy (2019), dramat, 152 min, reż.: 
Marco Bellocchio, obsada: Pierfran-
cesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto 
Russo Alesi, Maria Fernanda Cândido.
W centrum opowieści znajduje się 
Tommaso Buscetta, boss, który zła-
mał omertę, czyli mafijną zmowę 
milczenia. Dzięki jego zeznaniom 
doszło do najgłośniejszego procesu 
przeciwko Cosa Nostrze, który dopro-
wadził do skazania 362 przywódców 
przestępczej organizacji. Fascynujące 
ekranowe dochodzenie skupia się na 
przemianie Buscetty, dla którego La 
Cosa Nostra, czyli „nasza sprawa”, za-
częła znaczyć coś zupełnie innego, niż 
chcieliby szefowie klanów.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl; Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej, pl. Teatralny 1. Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do 
nabycia w kasie TZR przed projekcją. Cennik wejściówek: karnet – 45 zł; bilet – 15 zł; bilet 
dla młodzieży uczącej się, studentów, seniora: – 11,00 zł; karnet dla dużej rodziny – 40,00 zł.
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A
becadło Rzeczy Śląskich

Wybranie się gdzieś piechty, czyli pieszo, w trakcie tegorocznego letniego sezonu wakacyjno-urlopowego to może być 
dobry sposób na tani, zdrowy i interesujący wypoczynek, który dodatkowo zminimalizuje niebezpieczeństwo zaraże-
nia się wirusem. Takie wędrówki indywidualne, rodzinne czy w bardzo małych grupach są więc godne polecenia. Mam 
tu na myśli także piesze pielgrzymki. Pozostaje jednak pytanie, czy piesza pielgrzymka z Rybnika do Częstochowy 
może spełniać te kryteria?

Piechty
NA WAKACJE

Główny Inspektor Sanitarny na początku czerwca 
wydał rekomendacje w sprawie organizowania piel-
grzymek. Oprócz ogólnych stwierdzeń, że zalecany jest 
dystans społeczny, używanie maseczek i utrzymywanie 
higieny, powiedziane jest również, że w przypadku kil-
kudniowej pielgrzymki zaleca się zapewnienie pielgrzy-
mom osobnych miejsc noclegowych, a jedynie rodziny 
mogą wspólnie nocować w jednym pokoju czy namio-
cie. W tym przypadku nocowanie ponad dwóch tysięcy 
rybnickich pielgrzymów w osobnych miejscach – to coś 
nierealnego. A przypomnijmy, że na trasie rybnickiego 
pielgrzymowania na Jasną Górę są dwa noclegi i ewentu-
alnie trzeci – już w Częstochowie. Jednak z powodu nie-
możliwości zorganizowania wielkiej pieszej pielgrzymki 
pewnie wielu podejmie próby indywidualnej wędrówki, 
co może być jeszcze większym przeżyciem niż wyprawa 
w grupie. Ja osobiście często chodzę sobie pieszo do Rud, 
dokąd od progu mojego domu, drogą przez las, mam za-
ledwie 14 km. A zachęcając tego lata do przeróżnego pie-
szego wędrowania, gorąco namawiam do zaplanowania 
sobie dwóch takich jednodniowych wędrówek, które 
jednocześnie pozwolą nam zachować starą rybnicką tra-
dycję. Pragnę więc szczególnie zachęcić do wędrowania 
do Jastrzębia-Zdroju i do Pszowa.

W lipcu do Jastrzębia-Zdroju… 
Najstarsza udokumentowana tradycja pieszych piel-

grzymek z Rybnika sięga aż połowy XVIII wieku. Nazy-
wa się ją w naszym mieście – pielgrzymką ślubowaną. 
Dokładnie to ślubowanie sięga 1765 roku, kiedy dawni 
rybniczanie obiecywali, że będą każdego roku udawać 
się do kościoła Opatrzności Bożej w Jastrzębiu, a kon-
kretnie w Jastrzębiu Górnym. Z centrum Rybnika trzeba 

tam przejść 20 km, co jest dystansem idealnym na jedno-
dniową wędrówkę. Trzeba oczywiście dobrze wytyczyć 
sobie drogę, aby nie maszerować po asfalcie obok samo-
chodów dymiących spalinami. Tradycyjny termin tego 
pieszego wędrowania z Rybnika do Jastrzębia to szósta 
niedziela po Zielonych Świątkach, czyli po Święcie Ze-
słania Ducha Świętego – co w tym roku przypada 12 lip-
ca. Dawniej z Rybnika wychodziło się już w sobotę rano  
i wracało następnego dnia – w niedzielę wieczorem. 

We wrześniu do Pszowa…
Również XVIII-wieczny rodowód ma druga rybnicka 

pielgrzymka ślubowana – do Pszowa, do cudownego 
obrazu Matki Boskiej Uśmiechniętej. Być może ta piel-
grzymka jest nawet starsza od jastrzębskiej, ale brak na 
to potwierdzających dokumentów. Z dużym marginesem 
ostrożności można jej początki wyznaczyć gdzieś pomię-
dzy rokiem 1730 a 1850. Do przejścia jest w tym przypad-
ku 14 km, a pielgrzymowanie organizowane jest zawsze 
na odpust Narodzenia NMP, czyli na niedzielę po 8 wrze-
śnia. Rybniczanie zawsze wychodzili w poprzedzającą 
ten odpust sobotę i wracali do domu dnia następnego. 
W tym roku czas na tę pielgrzymkę i pszowski odpust 
to sobota-niedziela 12-13 września. A jak współcześnie 
wygląda to pielgrzymowanie? Brałem w nim udział w 
ubiegłym roku. Wówczas około 50 osób wyruszyło w so-
botę 7 września 2019 roku spod kościoła Matki Boskiej 
Bolesnej w Rybniku i na miejscu wszystko skończyło się 
około godz. 15. Po drodze jednak pątnicy urządzili sobie 
przystanki w Radoszowach i Rydułtowach. Zachęcając 
do kultywowania tej rybnickiej tradycji, zamieszczam 
zdjęcie z ubiegłorocznej pielgrzymki.

