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W Kamieniu
znowu można się kąpać

2

REKREACJA
I WYPOCZYNEK

dla każdego

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą

Przejdźmy do tematów bardziej aktualnych. Czy miasto jest przygotowane
do wakacji?
Naturalnie – i to lepiej niż przed
rokiem, bo z roku na rok oferta rekreacyjna Rybnika się poszerza. Być
może zabrzmi to górnolotnie, ale dla
mnie uruchomienie nowego właściwie

kąpieliska w Kamieniu jest… kamieniem milowym. Po zakończeniu tej
inwestycji cały praktycznie rozległy
ośrodek nabrał nowego blasku i dziś
wspominając z rozrzewnieniem czasy, gdy do Kamienia przyjeżdżała na
zgrupowania piłkarska kadra trenera
Kazimierza Górskiego, możemy się
tam cieszyć nową jakością przestrzeni publicznej służącej wypoczynkowi
i rekreacji. Udało nam się tam znaleźć
dobry kompromis między estetyką zastosowanych rozwiązań a możliwościami finansowymi miasta.
To naturalne, że to, co nowe, cieszy
najbardziej, ale mamy oczywiście nie
tylko Kamień…
Już drugi sezon funkcjonuje kąpielisko na Pniowcu, gdzie pojawiło się
niedawno kilka nowych elementów.
To m.in. ścieżka dla spacerowiczów
i rowerzystów, okalająca ten staw od
zachodu z kilkoma miejscami do grillowania. Mamy dziś w mieście trzy
letnie kąpieliska, a każde z nich ma
swoją niepowtarzalną atmosferę. Ruda
to oczywiście profesjonalne kąpielisko
z wieloma atrakcjami, wtopiony w naturę Pniowiec i w połowie naturalny
ośrodek w Kamieniu, gdzie jest również Pluskadełko, plac zabaw, plenerowa siłownia i terenowy tor dla rowerzystów. W każdym z tych ośrodków, jeśli
oczywiście aura dopisze, możemy miło
spędzić praktycznie cały dzień.
Co ważne, miasto ma ofertę dla
mieszkańców o różnej zasobności
portfela.
Taki był też nasz zamysł, by z jednej
strony każdy mieszkaniec mógł korzystać latem z ośrodka, którego charakter
i klimat mu odpowiada, a z drugiej, by

Okładka: Po 10 latach przerwy w ośrodku w Kamieniu znów funkcjonuje miejskie
kąpielisko i to z piaszczystą plażą
Zdjęcie Wacław Troszka

WACŁAW TROSZKA

– Majowa sesja absolutoryjna odbyła się według nowej formuły. Po raz
pierwszy musiał Pan przedstawić
raport o stanie miasta i wziąć udział
w debacie na jego temat. Jak Pan ocenia tę proceduralną nowość?
– Formuła debaty o stanie miasta,
narzucona nam właściwie przez ustawodawcę, najszczęśliwsza nie jest,
zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię nielimitowanych czasowo wystąpień
radnych. Ustawodawca chyba nie do
końca to wszystko przemyślał, zresztą nowe przepisy wprowadzono bez
konsultacji ze stroną samorządową.
W praktyce mamy właściwie do czynienia z dublowaniem dyskusji poprzedzającej głosowanie w sprawie udzielenia
prezydentowi czy burmistrzowi absolutorium. Zresztą w dzisiejszych realiach
absolutorium jest sprawą polityczną, bo
przecież o wyniku głosowania radnych
nie decyduje treść opinii o wykonaniu
budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej, zawierającej ocenę merytoryczną
tego wykonania, ale układ sił w radzie
miasta. Owszem, warto dyskutować,
ale w sposób merytoryczny, bez politycznego zacietrzewienia. No bo co
zmieniła ta kilkugodzinna debata, która
odbyła się w czasie sesji absolutoryjnej?
Czy pojawiły się jakieś nowe pomysły,
rozwiązania? Nie, był to raczej popis
krytykanctwa i koncert życzeń niemający wiele wspólnego z podstawami
prawnymi czy realiami finansowymi.

była też oferta dla rybniczan, którzy na
wypoczynek i rekreację mogą wydać
nieco mniej.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę,
że utrzymanie i funkcjonowanie
ośrodków rekreacyjnych sporo miasto, czyli nas wszystkich, kosztuje…
Zdarza się, że na kąpielisku Ruda
pojawia się jednego dnia nawet 10
tys. osób, ale pamiętajmy, że takich dni
latem, jak pokazują statystyki, jest ledwie kilka. Ośrodki rekreacyjne oczywiście nie przynoszą miastu dochodów,
ale chodzi o to, by wpływy z biletów
pokryły choć w części koszty ich funkcjonowania. Przy okazji chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy będą
z nich korzystać, by dbali i szanowali
ten nasz wspólny majątek, a także by
zatroszczyli się również o czystość i porządek w miejscach, w których mamy
się dobrze czuć, by naprawdę wypocząć. Pozostaje mi tylko życzyć wszystkim mieszkańcom udanych wakacji
i urlopów.
Rozmawiał Wacław Troszka

Kolejne wydanie „GR”
ukaże się w niedzielę
25 sierpnia
3

Absolutorium i pierwsze wotum zaufania

samorząd
4

Nowelizacja nałożyła na prezydenta obowiązek przedstawienia radzie miasta raportu o stanie gminy. Ten ma być podsumowaniem działalności prezydenta w roku poprzednim,
odnoszącym się w szczególności do realizacji „polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”,
a rada miasta czy gminy rozpatruje go na sesji absolutoryjnej,
i to w pierwszej kolejności. Co więcej, w debacie nad tym raportem głos mogą zabierać również mieszkańcy (najwyżej 15, ale
rada może zwiększyć ten limit), a sami radni mogą to robić bez
ograniczeń czasowych. Oczywiście chcący debatować mieszkańcy muszą spełnić wymóg formalny i złożyć przewodniczącemu rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej
50 osób (w gminach do 20 tys. mieszkańców co najmniej 20
osób). Ze sposobności tej skorzystały dwie osoby: najbardziej
aktywny opozycyjny radny poprzedniej kadencji Henryk Cebula
(Samorządny Rybnik), będący obecnie przewodniczącym Rady
Dzielnicy Niedobczyce, oraz Krzysztof Kazek, przewodniczący
Rady Dzielnicy Zamysłów. Zanim jednak przemówili mieszkańcy, głos zabrali radni opozycyjni, którzy nie tyle odnieśli się do
raportu, co wykorzystali okazję do krytyki prezydenta Piotra
Kuczery. Mariusz Węglorz z PiS-u w sarkastycznym wystąpieniu
skrytykował prezydenta Kuczerę m.in. za rowerowe kontrapasy,
finansowanie „Diagnozy” i teatralnego przedstawienia „Drach”,
a rybnicki odcinek drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna nazwał
najdroższą w Polsce drogą międzydzielnicową łączącą Gotartowice z Niedobczycami. – Błędnie jest nazywana drogą Racibórz
– Pszczyna, bo ani do Raciborza, ani do Pszczyny nią nie dojedziemy. Równie dobrze mogłaby się nazywać drogą Gdańsk –
Ateny – przekonywał radny Węglorz. Chwilę później mówił już
inny radny PiS-u Andrzej Sączek, który stwierdził, że w mieście
nie ma ani uczelni wyższych, ani inwestorów, a wybudowany
przy ul. Hallera piętrowy parking nazwał betonowym pustostanem. – Najlepszą oceną stanu miasta jest wynik ostatnich wyborów samorządowych – ripostował radny PO Łukasz Kłosek.
Henryk Cebula w swoim 40-minutowym wystąpieniu odniósł
się do kolejnych kwestii omawianych na stronach raportu, na
początek jednak podziękował ustawodawcy za dopuszczenie
mieszkańców do debaty o stanie miasta. Były radny opozycji
politykę prezydenta ocenił krytycznie, co nikogo na sali nie zdziwiło, ale pochwalił go za zamieszczony w raporcie opis wszystkich jednostek miejskich.
– Występuję tutaj zobligowany przez mieszkańców, by wypowiedzieć się w kilku kwestiach – mówił z kolei młody stażem samorządowiec Krzysztof Kazek, który od kilku tygodni jest przewodniczącym Rady Dzielnicy Zamysłów. Kwestie te dotyczyły
przede wszystkim sprawy powstawania projektu nowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Zamysłowa. Pierwsza
jego wersja wywołała protesty sporej części mieszkańców tej
dzielnicy i w efekcie doprowadziła do powstania dzielnicowego
stowarzyszenia Zjednoczony Zamysłów. Obecnie w miejskiej
pracowni urbanistycznej trwają prace nad korektami projektu planu. Wiceprzewodniczącym rady miasta jest Franciszek
Kurpanik z Zamysłowa, który przez ostatnie dwa lata był przewodniczącym zarządu tej dzielnicy. Kilka uwag Kazka odnosiło się więc wprost do niego. – Zabiegamy o zracjonalizowanie
zabudowy naszej dzielnicy, by Zamysłów nadal był miejscem
dobrym do życia – mówił Kazek, apelował też o pozostawienie

Jednym z dwóch mieszkańców, którzy
skorzystali z możliwości zabrania głosu
w debacie nad prezydenckim raportem
o stanie miasta, był przewodniczący Rady
Dzielnicy Zamysłów Krzysztof Kazek
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Tegoroczna sesja absolutoryjna trwała właściwie dwa dni. Rozpoczęła się 23 maja o godz. 16,
ale około północy obrady przerwano, by wznowić je następnego dnia w południe. To z jednej strony efekt
obszernego porządku obrad, ale też nowych, obowiązkowych jego punktów, wynikających ze zmienionej
ustawy o samorządzie gminnym.

użytku ekologicznego Okrzeszyniec w obecnym kształcie.
Po długiej dyskusji, na koniec której poruszono kwestię wzajemnych relacji opozycji, prezydenta i wspierającej go koalicji,
odbyło się pierwsze w historii rybnickiego samorządu głosowanie nad udzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania – 13
radnych było za, 10 przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od
głosu.
Korzystne dla prezydenta Piotra Kuczery było również głosowanie radnych w sprawie udzielenia mu absolutorium za wykonanie budżetu 2018 – 13 głosów za, 9 przeciw, 2 wstrzymujące.
W obu tych głosowaniach do uzyskania wotum zaufania i absolutorium wymagana była absolutna większość głosów, czyli
większość głosów stałego 25-osobowego składu rady miasta.
Jeszcze przed tym drugim głosowaniem prezydent Piotr
Kuczera za realizację ubiegłorocznego budżetu podziękował
pracownikom urzędu miasta, swoim najbliższym współpracownikom oraz koalicjantom w radzie miasta, a odnosząc się do
zarzutów przedstawionych w czasie prezentacji opinii klubów
radnych o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu, zwrócił m.in.
uwagę na fakt, że w ubiegłym roku indywidualny wskaźnik
obsługi zadłużenia wyniósł w Rybniku 0,27 proc. przy dopuszczalnym dla naszego miasta poziomie 10,57 proc. Wspomniał
też o tegorocznych podwyżkach dla pracowników miasta, które
w skali roku będą kosztować budżet miasta 12 mln zł i o coraz
bardziej obciążającej budżet miasta współpracy z rządem. Tylko do niewystarczającej subwencji oświatowej, która powinna
pokrywać koszty funkcjonowania szkół, miasto dopłaciło blisko
43 mln zł.
Pełny zapis sesji absolutoryjnej (XI sesja Rady Miasta Rybnika)
jest dostępny na internetowym portalu www.youtube.com.
Obszerne fragmenty opinii klubów radnych o wykonaniu
ubiegłorocznego budżetu miasta publikujemy na stronach 6-8.
(WaT)
Kolejna, 12 już w tej kadencji sesja rady miasta miała
się odbyć w budynku magistratu 27 czerwca, już po zamknięciu tego wydania GR. W jej programie znalazło się
m.in. uchwalenie kolejnych trzech cząstkowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów w rejonie ulic: Patriotów, Miodowej i Rycerskiej.
(WaT)

KOPALNIA
OPROTESTOWANA

28 maja społecznicy, którzy zaangażowali się w protest przeciwko
powstaniu kopalni Paruszowiec, złożyli w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 6.515
pism mieszkańców zawierających
uwagi i wnioski do prowadzonego
przez nią postępowania w sprawie
decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, które ma polegać na wydobyciu węgla ze złoża Paruszowiec.
W ramach zakrojonej na szeroką
skalę akcji podpisy mieszkańców
na przygotowanych przez jej organizatorów drukach, zawierających
przede wszystkim sprzeciw wobec
wydobywczych planów, zbierano
m.in. w szkołach podstawowych nr

3 na Piaskach i nr 5 w dzielnicy Rybnik-Północ. Część mieszkańców wysłała swoje uwagi pocztą elektroniczną. Pismo do RDOŚ w Katowicach
z uwagami i zastrzeżeniami skierował też zdeklarowany przeciwnik
nowego zakładu wydobywczego
w mieście prezydent Piotr Kuczera.
Kiedy można się spodziewać kluczowej dla całej sprawy decyzji środowiskowej, nie wiadomo.
25 czerwca spora grupa protestujących mieszkańców z kilku
rybnickich dzielnic spotkała się
w sąsiedztwie tężni w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ekipami kilku telewizji, m.in. TVP i TVN, oraz kilku
rozgłośni radiowych i przedstawiła
swój punkt widzenia. Kolejną odsłonę akcji protestacyjnej społecznicy
planują na wrzesień.
(WaT)

Rowerem pod koleją
od odbiorów końcowych inwestycji,
a przede wszystkim od powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego, który
musi wydać pozwolenie na użytkowanie
nowego traktu pod linią kolejową.
Budowa przejścia w nasypie kolejowym
była
przedsięwzięciem
trudnym technologicznie, a przez to
stosunkowo drogim. Cała inwestycja zrealizowana w ramach projektu
Rozwój Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej kosztowała blisko 6,6 mln zł,
ale 2,5 mln zł wyniosło dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 		
(WaT)

Już wkrótce rowerzyści i piesi będą mogli korzystać z praktycznego skrótu, czyli przejścia w
kolejowym nasypie tuż obok stacji Paruszowiec

NAJWCZEŚNIEJ WE WRZEŚNIU

WACŁAW TROSZKA

W lipcu ma się zakończyć budowa
przejścia dla pieszych i rowerzystów
w nasypie kolejowym przy stacji Paruszowiec, które połączy praktycznym
skrótem dzielnice Rybnik-Północ i Paruszowiec-Piaski i skróci mieszkańcom
drogę „na pociąg”, a rowerzystom dojazd do tężni zbudowanej w sąsiedztwie stawu na Paruszowcu. Przy okazji
zbudowano tam trzecie już w Rybniku
tzw. centrum przesiadkowe, pozwalające zostawić w bezpiecznych warunkach na dłuższy czas rower.
To, kiedy przejście zostanie udostępnione mieszkańcom, zależeć będzie

Korygowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną projekt nowego
planu zagospodarowanie przestrzennego dla dzielnicy Zamysłów zostanie
wyłożony do publicznego wglądu najwcześniej we wrześniu. Magistrat zapewnia, że o wyłożeniu poprawionego projektu skutecznie poinformuje
mieszkańców tej dzielnicy. 				
(WaT)

Miasto w skrócie
ORTOGRAFIA PO NASZYMU
Bartłomiej Wanot, 23-latek z Siemianowic, ponownie wygrał diktand
ślōnskij gŏdki. Przed rokiem w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu prawie bezbłędnie napisał dyktando o latowych feryjach,
w tym okazał się najlepszy z grona 44 piszących tekst o zegarku.
„Jak żech bōł jeszcze takim małym
synkym, to mi starka kupiyli na jarmaku zygarek” – czytała Izolda
Czmok-Nowak z TVP Katowice
dyktando zatytułowane „Zygarek i czas”, na podstawie gawędy
ks. Józefa Gawliny, w którym na
piszących czyhały takie pułapki,
jak: zōuwizōu, niyrod czy ciyngym
(tekst na stronie www.dursmlodzi.
org.pl). Prace oceniało jury pod
przewodnictwem dr. hab. Henryka
Jaroszewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugie miejsce zajęła
Ewa Szczodra z Mysłowic, a trzecie
Grzegorz Buchalik z Żor. VI Diktand
Ślōnskij Godki odbył się 24 maja,
a zorganizowały go Zespół Kodyfikacji Śląskiej Godki i Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich.
NAGRODA ZA NAGRODĄ
Anna Michalczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku,
odebrała z rąk sekretarza stanu
Stanisława Szweda Honorową Odznakę „Primus in Agendo” (Pierwszy w działaniu) w uznaniu dla jej
aktywnej i zaangażowanej postawy, a także ciekawych i wartościowych inicjatyw oraz realizowanych
w PUP projektów. Kilka tygodni
temu dyrektor Michalczyk i rybnicki
pośredniak otrzymali też Odznaki
Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a w styczniu
podczas warszawskiej gali z okazji
100. rocznicy powstania publicznych służb zatrudnienia minister
Elżbieta Rafalska wyróżniła rybnicki
PUP m.in. za kreowanie wysokich
standardów usług na rynku pracy
oraz pełne wykorzystanie w 2018
roku środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.
KILOGRAMY BATERII, TYSIĄCE
SADZONEK
Od 21 do 23 maja w urzędzie miasta trwała zbiórka zużytych baterii
i tonerów. Tym razem zainteresowanie było większe niż przed rokiem.
W sumie zebrano 32.257 baterii (690
kg) i 704 tonery (208 kg). Urzędnicy
wydali 416 pokwitowań na odbiór
w Leśnej Zagrodzie, czyli w szkółce
Nadleśnictwa w Wielopolu, 3197
sadzonek sosny pospolitej. Podczas ubiegłorocznej akcji zebrano
tylko 13.988 baterii i 237 tonerów,
a wydano 180 pokwitowań na 1.442
sosny.
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Opinie ugrupowań reprezentowanych w radzie miasta
o wykonaniu budżetu za 2018 rok
budowie nowej kopalni na terenie Rybnika.
Stare górnictwo słabnie, nowego nie będzie
– a co w zamian?
– Są sprawy, na które prezydent miasta
nie ma wpływu, np. niewykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na kwotę
20,5 mln zł.
– Planowanie wydatków bieżących nie było
trafne właściwie we wszystkich jednostkach,
wymienię przykładowo ZGM, OPS, ZTZ i GK.
– Nisko oceniamy planowanie w kierowanej przez zastępcę prezydenta oświacie.
– Pozytywnie oceniamy realizację największej inwestycji drogowej w mieście pierwszego etapu Regionalnej Drogi Racibórz
– Pszczyna. Wielkim wyzwaniem dla miasta
będzie realizacja drugiego etapu.
– Porażką jest finansowanie nieefektywnych połączeń kolejowych Rybnik – Wodzisław Śląski, finansowanie stacji telewizyjnej
TVN w produkcji „Diagnozy”, komercyjne
finansowanie produkcji teatralnych. Panie
prezydencie, czas z tym skończyć. Prezydent
nadal nie znalazł środków na dalszą realizację budowy nawierzchni ul. 1 Maja i wystarczających środków na remont domu kultury
w Chwałowicach.
– Dramatem jest sprawa mieszkań; bardzo
długa kolejka oczekujących w konfrontacji
z faktem ok. 100 pustostanów oraz niewykorzystania środków na remonty w wysokości
ok. 200 tys. zł.
– Wyrażona przez prezydenta refleksja
dotycząca nadwyżki operacyjnej budzi przerażenie, konieczność zwiększenia stabilności
bazy dochodów oraz racjonalizacji wydatków
bieżących to slogany zawarte w pana samoocenie! Realizacja szeregu inwestycji kubaturowych zagraża stabilności finansów miasta,
bo nikt kompetentnie nie mówi, na jakim poziomie będą koszty eksploatacji i utrzymania.
Czy w tym aspekcie można mówić o racjonalizacji wydatków bieżących?
Nadwyżka operacyjna w 2014 roku była
wyższa niż ta w 2018 roku o 13 mln zł,
a wskaźnik samofinansowania bez dotacji na
inwestycje był wyższy o 47 punktów procentowych. Czyli w 2014 roku było o wiele lepiej niż
w 2018. Dodajmy do tego jeszcze jeden fakt,
iż wskaźnik zadłużenia „zobowiązania ogółem/dochody bieżące” w roku 2018 jest najwyższy w przekroju lat 2013-2018. Pan stwierdza, że jest na niskim poziomie, co ewidentnie
nie jest prawdą.
– Miarą stabilizacji finansowej miasta
i jego rozwoju jest wysokość dochodów własnych, stanowiących o jego samodzielności.
Popatrzmy na dochody własne (wyrażone
w mln zł) 2018 roku z perspektywy minionych
lat 2018, 2017, 2016 i 2015. Dochody własne
wynosiły 456 (422; 419; 422) w analizowanym