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek

Rybniczanie podczas pieszej pielgrzymki do Pszo-
wa. Według tradycji ślubowano ją najprawdopo-

dobniej w XVIII wieku. Zdjęcie z września 2019 roku
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiające dzieje Rybnika i losy rybniczan na przestrzeni ostat-
nich 150 lat. Każda publikowana fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przed-

stawionych na zdjęciu wydarzeń, osób i rzeczy. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich w se-
gregatorze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu – zachęcamy do przynoszenia do redakcji starych 
zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbardziej interesujące zamieścimy w „Gazecie Rybnickiej”. Za każde zdjęcie 
wybrane do druku zapłacimy 10 zł. 

Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC”z Rybnika. Za powierzone nam zdjęcia dziękujemy!

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

Wielki album Rybnika cz. 180
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Zdjęcia z dawnych rybnickich albumów z lat 1900-1920 pokazują prawie powszechną modę na noszenie w tym 
okresie charakterystycznych wąsów. 

Przedstawiamy dzisiaj fragmenty zdjęć, które pocho-
dzą z rybnickich albumów. Są to fotografie z lat 1900- 
-1920. Proszę zwrócić uwagę na mężczyzn z charaktery-
stycznymi wąsami. Były one modne na przełomie XIX i XX 
wieku. Ponieważ zaś takie same wąsy nosił też ówczesny 
cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern, to uważa się, 
że jego śląscy poddani, którzy go poważali i wykazywali 
względem niego postawy lojalistyczne, zapuszczali też 
takie „cysorskie wąsiary jak Wiluś”. Wydaje się jednak, że 
to nadinterpretacja. Bo moda na ów kształt wąsów była 
o wiele powszechniejsza niż prowilhelmiński lojalizm. 
Myślę więc, że nie wszyscy z takimi wąsami cenili wtedy 
Wilusia, podobnie jak nie wszyscy posiadacze kotów po-
pierają dzisiaj większość parlamentarną w Polsce. 

Wilhelm II Hohen-
zollern, cesarz Niemiec  
i król Prus. Rządził w la-
tach 1888-1918. Jego 
poddanymi byli wów-
czas prawie wszyscy 
Ślązacy (z wyjątkiem 
mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego, który na-
leżał wtedy do Austro-
-Węgier). Elementem 
jego urody były przez 
całe dorosłe życie cha-
rakterystyczne wąsy.
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16 czerwca, po kilkumiesięcznej przerwie, Urząd Stanu Cywilnego zaprosił małżonków świętujących jubileusz Złotych 
Godów na dwa uroczyste spotkania, w trakcie których jubilaci odebrali medale przyznane im przez Prezydenta RP. 

Małżeńskie pary, które wspólnie przeżyły 
pięćdziesiąt lat, w siedzibie USC w ratuszu 
na rynku powitał wiceprezydent Janusz Ko-
per. Zanim wręczył jubilatom małżeńskie 
medale, skierował do nich kilka ciepłych 
słów: – Dziękuję państwu za to, że jesteście  
i swym życiem dajecie przykład innym. 
Przed laty połączyła was miłość, w której 
wytrwaliście. Pokazaliście, że trzeba na-
uczyć się obdarzać uczuciem i nauczyć się je 
przyjmować. Trzeba też umieć dziękować: 
nie tylko za miłość, ale za zwykły ciepły gest, 
podanie kawy czy pachnące ciasto. To spaja 
małżonków i pozwala pokonać trudności, 
które spotykają nas wszystkich – mówił Ja-
nusz Koper. O takich trudnych momentach 
wspólnego życia opowiedzieli nam państwo 
Iwonia i Adam Ławniczkowie, którzy przed 
trzema laty, z powodu budowy drogi regio-
nalnej Racibórz – Pszczyna musieli opuścić 
swój rodzinny dom w Boguszowicach. – To 
była dla nas dramatyczna decyzja, z którą 
do dzisiaj nie możemy się pogodzić. Miesz-
kałam tam niemal sześćdziesiąt lat, jako 
kilkulatka nosiłam cegły, gdy stawiane były 
mury. Nowy dom dla kilkuosobowej rodzi-

ny musieliśmy wybudować w pół roku, ale 
wciąż jest niewykończony. To najtrudniej-
sze doświadczenie naszego życia – wyznają 
państwo Ławniczkowie, którzy w nowym 
miejscu, również w Boguszowicach, miesz-
kają z synem, synową i trzema wnukami. 
Podkreślają jednak, że mają za sobą rów-
nież wiele radosnych chwil: – Żyliśmy  
w trudnych czasach, dużo pracowaliśmy, 
ale zawsze było wesoło, znajdowaliśmy czas 
na rozrywkę i spotkania ze znajomymi. Izo-
lacja z powodu koronawirusa też bardzo mi 
nie doskwierała, bo z zasady jestem doma-
torką – mówi pani Iwonia, która przed przej-
ściem na emeryturę uczyła historii w Szkole 
Podstawowej nr 18 w Boguszowicach. 

Również na pracy z dziećmi swą karierę 
zawodową oparła Krystyna Kubat, która po 
ukończeniu szkoły medycznej pracowała 
na oddziale chirurgii rybnickiego szpitala, 
potem w jednym z tutejszych żłobków, o od 
1977 roku aż do emerytury kierowała ryb-
nickim Domem Dziecka. – Początki domu 
były bardzo trudne, brakowało wszystkie-
go, a dzieci, które tam trafiały, były bardzo 
zaniedbane i często opóźnione w rozwoju. 