2018 o 34 miliony więcej niż w 2017. W tym:
– wpływy z podatków odpowiednio 119,9
(111; 117; 121), wróciliśmy do poziomu z 2015
roku; – rybniczanie i firmy zapłaciły w formie
podatku od nieruchomości (największe źródło dochodów) odpowiednio 108,5 (102; 109;
113) czyli o 6,5 mln zł więcej niż w roku ubiegłym; – cieszy fakt zwiększonych wpływów
z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych – łącznie 195
(175; 168; 161), średni progres w poprzednich
latach wynosił ok. 4%, natomiast w roku omawianym 11,4% w stosunku do ubiegłego roku,
w tym wpływy z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób prawnych 7,39 wzrost
o 13,6% w stosunku do 2017.
– Poziom zatrudnienia od początku pana
kadencji stale rośnie, specjaliści z różnych
branż odchodzą, nowych fachowców trudno
panu pozyskać na proponowanych stawkach
wynagrodzenia, a równocześnie są jednostki
budżetowe z przerostem kadry kierowniczej
i wysoko płatnych etatów. Erozja płac pracowników samorządowych w stosunku do rynku
to jest fakt także sprzed pana kadencji, jednak
pan zamiast obniżać zatrudnienie w wyniku
naturalnych odejść, zwiększył liczbę etatów,
robiąc straszny bałagan kadrowo-płacowy.
Erozja płac w stosunku do rynku to zaszłość
wielu lat, jednak za pana kadencji urosła ona
do rangi wielkiego wybuchu niezadowolenia.
Na koniec 2018 roku mamy taką sytuację, że
średni zarobek brutto w gospodarce narodowej przewyższa o ok. 40% średni zarobek brutto pracownika samorządowego w Rybniku.
Biorąc pod uwagę powyższe, Radni Bloku Samorządowego Rybnik wstrzymają się
od głosu albo zagłosują przeciw udzieleniu
prezydentowi absolutorium; należy to do ich
swobodnego wyboru.
Michał Chmieliński
PLATFORMA OBYWATELSKA
Radni klubu
Platformy Obywatelskiej uważają, że ostatni
rok poprzedniej
kadencji prezydenta Rybnika
był bardzo dobrym rokiem dla
miasta, jak i jego
mieszkańców. [...] Rybnik w 2018 roku został
doceniony w prestiżowym rankingu Rzeczpospolitej, w którym to zajęło bardzo dobre 14.
miejsce w Polsce i 3. miejsce w województwie
śląskim wśród samorządów. Kapituła rankingu sprawdzała efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty
WACŁAW TROSZKA
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BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK
[...] W ciągu
2018 roku prezydent dokonał
ogromnych zmian
w budżecie miasta. Zmiany proponowane przez
prezydenta i przegłosowywane
przez większość
koalicyjną nie prowadziły do poprawy statusu pracowników samorządowych miasta, nie
zaspokajały ich słusznych życiowych aspiracji
godnego życia i płacy. [...]
Zrealizowany budżet 2018 roku to budżet
ogromnych „niewykonań ” i niewielkich przeniesień na kolejny 2019 rok. Nie wykonano
wydatków ogółem na 100 mln zł, w tym wydatków bieżących około 45 mln zł (w stosunku
do planu pierwotnego 20 mln zł), a wydatków
inwestycyjnych około 54 mln zł (w stosunku
do planu pierwotnego ponad 77 mln zł). Nie
sposób zliczyć zamrożonych, leżących w szufladach projektów, które prawdopodobnie nie
doczekają się realizacji przez obecnie urzędującego prezydenta miasta.
Wysłuchaliśmy prezydenta przedstawiającego szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu, znamy pozytywną opinię RIO.
W oparciu o nią chciałbym wymienić kilka
zastrzeżeń i uwag:
– Po raz pierwszy od wielu lat w rozchodach w 2018 roku nie było wykupu obligacji
komunalnych, które spłacono ostatecznie
w 2017 roku. Dodam, że na kolejne kilka lat
też mamy minimalne rozchody, bo jest kilkuletnia karencja w spłacie kredytu.
– Dochody bieżące w stosunku do planu
pierwotnego są wyższe o ponad 50 mln zł.
– Dochody z majątku gminy są niższe o 5
mln zł od zaplanowanych – symptomatyczne
dla gmin o niskiej atrakcyjności inwestycyjnej.
Nie widzimy poprawy, a wręcz pogorszenie
pozycji Rybnika w otoczeniu sąsiadujących
miast, wyraźnie widać brak odpowiedniej
atencji prezydenta miasta do sprzyjania rozwojowi przedsiębiorczości, oferowania nowych terenów inwestycyjnych, ściągania kapitału z zewnątrz. Dobitnym tego dowodem
jest wybudowany za pieniądze podatników
za ok. 22 mln zł parking na Hallera, pusty, nocą
oświetlony niczym statek na redzie, ratowanie
obiektów pokopalnianych czy poszpitalnych
za pieniądze unijne i rybnickich podatników.
– Niepokoi spadek wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w stosunku do 2017 roku
o blisko 1,4 mln zł – to symptom słabnącej
pozycji górnictwa na naszym terenie. Pozwolę sobie wtrącić fakt z bieżącej sytuacji. Prezydent zdecydowane opowiedział się przeciwko

morządy zgrupowane w Związku Miast Polskich, w tym Miasto Rybnik, od wielu miesięcy
zwracają uwagę na zagrożenia zewnętrzne dla
polskich miast. Chodzi między innymi o narzucanie kolejnych obowiązków na samorządy
bez finansowania poszczególnych zadań, odbieranie kompetencji prezydentom i radom
miejskim, przenoszenie ośrodka decyzyjnego
z gremiów lokalnych do Warszawy, brak stabilizacji finansowej w kontekście inwestycji oraz
finansowania zadań oświatowych, a także niestabilność prawa. Wiele z tych sytuacji dotyka
nasze miasto. Pierwszym z brzegu przykładem
jest chociażby to, że spółka Wody Polskie decyduje o cenie wody w Rybniku (odebrano tę
kompetencję radzie miasta).
Mieszkańcy naszego miasta powinni mieć
świadomość, że brak stabilnych regulacji
prawnych spowodował, że miasto Rybnik
musi oddać spółkom górniczym pobrany na
bazie prawa podatek od wyrobisk. Zwrot podatku będzie wielkim obciążeniem dla budżetu miasta w roku 2019 i 2020.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę,
że samorząd w Polsce, w tym Rybnik, musi
zmierzyć się z konsekwencjami dokonanej reformy edukacji. Najwyższa Izba Kontroli jednoznacznie negatywnie oceniła powyższą reformę pod względem finansowym. Zapewnienia
Ministerstwa Edukacji Narodowej, że samorządy w naszym kraju będą w stanie sfinansować
zmiany z dodatkowych środków w subwencji
oświatowej, okazały się bez pokrycia. [...] Niemniej jednak, mając na uwadze skuteczność,
z jaką wykonano budżet w minionym roku,
a także podkreślając konsekwencję prezydenta Kuczery w spełnianiu wizji budowy
nowoczesnego, otwartego i przyjaznego
mieszkańcom miasta, a także oceniając wyniki finansowe Rybnika, mimo trudnych warunków, o których mowa była powyżej, radni
Platformy Obywatelskiej zagłosują za udzieleniem absolutorium prezydentowi Piotrowi
Kuczerze za wykonanie budżetu w 2018 roku.
Franciszek Kurpanik
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Sytuacja budżetowa Rybnika
po 2018 r. przypomina lot do
Ameryki, mówiąc
inaczej lot do spełnienia
marzeń.
[...] Samolot stał.
Prz ygotowano
bagaż. A w bagażu
były... słonie. Słonie to symbol największych
inwestycji takich jak przede wszystkim droga Racibórz – Pszczyna. O tego słonia nikt się
nie kłócił. Wszyscy zgodnie uznali, że trzeba
go zabrać na pokład, także oponenci pilota.
Ale pilot postanowił zabrać kilka innych słoni
WACŁAW TROSZKA

w podstawowych obszarach: trwałości
ekonomicznej, środowiskowej i społecznej
oraz w zakresie jakości zarządzania. Powyższe
wyniki konkursu pozwalają uznać, że sposób
i jakość w zarządzaniu miastem przez prezydenta Kuczerę oraz jego współpracowników
zostały docenione również poza naszym miastem. [...] Odnosząc się do roku 2018 r., należy
zauważyć, że był on również wyjątkowy pod
innym względem, mianowicie dochody miasta wyniosły ponad 930 milionów złotych,
a wydatki 974 miliony. Wysokość nadwyżki
operacyjnej na poziomie ponad 84 milionów
złotych również gwarantuje bezpieczeństwo
finansowe miasta. Na wydatki inwestycyjne
w ubiegłym roku wydaliśmy rekordowe 287
milionów. Oznacza to, że Rybnik to dynamicznie rozwijające się miasto – miasto, które ma
potencjał bycia nadal w czołówce gmin na terenie województwa śląskiego, jak i na terenie
całego kraju.
Realizacja zadań takich jak budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna, rewitalizacja strefy śródmiejskiej – projekt Rzeczna,
rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy”,
walka ze smogiem i niską emisją, wdrożenie
planu zrównoważonej mobilności miejskiej,
budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
wokół Zalewu Rybnickiego oraz budownictwo socjalne i komunalne to tylko niektóre
z priorytetowych zadań, które były realizowane w ramach budżetu miasta na rok 2018
i będą realizowane w najbliższym okresie.
W roku 2018 r. została zaciągnięta druga
transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 80 milionów złotych.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że Europejski Bank Inwestycyjny wspiera cele polityki
Unii Europejskiej. Udzielane przez EBI kredyty
są jednymi z najtańszych źródeł finansowania
dostępnymi na rynku. Ponadto na skorzystanie z tego rozwiązania mają szanse miasta
o stabilnej kondycji finansowej i posiadające
konkretne plany inwestycyjne. Oznacza to,
że kondycja finansowa naszego miasta jest
zadowalająca.
Nie sposób również nie wspomnieć o efektywnym zarządzaniu czasowo wolnymi środkami pieniężnymi, które przyniosło miastu
dochody na poziomie ponad półtora miliona
złotych.
Podsumowując finanse miasta za 2018 rok,
należy zauważyć, że wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 0,27 proc., przy dopuszczalnych
10,57 proc., co też oznacza, że model zarządzania stosowany przez prezydenta Kuczerę
jest prawidłowy. W tym miejscu przypomnieć
należy, że radni opozycji w grudniu 2017 r.
w trakcie sesji dotyczącej przyjęcia budżetu
miasta na rok 2018 mówili, że przygotowany
budżet na rok 2018 r. charakteryzuje się jedynie nadmiernym zadłużaniem miasta. Słowa te
nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości,
zresztą nie pierwszy raz i zapewne nie ostatni.
Nie sposób jednak nie wspomnieć, że sa-
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Miasto w skrócie
ZAKOCHAJ SIĘ W RYBNIKU
9 czerwca, w niedzielny poranek
w programie TVP 1 zaprezentowano
kolejny odcinek z cyklu „Zakochaj się
w Polsce”, przybliżającego różne zakątki naszego kraju, w myśl hasła „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Tym
razem podróżujący po Polsce aktor
Tomasz Bednarek zabrał telewidzów
na wycieczkę po Rybniku i pokazał
m.in. rynek, muzeum, Zabytkową Kopalnię „Ignacy”, chwałowickie familoki, ale też zalew i meandry rzeki Rudy
oraz charakterystyczne dla miasta
ronda. Spotkał się też m.in. z dyrektorem rybnickiego muzeum Bogdanem Klochem, przewodniczącym
Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni
„Ignacy” Alojzym Szwachułą oraz
regionalistką Małgorzatą Płoszaj. Zachęcił również widzów, by odwiedzili
nasze miasto, po to by „złowić tutaj
dobre wspomnienia”.
WODNIACY Z BISKUPEM
30 czerwca (już po zamknięciu
tego wydania „GR”), w samo południe na przystani ośrodka żeglarskiego Koga-Kotwica w Chwałęcicach
zaplanowano 12. mszę na wodzie.
Nabożeństwo w intencji żeglarzy
i wodniaków, na pływającym ołtarzu
mieli odprawić ks. biskup Grzegorz
Olszowski (były proboszcz parafii
św. Antoniego) i ks. Grzegorz Jagieł,
proboszcz parafii w Chwałęcicach.
Mszę miała uświetnić Żeńska Orkiestra Salonowa z Katowic i tradycyjnie
już orkiestra dęta kopalni Jankowice.
Dzień wcześniej, 29 czerwca, między
11 a 15 na terenie ośrodka swoje
plenerowe studio miało uruchomić
Radio eM.
PO NAUKĘ DO HISZPANII
I WŁOCH
W ramach unijnego projektu Erasmus + Power „Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy” 28 uczniów
z Ekonomika uczestniczy w praktykach w Hiszpanii i Włoszech. 14 przyszłych techników hotelarstwa szkoli
się w hotelach na Sycylii i w Walencji,
a 14 uczniów z technikum żywienia
i usług gastronomicznych – w renomowanych restauracjach, w tym jednej z trzema gwiazdkami Michelin
w Walencji.
SĄDZONY ZA ZNĘCANIE
14 czerwca w Sądzie Rejonowym
w Rybniku odbyła się pierwsza rozprawa w procesie mieszkańca Jankowic, który nadużywając alkoholu
znęcał się nad czteromiesięcznym
szczeniakiem. Cierpiącego na zaawansowaną martwicę psa odebrano właścicielowi we wrześniu 2018
roku. Oskarżony w sądzie się nie pojawił. Kolejna rozprawa w sierpniu.
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i jeszcze parę mniejszych zwierząt. Strefa Juliusz, Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, parking
w Śródmieściu, kontrapasy rowerowe – to
z pewnością słonie. Mówił: trzeba je zabrać,
bo mamy je prawie za darmo. Właściwie ktoś
nam je daje. Po prostu promocja. Zdawał się
zapominać, że każdy słoń, nawet najtańszy,
kosztuje. [...] Paszą dla każdego takiego słonia są dochody bieżące miasta. A tego paliwa
w naszym samolocie brakuje, mimo że szefowie z linii lotniczych, czytaj rząd, zapewnili
pilotowi w 2018 r. dodatkowy transfer ponad
50 mln zł, bo o tyle były wyższe dochody bieżące z podatków w porównaniu do roku 2017.
Patrząc na wykonanie budżetu, można powiedzieć o innych problemach ze słoniami,
czyli największymi inwestycjami. Niewykonanie w części budżetu w zakresie wydatków
wskazuje na to, że pilot być może ma problemy w dowodzeniu. Nie udało się bowiem
wydać prawie 100 mln zł. Czy dlatego, że załoga tego nie potrafi? Pamiętając dokonania
wcześniejsze, wygląda na to, że załogę stać na
dużo trudniejsze operacje, ale chaos panuje
w zarządzaniu. Pilot wyobraził sobie, że dużo
większą liczbę wszystkich zwierząt zapakuje
tą samą liczbą załogi. Dlatego prawdopodobnie nie wykonano ponad 77 mln wydatków
inwestycyjnych. Liczba etatów odpowiedzialnych za inwestycje nie zmieniła się – nadal od
wielu lat jest to liczba 13. [...] Samolot wystartował. Okazało się, że start był na tyle nagły,
że zapomniano o najważniejszym – zapomniano o ludziach. Zabrakło starań pilota
o załogę i przede wszystkim pasażerów.
Mimo że pilot miał środki, wydał je w całości
na promocję, całość lokując w inwestycjach
w budynki. O inwestycjach w załogę zapomniał i nie chciał o nich słyszeć, gdy oponenci
wołali do niego wielokrotnie, aby pamiętał
o załodze, czyli o wszystkich urzędnikach
i pracownikach służb miejskich.
[...] Czy braki w środkach na podniesienie
płac dla załogi to tylko kwestia zbędnych inwestycji. Niestety, nie tylko. Część środków
poszła, jak na Titanicu, na rzeczy absolutnie
niepotrzebne i zbędne. Bo w sytuacji, kiedy
brakuje na utrzymanie wszystkich miejskich
jednostek i tych, które istnieją od wielu lat
i tych nowych inwestycji – słoni, to czy można wydawać takie pieniądze na promocję
w postaci systemu identyfikacji wizualnej czy
bzdur pt. lokowanie produktu turystycznego,
tj. Rybnika, w serialu. [...] Co prawda rating
potwierdza póki co stabilną sytuację finansową miasta. Ale po raz pierwszy analitycy
zauważyli, że budżet miasta „charakteryzuje
się brakiem elastyczności zarówno po stronie
dochodów, jak i wydatków bieżących”. Ten
fakt opozycja podnosiła już w przeszłości. Ta
cecha budżetu sprawia, że najmniejsza turbulencja może spowodować, że ten przeciążony do granic wytrzymałości samolot runie
w ocean.

Czy taką turbulencją może być konieczność
zwrotu podatków od wyrobisk górniczych?
Tak – ale z wyłącznej winy pilota. Świadomość
tego, że może nastąpić taka konieczność, miał
niewątpliwie. Mimo tego przeładował budżet
kolejnymi słoniami. [...] Biorąc to wszystko
pod uwagę, nie możemy zagłosować za
udzieleniem absolutorium. Nie chcemy katastrofy, dlatego nie możemy popierać polityki
takiego pilota.
Arkadiusz Szweda
WSPÓLNIE DLA RYBNIKA
[...] Tak nasi
koledzy z BSR-u,
jak i my, możemy
razem powiedzieć
o sobie, że spoglądamy dzisiaj
na to, co w Rybniku „podziało się”
w 2018 roku, własnymi
oczyma
i nikt z nas nie patrzy na Rybnik przez okulary wręczone przez liderów głównych „graczy”
polskiej sceny politycznej.
Jak widzimy Rybnik na koniec 2018 bez
zakładania czarnych bądź różowych szkiełek?
Budżet miasta analizujemy na podstawie
cyfr. Jego wykonanie w Rybniku za 2018 r.
wyniosło: po stronie dochodów ogółem
930.844.849 zł, po stronie wydatków ogółem 974.145.663 zł. Deficyt w wysokości
43.300.813 zł. został sfinansowany z kredytu
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
Warto wspomnieć, że dzięki lokatom
terminowym miasto uzyskało dodatkowo
1.593.000 zł, co pokryło w całości koszty obsługi zadłużenia w EBI, które w 2018 r. wyniosły 1.566.000 zł.
Za cyframi stoją ludzie. Prezydent bierze
odpowiedzialność za wyniki, które są efektem
pracy i zaangażowania wielu osób. [...] Stwierdzamy, że po czterech latach sprawowania
funkcji prezydenta Rybnika przez Piotra Kuczerę jego „nieudolność”, „niekompetencję”, wymyślanie kolejnych „fanaberii” kilka miesięcy
temu podsumowali mieszkańcy naszego miasta. Fakty mówią, że 62,5 proc. biorących udział
w głosowaniu ceni te jego przymioty. Bardzo
żałujemy, że miasta nie stać na więcej wspomnianych „fanaberii”, ponieważ uważamy,
że niewiele jest miast, które tak dynamicznie
się rozwijają. Szanujemy i doceniamy twórcze
myślenie, wizjonerskie podejście do rozwoju
i przyszłości Rybnika. Chcemy mieszkać i wychowywać nasze dzieci w mieście „fanaberii”,
co więcej – uważamy, że słowo to w kontekście
zachodzących w Rybniku zmian nabiera zupełnie nowego znaczenia. Popieramy kierunki
rozwoju i ich konsekwentną realizację.
[...] Proszę koleżanki i kolegów radnych
o ocenę działań prowadzonych przez prezyWACŁAW TROSZKA
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denta Piotra Kuczerę w 2018 roku zgodnie
z zasadą zdrowego rozsądku i w oparciu o fachowe opinie, np. RIO. Jeśli w Rybniku „źle się
dzieje”, to prosimy o wskazanie konkretnych
rybniczan, którym w 2018 roku żyło się gorzej
niż wcześniej, a pogorszenie ich statusu życiowego było wynikiem działań bądź zaniechania działań przez prezydenta miasta.
Rybnik się zmienia! Rybnik od początku
transformacji ustrojowej w Polsce miał i ma
wyjątkowe szczęście do swoich włodarzy. Dla
każdego z nich miasto stanowiło „clou” ich
aktywności, a rybniczanie w swojej mądrości
takich właśnie włodarzy wybierali. Drugi raz
oddali swoją „małą ojczyznę” w ręce prezydenta Piotra Kuczery.
Zdajemy sobie sprawę, że wykonanie
budżetu za 2018 r. nie jest stuprocentowe,
jednak z całą stanowczością stwierdzamy, że
pracownicy i zarząd miasta zrobili, co należało, a zawodziły przede wszystkim czynniki zewnętrzne, które narzuca obecny stan prawny
i sytuacja rynkowa, na tyle dynamiczna, że nie
pozwala przewidzieć kosztów, które zmieniają się jak w kalejdoskopie.
Do tego nie bez znaczenia jest fakt wieloletnich zaniedbań finansowych strony rządowej w stosunku do samorządów, połączonych
z ciągłym wzrostem obciążeń jednostek samorządu terytorialnego i nie mamy na myśli
tylko obecnego obozu rządzącego.
Jesteśmy przekonani, że obecnie miasto jest
bezpieczne. Jego stabilną sytuację finansową
potwierdziła przeprowadzona w 2018 roku
aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratingową
Fitch Ratings. Rating krajowy Rybnika został
potwierdzony na poziomie AA+(pol), a rating
międzynarodowy, nadany po raz pierwszy w
2017 roku, na poziomie BBB+ – oba z perspektywą stabilną. Jako uzasadnienie przyznanego ratingu agencja podała utrzymujące się
dobre wyniki operacyjne miasta oraz niskie
zadłużenie, które pomimo spodziewanego
wzrostu nie powinno wpływać negatywnie
na utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźników obsługi zadłużenia i spłaty długu. Rating bierze również pod uwagę prawdopodobieństwo zwrotu podatku od nieruchomości
od wyrobisk górniczych. Zwracamy uwagę,
że ubiegłoroczny budżet był realizowany
w zgodności z ustawą o finansach publicznych.
Kierując się zasadą, że przy udzielaniu absolutorium oceniania jest wyłącznie prawidłowość zrealizowanych dochodów i wydatków
za miniony rok, w oparciu o opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika, radni klubu WDR
zagłosują za udzieleniem absolutorium.
Małgorzata Piaskowy
Poza koniecznymi ze względu na
objętość gazety skrótami redakcja nie
ingerowała w treść opinii.

POMYSŁY JUŻ SĄ

58 projektów lokalnych, czyli dzielnicowych, i 11 ogólnomiejskich zgłosili do przyszłorocznego Budżetu obywatelskiego rybniczanie. Termin składania propozycji
minął 21 czerwca. Jedyną dzielnicą, z której nie zgłoszono żadnej propozycji, są Orzepowice. Najwięcej – sześć
– pomysłów do realizacji za pieniądze z przyszłorocznego
budżetu miasta zgłosili mieszkańcy Ochojca; po pięć Popielowa i Radziejowa oraz Niedobczyc. 12 dzielnic chce
zrealizować tylko jeden projekt. Większość z 11 propozycji ogólnomiejskich to projekty, które bez powodzenia
zgłaszano już we wcześniejszych rozdaniach BO. Wszystkim złożonym projektom
przyjrzą się teraz magistraccy urzędnicy i dopiero po tej formalnej, a potem merytorycznej weryfikacji, najwcześniej we wrześniu, odbędą się głosowania mieszkańców.
Jako że kwotę przeznaczoną na realizację BO określa w tej chwili ustawa, na wykonanie projektu bądź projektów ogólnomiejskich przeznaczonych zostanie 3,485 mln zł,
zaś na lokalne, w zależności od wielkości dzielnicy, od 30 do 90 tys. zł; tylko dzielnica
Maroko-Nowiny będzie mogła spożytkować 120 tys. zł.
Tymczasem prawdopodobnie na początku lipca zostanie rozstrzygnięty w magistracie drugi przetarg na rozbudowę położonej nad Zalewem Rybnickim stanicy wodniaków, czyli 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. To projekt ogólnomiejski, który zwyciężył w ubiegłorocznym głosowaniu mieszkańców i ma zostać zrealizowany w ramach
tegorocznego Budżetu obywatelskiego. Pierwszy przetarg unieważniono bo cena jedynej oferty przewyższała przeznaczone na tę inwestycję fundusze. Tym razem jedna
z trzech złożonych ofert zmieści się w kwocie, jaką dysponuje Budżet obywatelski
– prawie 870 tys. zł.						
(WaT)

Przechowalnie rowerów

Na terenie centrów przesiadkowych usytuowanych przy
ul. Kościuszki i Budowlanych
znajdują się m.in. praktyczne
boksy, w których (dysponując
własnym zapięciem) można
przechować rower, hulajnogę,
ale i skuter, by przesiąść się do
pociągu czy autobusu

ich nieprzezroczystość i po zamknięciu
nie widać ich zawartości, co może być
na rękę właścicielom droższych rowerów
i sprzętów. Drugie centrum przesiadkowe powstało przy ul. Budowlanych
w sąsiedztwie dworca autobusowego,
a trzecie przy stacji kolejowej w Paruszowcu przy ul. Mikołowskiej.
Centra przesiadkowe są monitorowane
i pełniąc rolę przechowalni rowerów i innych środków lokomocji mają służyć m.in.
osobom dojeżdżającym do pracy pociągami. Trasę prowadzącą na dworzec mogą
one pokonać na rowerze czy hulajnodze,
a potem zostawić swój jednoślad w boksie,
by sięgnąć po niego już po pracy, po wyjściu z pociągu. Oczywiście korzystanie
z centrów, wiat i boksów jest nieodpłatne.
(WaT)

WACŁAW TROSZKA

Zwolennicy rowerów, hulajnóg i innych alternatywnych wobec samochodów środków lokomocji mogą już korzystać z tzw. centrów przesiadkowych
usytuowanych przy ul. Kościuszki
w sąsiedztwie dworca PKP i przy
ul. Budowlanych w sąsiedztwie dworca
autobusowego.
Elementem najbardziej rzucającym
się tam w oczy są duże boksy na rowery,
w których można również pozostawić na
jakiś czas hulajnogę, deskorolkę, ale też
rolki czy choćby skuter. By to zrobić, trzeba mieć jednak własne zapięcie, bo skrzynie są wyposażone w charakterystyczne
oczka, wystarczy więc solidna kłódka
albo zwykłe rowerowe zapięcie. Rower
można też w takim centrum zaparkować pod wiatą, choć atutem boksów jest

Miasto w skrócie
JEDEN Z DWÓCH
Na 1 lipca wyznaczono termin
składania ofert w pierwszym
z dwóch śmieciowych przetargów, organizowanych przez urząd
miasta. Ten dotyczy zagospodarowania odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Rybnika
i będą mogły do niego przystąpić
podmioty prowadzące tzw. regionalne instalacje przetwarzania
odpadów komunalnych. Po rozstrzygnięciu tego przetargu, gdy
już będzie wiadomo, gdzie od początku 2020 będą trafiać odpady
z naszego miasta, zostanie ogłoszony drugi: na ich odbiór z terenu
posesji i osiedli mieszkaniowych
oraz transport. Od rozstrzygnięć
w tych dwóch przetargach będzie
zależeć wysokość obowiązkowej
dla wszystkich mieszkańców opłaty śmieciowej, która będzie obowiązywać od początku nowego
roku. Obecnie to 11 zł miesięcznie,
pod warunkiem że segregujemy
odpady, ale wszystko wskazuje na
to, że będzie ona znacznie wyższa.
CZUJNY PO SŁUŻBIE
12 czerwca czujnością i zdecydowaniem wykazał się będący po służbie
strażnik miejski z ledwie miesięcznym
stażem, Krzysztof Magiera, który na
ul. Łącznej w Orzepowicach zauważył jadący zbyt szybko uszkodzony
samochód. Kierowca nie reagował na
żadne sygnały, więc pojechał za nim
i zatrzymał go kilka kilometrów
dalej w Jejkowicach. Okazało się,
że pojazd prowadził 21-latek, który wcześniej na wspomnianej ul.
Łącznej w Orzepowicach, wyprzedzając inny samochód, zjechał na
pobocze i potrącił 11-letnią dziewczynkę, po czym uciekł. Dziecko trafiło do szpitala, a sprawca wypadku
w ręce policjantów. Jak się okazało, był po spożyciu alkoholu, a i test
narkotykowy dał wynik pozytywny.
Zdrowiu 11-latki na szczęście nic nie
zagraża.
AUTO JAK PIEKARNIK
Strażnicy miejscy przypominają,
by w upalne dni nikogo nie pozostawiać w zamkniętym w samochodzie. – Nagrzane auto działa
jak piekarnik. W ciągu kilkunastu
minut u dziecka przestają pracować nerki i mózg. Uchylenie okna
niewiele pomaga. Na tego rodzaju niebezpieczeństwo narażone
bywają także zwierzęta – mówi
Dawid Błatoń, rzecznik rybnickich
strażników, i prosi, by w przypadku
zauważenia podobnych sytuacji
natychmiast reagować, wybijając
np. w krytycznej sytuacji szybę
i wzywać funkcjonariuszy.
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Siedmioro wybranych
26 maja, w roku 15-lecia przynależności Polski do Unii Europejskiej, po raz czwarty odbyły się w Polsce
wybory do Parlamentu Europejskiego, w czasie których wybrano 52 europosłów, w tym jednego
rezerwowego, który obejmie mandat po sfinalizowaniu brexitu Wielkiej Brytanii.

wybory

Rybniczanie wraz z pozostałymi
wyborcami z województwa śląskiego,
tworzącego w całości okręg wyborczy
nr 11, wybrali – tak jak przed pięcioma laty – siedmioro europarlamentarzystów, którymi zostali: Izabela Kloc
(78.352 głosy), Jadwiga Wiśniewska
(409.373 – trzeci wynik w Polsce!)
i Grzegorz Tobiszowski (65.007)
z PiS-u; Marek Balt (45.043), Jerzy Buzek (422.445) i Jan Olbrycht (69.009)
– kandydaci Koalicji Europejskiej PO,
PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni oraz
rybniczanin Łukasz Kohut (48.783)
z Wiosny Roberta Biedronia.
Buzek i Olbrycht są europarlamentarzystami od 2004 roku, czyli od
pierwszej polskiej kadencji, Jadwiga
Wiśniewska od 2014 roku, zaś pozostała czwórka: Balt, Kloc, Tobiszowski
i Kohut, to debiutanci.
W okręgu 11 procentowe poparcie dla poszczególnych komitetów
wyborczych wyglądało w sposób

A OTO WYNIKI WYBORÓW
W RYBNICKICH DZIELNICACH:
BOGUSZOWICE OSIEDLE (5 obwodów)
– uprawnionych 8.083, głosowało 2.646
– 32,7%. Wyniki: 1. Wiśniewska – 557;
2. Piecha – 460; 3. Buzek – 158; 4. Kloc –
258; 5. Olbrycht – 158; ... 7. Kohut – 101
BOGUSZOWICE STARE (3 obwody) –
uprawnionych 5.887, głosowało 2.920
– 49,6%. Wyniki: 1.Wiśniewska – 523;
2. Buzek – 518; 3. Piecha – 487; 4. Kloc –
329; 5. Olbrycht – 241; ... 7. Kohut – 114
CHWAŁĘCICE – uprawnionych – 1469,
głosowało 716 – 48,7%. Wyniki: 1. Piecha – 186; 2. Buzek – 115; 3. Wiśniewska
– 113; 4. Kloc – 105; 5. Olbrycht – 41; ...
7. Kohut – 20
CHWAŁOWICE (3 obwody) – uprawnionych 5.804, głosowało 2.342 – 40,4%.
Wyniki: 1. Wiśniewska – 412; 2. Piecha –
403; 3. Buzek – 377; 4. Kloc – 257; 5. Olbrycht – 164; ... 7. Kohut – 108
GOLEJÓW – uprawnionych 1.803, głosowało 930 – 51,6%; Wyniki: 1. Buzek – 200;
2. Piecha – 184; 3. Wiśniewska – 169; 4.
Kloc – 125; 5. Olbrycht – 53; 6. Kohut – 19
GOTARTOWICE (2 obwody) – uprawnio-
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następujący: 1. PiS – 43,25% (691.641
głosy); 2. Koalicja Europejska PO, PSL,
SLD, Nowoczesna, Zieloni – 40,24%
(643.567); 3. Wiosna Roberta Biedronia
– 5,82% (93.120); 4. Konfederacja: Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy – 4,61%
(73.761); 5. Kukiz ’15 – 3,8% (60.812);
6. Lewica Razem – Partia Razem, Unia
Pracy, RSS – 1,18% (18.813); 7. Polska
Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski –
1,1% (17.617).
W sumie w okręgu nr 11 siedem komitetów wyborczych wystawiło łącznie po 10 kandydatów.
W Rybniku głosy oddało 47.938
rybniczan spośród 105.314 uprawnionych, co dało rekordową frekwencję
45,83% (w maju 2014 roku wyniosła
ona 23,75%). 327 rybniczan oddało głosy nieważne. I u nas, podobnie
jak w całym województwie, najwięcej – 22.102 głosy (46,1%) oddano na
kandydatów PiS-u. Na drugim miejscu
uplasowała się Koalicja Europejska

(17.369 – 36,2%), na trzecim Wiosna
Roberta Biedronia (3.137 – 6,5%). Kolejne miejsca zajęły: 4. Konfederacja:
Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy (2.320
– 4,8%); 5. Kukiz ’15 (2.153 – 4,5%);
6. Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski (456 – 0,96%); 7. Lewica Razem
(401 – 0,8%).
Królem polowania w naszym mieście został były premier Jerzy Buzek
z Koalicji Europejskiej, na którego swoje głosy oddało 10.310 rybniczan. Na
drugim miejscu uplasowała się Jadwiga Wiśniewska z PiS-u (7.951), a na
trzecim rybniczanin Bolesław Piecha
z PiS-u, który otrzymał 6.542 głosy, ale
mandatu europosła nie uzyskał. A oto
rybnickie wyniki tych, którzy mandat
zdobyli: Jan Olbrycht – 5.117; Izabela Kloc – 4.646; Łukasz Kohut – 2.604;
Grzegorz Tobiszowski – 1.619 i Marek
Balt – 458.
(WaT)

nych 2.780, głosowało 1.371 – 49,3%.
Wyniki: 1. Piecha – 250; 2. Wiśniewska –
232; 3. Buzek – 224; 4. Kloc – 141; 5. Olbrycht – 104; 6. Kohut – 59

– 46,5%. Wyniki: 1. Buzek – 1.610;
2. Wiśniewska – 1.051; 3. Olbrycht – 855;
4. Piecha – 737; 5. Kloc – 546; 6. Kohut – 490

GRABOWNIA – uprawnionych 594, głosowało 269 – 45,3%. Wyniki: 1. Piecha
– 64; 2. Kloc – 54; 3. Wiśniewska – 44;
4. Buzek – 34; 5. Olbrycht – 16; ... 7. Kohut, Sośnierz, Sitarski po 5
KAMIEŃ (2 obwody) – uprawnionych
3.521, głosowało 1.692 – 48,1%. Wyniki: 1. Buzek – 391; 2. Wiśniewska – 291;
3. Kloc – 244; 4. Piecha – 172; 5. Olbrycht
– 165; ... 7. Kohut – 63
KŁOKOCIN – uprawnionych 2.051, głosowało 781 – 38,1%. Wyniki: 1. Piecha
– 253; 2. Wiśniewska – 129; 3. Kloc – 81;
4. Buzek – 77; 5. Tobiszowski – 49; 6. Kohut – 30
LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA (2 obwody) – uprawnionych 3.148, głosowało
1.588 – 50,4%. Wyniki: 1. Buzek – 345;
2. Wiśniewska – 254; 3. Piecha – 217;
4. Olbrycht – 166; 5. Kloc – 147; 6. Kohut – 88
MAROKO-NOWINY (8 obwodów) –
uprawnionych 14.637, głosowało 6.812

MEKSYK (2 obwody) – uprawnionych
2.038, głosowało 1.027 – 50,4%. Wyniki:
1. Buzek – 245; 2. Olbrycht – 165; 3. Wiśniewska – 141; 4. Piecha – 111; 5. Kloc
– 74; 6. Kohut – 46
NIEDOBCZYCE (6 obwodów) – uprawnionych 9.449, głosowało 3.918 – 41,5%.
Wyniki: 1. Buzek – 811; 2. Wiśniewska –
699; 3. Piecha – 510; 4. Kloc – 454; 5. Olbrycht – 294; 6. Kohut – 228
NIEWIADOM (2 obwody) – uprawnionych 3.758, głosowało 1.512 – 40,2%.
Wyniki: 1. Buzek – 331; 2. Wiśniewska
– 252; 3. Piecha – 224; 4. Kloc – 140;
5. Olbrycht – 119; 6. Kohut – 73
OCHOJEC – uprawnionych 1.579, głosowało 783 – 49,6%. Wyniki: 1. Buzek –
196; 2. Wiśniewska – 117; 3. Piecha – 116;
4. Kloc – 77; 5. Olbrycht – 70; 6. Kohut – 42
ORZEPOWICE (2 obwody) – uprawnionych 2.826, głosowało 1.370 – 48,5%.
Wyniki: 1. Buzek – 280; 2. Wiśniewska
– 264; 3. Piecha – 215; 4. Kloc – 209;
5. Olbrycht – 113; 6. Kohut – 52

Patrząc na nasze rybnickie podwórko, można stwierdzić, że
utrzymaliśmy stan posiadania i nadal wśród 51 polskich europosłów
współtworzących Parlament Unii
Europejskiej jest jeden rybniczanin,
tyle że doświadczonego parlamentarzystę Bolesława Piechę (65 lat)
z PiS-u, który był posłem Parlamentu
Europejskiego w latach 2014-2019,
zastąpił niemający żadnego parlamentarnego doświadczenia Łukasz Kohut (37 lat), który wcześniej
nie był choćby miejskim radnym,
o sejmiku wojewódzkim czy Sejmie
nie wspominając. Kohut, będący
wiosenną nowalijką na politycznej
scenie, jest jednym z trzech przed-

stawicieli partii Wiosna Roberta
Biedronia, którzy zdobyli mandat
w majowych eurowyborach. To był
pierwszy wyborczy sprawdzian dla
tej nowej liberalnej formacji. A patrząc na wyborczy sukces Kohuta,
który był jedynką Wiosny w naszym
województwie (okręgu) i jego wynik
w rodzinnym mieście, nie ulega raczej wątpliwości, że jego wynik to
przede wszystkim kwestia dobrego,
świeżego politycznego szyldu i najlepszej z możliwych pozycji na liście
wyborczej. W 2015 roku rybniczanin bezskutecznie startował w wyborach parlamentarnych jako przedstawiciel partii Twój Ruch w ramach
koalicyjnego komitetu wyborczego
Zjednoczonej Lewicy.
(WaT)

37-letni rybniczanin Łukasz
Kohut nigdy nie był radnym
ani posłem, ale 26 maja, jako
jeden z trzech kandydatów
partii Wiosna Roberta
Biedronia, zdobył mandat
europosła

PARUSZOWIEC-PIASKI (2 obwody) –
uprawnionych 3.423, głosowało 1.504
– 43,9%. Wyniki: 1. Buzek – 345; 2. Wiśniewska – 222; 3. Piecha – 214; 4. Olbrycht – 180; 5. Kloc – 131; 6. Kohut – 69
POPIELÓW (2 obwody) – uprawnionych
2.591, głosowało 1.220 – 47,1%. Wyniki: 1. Buzek – 201; 2. Wiśniewska – 197;
3. Piecha – 165; 4. ex aequo Olbrycht
i Kohut po 127
RADZIEJÓW – uprawnionych 1.471, głosowało 664 – 45,1%. Wyniki: 1. Wiśniewska – 133; 2. Piecha – 109; 3. Buzek – 102;
4. Kloc – 69; 5. Olbrycht – 53; 6. Kohut
– 38
RYBNICKA KUŹNIA (2 obwody) – uprawnionych 2.831, głosowało 1.399 – 49,4%.
Wyniki: 1. Buzek – 339; 2. Wiśniewska –
219; 3. Piecha – 155; 4. Olbrycht – 146;
5. Kloc – 128; 6. Kohut – 81
RYBNIK-PÓŁNOC (4 obwody) – uprawnionych 6.051, głosowało 3.294 – 54,4%.
Wyniki: 1. Buzek – 868; 2. Olbrycht – 547;
3. Wiśniewska – 490; 4. Piecha – 277;
5. Kloc – 203; 6. Kohut – 200.
SMOLNA (3 obwody) – uprawnionych
5.336, głosowało 2.660 – 49,9%. Wyniki:

1. Buzek – 662; 2. Olbrycht – 447; 3. Wiśniewska – 394; 4. Piecha – 240; 5. Kloc
– 198; 6. Kohut – 174
STODOŁY – uprawnionych 481, głosowało 189 – 39,3%. Wyniki: 1. Wiśniewska
– 36; 2. ex aequo Buzek i Piecha po 35;
4. Kloc – 19; 5. Olbrycht – 15; 6. Kohut – 8
ŚRÓDMIEŚCIE (4 obwody) – uprawnionych 5.755, głosowało 2.813 – 48,9%.
Wyniki: 1. Buzek – 730; 2. Olbrycht – 465;
3. Wiśniewska – 417; 4. Piecha – 246;
5. Kloc – 192; 6. Kohut – 161
WIELOPOLE – uprawnionych 1.555, głosowało 751 – 48,3%. Wyniki: 1. Buzek –
160; 2. Piecha – 120; 3. Wiśniewska – 115;
4. Kloc 92; 5. Olbrycht – 75; 6. Kohut – 41
ZAMYSŁÓW (2 obwody) – uprawnionych 2.805, głosowało 1.548 – 55,2%.
Wyniki: 1. Buzek – 405; 2. Olbrycht – 225;
3. Wiśniewska – 208; 4. Piecha – 131;
5. Kohut – 103
ZEBRZYDOWICE (2 obwody) – uprawnionych 2.557, głosowało 1.247 – 48,8%.
Wyniki: 1. Buzek – 236; 2. Piecha – 227;
3. Wiśniewska – 207; 4. Kloc – 151; 5. Olbrycht – 81; 6. Kohut – 52
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JEDYNAK Z RYBNIKA

Miasto w skrócie
NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI
Zespół Szkół Technicznych dostanie 150.000 euro dofinansowania
z programu Erasmus+ na projekt
„Praktyki zawodowe w rybnickim
Tyglu szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy”. Dzięki niemu
uczniowie obecnych klas drugich
i pierwszych, kształcący się w zawodach technik: spedytor, mechatronik, automatyk, informatyk, technik
odnawialnych źródeł energii i pojazdów samochodowych, będą mogli wyjeżdżać na miesięczne praktyki do Włoch, Portugalii i Hiszpanii.
NA ZAKOŃCZENIE
SENSOPLASTYKA
W Szkole Podstawowej nr 28 w Kamieniu zakończyły się warsztaty
z cyklu „Pędzel-frędzel”, sfinansowane w całości przez Fundację „Orlen
– Dar Serca”. Na zakończenie koordynatorka projektu Joanna Stefaniak
przygotowała dla dzieci zajęcia z sensoplastyki, czyli kreatywne warsztaty
rozwojowe z wykorzystaniem produktów spożywczych używanych do
tworzenia farb i mas plastycznych.
NAJLEPSI W POLSCE
Projekt z Przedszkola nr 21 w Kłokocinie autorstwa Hanny Jary, zajął
pierwsze miejsce w najmłodszej kategorii wiekowej w konkursie „Nasz
projekt eTwinning 2019”. Przedszkolaki współpracowały z rówieśnikami
z Litwy, Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Turcji, Portugalii, Chorwacji,
Grecji i Estonii, realizując wspólnie
projekt „Mali naukowcy odkrywają
Ziemię”. Dzieci eksperymentowały,
wymyślały multimedialne i tradycyjne gry, sadziły i pielęgnowały rośliny.
Uroczystość rozdania nagród laureatom krajowego konkursu „Nasz
projekt eTwinning 2019” odbyła się
w Centrum Sztuki Współczesnej
w Warszawie. Rybnicki projekt znalazł się w gronie 17 nagrodzonych
spośród 103 zgłoszonych.
IBERYJSKA PRZYGODA
Cztery grupy uczniów z kierunków
informatyka, geodezja i budownictwo rybnickiej Budowlanki uczestniczyły w dwutygodniowych stażach zawodowych w Hiszpanii i Portugalii, w ramach projektu „Uczeń
i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku”. Budowlańcy
i informatycy odbywali swoje staże
w Granadzie, a geodeci i druga grupa informatyków w Bradze. Stażyści
poznawali nowe technologie, uczyli
się obsługi specjalnych programów
komputerowych, serwisowali urządzenia, tworzyli strony internetowe
i grafikę do gier, a także dokonywali
pomiarów i oczywiście zwiedzali.
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Sprzęt i prezenty w jednym miejscu

Można tu bezpłatnie wypożyczyć
trójkołowe rowery w trzech rozmiarach, wózki inwalidzkie, kule i chodziki. Fabrycznie nowy sprzęt dostarczył
śląski oddział Polskiego Czerwonego
Krzyża, który sfinansował ich zakup ze
środków ze sprzedaży używanej odzieży, która trafia do pojemników PCK
wystawianych w wielu miastach. – To
szósta na Śląsku i pierwsza w Rybniku
wypożyczalnia, którą zaopatrzyliśmy
w taki sprzęt. Cieszę się, że również
w Rybniku możemy udzielić wsparcia – mówi Daniel Kupka, koordynator
Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK.

WAKACYJNE
DYŻURY SENIORÓW

W lipcu i w pierwszej połowie
sierpnia w urzędzie miasta nie
będą wydawane rybnickie karty seniora. Ponownie będzie je
można otrzymać począwszy od
20 sierpnia, tradycyjnie od godz.
10 do 12, podczas cyklicznych
wtorkowych dyżurów Rybnickiej
Rady Seniorów (Urząd Miasta
Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego
2, pok. 213).

DOMINIKA INGRAM-NOWACZYK

W niewielkim budynku na tyłach
Warsztatów Terapii Zajęciowej
nr 1 „Przystań” przy ul. Kościuszki 55a powstała wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego oraz
WuTeZetowe Centrum Prezentowe.

W powstałej na tyłach Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego praktyki zawodowe odbywają niepełnosprawni warsztatowicze

Wypożyczalnię w ramach praktyk zawodowych prowadzą niepełnosprawni
intelektualnie uczestnicy dwóch rybnickich warsztatów terapii zajęciowej.
– Towarzyszy im trener zawodu i jest
to dla nich świetna okazja, by zdobyć
doświadczenie, które może kiedyś
wykorzystają w pracy – wyjaśnia Lidia
Moc, prezes rybnickiego koła Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W tym samym budynku otwarto też
WuTeZetowe Centrum Prezentowe,
w którym można zaopatrzyć się w wyroby rękodzieła warsztatowiczów. – Dotąd nasze wyroby były dostępne głów-

Dzielnice w budżecie 2
W kwietniowym wydaniu „GR”
opublikowaliśmy „Dzielnice w budżecie”, materiał ilustrujący udział
poszczególnych dzielnic miasta
w dochodach i wydatkach budżetu
miasta 2018.
W przypadku dochodów ujęliśmy
w tym zestawieniu tzw. dochody własne dzielnic, czyli konkretne kwoty
spływające do budżetu miasta z tytułu
m.in.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego czy kopalnianej
opłaty eksploatacyjnej. Nie ujęliśmy
natomiast kwot wynikających z udziału miasta w podatku dochodowym od
osób fizycznych, czyli mieszkańców. W
2018 roku udział ten wynosił 48,23 proc.
i z tego tytułu budżet miasta zasiliła
kwota 195,722 mln zł. Służby finansowe miasta nie dysponują jednak instru-
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mentami, które pozwoliłyby wyliczyć,
ile podatku dochodowego zapłacili
mieszkańcy konkretnej dzielnicy. To
dlatego nie uwzględniliśmy tych kwot
w naszym materiale, co przewodniczący Rady Dzielnicy Niedobczyce Henryk
Cebula uznał za podawanie nieprawdziwych informacji.
W przygotowanym przez urząd miasta opracowaniu pt. „Udział dzielnic”,
na którym oparliśmy się tworząc nasz
materiał, takie zestawienie widnieje,
ale kwoty przypisane poszczególnym
dzielnicom wyliczono według wskaźnika procentowego liczby ludności;
tzn., że jeżeli mieszkańcy np. Kłokocina stanowią 2 proc. łącznej liczby
mieszkańców Rybnika to dzielnicy tej
przypisano również 2 proc. kwoty uzyskanej przez magistrat z tytułu udziału

nie na przedświątecznych kiermaszach.
Teraz kartki okolicznościowe, zaproszenia, bileciki, wyroby z witrażu, gliny, wikliny, drewna czy filcu można tu kupić
przez cały rok. Za darmo wszystko pięknie zapakujemy, myślimy też o wprowadzeniu w przyszłości poczty kwiatowej – mówi Agata Marszałek, kierownik
WTZ nr 1 i pomysłodawczyni centrum.
Wypożyczalnia i centrum prezentowe otwarte są od poniedziałku do
piątku, od godz. 9 do 15. Szczegółowe
informacje na temat sprzętu rehabilitacyjnego oraz dostępnych wyrobów
można uzyskać pod numerem telefonu
32 42 37 414. 		
(D)

w podatku dochodowym od osób fizycznych. Oto pełne zestawienie tak
wyliczonych kwot:
Boguszowice Osiedle – 15.481.617
zł; Boguszowice Stare – 11.351.881 zł;
Chwałęcice – 2.759.681 zł; Chwałowice – 10.784.287; Golejów – 3.464.281;
Gotartowice – 5.382.358 zł; Grabownia – 1.174.333; Kamień – 6.556.690 zł;
Kłokocin – 3.914.442; Ligota – Ligocka
Kuźnia – 6.028.240 zł; Maroko-Nowiny
– 26.990.076 zł; Meksyk – 3.894.870 zł;
Niedobczyce – 18.221.727 zł; Niewiadom – 6.791.557; Ochojec – 3.151.126
zł; Orzepowice – 5.401.930 zł; Paruszowiec-Piaski – 6.537.118 zł; Popielów
– 4.912.625 zł; Radziejów – 2.759.682;
Rybnicka Kuźnia – 5.147.491; Rybnik-Północ – 10.784.287 zł; Smolna
– 9.805.677 zł; Stodoły – 880.749 zł;
Śródmieście – 10.627.710 zł; Wielopole
– 2.935.831 zł; Zamysłów – 5.088.774 zł;
Zebrzydowice – 4.893.052 zł.
(WaT)

Doczekali się dotacji
Po trwającym ponad rok oczekiwaniu do 240 właścicieli budynków jednorodzinnych dotarła informacja, iż
otrzymają unijne dofinansowanie do
montażu odnawialnych źródeł energii.
Wnioski złożyli w kwietniu ubiegłego
roku, w czasie naboru zorganizowanego wspólnie przez Biuro Subregionu
Zachodniego i nasz magistrat.
O dotacje do proekologicznych inwestycji swoich mieszkańców zabiegało wspólnie 10 miast i gmin z naszego
subregionu pod auspicjami Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Gdy teraz
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs grantowy, okazało się, że w
ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projekt subregionu
zachodniego „Łączymy z energią” otrzyma dofinansowanie sięgające ponad 20,5
mln zł. Na tę kwotę składają się środki po-

Miasto w skrócie

chodzące z budżetu Unii Europejskiej, ale
i budżetu państwa. Łączna kwota dotacji
przeznaczona dla mieszkańców Rybnika
to nieco ponad 4,4 mln zł. – Dofinansowania w wysokości do 100 proc. kosztów
kwalifikowanych będą przeznaczone
na montaż w domach jednorodzinnych
kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła – mówi Piotr
Kuczera, prezydent miasta Rybnika.
Urząd miasta przypomina wszystkim
beneficjentom tego projektu, że montażu instalacji OZE będzie można dokonać
dopiero po podpisaniu umowy grantowej z Biurem Subregionu Zachodniego,
co będzie możliwe w najbliższych tygodniach. Realizacja projektu „Łączymy
z energią” ma na celu zastąpienie odnawialnymi źródłami energii urządzeń produkujących ciepło i prąd, ale emitujących
zbyt dużo CO2 i pyłu PM10.
(WaT)

Aneta Filipowska (26 lat) jest od
maja komendantką Hufca Ziemi
Rybnickiej ZHP. W czasie wyborów,
które odbyły się w połowie kwietnia
podczas zjazdu hufca, była jedynym
kandydatem. W głosowaniu wzięły udział 54 osoby – instruktorzy,
funkcyjni, czyli m.in. drużynowi oraz
przedstawiciele władz hufca.
Pochodzi z Jejkowic, ale obecnie
mieszka w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie wywędrowała za mężem. Harcerką została
w 2008 roku, przystępując do drużyny
harcerskiej działającej w sąsiednich Gaszowicach. Cztery lata później została
jej drużynową, a w 2015 roku przewodniczącą komisji rewizyjnej hufca.
Pytana o plany nowa komendantka
zapowiada odnowienie współpracy
ze skautami ze Szkocji, która wiele lat
temu została zainicjowana za sprawą druhny Klary Szymańskiej, żony
przedwojennego komendanta rybnickiego hufca, która w czasie wojny wyemigrowała do Edynburga. Po latach
przekazała ona oszczędności życia na
budowę domu zucha, który powstał na
terenie ośrodka obozowego naszego
hufca w Wapienicy koło Bielska-Białej.
Aneta Filipowska zamierza także zintegrować kadrę instruktorską i nawiązać
współpracę z innymi hufcami ZHP.
Dziś w ramach Hufca Ziemi Ryb-

WACŁAW TROSZKA

Nowa
komendantka

Aneta Filipowska od maja kieruje pracą
Hufca Ziemi Rybnickiej ZHP

nickiej działa 13 drużyn harcerskich,
5 gromad zuchowych oraz 4 kręgi
instruktorów i harcerskiej starszyzny,
w sumie 522 harcerzy. Wśród drużyn są
3 specjalistyczne: 6. Harcerska Drużyna
Żeglarska oraz działające w Gotartowicach: 13. Ratownicza Drużyna Harcerska i 16. Drużyna Pożarnicza.
Poprzednia komendantka hufca
Martyna Kowacka, której czteroletnia kadencja dobiegła końca, pracuje
obecnie w Kwaterze Głównej ZHP jako
rzecznik prasowy.
(WaT)

NOWY DYREKTOR PSYCHIATRYKA
Bogdan Łaba został 5 czerwca powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego na stanowisko dyrektora Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Po wygraniu
konkursu zastąpił odwołanego przez
władze województwa w kwietniu Andrzeja Krawczyka, który dyrektorował
w psychiatryku przez 10 lat. Jak informuje rzecznik prasowy szpitala Ryszard
Kamała, Bogdan Łaba ma sprecyzowaną koncepcję rozwoju psychiatryka.
Planuje m.in.: rekonstrukcję szpitalnych
oddziałów, restrukturyzację ekonomiczno-finansową placówki i modernizację systemu ogrzewania.
O ETYCE W BIZNESIE
11 czerwca w Kampusie na Wydziale
Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się druga konferencja poświęcona komunikacji i etyce w biznesie
oraz w administracji publicznej. Wzięli w
niej udział przedstawiciele świata nauki,
biznesu oraz samorządowcy.
PLAGA NIESZCZĘŚĆ
Tragicznie rozpoczęły się tegoroczne
wakacje. W ciągu czterech dni od 21
do 24 czerwca zginęło w Rybniku pięć
osób. W piątek 21 czerwca ok. godz. 16
na ul. Gliwickiej w Ochojcu (w tej dzielnicy nazywa się on Rybnicką), po zderzeniu z osobówką zginął 39 letni motocyklista – strażak z Rydułtów, który uderzył centralnie w drzwi pasażera, nadjeżdżającego z przeciwka i skręcającego
w lewo BMW. Dwa dni później w niedzielę 23 czerwca około godz. 9.15 na ul.
Wyzwolenia 67-letni kierowca śmiertelnie potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 76-letnią kobietę. Tego
samego dnia w Popielowie w czasie
interwencji policjantów zmarł 34-letni
mężczyzna, który wcześniej miał wchodzić ludziom na posesje. Świadkowie
jego dziwnego zachowania podejrzewają, że mógł być pod wpływem środków odurzających. Prokuratura, która
zarządziła sekcję zwłok zwraca uwagę,
że tracącemu przytomność mężczyźnie
policjanci zdjęli kajdanki i próbowali
pomóc. W poniedziałek 24 czerwca doszło do kolejnych dwóch tragedii. Najpierw rano w lesie między stacją Paruszowiec a przejazdem w Kamieniu, pod
kołami pociągu relacji Bohumin – Katowice zginął 80-letni mężczyzna. Później,
około godz. 13.30 na placu manewrowym ośrodka egzaminowania kierowców (WORD) w sąsiedztwie elektrowni,
w czasie egzaminu, będąca sama
w samochodzie 68-letnia mieszkanka
powiatu mikołowskiego straciła panowanie nad toyotą yaris i najpierw potrąciła, a potem najechała na 35-letniego
egzaminatora z Łazisk, który zginął na
miejscu. Okoliczności wszystkich tych
zdarzeń wyjaśnia policja i prokuratura.
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Drogowiec rybnicki
W ciągu najbliższego miesiąca, a może nawet nieco dłużej, kierowcy
muszą się liczyć z utrudnieniami związanymi z ruchem wahadłowym
na ul. Wodzisławskiej, w okolicy nowego ronda na skrzyżowaniu z ul.
Hetmańską.
ROZKUWAJĄ
WODZISŁAWSKĄ

Na największym obiekcie, czyli
400-metrowej estakadzie nad torowiskami między ulicami Chwałowicką
a Jankowicą, zetknęły się już nasuwane
betonowe elementy konstrukcji jezdni.
Pozostaje dostosowanie docelowego
układu drogowego w okolicy drogowych
węzłów do zbudowanych obiektów, co
jest możliwe dopiero po zakończeniu robót mostowych. Takie łączone, równoległe roboty mostowo-drogowe trwają na
ulicach Chwałowickiej i Boguszowickiej
i w okolicy pozostałych węzłów drogowych. Kontynuowane są też roboty wykończeniowe na drogach łączących węzły
z powstającą trasą główną.
OBWODNICA PRZEJEZDNA
JESIENIĄ
Na drodze śródmiejskiej, gdzie już
wcześniej wykonana została kanalizacja deszczowa, zakończono budowę
nasypu i rozpoczęto roboty związane
ze wzmacnianiem gruntu nasypowego
i układaniem warstw konstrukcyjnych.
Kształt nowej drogi wraz z układem kanalizacyjnym powinien być widoczny
za dwa, trzy miesiące. Najdalej w październiku powinno się udać przywrócić ruch na Obwiedni Południowej, by

ROWEROWA NA FINISZU,
WORYNY I CHODNIKI W TRAKCIE
W połowie lipca, nieco przed planowanym czasem, powinna zostać oddana do użytku zrealizowana w tej chwili
w 70 proc. droga rowerowa wzdłuż ul.
Żorskiej.
Na budowanej ul. Woryny wykonana została kanalizacja deszczowa
i okablowanie pod oświetlenie uliczne,
przygotowywane są prace związane ze
wzmocnieniem gruntu i budową konstrukcji drogi, a całość powinna być gotowa we wrześniu.
Trwają roboty chodnikowe na ulicach Żorskiej (równolegle z budową
ścieżki rowerowej), Boguszowickiej i na
ul. Piasta. W istniejącym śladzie wymieniana jest nawierzchnia i krawężniki na
tyle solidnie, by mogły one służyć przez
dobre parędziesiąt lat.

i

DROGOWE PRZETARGI
Na początek lipca planowane jest
rozstrzygnięcie przetargu, a następnie
podpisanie umowy na budowę łącznika ul. Giedroycia (dawna ul. Drzymały)
z ul. Brzezińską w dzielnicy Meksyk. To
teren przyszłych inwestycji, m.in. Tesko
Steel, gdzie obecnie
dojeżdża się marną drogą gruntową (około 700
m). Jeśli wszystko przebiegać będzie zgodnie
z planem, nowa solidna
nawierzchnia
łącznika powstanie jeszcze
w tym roku
Ogłoszono też przetarg na przebudowę
kolejnego fragmentu
ul. Rudzkiej.
(r)
WACŁAW TROSZKA

aktualności

– Musimy przystosować fragmenty ul. Wodzisławskiej do gabarytów
ronda, będącego częścią węzła budowanej drogi regionalnej Racibórz
– Pszczyna. Drogę i chodnik trzeba poszerzyć oraz przełożyć instalacje. Ulica
Wodzisławska przeszła sześć lat temu
przebudowę, a teraz wykonawca musi
tę solidną konstrukcję rozkuć – mówi
naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel.
Gotowa jest jedna ćwiartka, trwają
prace na drugiej, a następnie wahadło
przeniesione zostanie na drugą stronę
ronda.
Postęp robót na największej inwestycji drogowej jest duży i wszystko
wskazuje na to, że zakończenie robót
budowlanych do końca roku jest jak
najbardziej realne. Praktycznie gotowa
jest konstrukcja wszystkich obiektów
inżynieryjnych, wykonawców czekają tylko wymagające większej liczby
pracowników roboty wykończeniowe, czyli układanie tzw. galanterii betonowej (chodników, krawężników,
barierek) oraz roboty bitumiczne, tj.
asfaltowanie, a po nich malowanie
oznakowania poziomego; prace te
potrwają prawdopodobnie do połowy
listopada.