Gdy już mieliśmy odpowiednią kadrę: peda-
gogów, psychologa, rehabilitantów, mogli-
śmy pomóc im w wyrównywaniu deficytów 
– opowiada pani Krystyna, mama dwóch 
dorosłych córek i babcia pięciu wnuczek. 
– Niestety nie spotykamy się często, bo 
wszystkie mieszkają poza Polską. Z pomocą 
przychodzi internet – dodaje pani Krystyna, 
która na jubileuszowe spotkanie przybyła  
z mężem Józefem.

W dwóch, zorganizowanych 16 czerwca 
uroczystościach wzięli również udział pań-
stwo: Anna i Bronisław Degenhardtowie, 
Urszula i Stefan Fojcikowie, Aniela i Franci-
szek Knapkowie, Zenonia i Zygmunt Laso-
towie, Urszula i Henryk Macionczykowie, 
Teresa i Jan Plewkowie, Krystyna i Lucjan 
Staneczkowie, Stefania i Jan Czogałowie, 
Urszula i Antoni Lalowie, Danuta i Euge-
niusz Mikowie, Agnieszka i Waldemar Rol-
kowie, Janina i Henryk Sobikowie, Halina  
i Walenty Wycisłowie oraz Irena i Franci-
szek Zimnolowie. Do udziału w spotkaniu 
zaproszeni zostali też Marianna i Józef Ja-
worscy oraz Anna i Hieronim Wandelowie. 

(D) 

Na zdjęciu od lewej: Stefania i Jan Czogałowie, Urszula i Antoni Lalowie, Iwonia i Adam Ławniczkowie, Danuta i Eugeniusz Mikowie, 
Agnieszka i Waldemar Rolkowie, Janina i Henryk Sobikowie, Halina i Walenty Wycisłowie oraz Irena i Franciszek Zimnolowie.

Na zdjęciach również wiceprezydent Janusz Koper i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp.

Na zdjęciu od lewej: Anna i Bronisław Degenhardtowie, Urszula i Stefan Fojcikowie, Aniela i Franciszek Knapkowie, Krystyna i Józef 
Kubatowie, Zenonia i Zygmunt Lasotowie, Urszula i Henryk Macionczykowie, Teresa i Jan Plewkowie, Krystyna i Lucjan Staneczkowie.
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Zakładając klub, liczyłeś, że tak szybko 
uda się awansować do ekstraligi?

Na wstępie chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
niebywałego sukcesu. Skłamałbym, 
stwierdzając, że szybkie awanse nie były 
naszym celem, gdy tworzyliśmy ten klub. 
Pamiętam, jaki silny skład mieliśmy grając 
w III lidze; w dzisiejszych realiach, na pew-
no też walczyłby o ekstraligę. Cel był ja-
sny od początku. Jednak plany to jedno, a 
życie drugie; pokazało ono, że w realnym 
świecie znacznie trudniej je zrealizować.

Czy sztab szkoleniowy i kadra drużyny 
się zmieni?

Nieco się poszerzy. Trener Łukasz 
Wojtala zostaje, bo jest doskonałym fa-
chowcem, a trener Mariusz Adaszek robi 
świetną robotę w rezerwach i w pracy z 
młodzieżą. Zatrudniamy stałego trenera 
bramkarek, bo dotąd dziewczęta uczest-
niczyły w zajęciach zewnętrznych. Fizjote-
rapeutka i dietetyk pozostają bez zmian.

O co będziecie grać w ekstralidze?
Przede wszystkim o utrzymanie. To 

trudne zadanie. Osobom niezoriento-
wanym przypomnę, że w Polsce w pił-
kę nożną gra 50 tys. dziewcząt. Poziom 
rośnie. Dziś zaczynając grę od podstaw, 
startuje się w V lidze, czyli na 6. pozio-
mie rozgrywkowym. Mówię o tym, żeby 
pokazać, czym jest nasz awans do elity. 
Dziś piłka nożna kobiet, poza męską pił-
ką nożną, jest drugą sportową strukturą 
ligową z wszystkich sportów w Polsce.

Co zdecydowało o sukcesie TS ROW?
Myślę, że dobrze trafiłem z doborem 

dziewcząt na początku naszej drogi. Se-
niorki były bardzo zaangażowane, poma-
gały tworzyć ten klub. To motywowało 
mnie do tego, żeby tworzyć strukturę 
szkoleniową, dającą nam zaplecze w po-
staci młodych piłkarek, które za niedłu-

go będą stanowiły o sile drużyny. Coraz 
ważniejsza jest w dzisiejszych czasach 
aktywność w social mediach, w mediach 
i angażowanie się w życie miasta, bo to 
wszystko przekłada się na zainteresowa-
nie drużyną i dyscypliną, a bez tego zain-
teresowania nie ma wsparcia sponsorów.

Gdzie będziecie rozgrywać mecze?
Chciałbym grać na stadionie przy ul. 

Gliwickiej 72, bo to obiekt prestiżowy. 
Można przyciągnąć kibiców. MOSiR jest 
na to otwarty, bo nasze relacje z zarządcą 
obiektów są bardzo dobre. Miasto rów-
nież nie ma nic przeciwko temu. Niestety, 
są osoby, którym nasza obecność tam 
wyraźnie przeszkadza. Z koniem nie war-
to się kopać, dlatego zapewne będziemy 
grać w Kamieniu, jeśli oczywiście ośrodek 
spełni kryteria licencyjne PZPN. 

Co zrobić, aby przyciągnąć kibiców na 
mecze?