JEZDNIE SIĘ SPOTKAŁY

prace na drodze śródmiejskiej mogły
toczyć się równolegle z pracami na
drodze Racibórz – Pszczyna. Jak mówi
naczelnik Hawel, w kontekście niepokojących wiadomości z budowy autostrad, mamy szczęście, że naszą drogę
regionalną buduje jedna z ostatnich
polskich firm, która za punkt honoru
wzięła sobie zakończenie tej inwestycji,
jej rozliczenie i oddanie do użytkowania. Ale czas pokaże…

Na terenie budowy nowego mostu i ronda w ciągu
Obwiedni Południowej
pojawiła się dość niezwykła konstrukcja z blachy
falistej. Jak się okazuje to
element konstrukcyjny
przyszłego mostu. To nad
nim usypany zostanie
nasyp, na którym z kolei
drogowcy zbudują rondo
Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl
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Podsumowali pierwszy krok
7 czerwca w Zabytkowej Kopalni
„Ignacy” z udziałem m.in. ekspertów
z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz z Instytutu Rozwoju Miast
i Regionów odbyła się konferencja
podsumowująca trzyletni projekt
„Rewitalizacja miasta – nowa energia
rybnickiej tradycji”. Organizowane
przez magistrat działania obejmowały pięć dzielnic: Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski i Śródmieście.
– To, o czym tutaj mówimy, to dopiero pierwszy krok. Rewitalizacja to nie są
trzy lata realizacji tego projektu, ona będzie trwać nadal. Skończył się jeden projekt, ale już realizujemy w dzielnicach
następny. Jak widać za oknem (modernizacja zabudowań szybu Kościuszko),

podjęliśmy też działania inwestycyjne,
które mają się przyczynić do rewitalizacji tej jednej z pięciu objętych projektem
dzielnic, by zgodnie z jego założeniem
zachować dziedzictwo minionych pokoleń i wykorzystać je na cele kulturalne
– mówił w Niewiadomiu wiceprezydent
Piotr Masłowski. Zauważył też, że wartość zakończonego projektu to niespełna 3,5 mln zł, a to mniej więcej tyle, ile
potrzeba na kompleksową modernizację jednego tylko familoka na robotniczym osiedlu przy ul. Przemysłowej na
Paruszowcu, a takich budynków jest tam
25. W swoim wystąpieniu wspomniał też
o roli organizacji pozarządowych, które
zaangażowano do różnego rodzaju
działań z udziałem mieszkańców dzielnic objętych projektem (Chwałowice,

Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Śródmieście), a także o wprowadzeniu w klasach czwartych szkół
podstawowych edukacji regionalnej.
W ramach tych lekcji uczniowie z innych
dzielnic odwiedzili m.in. Paruszowiec-Piaski i dowiedzieli się o funkcjonującej
tam przed laty Hucie Silesii.
– Ten projekt spowodował, że takie
dzielnice jak Niewiadom stały się bliższe
miastu. Na pierwszej konferencji, inaugurującej ten projekt, która odbyła się
również tutaj, niektórzy nasi radni robili
sobie zdjęcia, bo byli tu, w Niewiadomiu, pierwszy raz w życiu – mówił Piotr
Masłowski.
O rewitalizacji rybnickich dzielnic napiszemy szerzej w sierpniowym wydaniu „GR”. 			
(WaT)

NOWY DUSZPASTERZ DAR

PIESZO NA JASNĄ GÓRĘ

Rybnickie duszpasterstwo akademickie poprowadzi nowy
duszpasterz ks. Wojciech Iwanecki. Pełniący dotychczas tę
funkcję ks. Krzysztof Nowrot, awansował i został mianowany
archidiecezjalnym duszpasterzem akademickim oraz rektorem kościoła akademickiego w krypcie katowickiej katedry.
Pochodzący z Pszowa ks. Iwanecki (32 lata) jest absolwentem
„Powstańców”, a w rybnickiej szkole muzycznej szlifował grę
na klarnecie. Dwa lata temu głosił rekolekcje w Kościółku Akademickim na górce. – Przede wszystkim nie jest obcy naszemu
środowisku. A studentom zaangażowanym w DAR już w czasie
rekolekcji wyznaczył zadania, które do dziś realizują, żywo i starannie angażując się w liturgię – mówi żegnający się z Rybnikiem
(m)
ks. Krzysztof Nowrot.			

31 lipca z bazyliki św. Antoniego wyruszy 74. piesza
pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku pątnikom z Rybnika, Żor, Pszowa, Rydułtów, Wodzisławia, Jastrzębia-Zdroju
i wielu innych okolicznych miejscowości przyświecać będzie hasło „Z Maryją w mocy ducha”.
Zapisy chętnych do udziału w tej pielgrzymce archidiecezjalnej prowadzone są w centrum pielgrzymkowym przy nowej parafii Matki Bożej Częstochowskiej (Nowiny, ul. Pilarczyka 5) i w biurze podróży San Antonio (dom towarowy Hermes,
ul. Chrobrego 6) oraz w kancelariach poszczególnych parafii
(m.in. św. Antoniego w Śródmieściu i św. Jadwigi Śląskiej na
Nowinach). Wpisowe, podobnie jak przed rokiem, wynosi 40
zł (plus 20 zł za transport bagażu), dzieci i młodzież: 35 zł (20
zł za bagaż). Więcej informacji na stronie internetowej (www.
pielgrzymka.rybnik.pl). Na Jasną Górę pątnicy dotrą w sobotę
3 sierpnia. Po raz drugi poprowadzi ich tam ks. Paweł Zieliński,
wikariusz z parafii MB Częstochowskiej.
(S)

Serdeczne podziękowanie dla rodziny, przyjaciół,
krewnych, znajomych, sąsiadów, delegacji OSP
z dzielnicy Popielów oraz wszystkim tym, którzy dzielili
z nami smutek i żal oraz uczestniczyli w Mszy Świętej
i ceremonii pogrzebowej

śp. Erwina Hamrosa
składają
żona oraz córka i syn z rodzinami

Serdeczne podziękowania
krewnym, przyjaciołom, znajomym,
delegacji Klubu Sportowego ROW Rybnik
oraz wszystkim, którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej
oraz okazali wyrazy współczucia i wsparcia po śmierci

śp. Henryka
Tomaszewskiego
składają żona Teresa,
córka Karolina, syn Lech z rodzinami

„Nie jesteś nieobecna, jesteś tylko niewidoczna
Patrzysz oczyma pełnymi uśmiechu w oczy pełne łez”
Prezydentowi Miasta Rybnika, Dyrektorowi, Gronu
Pedagogicznemu i Absolwentom Zespołu Szkół nr 1
im. Powstańców Śląskich w Rybniku,
Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Członkom Zarządu Głównego ZNP
oraz Delegacjom Zarządu Okręgu Śląskiego
i Zarządów Oddziałów ZNP, Pracownikom oświaty,
wszystkim Koleżankom, Kolegom, znajomym,
sąsiadom, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
okazali wiele serca,
życzliwości i współczucia oraz duchowego wsparcia
w trakcie uroczystości pogrzebowej

śp. Krystyny Palicy-Piekarz
serdeczne podziękowania
składają mąż i syn z rodziną
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W Kamieniu znów można się kąpać
20 czerwca, w Boże Ciało do
dyspozycji mieszkańców oddano
nowe kąpielisko urządzone na
terenie ośrodka w Kamieniu.

życie miasta

To drugie w mieście tzw. kąpielisko naturalne. Pierwsze przed rokiem
urządzono na Pniowcu – bocznym
zbiorniku Zalewu Rybnickiego, gdzie
wcześniej funkcjonowało popularne
wśród okolicznych mieszkańców dzikie kąpielisko. W Kamieniu urządzono
je w niecce dawnego basenu. Absolutną nowością jest piaszczysta plaża,
która zastąpiła betonowe płyty. Są też
tarasy, na których można rozłożyć koc
czy kąpielowy ręcznik, zaś całość okala
nowa ścieżka pieszo-rowerowa z równą asfaltową nawierzchnią, idealna dla
rowerzystów, rolkowców, deskorolkowców, wrotkarzy itp.
– Zgodnie z moimi zapowiedziami
Kamień wraca na mapę Rybnika jako
miejsce sportu i rekreacji. Sukcesywnie
uzupełniamy infrastrukturę miejskiego
ośrodka – działa pluskadełko, są nowe
place zabaw, jest pumptrack (tor terenowy) dla rowerzystów, odnowione
boisko wielofunkcyjne, są toalety kontenerowe, pojawia się coraz szersza
oferta gastronomiczna i wreszcie znowu mamy się gdzie w Kamieniu kąpać
– mówi prezydent Piotr Kuczera.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przyznaje, że inspiracją do
działania było dobre przyjęcie przez
mieszkańców naturalnego kąpieliska,
które miasto urządziło na stawie Pniowiec położonym między Chwałęcicami a Stodołami. Okazało się też, że po

kilku latach od skanalizowania przez
miasto dzielnicy Kamień woda w potoku zasilającym duży akwen ośrodka
jest wystarczająca czysta, by można się
było w niej kąpać. Woda jest tu zdecydowanie czystsza niż przed dziesięciu
laty, gdy po raz ostatni w Kamieniu
funkcjonował podobny do ówczesnej
Rudy basen kąpielowy.
Nowe kąpielisko urządzono, modernizując tylko istniejącą infrastrukturę
– betonowe płyty przykryto piaszczystą plażą (na betonie rozłożono wcześniej sztuczną trawę i geowłókninę,
a dopiero później nawieziono 3.250
ton piasku), na betonowych schodach
urządzono tarasy do leżakowania
z desek kompozytowych; powstała też
tzw. sucha plaża do zabaw dla dzieci.
Akwen otaczają zasadzone dopiero co
żywopłoty z grabów oraz gabiony, zainstalowano również efektowne oświetlenie nowych elementów.
– Ośrodek rekreacyjny w Kamieniu
ma ponad 30 hektarów powierzchni.
Staramy się stworzyć tu bazę do wypoczynku weekendowego, ale też tego
w dni powszednie. Ludziom do relaksu i odpoczynku jest potrzebna przestrzeń i swoboda, a tutaj wszystko to
można znaleźć, więc Kamień jest skazany na sukces. Będziemy też starać
się, by stał się ośrodkiem całorocznym
– podsumowuje dyrektor MOSiR-u Rafał Tymusz.
Koszt całościowy tegorocznej inwestycji to blisko 3,4 mln zł.
Najtrudniejszym problemem do rozwiązania okazała się kwestia poboru

Kąpielisko w Kamieniu
Cały ośrodek będzie otwarty od
6 do 23, natomiast samo kąpielisko z dyżurującymi ratownikami
będzie czynne siedem dni
w tygodniu od 9 do 18. Po godz.
18 będzie się można kąpać już
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Ceny biletów: normalny – 5 zł;
ulgowy – 3 zł; dzieci do lat 4
wstęp wolny!

WACŁAW TROSZKA

W miejscu starych betonowych schodów zbudowano praktyczne tarasy z efektowną iluminacją, więc po zachodzie słońca miejsce to nabiera nowego blasku.
Mieszkańcy już je polubili

opłat za korzystanie z nowego kąpieliska, które jest częścią dużego kompleksu rekreacyjnego obejmującego m.in.
plenerową siłownię i wybudowane
w ramach budżetu obywatelskiego
ogólnodostępne, darmowe pluskadełko. Ostatecznie zdecydowano,
że osoby, które kupią bilety na kąpielisko, otrzymają praktyczne opaski na
rękę. Jak informuje rzecznik prasowy
magistratu Agnieszka Skupień, takie
rozwiązanie przyjęto tymczasowo
w porozumieniu ze społecznością lokalną i radą dzielnicy i w razie potrzeby
system ten będzie modyfikowany. – Roboty było mnóstwo, a inwestycja dla
mojej firmy była pionierska, bo zakładała remont, a jednocześnie przygotowanie nowego kąpieliska. Z kolei krótki
termin realizacji narzucał nam duży
reżim w pracy nad tym obiektem. Jako
firma z Rybnika osobiście traktujemy
ten ośrodek, bo przecież my też będziemy z niego korzystać – mówi Tomasz
Trepka z firmy Inżbud, która realizowała
inwestycję.
(WaT)
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Pięcioro rybnickich maturzystów zakończyło pracę w Młodzieżowej Radzie
Miasta Rybnika. – To było niezwykle ciekawe doświadczenie. Kontynuowaliśmy
projekty rozpoczęte przez naszych poprzedników, ale też dodaliśmy coś nowego
od siebie – podsumowuje Sabina Naczyńska, maturzystka z Ekonomika.
W radzie pracowała trzy lata. Najpierw
była szeregowym radnym, później wiceprzewodniczącą, a ostatnio przewodniczącą MRM i z żalem kończy swoją
kadencję. – Nauczyłam się tutaj wielu
cennych umiejętności, które z pewnością
wykorzystam w przyszłości – otwartości
w kontaktach z innymi ludźmi, szacunku
do odmiennych punktów widzenia i poglądów, cierpliwości również do samej

siebie oraz profesjonalizmu w wystąpieniach publicznych – wylicza Sabina, która
28 maja w urzędzie miasta poprowadziła
swoją ostatnią sesję. W jej trakcie podsumowano m.in. 4. Rybnickie Dni Integracji
oraz dwie rybnickie inicjatywy, z których
szczególnie dumna jest przewodnicząca
MRM. To uczniowski budżet partycypacyjny oraz rabatowa karta MRM, dzięki której
już 24 partnerów oferuje zniżki na swoje

usługi najlepszym rybnickim uczniom
(średnia minimum 4,50). Za poświęcony
czas, pracę i zaangażowanie podziękował
też kończącym kadencję radnym wiceprezydent Wojciech Świerkosz. – To miasto jest bogatsze dzięki temu, że aktywnie bierzecie udział w jego życiu, nawet
jeżeli nie jesteście jego mieszkańcami,
a jedynie uczniami – mówił. Wiceprezydent Świerkosz zaapelował też do radnych
o mobilizowanie środowiska młodych ludzi w każdych kolejnych wyborach, gdyż
te ostatnie pokazały, że frekwencja w najmłodszej grupie wyborców była wyjątkowo niska. – Udział w wyborach powinien
być dla was ważny – apelował wiceprezydent. 			
(S)

Ostatnie zdjęcie Młodzieżowej Rady Miasta
Rybnika w takim składzie

SABINA HORZELA-PISKULA

Rada w okrojonym składzie

11 czerwca Stefania Forreiter została nową przewodniczącą Rybnickiej Rady Seniorów. Jednogłośny wybór poprzedziło głosowanie
wniosku o wotum nieufności wobec
dotychczasowej
przewodniczącej
Jolanty Groborz.
W uzasadnieniu wniosku o wotum
nieufności i odwołanie przewodniczącej RRS czytamy m.in., że kierowała ona
radą w sposób niezgodny ze statutem,
nie respektowała przyjętego jednogłośnie planu pracy RRS, nie współpracowała z wiceprzewodniczącą rady
i podejmowała decyzje bez szerszej
konsultacji. Zastrzeżenia budził też
sposób prowadzenia sesji (16 maja
Jolanta Groborz opuściła salę sesyjną
po niekorzystnym dla niej głosowaniu
nad porządkiem obrad) oraz dyżurów
RRS, które zdaniem wnioskodawców
sprowadzono jedynie do wypisywania kart seniora. W tajnym głosowaniu
wniosek o odwołanie poparli wszyscy
obecni na sesji radni (9 z 15 członków
RRS). Jolanty Groborz zabrakło, ale
przewodniczącą można było odwołać nawet pod jej nieobecność. W tej
sytuacji sesję prowadziła ówczesna
wiceprzewodnicząca RRS Stefania Forreiter. – Wotum nieufności zgłoszono,
kiedy byłam na szkoleniu dla seniorów.

To, co zrobiłam w ciągu tych pięciu lat,
rybniccy seniorzy oceniają dobrze i są
zaskoczeni moim odwołaniem z dnia
na dzień. Ja również jestem zaskoczona, choć wiem, że formalnie było
ono możliwe – mówi Jolanta Groborz
i dodaje: – Współpracowałam z moim
zastępcą, bo byliśmy postrzegani
jako zgrany duet, który się sprawdził.
Z wiceprzewodniczącą nie umiałam
nawiązać współpracy – przyznaje. Jolanta Groborz została przewodniczącą pierwszej w historii miasta RRS po
wyborach w listopadzie 2014 roku;
do kolejnej trafiła decyzją prezydenta
miasta, który do pracy w RRS wytypował trzy osoby. W listopadzie 2018 została wybrana przewodniczącą drugiej
kadencji RRS. Mimo odwołania nadal
mogła pracować w radzie, ale podczas
niedawnych dni seniora poinformowała o rezygnacji z członkostwa w RRS.
– Proszę napisać, że traktowałam radę
jak rodzinę, której tutaj w Rybniku nie
miałam – mówi.
11 czerwca seniorzy wybrali też
nowego przewodniczącego RRS. Po
tym, jak na kandydowanie nie zgodzili się m.in. byli radni miejscy Andrzej
Oświecimski i Henryk Ryszka, w tajnym
głosowaniu jednogłośnie wybrana została Stefania Forreiter. – Nie chciałam

SABINA HORZELA-PISKULA

Zmiany w radzie seniorów

Była już przewodnicząca Rybnickiej Rady
Seniorów Jolanta Groborz (z lewej) i nowa
przewodnicząca Stefania Forreiter

objąć tej funkcji, bo mam sporo obowiązków, głównie w Radzie Dzielnicy
Śródmieście, gdzie jestem przewodniczącą zarządu – mówi. Podjęła jednak
wyzwanie i już planuje. – Chcemy m.in.
nawiązać współpracę ze wszystkimi
radami dzielnic, by dotrzeć do działających w różnych punktach miasta
miejsc z aktywnymi seniorami, tworząc
w ten sposób senioralną mapę, ale też
by wszędzie tam zaprezentować RRS.
Planujemy też odwiedzać domy opieki.
Będziemy nagłaśniać Senioralne Centrum Telefoniczne, które w przyszłym
roku powstanie w Rybniku. Oczywiście
nie zrezygnujemy z seansów Kina Seniora i spotkań w TZR, ale nie będziemy
już na nich skupiać całej swojej uwagi –
zapowiada nowa przewodnicząca. (S)
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W pierwszym zmodernizowanym budynku dawnego szpitala Juliusz funkcjonuje już Centrum Usług
Wsparcia Rozwoju Rodzin. Gospodarzem tego miejsca jest Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
działa tam także filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, są również prowadzone zajęcia w ramach
Rybnickiej Akademii Rodziny.

Nowoczesne i przestronne wnętrza
dawnej siedziby oddziału dermatologii
stwarzają komfortowe warunki do pracy z rodzinami. Aby pomagać osobom
w trudnych sytuacjach życiowych, potrzeba ku temu przyjaznej i dostosowanej przestrzeni – a tej dla rybnickiego
ORPZ od lat brakowało (poprzednia siedziba ośrodka mieściła się w tzw. „kostkach” przy ul. Floriańskiej, gdzie było
tylko kilka pomieszczeń, zdecydowanie
za ciasnych na prowadzenie spotkań
rodziców biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej). – To
miejsce stworzono przede wszystkim dla
klientów korzystających z różnych form
wsparcia. Pierwsze doświadczenia są pozytywne. Cieszymy się, że rodziny mają
wygodne warunki do kontaktów i pracy

indywidualnej bądź grupowej – mówi
Arkadiusz Andrzejewski, dyrektor ORPZ.
Oferta jest bardzo bogata, a propozycji
wciąż przybywa. Rybnicka Akademia
Rodziny zaprasza do korzystania z tera-

W nowej siedzibie Ośrodka Pieczy Zastępczej,
urządzonej w dawnym szpitalnym budynku,
specjaliści mogą prowadzić niełatwe przecież
zajęcia i spotkania w bardzo przyjaznych
wnętrzach. Na zdjęciu od lewej: dyrektor
placówki Arkadiusz Andrzejewski, prezydent
Piotr Kuczera i jego zastępca odpowiedzialny
za funkcjonowanie w mieście pieczy zastępczej
i pomocy społecznej Piotr Masłowski

WACŁAW TROSZKA

Juliusz dla rodzin

pii, mediacji, pomocy psychologicznej,
poradnictwa rodzinnego, grup wsparcia
oraz różnych warsztatów rozwojowych,
w tym doskonalącej umiejętności wychowawcze „Szkoły dla Rodziców” (informacje na temat oferty RAR tel. 570 666 183,
efs.orpz@gmail.com). Warto zgłaszać się
nawet z mniejszymi lub dopiero pojawiającymi się trudnościami – bo wsparcie

i profilaktyka są z pewnością lepsze niż
radzenie sobie z poważnymi kryzysami.
Swoje miejsce w Juliuszu znalazły także
rodziny zastępcze, które spotykają się tu
we własnym gronie. – To ważna inicjatywa, która odbywa się w weekendy, bez
naszej (ORPZ) ingerencji. Czasem jedna
rodzina „przepracowała” jakiś problem
i może doradzić tym, którzy się z daną
trudnością właśnie zmagają – mówi Arkadiusz Andrzejewski i zwraca uwagę,
że niestety w naszym mieście brakuje
rodzin zastępczych. – Noworodki zostawiane w szpitalach to około 5 procent
spośród wszystkich dzieci czekających
na opiekę. Poszukujemy kandydatów
gotowych zająć się dziećmi kilkuletnimi,
najczęściej rodzeństwami, dla których
znalezienie rodziny adopcyjnej jest bardzo trudne. Chętnie przyjmiemy osoby
z doświadczeniem i wiedzą, które
w swoim życiu spełniły się w roli rodzica.

Wiceprezydent
Piotr Masłowski:
– W Rybniku mało kto zdaje sobie
sprawę z faktu, że w pieczy zastępczej, czyli poza swoimi naturalnymi
rodzinami, a zatem m.in. w rodzinach zastępczych i w różnego rodzaju placówkach i ośrodkach, przebywa łącznie blisko 500 nieletnich
rybniczan.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8
w Kamieniu zwyciężyli w rowerowej rywalizacji na dojazdy do szkoły. Wymyśloną
w Gdańsku akcję „Rowerowy maj” zorganizowano w naszym mieście po raz trzeci.
Odnotowuje się każdy jeden przyjazd
ucznia do szkoły na rowerze lub hulajnodze i
z powrotem, a procentowy przelicznik odnoszący się do liczby wszystkich uczniów danej
placówki pozwala dużym i małym szkołom
konkurować ze sobą na równych prawach.
Głównym celem akcji jest spopularyzowanie
roweru jako praktycznego środka lokomocji,
konkurencyjnego wobec samochodu i autobusu.
Jak informuje były już oficer rowerowy Jan Fiałkowski z urzędu miasta, w akcji
wzięło udział 18 podstawówek. W skali
miasta rowerowa frekwencja wyniosła prawie 30 proc. Byłaby pewnie wyższa, ale w
maju pogoda była rowerzystom wyjątkowo
nieprzychylna. Zwycięska szkoła z Kamienia uzyskała wynik 67,5 proc. i 13 czerwca
w czasie uroczystego podsumowania „Rowerowego maja” na boisku tej placówki

Zwycięscy rowerzyści z P nr 28 w Kamieniu

jej dyrektorka Joanna Porszke odebrała
z rąk prezydenta Piotra Kuczery nagrodę
pieniężną w wysokości 3 tys. zł. 2 tys. zł
i 1 tys. zł otrzymały dwie kolejne szkoły w
klasyfikacji, czyli Szkoła Podstawowa nr 37 w
Ochojcu (55,97 proc.) i Szkoła Podstawowa
nr 27 w Chwałęcicach (46,55 proc.). Najlepiej
pedałujące klasy w każdej szkole otrzymały
nagrody grupowe – wejściówki na kąpielisko Ruda lub do Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, a najczęściej dojeżdżający do szkoły
uczniowie nagrody indywidualne: bidony,

peleryny i odblaski oraz akcesoria rowerowe
ufundowane przez miasto oraz sponsorów –
firmy rowerowe Unibike i Giant Polska.
– Tak naprawdę nie chodzi o to, kto wygrał, bo wybierając rower wszyscy zwyciężyliście – jesteście zdrowsi, macie więcej
energii, stajecie się bardziej odpowiedzialni i pewniejsi siebie. Brawo wy! – mówił
w Kamieniu prezydent Piotr Kuczera, dziękując też nauczycielom i rodzicom za pomoc
w wyrabianiu u młodzieży zdrowych nawyków. 		
(WaT)

JULIUSZ DO REMONTU

potrzebą, więc wiele wskazuje na to, że
nowych pokryć dachowych oba segmety doczekają się jeszcze w tym roku. Po
rozstrzygnięciu jednego z konkursów
grantowych miasto otrzymało dofinansowanie do gruntownej modernizacji
pawilonu Rafał. W urzędzie miasta
rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych, który
wygrało konsorcjum trzech firm z Turzy Śl. i Jejkowic. Projekt modernizacji
pawilonu Juliusz znalazł się natomiast
na tzw. liście rezerwowej i ma szansę
na dofinansowanie, o ile po realizacji
zwycięskich projektów, pozostaną jakieś oszczędności. – W konkursowym
projekcie dotyczącym pawilonu Juliusz założyliśmy, że wkład miasta wyniesie 7 mln zł. Za tę kwotę na pewno
zdołamy zabezpieczyć ten zabytkowy
budynek przed dalszą degradacją – zapowiada prezydent Piotr Kuczera i nie
wyklucza, że w przypadku braku unijnego dofinansowania (magistrat stara
się pozyskać 14 mln zł), jego modernizacja zostanie w całości sfinansowana
przez budżet miasta. W budynku Rafał
ma powstać nowoczesna wystawa poświęcona historii medycyny, natomiast
w Juliuszu tzw. Rogerium, prezentujące
świat śląskiej fauny i flory, którą Juliusz
Roger badał i dokumentował.
Miasto jest właścicielem zabytkowego, poszpitalnego kompleksu od roku
2015, gdy za przyzwoleniem rady miasta
przejęło go od starostwa powiatowego.
(WaT)

Budynek, w którym kiedyś funkcjonował szpitalny oddział dermatologii, to pierwszy z obiektów
dawnego szpitala, gruntownie
zmodernizowany przez miasto
przy wsparciu funduszy unijnych.

Teraz pora na remont głównego
szpitalnego kompleksu, czyli pawilonów Rafał (pierwszy od ul. Miejskiej)
i Juliusz. Jak zapewnia prezydent Piotr
Kuczera, oba zostaną wyremontowane
od piwnic po dachy, ale obecnie to właśnie remont dachów jest najpilniejszą

JACEK KRAKOS

Zapewnimy szkolenia i kompleksowe
wsparcie na każdym etapie współpracy –
wyjaśnia dyrektor Andrzejewski. Na koniec
2018 r. w Rybniku funkcjonowało 185 rodzin
zastępczych, a w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 388 dzieci. Liczba rodzin
zastępczych zmalała (w latach 2015-17 było
ich ponad 190). Choć to niełatwe wyzwanie,
może jednak przynieść wiele dobra, satysfakcji, a przede wszystkim da nieocenioną
pomoc dzieciom. Osoby zainteresowane
stworzeniem rodziny zastępczej prosimy
o kontakt z Ośrodkiem (ul. Miejska 13B,
tel. 32 42 40 435).
Małgorzata Tytko

WACŁAW TROSZKA

Uczniowie pedałowali do szkoły

Odnowiony i gruntownie zmodernizowany budynek dawnej dermatologii. To od niego
władze miasta rozpoczęły rewitalizację opustoszałego, zabytkowego dawnego szpitala,
zbudowanego z inicjatywy Juliusza Rogera

19

bez samochodów
Za nami doroczne Dni Rybnika, święto miasta i jego mieszkańców. Były stałe punkty
programu, jak Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira” czy sobotni koncert
gwiazd, ale i kilka niespodzianek, zwłaszcza jeśli chodzi o odświętne zagospodarowanie
miejskiej przestrzeni.
rodziców i opiekunów małych dzieci.
Te ostatnie były w siódmym niebie.
– Zamknięcie tej ulicy było swego
rodzaju testem, ponieważ w przyszłości rozważamy wyłączenie jej z ruchu
kołowego. Takie akcje mają pokazać,
czym może być miasto, że możemy
tworzyć miejsca przyjazne, dla ludzi
– mówi prezydent Piotr Kuczera. – Takie rozwiązania są trudne, bo rodzą
ograniczenia, ale chcemy oswajać
mieszkańców z myślą, że nie zawsze
będą mogli dojechać samochodem
pod same drzwi. Do takiej wygody są
przyzwyczajeni, a nawyki zmienia się

PROCESJA Z PATRONEM

ZAŚLUBINY PRZED PREZYDENTEM
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WACŁAW TROSZKA

Patronem Rybnika jest franciszkanin św.
Antoni Padewski, a nad miastem góruje bazylika mniejsza pod jego wezwaniem. To odbywający się w niej zawsze w niedzielę po 13
czerwca odpust parafialny jest uznawany za
święto Rybnika. W tym roku odpustowej sumie
w popularnym Antoniczku przewodził ks. biskup Adam Wodarczyk, a zaraz po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przeszli ulicami
miasta w procesji z figurą św. Antoniego, która
na co dzień zdobi ołtarz główny w neogotyckiej bazylice. 			
(WaT)

Procesja ulicami miasta z figurą patrona Rybnika
św. Antoniego to kulminacyjny punkt obchodów
święta naszego miasta

trudno, stąd nasze działanie i plaża
w centrum miasta – podkreśla prezydent.
Kilka kroków dalej na byłym placu parkingowym przy ul. Hallera na czas Dni
Rybnika urządzono wesołe miasteczko
z karuzelami i atrakcjami dla dzieci
i młodzieży w bardzo różnym wieku.
Bardzo ważnym dla samorządu akcentem tegorocznych Dni Rybnika były
obchody 25-lecia partnerskiej współpracy Rybnika i niemieckiego Dorsten.
Jubileuszowa uroczystość z udziałem
osób, które tę współpracę nawiązały,
odbyła się w magistracie.
(WaT)

W upalne, wczesne popołudnie 14 czerwca w ratuszu Piotr Kuczera tradycyjnie już udzielił ślubu młodej parze.
Tym razem małżeńską przysięgę przed prezydentem Rybnika złożyli
mieszkająca w Katowicach Marlena Zając i rybniczanin Jacek Pawliczek.
Choć świeżo upieczeni małżonkowie znają się już od kilkunastu lat, dopiero teraz zdecydowali się na wspólne życie. – Poznaliśmy się 17 lat temu na
zlocie motocyklowym w Szklarskiej Porębie, kiedy to ten młody człowiek
wjechał motocyklem do mojego namiotu. Wtedy go pogoniłam, każdy
z nas miał swoje życie, ale po dwunastu latach nasze drogi ponownie się
zeszły – wspomina pani Marlena, która pracuje w salonie samochodowym,
teraz jest w trakcie przeprowadzki do Rybnika. Pan Jacek prowadzi firmę
produkującą maszyny dla przemysłu spożywczego, a motocykle to wielka
pasja jego i żony, więc w wolnych chwilach biorą udział w zlotach i rajdach.
O tym, że ślubu udzieli im prezydent, dowiedzieli się na trzy tygodnie
przed ceremonią w Urzędzie Stanu Cywilnego, podczas której towarzyszyli im bliscy i znajomi. – Podróż poślubna? Oczywiście motocyklem pod
namiot! – zdradzają. 					
(D)

WACŁAW TROSZKA

Władze miasta wykorzystały okazję,
by przynajmniej część mieszkańców
przekonać, że pełne ludzi, tętniące życiem place i ulice to znacznie bardziej
przyjazne ludziom i atrakcyjne oblicze
miasta niż widok placów parkingowych i zapchanych samochodami ulic.
Koncert gwiazd na placu parkingowym w sąsiedztwie urzędu miasta
zorganizowano już po raz drugi, ale po
raz pierwszy na wyłączonej z powodu
koncertu z ruchu ul. Miejskiej (na wysokości magistratu) urządzono śródmiejską plażę, która stała się nieco egzotyczną, z racji lokalizacji, przystanią dla

Podczas tegorocznych Dni Rybnika przysięgę małżeńską przed prezydentem Piotrem Kuczerą złożyli Marlena Zając i Jacek Pawliczek

HYŻY, LISOWSKA, PERFECT
Koncert gwiazd polskiej sceny muzycznej w plenerze to
już tradycyjnie wydarzenie cieszące się największą popularnością w czasie kolejnych edycji Dni Rybnika. Tym razem
dla rybniczan i nie tylko zaśpiewali Grzegorz Hyży, Ewelina
Lisowska i niekwestionowani giganci, czyli Perfect z Grzegorzem Markowskim. Piosenki tej grupy to arcydzieła tak
w warstwie muzycznej, jak i tekstowej. Na koniec zabrzmia-

ły nieśmiertelne przeboje Perfectu „Chcemy być sobą” i „Nie
płacz Ewka”, zaliczane do kanonu polskiej transformacji
ustrojowej lat 80. i 90. minionego wieku.
Zanim jednak na scenie pojawiły się gwiazdy, wystąpili młodzi artyści z działającej w Jaworznie Fabryki Talentów, m.in. śpiewająca rybniczanka Elizabeth Pryka. Z kolei
na zakończenie koncertowego wieczoru publiczność przejęła didżej Sofi.
(WaT)

Sobotni koncert otworzył występ młodych wokalistów z działającej w Jaworznie Fabryki Talentów

DOMINIKA INGRAM-NOWACZYK

Wśród wykonawców tegorocznego
koncertu była Ewelina Lisowska – filigranowa wokalistka z wielkim głosem

Grzegorz Markowski i zespół
Perfect – największa gwiazda
tegorocznych Dni Rybnika

ZDJĘCIA WACŁAW TROSZKA

Dni Rybnika i Lato na MAXXXa, czyli największy koncert w mieście
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WACŁAW TROSZKA

Największa niespodzianka tegorocznych
Dni Rybnika – plaża zamiast samochodów
na ul. Miejskiej w samym centrum miasta

PLAŻA ZAMIAST KORKA
Czegoś takiego w Rybniku jeszcze nie było. W słoneczną
sobotę 15 czerwca, w dniu koncertu gwiazd odbywającego się w sąsiedztwie urzędu miasta na ul. Miejskiej, oddano
do dyspozycji mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych,
śródmiejską plażę. Rybnickie Służby Komunalne przywiozły piasek, Zarząd Zieleni Miejskiej wyposażył plażę w roślinność śródziemnomorską, a magistrat zadbał o leżaki,
miejskie pufy, piłki i zestawy do zabaw w piasku. Przez kilka

PRZYGODA I PRZYJACIELE

rykańskim Teksasie, złożony jednak z członków społeczności
meksykańskiej. Przywieźli oni ze sobą zespół Los Trovadores, prawdziwych mariachi, czyli typową dla Meksyku (choć
z Teksasu) orkiestrę w pięknych strojach i ogromnych sombrerach. Do późnego wieczora rozbrzmiewały na przemian
gorące meksykańskie rytmy, śląskie i góralskie przyśpiewki
oraz ukraińskie dumki, mieszały się języki oraz kolory i wzory
strojów. – Meksykanie przyjechali do nas z rewizytą. Zapewniliśmy im sporo atrakcji, podobnie jak oni nam, kiedy gościliśmy w Austin. Nasi
goście
zwiedzili
Kraków, Wieliczkę,
Oświęcim i Pszczynę,
uczestniczyli
w spływie kajakowym Rudą, wystąpili też w kilku
miejscowościach
powiatu
oświęcimskiego.
Cały
program ich pobytu bardzo sprzyjał
integracji z przygodowiczami – mówi
dyrektor zespołu
Anita Geratowska.
(r)
WACŁAW TROSZKA

W samo czwartkowe południe pierwszego dnia święta miasta na rynkowej estradzie zainaugurowane zostały
kolejne Międzynarodowe Spotkania Taneczne „Przygoda
i Przyjaciele 2019”. Tym razem rybniczanie gościli przyjaciół
z Ukrainy – zaprzyjaźniony od lat 15 zespół z Winnicy i grupę Truskaweczki ze Lwowa, a także poznany na festiwalu
w Chinach Guzman Ballet Folklorico, zespół z Austin w ame-

godzin rybnicka plaża była równie popularna jak ta w Międzyzdrojach, a gwiazdy koncertujące po sąsiedzku na plenerowej scenie również było tu słychać.
Plażę udostępniono wraz z nowym tzw. parkletem, który
służby miejskie zbudowały w miejscu dawnego parkingu
przed sklepem Koniaczek. Jest tu trochę zieleni, a przede
wszystkim miejsca do siedzenia, z których korzystają już
klienci sklepu i sąsiadującej z nim cukierni. Z pięciu miejsc
parkingowych pozostawiono dwa do rotacyjnego 15-minutowego parkowania.		
(WaT)

Gorące, meksykańskie rytmy wprost
z… Austin w Teksasie, skąd przyjechał
zespół Guzman Ballet Folklorico
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JARMARK ZAWODÓW

SABINA HORZELA-PISKULA

Warsztaty witrażowe na
muzealnym patio cieszyły się
sporym zainteresowaniem

Nikola i Bartek nie zastanawiali się długo. – Zrobię Minionka – mówi z przekonaniem Nikola. Jej brat zdecydował
się na ulepienie z gliny postaci z „Angry Birds”. Warsztaty ceramiczne przygotowano w ramach jarmarku muzealnego
z cyklu „Wioska ginących zawodów”, który 15 czerwca już
tradycyjnie odbył się w muzealnym patio. Zajęcia przygotowały Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” z ul.
Kościuszki, zachęcając też uczestników jarmarku do spróbowania swych sił również w witrażu. – To nie jest trudne,
ale nie robię tego pierwszy raz – mówi Ania, autorka witrażowej wiewiórki. – Na początku było trudno, ale udało mi
się zrobić żółwia, a teraz pracuję nad latawcem – dodaje
Faustyna. W trakcie 11. jarmarku muzealnego można było
poznać też m.in. tajniki haftowania i szydełkowania, o co
zadbały mieszkanki Boguszowic, związane na co dzień ze
stowarzyszeniem pasjonatek robótek ręcznych.
(S)

Ponad 200 miłośników jazdy na rolkach wzięło udział w nocnym, a właściwie wieczornym
przejeździe ulicami Rybnika, który po raz drugi
w historii miasta odbył się w piątek 14 czerwca.
Trasa liczyła 10 km i prowadziła m.in. ulicami
Raciborską, Kościuszki, Chrobrego, Gliwicką
i Mikołowską. Rolkowcy wyruszyli z parku tematycznego przy Kampusie i tam zakończyli
swój przejazd. Dla osób słabiej jeżdżących na
rolkach najtrudniejszą przeprawą okazały się
zjazdy w dół ulicami Chrobrego i Cegielnianą.
Nightskating zorganizowało katowickie stowarzyszenie kulturalno-sportowe Green wespół
z rybnickim MOSiR-em.
(WaT)

Ktoś kiedyś napisał o nim „godo, bo
poradzi”. Jednak rybniczanin Tadeusz
Kolorz poradzi też śpiewać po śląsku,
odsłaniając przy tym swoją artystyczną
duszę barda, ale też kabareciarza. Przekonała się o tym publiczność uczestnicząca w kolejnym spotkaniu poetyckiej
Wspólnej Inicjatywy Artystycznej „Wytrych” 14 czerwca w Halo! Rybnik.