Kibiców przyciągają oczywiście wyniki, 
ale również lokalizacja. Kiedy graliśmy w 
Pucharze Śląska z GKS-em Katowice, kibi-
ce zapełnili całą krytą trybunę Stadionu 
Miejskiego przy ul. Gliwickiej, a było to na 
początku naszych sukcesów. Ostatnio nie 
mieliśmy okazji tam grać, więc trudno to 
ocenić. O tym, że mamy w mieście swo-
ich fanów, świadczą nasze social media. 
Nasz fan page na Facebooku jest pod 
względem popularności trzecim w całej 
Polsce wśród klubów kobiecej piłki noż-
nej, z niewielką stratą do mistrza Polski 
Górnika Łęczna. Ludzie na każdym kroku 
okazują nam i naszym zawodniczkom 
wyrazy sympatii. To bardzo budujące.

Czy ten awans może przyciągnąć do 
klubu młode rybniczanki i dziewczyny 
z regionu?

Mam taką nadzieję, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o Rybnik i okoliczne miejscowości. Po-
zyskiwanie zawodniczek z innych regio-

nów Polski już na etapie szkolenia raczej 
nie wchodzi w rachubę. Rybnik jest jedy-
nym miastem powyżej 100 tys. mieszkań-
ców bez bursy czy akademika. Co roku w 
czerwcu mam dziesiątki telefonów rodzi-
ców z całej Polski, którzy chcieliby oddać 
młode piłkarki pod nasze skrzydła. Pro-
blemem jest znalezienie dla nich lokum 
w Rybniku. Kilka lat prowadziliśmy klasy 
sportowe o profilu piłka nożna dziewcząt. 
Opieraliśmy się na mieszkankach Rybni-
ka. Byliśmy chyba jedynym ośrodkiem w 
kraju, który miał Szkołę Mistrzostwa Spor-
towego bez miejsc noclegowych. Ale 
zaprzestaliśmy prowadzenia klas spor-
towych, bo nie chodzi nam o tworzenie 
etatów dla trenerów w szkołach, a o efekt  
w postaci wyszkolenia kolejnych repre-
zentantek Polski. Zresztą na dziś według 
magistrackiego wydziału edukacji tworze-
nie takich klas sportowych jest nierealne. 
Nierealny jest też więc napływ z zewnątrz 
młodych utalentowanych piłkarek.

Rozmawiał Marek Pietras

Kobieca piłkarska ekstraliga rusza  
8 sierpnia. Jej terminarza jeszcze nie ma. 

Od początku chcieliśmy grać w ekstralidze
Z Tomaszem Kieczką, prezesem TS ROW Rybnik, rozmawiamy o awansie piłka-
rek nożnych z Rybnika do ekstraligi. 

KONSTRUKCJA JUŻ JEST
Przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Orzepowic-
kiej na Nowinach stoi już konstrukcja zada-
szenia, pod którym wkrótce zostanie wy-
konane boisko ze sztuczną murawą. Jeśli 
wszystko przebiegnie zgodnie z planem,  
z boiska pod dachem uczniowie będą mo-
gli korzystać od początku nowego sezo-
nu tj. roku szkolnego.  W ramach zespołu 
szkół działa tu Szkoła Podstawowa Mi-
strzostwa Sportowego, a w tutejszym VLO 
prowadzone są klasy o profilu piłka nożna.

Twórca i prezes klubu kobiecej piłki 
nożnej TS ROW Rybnik Tomasz Kieczka
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Czy jest jakaś gradacja? Które boiska 
są ważniejsze, które mniej?

Oczywiście. Utrzymanie wielu boisk 
na najwyższym poziomie jest trudnym 
wyzwaniem głównie ze względów lo-
gistycznych i czasowych. Kluczową rolę 
odgrywają zasoby ludzkie, ale ważny 
jest również profesjonalny sprzęt, któ-
ry ułatwia i przyspiesza wykonywanie 
prac agrotechnicznych. Poziom nakła-
dów na pielęgnację boisk także ma 
wpływ na jakość murawy, bo od nie-
go zależy, jakich produktów użyjemy. 
Mało kto zdaje sobie sprawę, ile trzeba 
wydać i ile włożyć pracy, by piłkarska 
murawa była idealna. Dodam tylko, 
że drużyna z Bundesligi, która gra w 
europejskich pucharach i posiada wła-
sną piłkarską akademię, jest w stanie 
utrzymać na wysokim poziomie tylko 
6 naturalnych boisk treningowych i 2 
boiska z murawą syntetyczną. 

Na czym polega pielęgnacja, czy 
może raczej uprawa, murawy?

 Można by o tym napisać książkę… O 
jakości boiska decyduje kilka elementów 
ważnych dla samych piłkarzy. To równa i 
stabilna murawa, odpowiednio sprężyste 
podłoże i idealnie przystrzyżona trawa 
mająca między 25 a 28 mm wysokości.

Specjaliści od murawy, czyli gro-
undsmani, zwracają uwagę nie tylko 
na jej walory estetyczne, ale głównie 
na elementy bezpośrednio wpływają-
ce na szybkość regeneracji boiska po 
meczach. Jednym z takich elementów 
jest infiltracja, czyli przenikanie wody 
w głąb gleby. Gdy jest optymalna, na 
boisku nigdy nie powinno być zastoisk 
wodnych. Inne elementy odpowiadają 
m.in. za rozwój systemu korzeniowego. 

Każdy żywy organizm potrzebuje 
składników pokarmowych, trawa rów-
nież. Odpowiednie „karmienie” gwaran-
tuje nam wysoką jakość. Od pewnego 
czasu stosuję nawozy organiczne. Są 
one bezpieczne dla środowiska; pracu-
jemy w zgodzie z naturą. Na warunki 
atmosferyczne nie mamy już wpływu, 
więc musimy się do nich dostosowy-
wać. Ostatnim elementem tej układanki 
są zabiegi agrotechniczne, tj. wertyku-
lacja, piaskowanie, frezowanie itp. No 
i potem regularne koszenie dwa, trzy 
razy w tygodniu. 

Ile czasu trzeba poświęcić takiej pił-
karskiej murawie?

W zależności od tego, co robimy, to 
od 7 do 9 godzin dziennie. Tyle pracują 
zawodowcy na boiskach ekstraklasy. 
Należy też stale obserwować mura-
wę, kontrolować m.in. wilgotność,  
a co najważniejsze natężenie trenin-
gów i wszelkie inne aktywności na pły-
cie murawy. Kiedy praca staje się pasją  
i pracujemy z sercem, trawa potrafi się 
nam odwdzięczyć. Profesjonaliści każ-
dego ranka chodzą i strącają rosę, by 
zapobiegać chorobom grzybowym.

A jak wygląda przygotowanie mura-
wy na wiosnę, przed wznowieniem 
rozgrywek?

To przygotowanie trzeba rozpocząć 
już jesienią. Boiska nie da się oszukać, 
tu każda zła decyzja ma swoje konse-
kwencje. Dwa lata temu, na moją proś-
bę, prezes podokręgu Rybnik PZPN 
przełożył start rundy wiosennej, po-
nieważ trawa jeszcze „nie ruszyła”. Ro-
zegranie spotkania na murawie, która 
jeszcze śpi, grozi znacznym pogorsze-
niem jej stanu.

Czy można jakoś oszacować te kosz-
ty? Ile trzeba wydać, żeby murawa 
była jak dywan?

Nie jest to proste, ponieważ głów-
nie za sprawą pogody są one zmien-

ne. Składają się na nie: nawadnianie, 
nawożenie, nasiona traw, zabiegi 
agrotechniczne, diagnostyka murawy, 
roboczogodziny pracowników, zakup 
sprzętu i wiele innych. Nasz ośrodek 
generuje koszty związane z pielęgna-
cją boisk na poziomie od kilkunastu 
do kilkudziesięciu tysięcy złotych mie-
sięcznie. W ekstraklasie to kilkaset ty-
sięcy złotych, a w Europie Zachodniej 
– kilkaset tysięcy euro. 

Czy każdą murawę można doprowa-
dzić do stanu idealnego?

Nie zawsze to się udaje, bo nie 
wszystko zależy od nas. Czasem ja 
popełnię błąd, ale często też pogoda 
lubi płatać figle. Zdarzają się również 
sytuacje, że mimo zaleceń i próśb tre-
ner wie lepiej i wchodzi z drużyną tre-
nować na boisku, które nie jest jeszcze 
na to gotowe. Najlepiej, gdy trener 
współpracuje ściśle z groundsmanem 
i wspólnie podejmują decyzję, czy pił-
karze wejdą na daną murawę. W czasie 
jednej z kursokonferencji, w których 
uczestniczyłem, Tomasza Wałdoch, tre-
ner w akademii Schalke 04, powiedział, 
że dobry trener jest w stanie przepro-
wadzić trening na ćwiartce boiska. 
Czasem proste zabiegi, jak postawie-
nie bramki przed polem bramkowym, 
rozgrzewka poza boiskiem czy zmiana 
ćwiartek w czasie treningu, pozwalają 
zachować murawę w dobrym stanie.

Murawa jak dywan
Obecnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza ponad 20 boiskami z nawierzchnią naturalną i dwoma ze sztuczną 
nawierzchnią. Liczba ta obejmuje murawę Stadionu Miejskiego przy ul. Gliwickiej i trzy boiska ośrodka w Kamieniu, ale 
również boiska treningowe i dzielnicowe, służące drużynom grającym w rozgrywkach okręgowych. KAMIL ZASADA 
z MOSiR-u, odpowiedzialny za jakość boisk piłkarskich, opowiada o pracy, jaką trzeba wykonać, aby piłkarze grali na 
możliwie najlepszej murawie. 

Kamil Zasada jest odpowiedzialny za jakość płyty boiska na stadionie przy ul. Gliwickiej, 
zajmuje się również pielęgnacją boisk w rybnickich dzielnicach
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Jak często więc można korzystać z mura-
wy, żeby zachowywała ona swoje właści-
wości?

Wszystko zależy od sposobu użytkowa-
nia boiska oraz nakładów pracy. Systema-
tyczne dosiewanie trawy, zabiegi agro-
techniczne i nawożenie mają tu olbrzymie 
znaczenie. Nasze boiska nie posiadają sys-
temów podgrzewania murawy i wegetacja 
trawy jest uzależniona przede wszystkim 
od pogody, to ona dyktuje warunki. Gene-
ralnie im mniejsza aktywność piłkarzy na 
murawie, tym lepiej. Na jednym ze szkoleń 
w klubie RB Lipsk usłyszałem, że piłkarze z 
głównej stadionowej płyty korzystają tam 
tylko podczas meczów ligowych i pucharo-
wych. Szacuje się, że czas, w jakim może być 
eksploatowane boisko, to dwie godziny w 
tygodniu. Dla porównania, w największych 
polskich klubach boiska użytkowane są 
przez 6-7 godzin tygodniowo. To trzy razy 
więcej. I tu żadne sztuczki nie pomogą, bo 
murawa po prostu potrzebuje czasu na re-
generację. W rybnickich realiach jest jesz-
cze gorzej, bo boiska użytkowane są nawet 
przez 16-20 godzin tygodniowo.

Czy boiska ze sztuczną murawą też trzeba 
pielęgnować?