Recital zatytułowany „O frelach i karlusach stōnd” zaczął utworem Leonarda Cohena „Famous Blue Raincoat”,
a następnie swoją śląską wersją tej
kompozycji ze słowami: „…żech cie widzioł ostatnio – aż mie rychtik halt pizło
– w modrym mantlu z dziurami, stare
szpetne chłopisko”. Potem Tadeusz Kolorz – pieśniarz, gitarzysta, kabareciarz,
kompozytor i autor tekstów – wspólnie z synem Mikołajem, zaprezentował

Swój recital w Halo! Rybnik Tadeusz
Kolorz zatytułował „O frelach i karlusach
stōnd”

SABINA HORZELA-PISKULA

BARD PO NASZYMU

Peleton rolkowców na ul. Raciborskiej

WACŁAW TROSZKA

NA ROLKACH
PRZEZ RYBNIK

już wyłącznie autorskie utwory, m.in.
o Jorgu, kreplach, srebrnym weseli,
onucach i biznesowym planie pewnej
pary – wszystkie dowcipne, a przy tym
artystyczne, z klimatyczną, głównie
bluesową muzyką i w takim wykonaniu. – Ładnych parę lat temu z kolegami
z kabaretów robiliśmy w mieście imprezę
pod nazwą Larmo. Tam właśnie pojawił
się pomysł na śląskie utwory. Wspólnie
z Markiem Żyłą i Łukaszem Kaczmarczykiem napisaliśmy wiersz „po naszymu”,
który miałem zaprezentować na scenie jako poeta odziany w prześcieradła
i z wieńcem laurowym na głowie. Postać
bardzo się spodobała, więc powstawały kolejne wiersze. Pisałem je już sam,
a przy którejś kolejnej edycji stwierdziłem, że może fajnie byłoby do nich
dodać muzykę i po prostu je zaśpiewać.
Dzisiejszy recital to taki mały sondaż,
czy to się nadal podoba – mówił Tadeusz Kolorz. Sądząc po reakcji widzów,
spodobało się, a tym samym sprawdziły
się zapowiedzi „Wytrycha” – „kiery przidzie, na zicher bydzie rod”.
(S)
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ZŁOTA LIRA POJECHAŁA DO CZECHOWIC-DZIEDZIC

Kiedyś kojarzone z kopalnią i pogrzebem, dziś orkiestry dęte zagrają nawet
IX Symfonię Beethovena, która zabrzmi
inaczej, ale równie pięknie i profesjonalnie. W Rybniku przekonujemy się o tym,
odkąd na Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych „Złota Lira” zjeżdżają orkiestry praktycznie z całego świata.
W 28. edycji festiwalu zaprezentowało się 14 orkiestr dętych z Rosji, Czech,
Słowacji, Węgier, Litwy, Rumunii i Polski,
które wraz z mażoretkami 14 czerwca
przeszły w barwnym korowodzie ulicami miasta. Do konkursu o Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz główne trofeum Złotą Lirę przystąpiło 11 orkiestr. Najwięcej punktów zdobyły Dechový Orchestr ZUŠ z Vimperka
w Czechach oraz Młodzieżowa Orkie-

stra Dęta Miejskiego Domu Kultury
w Czechowicach-Dziedzicach, której
jury pod przewodnictwem prof. Alojzego Kopoczka przyznało Grand Prix festiwalu i puchar ministra. – Podwaliny pod
nasz zespół dała wiele lat temu orkiestra
OSP w Ligocie. Dziś to orkiestra miejska,
a tworzą ją młodzi ludzie z Czechowic-Dziedzic i okolicznych miejscowości.
Kilkoro naszych instrumentalistów uczy
się w szkole muzycznej, ale większość
to wychowankowie naszej orkiestry. Jestem absolwentem katowickiej Akademii Muzycznej i nauczycielem w szkole
muzycznej. Można powiedzieć, że to orkiestra jest szkołą dla naszych muzyków
– mówi Tomasz Janusz. Wyróżnienie dla
najlepszych dyrygentów otrzymali prowadzący zwycięską orkiestrę Tomasz
Janusz oraz Rosjanin Stanisław Senatorow (Stravinsky School of Arts Wind
Band). Wyróżniono również solistów,

m.in. Martę Wajdzik z czechowickiego
zespołu za improwizacje na saksofonie
altowym. W czasie koncertu galowego
w Teatrze Ziemi Rybnickiej przewodniczący jury prof. Alojzy Kopoczek wyraził
radość z faktu, że w dętych orkiestrach
gra coraz więcej młodzieży, dzięki czemu ta tradycyjna na Śląsku forma muzykowania ma godnych kontynuatorów.
W ramach Złotej Liry w IX Międzynarodowym Pucharze Polski rywalizowały
też mażoretki z Polski, Czech i Węgier.
W kategorii młodszej (8 zespołów) zwyciężył zespół „Astra II” z DK w Niedobczycach (choreografia Monika Góralska),
a Grand Prix festiwalu zdobyły laureatki I miejsca w kat. starszej (6) mażoretki
„Zara I” z Raciborza (choreografia Aldona
Krupa-Gawron, Paulina Miłkoś). Wszystkie dziewczęta zachwyciły wdziękiem,
pomysłowymi, barwnymi kostiumami
i oryginalną choreografią.
(r)

WACŁAW TROSZKA

Zwycięska orkiestra z Czechowic-Dziedzic wraz
z nagrodzonymi dyrygentem Tomaszem Januszem
i znakomitą, młodą saksofonistką Martą Wajdzik
(pierwsza z lewej)
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Dali czadu! Na rynkowej scenie bałkańska orkiestra dęta z Rumunii Fanfare
Ciocarlia i celtycki zespół ze Śląska
Carrantuohill

WACŁAW TROSZKA

CELTYCKO-BAŁKAŃSKI POJEDYNEK

To bez wątpienia był najbardziej żywiołowy koncert tegorocznych Dni Rybnika. W piątkowy wieczór 14 czerwca na
rynkowej scenie wystąpiła bałkańska,
a konkretnie rumuńska orkiestra dęta
Fanfare Ciocarlia, i nasz folkowy zespół
grający muzykę celtycką Carrantuohill.
Koncert miał formułę przyjacielskiego
muzycznego pojedynku, zakończonego
wspólnym wykonaniem utworu będącego kompilacją kompozycji z repertuarów
obu grup. Oczarowana publiczność długo nie pozwalała muzykom zejść ze sceny. To był już czwarty wspólny ich występ.
Pierwszy miał miejsce w 2012 roku w naszym Kampusie. Potem grali razem m.in.
na Woodstocku u Jurka Owsiaka oraz
w sali NOSPR-u w Katowicach.
(WaT)

KABARYJTON DLA CHOREGO MAGIKA

MARCIN GIBA

16 czerwca na Stadionie Miejskim z udziałem gwiazd polskiej sceny kabaretowej odbył się doroczny KABAryjTON,
który poprowadzili już tradycyjnie Ewa Błachnio i Mariusz
Kałamaga, a otworzył z ich pomocą prezydent Piotr Kuczera.

Również w tym roku był on imprezą dobroczynną; organizatorzy postanowili wesprzeć w walce z chorobą nowotworową iluzjonistę, człowieka wielkiego serca, Tomasza Kabisa.
– Pomóżmy mu w największej sztuczce świata – pokonaniu
raka! – zachęcali organizatorzy. Pięcioipółtysięczną publiczność bawili m.in. kabarety Nowaki i Czołówka Piekła, rybniczanin Marcin Zbigniew Wojciech oraz Igor Kwiatkowski,
który rozstał się z kabaretem Paranienormalni i rozpoczął
karierę solową, no i oczywiście gospodarze, czyli Kabaret
Młodych Panów. Jak informuje Piotr Sobik z agencji Star Manager, która imprezę zorganizowała, trwa jeszcze jej rozliczanie, ale wiadomo już, że na konto Tomasza Kabisa trafi przynajmniej 50 tys. zł. 				
(WaT)

Tomasz Kabis (w środku), który wcześniej sam z zapałem pomagał i wspierał m.in. chorujące dzieci, teraz sam znalazł się w potrzebie. Na zdjęciu
z prowadzącymi KABAryjTON Ewą Błachnio i Mariuszem Kałamagą

TROCHĘ WCZEŚNIEJ URODZONA

ZDJĘCIA SABINA HORZELA-PISKULA

– Z wierszami bywa różnie: niektóre tworzą się szybko
i od razu są takie, jak być powinny, niektóre wymagają poprawek, a niektóre kończą w koszu. Ten powstał dość szybko. Zatytułowałam go „Małe tęsknoty” i jeżeli kiedyś wydam
tomik swoich wierszy, nazwę go tak samo – mówi Teresa
Niedziela, zwyciężczyni konkursu poetyckiego dla rybniczan
w wieku 60+. Laureatów poznaliśmy podczas 5. Rybnickich
Dni Seniora. Wiersze pisze od kilku lat, głównie do szuflady.
Jakiś czas temu odważyła się wyjąć jeden i pokazać koleżankom, które szukały utworów do biuletynu ZNP. – I bardzo się
spodobał! Pisałam więc dalej i powoli zaczynałam w siebie
wierzyć. Potem w klubie seniora mogłam zaprezentować kilka swoich wierszy, a ostatnio wysłałam trzy utwory na swój
pierwszy w życiu konkurs i dziś fruwam nad ziemią niczym
jakaś uduchowiona postać. Wciąż nie dowierzam, że ktoś
docenił to, co napisałam – mówi Teresa Niedziela, nauczyciel
bibliotekarz (wciąż aktywny), która nie tylko pisze wiersze,
ale też haftuje i śpiewa, a że uwielbia muzykę, często bywa
też na koncertach. „Ja trochę wcześniej urodzona” – tak zaczyna się wiersz,
który przyniósł jej
I miejsce w konkursie, na który
23 rybnickich se-

niorów nadesłało w sumie 66 utworów (wszystkie znalazły
się w wydanym właśnie tomiku poezji). Jurorzy przyznali też
dwa drugie miejsca ex aequo: Jerzemu Honyszowi za wiersz
„Dokąd zmierzasz?” i Zygmuntowi Bednarkowi za erotyk
w języku śląskim „Ło Szczybrzone Myślonki” (wyróżnienie
otrzymała Wanda Wywrot za „Kapliczkę w Sokółce”). Nagrody laureatom wręczył wiceprezydent Janusz Koper 14 czerwca w bibliotece, gdzie zainaugurowano 5. Rybnickie Dni
Seniora. Podziękował też dotychczasowej przewodniczącej
Rybnickiej Rady Seniorów Jolancie Groborz za pięcioletnią
pracę w radzie i zaangażowanie w organizację dni seniora
(o sytuacji w RRS więcej na stronie 17). Podczas pierwszego
dnia w bibliotece zaprezentował się m.in. chór Rybnickiej
Rady Seniorów i Chór Seraf, ale pełen muzyki był też dzień
drugi, kończący nie tylko dni seniora, ale też dni miasta. Na
rynku z koncertem światowych szlagierów wystąpił kwartet ukraińskich śpiewaków Tenors Bel’Canto, czyli Vasyl Ponayda, Roman Trokhymuk, Taras Hlova (tenorzy) i Roman
Antonyuk (baryton). Towarzyszyła im Filharmonia Rybnicka
im. Braci Szafranków pod dyrekcją Aleksandra Dragana ze
Lwowa. Publiczność, która licznie wypełniła rynek, wysłuchała wielu znanych utworów, m.in. „Funiculi, funicula”, „La
donna è mobile…” i „’O sole mio”, ale też kompozycji bardziej
współczesnych, jak „Besame mucho”, czy „Yellow submarine”
z repertuaru zespołu The Beatles. Nic dziwnego, że nie obyło
się bez bisów. 				
(S)

– Wiersz zatytułowałam „Małe tęsknoty”
i jeżeli kiedyś wydam tomik poezji nazwę
go tak samo – mówi Teresa Niedziela,
zwyciężczyni konkursu poetyckiego dla
rybniczan w wieku 60+

Z koncertem światowych hitów na
zakończenie Dni Rybnika, ale też
dni seniora, wystąpił kwartet ukraińskich śpiewaków Tenors Bel’Canto
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Ćwierćwiecze współpracy
Rybnika z Dorsten
Kiedy w 1991 r. Hans-Joachim Thelen,
inżynier, zwolennik kulturowej różnorodności i idei współpracy międzynarodowej z niemieckiego miasta Dorsten,
napisał list do Józefa Makosza, pierwszego po społeczno-politycznym przełomie

wspieranie współpracy samorządowców
z miastami partnerskimi i animowanie
kontaktów ich mieszkańców na różnych
płaszczyznach. Partnerską współpracę
nawiązały nie tylko władze samorządowe, ale też artyści, sportowcy, uczniowie

w Płn. Irlandii, a także współzałożyciele
i członkowie Stowarzyszenia Rybnik –
Europa z Arkadiuszem Skowronem i aktualnym prezesem Romanem Widerskim
oraz rybniccy radni. Zabrakło m.in. nieżyjących, a zaangażowanych we współ-

Inicjatorzy i kontynuatorzy partnerskiej współpracy z Dorsten: (od
lewej) b. prezydent Rybnika Józef Makosz, b. burmistrz Dorsten
Lambert Lütkenhorst, długoletni szef Koła Przyjaciół Rybnika
Hans-Joachim Thelen oraz aktualni włodarze bliźniaczych miast
Piotr Kuczera i Tobias Stockhoff
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i seniorzy, członkowie
organizacji społecznych,
muzealnicy
i przedsiębiorcy. To
m.in. w Dorsten podpatrywaliśmy,
jak
wykorzystać poprzemysłowe obiekty i korzystaliśmy z innych
doświadczeń naszego
partnera,
zawiązyPrzewodniczący Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa Roman Widerski (z lewej) oraz szef Koła
wały się znajomości
Przyjaciół Rybnika Adam Juzek przypomnieli, że potwierdzoi trwające ćwierć wiena podpisaniem umowy współpraca obu organizacji trwa
ku przyjaźnie.
już 15 lat
Uroczystość celebrująca jubileusz odbyła się w sali obrad
pracę b. prezydenta Adama Fudalego,
rady miasta magistratu, gdzie przed 25
dr. Zahna, w tamtym czasie dyrektora
laty podpisana została partnerska umomiasta Dorsten, czy Jana Sebastiana ze
wa. Poprowadzili ją aktualni gospodarze
stowarzyszenia Rybnik-Europa. Centralnymi postaciami spotkania byli Hansobu miast – Piotr Kuczera i Tobias Stockhoff, kontynuujący zainicjowaną przez
-Joachim Thelen, który do 2013 przewodził Kołu Przyjaciół Rybnika i położył
poprzedników współpracę. Obecni byli
wielkie zasługi w zbliżeniu społeczności
m.in. wspomniany już były prezydent
obu miast oraz były burmistrz Dorsten
Józef Makosz wraz z Urszulą Szynol, ówczesną przewodniczącą rady miasta, a
Lambert Lütkenhorst, którego związki
z Rybnikiem i – szerzej – z Polską są
także były burmistrz Dorsten Friedhelm
wyjątkowe. To on w trudnych dla nas
Fragemann, goście z Dorsten z obecnym
latach 80. zaangażowany był w pomoc
szefem Koła Przyjaciół Rybnika Adamem
charytatywną, a i później dał się poznać
Juzkiem, przybyłe na Dni Rybnika delegacje z innych zaprzyjaźnionych miast
m.in. jako św. Mikołaj i przyjaciel rybnickich dzieci. Obaj za szczególny wkład
– Labina w Chorwacji, Eurasburga w
w rozwój współpracy naszych miast
Bawarii oraz z Antrim-Newtownabbey
ZDJĘCIA WACŁAW TROSZKA

prezydenta Rybnika, nie przypuszczał
zapewne, że po 28 latach obaj spotkają się na uroczystości podsumowującej
25-lecie partnerskiej współpracy obu
miast. Oczywiście w międzyczasie takich
spotkań było multum, bo po owym liście
wydarzenia potoczyły się bardzo szybko.
Jeszcze w tym samym roku delegacja
z Ha-Jo Thelenem pojawiła się w Rybniku, potem nastąpiła rewizyta. W 1993 r.
w Dorsten zorganizowano pierwsze Dni
Rybnika, a w 1994 r. podpisano oficjalne
porozumienie o partnerstwie na szczeblu samorządów. Sygnatariuszami umowy byli prezydent Józef Makosz i nieżyjący już, burmistrz Dorsten Heinz Ritter.
W tym samym roku Thelen założył Koło
Przyjaciół Rybnika (Freundeskreis Rybnik), będące politycznym równoważnikiem stowarzyszenia „rybnikerów”, czyli
osób narodowości niemieckiej, które po
opuszczeniu po wojnie Rybnika i okolic znalazły w Dorsten nowe miejsce do
życia. Jak można się domyślić, właśnie
to wydarzenie było inspiracją Thelena,
by Rybnik i Dorsten nawiązały przyjacielskie kontakty na innej płaszczyźnie
i w nowej rzeczywistości. Z kolei Freundeskreis Rybnik był inspiracją do powołania w 1999 r. w naszym mieście Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej
„Rybnik-Europa”, którego rolą było (i jest)

uhonorowani zostali medalem „Zasłużony dla Miasta Rybnika”. Obaj też
podzielili się refleksją na temat roli
międzynarodowej współpracy dla zbliżenia zwykłych ludzi, co w przypadku
Niemców i Polaków jest szczególnie
cenne, podkreślali przy tym gościnność
i otwartość rybniczan. Przypomnieli
też najważniejsze momenty wspólnych
działań i ludzi je animujących. Nawiązując do listu Ha-Jo Thelena, od którego rozpoczęły się wzajemne kontakty
Rybnika i Dorsten, prezydent Kuczera
przypomniał historyczny, pojednawczy
list polskich biskupów do biskupów niemieckich z roku 1965, którego autorem
był biskup Bolesław Kominek, absolwent rybnickiego gimnazjum. Podkreślił też rolę wspólnej płaszczyzny dla
współpracy, jaką jest Unia Europejska.
Spotkaniu towarzyszyło wręczenie nagród w ogłoszonym zarówno w Dorsten,
jak i w Rybniku konkursie plastycznym
dla młodzieży związanym tematycznie
z 25-leciem współpracy. Najwyżej oceniono pracę Sonii Olejnik z Młodzieżowego Domu Kultury (organizatora konkursu), która wykorzystała formę puzzli z
wizerunkami rybnickiego i dorsteńskiego ratusza, zaś z Dorsten przyjechała laureatka I miejsca Nesli Keven, której praca
przedstawiała uścisk dłoni ponad grani-

Sponsor Główny

Na pamiątkę jubileuszu
jego uczestnicy zasadzili
w parku Bukówka jabłonkę,
o czym informuje stosowny
napis na kamieniu

cami. Końcowym akcentem oficjalnych
obchodów było wspólne zasadzenie
w parku Bukówka jabłoni, jako pamiątki
ćwierćwiecza wzajemnej współpracy.
Przez kilka dni na rybnickim deptaku
można było podziwiać wystawę fotograficzną autorstwa Janusza Rzymanka,
ilustrującą partnerską współpracę.
Tradycyjnie na Dni Rybnika zaproszono członków Koła Przyjaciół Rybnika,
którzy wraz z gośćmi z bawarskiego Eurasburga wzięli udział w święcie miasta,
uczestniczyli w pikniku zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Rybnik-Europa,

odwiedzili też Kraków i zabytkową kopalnię Guido w Zabrzu. Z Dorsten przyjechała też grupa artystyczno-sportowej
młodzieży: zespół perkusistów wystąpił
wspólnie z rybnicką młodzieżą w szkole muzycznej Szafranków, zaś drużyna
koszykarek rozegrała mecz z kadetkami
RMKS-u. Niemieckie koszykarki z nieco
starszymi rybniczankami spędziły też
wspólnie czas na kręglach i razem odwiedziły Kraków. Jest więc nadzieja, że młode
pokolenie będzie kontynuować zawiązaną przed ćwierćwieczem współpracę.
Wiesława Różańska

Sponsor
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KULTURALNY
LIPIEC/SIERPIEŃ
3.07 ŚRODA
15.00 Halo! Rybnik: Gry narodów świata – amatorskie spotkania miłośników gier zręcznościowych typu carrom (bilard indyjski)
i novuss (bilard marynarski) i in.

19.07 PIĄTEK
17.00 Halo! Rybnik: WIA–29 „Wakacyjny Wytrych do wiersza” – spotkanie poetyckie
dla osób, które chcą się podzielić swoją
twórczością.