Tak. W tym przypadku konieczne jest 
zgrzebłowanie sztucznej trawy oraz oczysz-
czanie i uzupełnianie granulatu. W tym 
roku przygotowywaliśmy sztuczne boisko 
w Kamieniu, gdzie na obóz zimowy przy-
jechał piłkarski mistrz Polski z Gliwic. Sztab 
szkoleniowy Piasta chwalił nasze boisko. 
Jeszcze przed zimą granulat został uzupeł-
niony i prawidłowo wczesany. 

Jak radzicie sobie z obsługą tak wielu bo-
isk?

Na każdym z boisk jest człowiek, który na 
co dzień zajmuje się pielęgnacją murawy. 
Prowadzi on dziennik pielęgnacji, w któ-
rym notuje, jakie prace zostały wykonane, 
i co jest jeszcze do zrobienia. Kluczem do 
sukcesu jest obserwacja. Szybka reakcja 
w przypadku chorób, niedoborów, awarii 
np. systemu nawadniania pozwala unik-
nąć dalszych kłopotów. Dzięki pracy ze-
społowej, odpowiedniej koordynacji oraz 
raportowaniu jestem w stanie podejmo-
wać strategiczne decyzje. No i sprzęt, któ-
rego nigdy dość. Ciągnik, kosiarki, aerator, 
wertykulator, opryskiwacz, rozsiewacz to 
podstawowe narzędzia, które na co dzień 
ułatwiają nam, groundsmanom, pracę. Park 
maszynowy jest sukcesywnie uzupełniany, 
lecz przydałoby się jeszcze wiele urządzeń, 
których praca pozytywnie wpływa na ja-
kość murawy. Współpracujemy również  
z wieloma firmami, które wspierają nas  
w codziennych trudach pielęgnacji boisk.

Rozmawiał Marek Pietras

Piłkarze ROW-u 1964 Rybnik przygo-
towują się do nowego sezonu. 

– Trenujemy od 1 czerwca, ze wzglę-
du na to, że termin meczu Pucharu Pol-
ski z Odrą Wodzisław zaplanowany był 
na 26 czerwca. Niestety, znów został 
zmieniony, ale to nie zmienia faktu, że 
jesteśmy już w czwartym tygodniu tre-
ningowym i pracujemy przed nowym 
sezonem. Nasza kadra będzie oparta na 
ośmiu doświadczonych zawodnikach  
i 14 młodych piłkarzach z klubowej aka-
demii, więc to będzie bardzo młody ze-
spół – informuje Roland Buchała, trener 
rybniczan, który kolejny raz wprowadza 
do zespołu wychowanków. 

– Tak jak co pół roku, do pierwszego 
zespołu dobieram czterech wycho-
wanków z akademii. Nasi młodzi za-
wodnicy muszą dostać szansę. Praca 

z młodzieżą sprawia mi dużo radości, 
mam nadzieję, że po raz kolejny, rów-
nież w tym okienku transferowym, ko-
goś sprzedamy. Współpraca I zespołu 
z akademią jest wzorowa. Trenerzy 
wykonują kawał dobrej roboty i talen-
tów nam nie brakuje. Teraz oni muszą 
wykorzystać szansę, którą otrzymują – 
twierdzi opiekun ROW-u 1964. 

Celem zespołu jest utrzymanie w li-
dze. Nie będzie to proste, ponieważ III 
ligę czeka reforma i być może spadnie 
z niej aż osiem zespołów. – Mamy am-
bitnych ludzi, mam nadzieję, że prze-
łożymy atmosferę z szatni na boisko 
i powalczymy nawet o coś więcej niż 
utrzymanie – dodaje Roland Bucha-
ła, którego drużyna o ligowe punkty 
pierwszy raz powalczy 8 sierpnia. 

(pm)

Siatkarz Rafał Szymura (25 lat), 
wychowanek Volleya Rybnik, dołą-
czył do kadry grającego  
w PlusLidze Jastrzębskiego Węgla.

– To moje trzecie podejście do gry 
w Jastrzębskim i dopiero za trzecim 
razem udało mi się podpisać kon-
trakt. Widocznie los tak chciał. Cie-
szę się niezmiernie. Mam nadzieję, 
że będziemy grać dobrą siatkówkę 
– mówi Rafał Szymura, nowy przyj-
mujący jastrzębskiej drużyny. – Od 
szkoły podstawowej i gimnazjum, 
kiedy przyjeżdżałem tutaj grać jako 
młodzik, kadet, a potem junior, za-
wsze chciałem pokazać się z jak 
najlepszej strony, bo kibicowałem 
Jastrzębskiemu Węglowi. Jeździłem 
na ich mecze, jeszcze kiedy grali  
w starej hali w Boryni i na mecze roz-
grywane na jastrzębskim lodowisku 
(taflę przykrywano deskami). Gra  
w tej drużynie była takim moim ma-
łym marzeniem – dodaje Szymura.

Siatkarz ma za sobą już sześć se-
zonów w najwyższej klasie rozgryw-
kowej. W tym czasie rozegrał 159 
meczów, w których zdobył 1.555 
punktów. W minionym sezonie bro-
nił barw GKS-u Katowice i był nie-
kwestionowanym liderem drużyny. 

Rafał Szymura pierwsze kroki  
w siatkówce stawiał w Volleyu Ryb-
nik. Następnie spędził trzy lata  
w Szkole Mistrzostwa Sportowego 

PZPS w Spale. W tym czasie sięgał 
z młodzieżowymi reprezentacjami 
po medale mistrzostw świata i Eu-
ropy. Seniorską karierę rozpoczął  
w AZS-ie Częstochowa, a potem 
przez dwa sezony był zawodnikiem 
ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą wy-
walczył m.in. mistrzostwo i Puchar 
Polski. Ma też za sobą debiut w se-
niorskiej reprezentacji kraju.

(pm)

Rafał Szymura przygodę ze sportem 
rozpoczął od bejsbola. Z drużyną 
Silesii Rybnik zdobył mistrzostwo 

Polski kadetów i juniorów, 
 a teraz w siatkarskiej PlusLidze zagra 

w drużynie Jastrzębskiego Węgla

Rybniczanin 
w Jastrzębskim Węglu
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sport

Najpierw 14 czerwca na inaugurację 
opóźnionej przez epidemię PGE Ekstraligi 
PGG ROW Rybnik przegrał na swoim torze 
z Falubazem Zielona Góra 36:53, a potem 
w pierwszym meczu wyjazdowym uległ  
w Grudziądzu GKM-owi 32:58. 

Kłopoty zaczęły się już kilka dni przed 
pierwszym meczem, gdy na treningu po-
ważnego urazu łopatki nabawił się jeden 
z dwóch juniorów naszego zespołu Prze-
mysław Giera. Później okazało się, że w 
składzie na pierwszy mecz Australijczyka 
Troya Batchelora zastąpi torunianin Adrian 
Miedziński, startujący na prawach „gościa”. 
Przy nadmiarze własnych zakontraktowa-
nych na ten wyjątkowy sezon zawodni-
ków trudno było nie uznać takiego posu-
nięcia za błąd, mogący popsuć atmosferę 
w drużynie. 

Pierwszy ekstraligowy mecz w Rybniku 
miał być wielkim świętem dla kibiców, ale 
nie był, bo dla zachowania reżimu sani-
tarnego odbył się na pustym stadionie. Ci 
najwierniejsi oglądali mecz zza płotu, sto-
jąc na rowerach, rusztowaniach czy zasia-
dając w loży hydraulicznego podnośnika. 
Spora grupa kibicowała też żużlowcom na 
skarpie parku Wiśniowiec, skąd widać tyl-
ko drugi łuk rybnickiego toru. I szkoda tyl-
ko, że podopieczni trenera Lecha Kędziory  
w tym pojedynku z Falubazem byli zupeł-
nie bezradni. Z 15 wyścigów rybniczanie 
indywidualnie wygrali 8, ale drużynowo 
tylko jeden.

Kontuzjowanego Gierę zastąpił nie-
przygotowany do ekstraligowego debiutu 
17-letni Kacper Kłosok. Niestety, już w cza-
sie wyścigu z udziałem juniorów obu ekip 
(drugi bieg meczu) okazało się, że nawet 
o wiele bardziej doświadczony Mateusz 
Tudzież odstaje od młodzieżowców z Zie-
lonej Góry. W kolejnych odsłonach tego 
pojedynku juniorów najpierw niegroźnie 
przewrócił się Tudzież, potem Kłosok, aż 
w końcu całkiem poważny upadek zaliczył 

Mateusz Tudzież. Nic mu się nie stało, ale 
na torze już się nie pojawił. Za czwartym 
razem pod taśmą startową stanęli już tyl-
ko juniorzy Falubazu, by wygrać wyścig 
5:0. Nasi juniorzy nie zdobyli w tym meczu 
nawet jednego punktu, a ich młodzieżo-
wi rywale z Zielonej Góry łącznie 13. Bez 
punktów zakończył też mecz Mateusz 
Szczepaniak i wspomniany już Miedziński. 
W rybnickiej drużynie najlepiej spisali się 
Kacper Woryna (12+1 pkt) i debiutujący w 
niej Anglik Robert Lambert (14 pkt z pozy-
cji rezerwowego); obaj w 6 startach cztero-
krotnie pokonali na torze obu rywali.

Przed pierwszym wyjazdowym me-
czem w Grudziądzu powodów do optymi-
zmu nie było. Kierownictwu klubu udało 
się na ostatnią chwilę wypożyczyć junio-
ra z Gorzowa i Mateuszowi Tudzieżowi 
towarzyszył tam Kamil Nowacki (20 lat), 
który jako młokos wielokrotnie startował 
na miniżużlowym torze Rybek Rybnik  
w Chwałowicach. Jego podwójny debiut 
(pierwszy występ w ekstralidze i w druży-
nie ROW-u) wypadł całkiem dobrze: w pię-
ciu startach zdobył 4 pkt i bonus. Cała dru-

żyna PGG ROW-u 
uzbierała jednak 
niestety tylko 32 
pkt i wielokrotnie 

tracąc na dystansie punktowane pozycje, 
nie wygrała żadnego wyścigu. Po jednym 
indywidualnym zwycięstwie odnieśli tylko 
Woryna i Szczepaniak. Czarę goryczy do-
pełniła kraksa naszych zawodników Lam-
berta i Andrzeja Liebiediewa w ostatnim 
15. wyścigu, w wyniku której ten ostatni 
doznał poważnego urazu prawej prawej 
nogi.

Analiza wyników pierwszych dwóch li-
gowych kolejek nie napawa optymizmem. 
Falubaz, który mecz w Rybniku wygrał 
zdecydowanie, w pierwszym pojedynku 
na swoim torze przegrał z Włókniarzem 
Częstochowa 31:59. Spośród pozostałych 
siedmiu drużyn trudno wskazać tę, którą 
ewentualnie miałby wyprzedzić w tabeli 
marnie prezentujący się zespół z Rybnika, 
by utrzymać się w ekstralidze. W wybor-
czą niedzielę 28 czerwca o 16 na Stadio-
nie Miejskim przy ul. Gliwickiej PGG ROW 
miał się zmierzyć ze Stalą Gorzów, która 
też miała na swoim koncie dwie porażki – 
przegrała u siebie z mistrzem Polski Unią 
Leszno i poległa w Lublinie. Największą 
gwiazdą zespołu z Gorzowa Wlkp. jest 
aktualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. 
Mecz ten miał się odbyć z udziałem ponad 
2 tys. kibiców, posiadaczy karnetów. W na-
stępnej kolejce podopiecznych Lecha Kę-
dziory czeka spotkanie z drużyną Grigorija 
Łaguty w Lublinie. 

Wacław Troszka
Ostatni wyścig pierw-
szego ekstraligowego 

meczu PGG ROW-u 
Rybnik. Na prowadze-

niu Kacper Woryna, 
za nim Jepsen Jensen 

i Sławomir Dudek 
z Falubazu. Stawkę 

zamyka Wacław Milik

Zderzenie z ekstraligą
Jesienią w czasie spotkania z kibicami w miejskiej bibliotece Krzysztof Mrozek, prezes żużlowego ROW-u Rybnik, 
stwierdził, że utrzymanie się w PGE Ekstralidze będzie dla jego drużyny jak zdobycie tytułu mistrza Polski. Pierwsze 
dwa ekstraligowe mecze beniaminka z Rybnika tylko potwierdziły opinię prezesa o potencjale skompletowanego przez 
niego zespołu.

Kolejne mecze w Rybniku: 10 VII: PGG 
ROW – UNIA Leszno; 17 lub 19 VII: PGG 
ROW – WŁÓKNIARZ Częstochowa; 7 lub 9 
VIII: PGG ROW – GKM Grudziądz; 21 lub 23 
VIII: PGG ROW – MOTOR Lublin 

Najwierniejsi kibice oglądali mecz  
z Falubazem na żywo. Powodów  

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

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

Nocne dyżury aptek

28/29.06 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

29/30.06 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

30.06/1.07 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście 

1/2.07 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

2/3.07 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza 

3/4.07 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście 

4/5.07 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk

5/6.07 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

6/7.07 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

7/8.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

8/9.07 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

9/10.07 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

10/11.07 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

11/12.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789, Śródmieście

12/13.07 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

13/14.07 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

14/15.07 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

15/16.07 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom 

16/17.07 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ 

17/18.07 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

18/19.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

19/20.07 brak dyżuru

20/21.07 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

21/22.07 Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 668 875 142, Smolna 

22/23.07 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

23/24.07 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

24/25.07 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

25/26.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

26/27.07 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

27/28.07 brak dyżuru

28/29.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

29/30.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

30/31.07 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka 

31.07/1.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście 

1/2.08 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

2/3.08 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

3/4.08 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

4/5.08 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście 

5/6.08 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

6/7.08 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza 

7/8.08 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście 

8/9.08 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk

9/10.08 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

10/11.08 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

11/12.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

12/13.08 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

13/14.08 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

14/15.08 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

15/16.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789, Śródmieście

16/17.08 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

17/18.08 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

18/19.08 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

19/20.08 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom 

20/21.08 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ 

21/22.08 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

22/23.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

23/24.08 brak dyżuru

24/25.08 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

25/26.08 Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 668 875 142, Smolna 

26/27.08 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

27/28.08 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

28/29.08 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

29/30.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

30/31.08 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

31.08/1.09 brak dyżuru
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 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 ko-
chających 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, któ-
re można przygarnąć i szczegóły dotyczące adopcji na www.
schronisko.rybnik.pl oraz na facebookowym profilu placówki.

ogłoszenia i reklam
y
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)  
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Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

Specjalista Urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Laryngolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. 
Lidia Kucza

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

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista Położnictwa i Ginekologii
USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog
USG tarczycy, UKG

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Chirurg
tel. 602 759 931

lek. med. 
Urszula Zimoń

Dermatolog-Wenerolog
tel. 692 427 312

lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

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

największy lokalny nakład
Twojego ogłoszenia!
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Telefony alarmowe Ważne adresy
•  Całodobowy telefon zaufania – 32 42 33 555
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w mie-

siącu w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. 

Chrobrego 16, od poniedziałku do czwartku 15.30-17)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul. Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30,  

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

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

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

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

łych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od wt. do czw., godz. 9-13
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek rehabilitacji i wsparcia Społecznego dla Osób 

Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32 42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
•  Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik, tel. 32 755 89 

61; dyżury: wt. 10-13, czw. 13-17.30
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umó-

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

ka 13 (budynek C), tel. 729 284 727, dyżury: wtorki 11-16 i czwartki 9-14.
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą 

środę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? przyjdź lub zadzwoń. pomoc bezpłatna! Sto-
warzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury: każdy czwartek (godz. 17-18) w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

ul. Szafranka 7;  sala nr 26. W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnico-
wym i strażnikiem miejskim.  Telefon kontaktowy: 502 301 178

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro 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

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

Policja 997 112, 32 42 95 200

Straż Pożarna 998 32 43 95 800

Pogotowie Ratunkowe 999 32 422 36 66

Straż Miejska 986 32 42 27 254
Powiatowe Centrum  
Zarządzania Kryzysowego  32 42 21 000, 32 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
- Pogotowie Ratunkowe 999 112

Pogotowie zimowe  32 43 29 560, 32 43 29 565

Pogotowie energetyczne 991 32 30 30 991

Pogotowie gazowe 992 32 45 52 402

Pogotowie ciepłownicze 993 32 33 50 110

Pogotowie wodno-kanalizacyjne  32 42 23 681, 32 42 49 599

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  500 543 300

Pomoc drogowa 9631 32 42 24 400, 32 42 24 407

Pogotowie weterynaryjne  32 42 22 461

Pogotowie dźwigowe  32 42 24 085

Gospodarowanie odpadami  32 43 92 046 (w godzinach pracy UM)

Rybnickie Służby Komunalne  32 43 29 560

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

Związek Górnośląski – koło Rybnik 
Spotkania w ostatni piątek miesiąca, Dom katechetyczny bazyliki św. Antoniego godz. 18

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

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

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

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

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

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

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

Ukazuje się w ostatnią
 niedzielę miesiąca 

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

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

10.000
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