6.07 SOBOTA
od 10.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 29. Międzynarodowa wystawa lilii i kompozycji kwiatowych.
11.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting –
spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami w obcych
językach.
od 15.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu: Festiwal kultur świata – „Dzień
meksykański” (w programie m.in: warsztaty: kulinarne, tańca i tworzenia piniaty,
wykład o kulturze Meksyku, wystawa regionalnych strojów meksykańskich i food
truck z meksykańskim jedzeniem).
od 15.00 Stadion KS Górnik w Boguszowicach (ul.
Małachowskiego 130) – 2 Disco Festiwal
(w programie m.in. koncerty zespołów: Camasutra, Milano, Long&Junior, After Party).
16.00 Halo! Rybnik: Wernisaż wystawy „Nasz świat
akwareli” grupy malarskiej Artystycznie aktywni pod kierunkiem Marii Malczewskiej.

20.07. SOBOTA
11.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting –
spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami w obcych
językach.
od 15.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu – Rybnicki Zlot Motocyklowy
„Motorockowisko” (w programie m.in.:
parada motocykli, samochodów zabytkowych i offroadowych (16.00), koncert zespołu Łzy (21.00).
16.00 Halo! Rybnik: „Cztery oblicza Rudej” –
wystawa fotografii rzeki Rudy autorstwa
Adama Kaczmarczyka.

7.07 NIEDZIELA
od 10.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 29. Międzynarodowa wystawa lilii i kompozycji kwiatowych.
10.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu: Wystawa ptaków egzotycznych oraz
małego inwentarza.
13.07 SOBOTA
od 8.00 Deptak (ul. Sobieskiego i ul. Powstańców Śl.) – Jarmark staroci i rękodzieła.
10.00 Halo! Rybnik: Spotkanie numizmatyków.
17.00 Halo! Rybnik: Młodzi robią hip-hop – koncert (wystąpią m.in. Paweł „PK” Kluczniok,
Jan „Jano D” Dymek i in.).

ŁZY
MOTOROCKOWISKO
20/07/2019
GODZ. 21.00
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16.07 WTOREK
od 19.00 Big Blue Centrum Sportów Wodnych (ul.
Gliwicka 72): Full Moon Sup Joga & Live Music (w programie m.in.: joga na wodzie, koncert gongów i mis tybetańskich i kuchnia
wege, szczegóły: www.bigblue.rybnik.pl).
17.07 ŚRODA
15.00 Halo! Rybnik: Gry narodów świata – amatorskie spotkania miłośników gier zręcznościowych.

21.07 NIEDZIELA
10.00 Kampus: „Piknikowe bajanie” – wakacyjny piknik z atrakcjami dla całej rodziny.
od 14.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu – Rybnicki Zlot Motocyklowy
„Motorockowisko” (w programie m.in.
zlot samochodów offroadowych i koncerty
rockowe).
14.30 Muzeum: Na szlaku archeologicznych tajemnic Rybnika – spacer z przewodnikiem
szlakiem wykopalisk w Śródmieściu (zbiórka pod muzeum).
26.07 PIĄTEK
17.00 Halo! Rybnik: „Rybnicka Rada Kobiet zaprasza” – „Pełnoprawni? Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej” (goście specjalni: Dorota Adamska i Szymon
Wasiłowicz).
19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada
Fajnych Filmów – cykliczne spotkania filmowe.
28.07 NIEDZIELA
15.00 Skansen „Na wagę chleba” (ul. Tkoczów 39):
Przewodnik znowu czeka – Adam Pietryga oprowadzi po skansenie i opowie m.in.
o historii piekarnictwa.
18.00 Halo! Rybnik: „Granie na deptaku” – występ rybnickiej wokalistki Martyny Pogorzelczyk.
29.07 PONIEDZIAŁEK
11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „W piekarni mistrza Bartłomieja”

– przedstawienie w wykonaniu teatru Bajkowe Skarbki Śląska.
31.07 ŚRODA
15.00 Halo! Rybnik: Gry narodów świata
– amatorskie spotkania miłośników gier zręcznościowych.
CYKLICZNIE:
Czwartki
20.00 Celtic Pub (Rynek 8): Jam Session
– cotygodniowe spotkania sympatyków muzyki.
W SIERPNIU m.in.
17 i 18 sierpnia (sobota, niedziela) od
10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Wystawa mieczyków, dalii i kompozycji kwiatowych.
23, 24 i 25 sierpnia (piątek, sobota, niedziela) – Kampus: 12. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego.
10 sierpnia (sobota) 17.00 – Halo! Rybnik:
wystawa zdjęć prezentujących
tatuaże wykonane przez Macieja
Troszkę * 25.08 (niedziela) 18.00 –
występ zespołu Czarny Miś.
31 sierpnia (sobota) – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Hoym Industry
FEST, czyli interdyscyplinarny festiwal sztuk industrialnych.

WYSTAWY:

• Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – Malarstwo Norberta Fraia (do 7
lipca) * „Przełomowy czas 1918-1922”
– wystawa poświęcona 100. rocznicy
wybuchu I powstania śląskiego (od
12 lipca do 9 sierpnia) * Galeria Oblicza – „Te Wai Pounamu – obrazy znalezione (do 7 lipca).
• Muzeum: „Teoria ewolucji wg smartfona” (do 25 sierpnia).
• Industrialne Centrum Kultury: „Kocham zwierzęta, bo…” – pokonkursowa wystawa fotografii nadesłanych na ogólnopolski konkurs (do 31
sierpnia).
• Halo! Rybnik: wystawa malarstwa
„Nasz świat akwareli” (od 6 lipca do
18 lipca) * „Cztery oblicza Rudej” fotografie Adama Kaczmarczyka (od 20
lipca) * wystawa fotografii prezentujących nagradzane tatuaże rybniczanina Macieja Troszki (od 10 sierpnia).
• Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna: „Pejzaże” – wystawa malarstwa nieprofesjonalnego Doroty
Kuryło (od 22 lipca).
• Biblioteka na Smolnej: „Nieoczekiwana obecność” – malarstwo Dominiki
Stach (od 9 lipca).

Rybnik na wakacje
DOM KULTURY W CHWAŁOWICACH
od 1 do 12 lipca zaprasza dzieci od 7. roku
życia na kreatywne warsztaty krawieckie,
warsztaty po śląsku oraz ekozajęcia, podczas
których dzieci wykonają domki dla owadów,
ekologiczne magnesy oraz stworzą ogródek
z kolekcją miododajnych roślin. Będą też
poranki filmowe, gra terenowa pod okiem
naukowca z Arboretum Bramy Morawskiej,
w trakcie której poznają różne gatunki drzew
i krzewów oraz wycieczki: na Jurę Krakowsko-Częstochowską i do Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Mikołowie, gdzie zaplanowano zajęcia „Zielony survival”. Szczegóły na
stronie internetowej (dkchwalowice.pl).

styczne oraz wycieczki na rybnicki stadion,
do parku linowego w Radlinie, miasteczka
Twinpigs w Żorach, stadniny koni w Stanowicach i na basen w Szymocicach. Będzie
też wakacyjna nauka pływania dla dzieci na
małym i dużym basenie. Szczegóły na temat
półkolonii oraz nauki pływania na stronie
internetowej (fundacjapgeenergiaciepla.pl).

DOM KULTURY W BOGUSZOWICACH
od 15 do 26 lipca (od poniedziałku do piątku) proponuje przedpołudniowe seanse
filmowe oraz popołudniowe artystyczne zabawy na placach zabaw znajdujących się na
terenie boguszowickiego osiedla. Dzieci poznają m.in. świat teatru, kina i roślin, stworzą
mapę wyznaczając kierunki świata, zbudują
szałas, by odbyć w nim rycerskie szkolenia
i walki na miecze, usłyszą opowieści o skorupie ziemskiej i górniczych podziemnych
skarbach. Nie zabraknie tańców, rozgrywek sportowych i warsztatów plastycznych
(szczegóły: dkboguszowice.pl).

DOM KULTURY W NIEDOBCZYCACH
organizuje półkolonie (od 19 do 30 sierpnia),
w trakcie których zaplanowano zajęcia artystyczne oraz interesujące wycieczki. (szczegóły:www.dkniedobczyce.pl).

INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY
W NIEWIADOMIU
zaprasza na półkolonie (od 19 do 23 sierpnia). W programie m.in. wycieczki i wyjazdy na kąpielisko (zapisy od 15 lipca).
Z kolei w Zabytkowej Kopalni Ignacy odbędą się niewiadomskie dziecięce środy.
W cztery lipcowe i trzy sierpniowe środy zostaną tu zorganizowane warsztaty rękodzieła, tworzenia instrumentów, chemiczno-fizyczne, o tematyce morskiej, a także zajęcia
taneczne i rytmiczne oraz pokazy tańca, seanse filmowe i rozgrywki sportowe. Warsztaty poprowadzą m.in. członkowie klubu
sportowego Polonia, stowarzyszenia „17-tka”
oraz terapeuci z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Latarnia” (szczegóły: ick.rybnik.pl).

GALERIA POD WIEŻĄ
Najbardziej niezwykła galeria w mieście
znajdująca się na terenie szpitala psychiatrycznego przy ul. Gliwickiej. Z jednej strony
można tam zobaczyć prace pacjentów powstałe w czasie zajęć arteterapii, a z drugiej
stare szpitalne sprzęty. Zwiedzanie w poniedziałki w godz. od 10 do 12 i od 13 do 15. Na
wizyty w pozostałe dni trzeba umówić się
telefonicznie (32 43 28 232 lub 32 43 28 232).

MUZEUM W RYBNIKU
(czynne we wtorki, czwartki, piątki od 9 do
15; w środy od 9 do 18; a w soboty i w niedziele od 11 do 16). Do zobaczenia wystawy
stałe: „Rybnik nasze miasto”, „Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska do 1939
roku” i „Wyrobisko górnicze” oraz wystawa
czasowa „Teoria ewolucji wg smartfona” (do
25 sierpnia) dokumentująca to, jak zmieniała się nasza rzeczywistość i otaczające nas
sprzęty. Od 2 do 5 lipca (od godz. 11 do 14)
odbędą się bezpłatne warsztaty rękodzieła.
Poprowadzą je terapeuci z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przystań” (szczegóły: muzeum.rybnik.pl).
FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA
zaprasza na dwutygodniowe półkolonie
dla uczniów szkół podstawowych (turnusy:
8-19.07, 22.07-2.08 i 5-16.08). W programie
m.in. warsztaty malowania na tkaninie i detektywistyczne, eksperymenty chemiczne
i fizyczne, zajęcia sportowe, konkursy pla-

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
zaplanował warsztaty plastyczne, taneczne,
muzyczne i zajęcia sportowe; wszystkie odbędą się od 29 lipca do 9 sierpnia (od godz.
9 do 13). Zapisy od 22 lipca (szczegóły na:
mdk.rybnik.pl).

ZABYTKOWA KOPALNIA „IGNACY”
W NIEWIADOMIU
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 9 do 18. Możliwość zwiedzania z przewodnikiem po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. W weekendy kopalnię można
zwiedzać indywidualnie (w przypadku grup
również konieczna rezerwacja telefoniczna,
tel. 32 432 74 99).

BIBLIOTEKA (UL. SZAFRANKA 7)
przygotowała cykl wakacyjnych spotkań dla
dzieci w wieku od 7 do 12 lat pod hasłem
„Z Nelą na tropie przygód”, nawiązujących
do popularnej serii książek autorstwa nastoletniej podróżniczki Neli Ćwiek. Zajęcia
odbywać się będą od 1 lipca do 23 sierpnia
od godz. 11 do 13 (w poniedziałki – zajęcia
literackie, środy – plastyczne, piątki – gry
i zabawy ruchowe). Obowiązują zapisy
(www biblioteka.rybnik.pl).
• Filia nr 18 przy ul. Orzepowickiej 14a
w dzielnicy Nowiny w wakacyjne poniedziałki i czwartki organizuje „Bajkowy ogród
malucha”, czyli plenerowe spotkania dzieci
z książką. Będą zajęcia ruchowe, rysowanie
i głośne czytanie książek, a motywem przewodnim wakacyjnych spotkań będzie sensoplastyka. Początek o godz. 10.
• Filia nr 8 przy ul. Reymonta 69 zaprasza do
„Wierzbowej czytelni na Smolnej”. Spotkania
czytelnicze dla starszych i młodszych ruszają
5 lipca i odbywać się będą w każdy wakacyjny piątek od godz. 15 do 16.30, pod wierzbą
naprzeciwko biblioteki.
Na letnie zajęcia zapraszają też biblioteczne
oddziały w Paruszowcu-Piaskach, Ochojcu,
Golejowie i Grabowni.
(S), (D)
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W fotograficznym skrócie
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PRZESUNĘLI SCHRON
– Schron bez uszczerbku został przesunięty zgodnie z planem. Liczymy na to, że już
wkrótce do nowo otwartego sklepu mieszkańcy przyjdą zarówno na zakupy, jak i po
to, by zobaczyć historyczny schron – mówi
Mariusz Gajda z Aldi Polska. Mowa o polskim polowym schronie bojowym z sierpnia 1939 roku, odkrytym w styczniu na
placu budowy nowo powstającego sklepu
przy ul. Dąbrówki. 13 czerwca ważącego
prawie 220 ton kolosa w czasie kilkugodzinnej operacji wydobyły z ziemi dwa
wielkie dźwigi, by dzień później osadzić
go kilka metrów dalej. – Miasto podjęło
działania zmierzające do objęcia schronu
ochroną konserwatorską i wyraziło wolę
nieodpłatnego przejęcia terenu wraz
z zabytkiem – powiedział Tomasz Cioch,
pełnomocnik prezydenta miasta ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej.

WACŁAW TROSZKA

MARSZ DLA… DZIECI
W niedzielę 9 czerwca w święto zesłania Ducha Świętego, czyli w Zielone Świątki, przez centrum Rybnika przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Według organizatorów wzięło w nim udział około 1,5 tys. osób, z których znaczącą część
stanowili rodzice z małymi dziećmi. – Chcieliśmy wyrazić w ten sposób nasze
przywiązanie do wartości rodzinnych oraz szacunek dla ludzkiego życia na
każdym etapie jego rozwoju. W tym roku szczególnie mocno wybrzmiało hasło „Kochamy nasze dzieci i chronimy je”. Będziemy z najwyższą determinacją
bronić dzieci przed próbami ich deprawacji i demoralizacji. Sprawa jest tym
bardziej paląca, że w wielu polskich miastach zagrożenia takie pojawiają się
za sprawą ich włodarzy – powiedział nam Roman Fritz, jeden z organizatorów
rybnickiego marszu. Jego uczestnicy podpisywali się pod apelem do samorządowych władz Rybnika, w którym domagają się zapewnienia dzieciom i młodzieży ochrony przed demoralizującymi treściami w placówkach oświatowych
oraz wdrożenia programów kompleksowego wsparcia polskich rodzin.
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GRAFFITI POD MOSTEM
22 czerwca w czasie tzw. graffiti jamu Franek Mysza
i zaproszeni przez niego grafficiarze, rzekomo najlepsi
na Śląsku, pokryli charakterystycznymi obrazami dwie
ściany przejazdu rowerowego pod ul. Kotucza, w ciągu rybnickich bulwarów. Następnego dnia efekt ich
pracy wzbudzał dość powszechne zainteresowanie
przechodniów oraz przejeżdżających rowerzystów
i rolkowców. Wcześniej artystycznie zagospodarowane obecnie ściany pokrywały zwykłe bazgroły.
W ubiegłym roku graficiarze „wymalowali” też biegnący wzdłuż bulwarów parkan.

STRAŻACY GASILI ODPADY
25 maja strażacy ochotnicy z 13
dzielnicowych jednostek OSP wzięli
udział w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych, które odbyły się na
terenie sortowni śmieci firmy Sego,
sąsiadującej z komunalnym składowiskiem odpadów. Strażacy gasili
pozorowany pożar zgromadzonych
tam w kilku miejscach różnych rodzajów odpadów. Zarząd Miejski
OSP postanowił zorganizować właśnie tam doroczne ćwiczenia po
serii pożarów na składowiskach odpadów w całej Polsce.

W fotograficznym skrócie

WACŁAW TROSZKA

SABINA HORZELA-PISKULA

RADNI POZNALI MOSIR
30 maja kierownictwo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
zaprosiło radnych rady miasta na wycieczkę po swoich obiektach. Wzięło w niej udział 13 z 25 radnych. Z bliska przyjrzeli
się funkcjonowaniu kąpieliska Ruda, stadionu przy ul. Gliwickiej, pływalni Akwarium w Boguszowicach i sąsiadującej
z nią hali widowiskowo-sportowej. Odwiedzili też boisko
bejsbolowe Silesii Rybnik w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia,
a także modernizowane wtedy jeszcze kąpielisko w Kamieniu i ośrodek Bushido na osiedlu Nowiny. – Chcieliśmy, aby
radni, którzy często podejmują decyzje dotyczące MOSiR-u,
zapoznali się z naszą działalnością i zobaczyli, jak funkcjonują
nasze obiekty. Wsłuchując się w ich wypowiedzi już po objeździe, mogę stwierdzić, że chyba osiągnęliśmy zamierzony
efekt – mówi Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR-u. Na zdjęciu radni w „maszynowni” kąpieliska Ruda.

PRACA ZAMIAST SERA I WĘDLIN
24 czerwca na straganach, na których podczas Dni Rybnika sprzedawano wędliny, chleby i miody, można było
przebierać w ofertach pracy. – To dobrze, że urząd wychodzi poza swoje mury – mówi Anna Michalczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, który po
raz trzeci zorganizował w tym miejscu jarmark sezonowych ofert pracy. – 19 wystawców, w tym sześć punktów pośrednictwa pracy i nasz urząd, przygotowało
w sumie około 860 ofert pracy, nie tylko sezonowej, ale
też stałej – dodaje Justyna Istel z PUP-u. Tenneco szukało np. operatorów maszyn, rybnicka komenda policji
– kursanta-funkcjonariusza policji, a spółka Mieszko –
operatora urządzeń cukierniczych.

DOMINIKA INGRAM-NOWACZYK
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KAMIENICA SIĘ SYPIE
13 czerwca nawałnica uszkodziła elementy elewacji pięknej, zabytkowej,
ale mocno zaniedbanej kamienicy
przy ul. Hallera 32 i na ulicę posypały
się cegły i betonowe odłamki. Następnego dnia przejazd pod kamienicą
zamknięto, a strażacy usunęli lub
zabezpieczyli grożące odspojeniem
się elementy, a inspektor nadzoru
budowlanego nakazał wspólnocie
mieszkaniowej ich usunięcie i doprowadzenie budynku „do stanu zgodnego z prawem”.

ZA DRZWIAMI ELEKTROWNI
Rybnicka elektrownia po raz szesnasty otworzyła
drzwi dla mieszkańców regionu, ale po raz pierwszy w czerwcu, co przełożyło się na przeciętną frekwencję. Październikowa dotąd impreza została
zorganizowana 15 czerwca, bo spółka PGE Energia Ciepła, będąca od roku właścicielem elektrowni, właśnie w czerwcu udostępnia zwiedzającym
swoje zakłady produkcyjne w całej Polsce. W Rybniku pracownicy spółki opowiadali o produkcji
energii elektrycznej oraz pokazywali nowoczesne instalacje oczyszczania spalin. Były warsztaty
ekologiczne, konkursy dla dzieci i eksperymenty
chemiczne, a dla uczniów i absolwentów szkół
branżowych stoiska związane z projektem „Energetyczna Kariera”, który ma zainteresować młodych pracą w branży energetycznej.
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Zasłużone wakacje

Pierwszy w historii obowiązkowy egzamin ósmoklasisty (od 15 do 17 kwietnia)
sprawdzał wiedzę z trzech przedmiotów.
Do egzaminu z języka polskiego przystąpiło w Rybniku 1.359 uczniów, którzy mieli
wykonać 21 zadań i napisać opowiadanie
o odwiedzinach lisa na planecie Małego
Księcia. Ich średni wynik wyniósł 63,73 proc.
możliwych do zdobycia punktów i był nieco
niższy niż średnia w województwie (64,12
proc.). Najlepiej z tym przedmiotem poradzili sobie uczniowie z powiatu tarnogórskiego (67,99 proc.), a najsłabiej z Bytomia
(57,92 proc.). Wynik nieznacznie lepszy od
średniej wojewódzkiej (44,74 proc.) rybniccy
ósmoklasiści osiągnęli z matematyki – 45,69
proc., znacznie pokonując najsłabszych na
Śląsku uczniów z Rudy Śląskiej (38,44 proc.),
ustępując jednak najlepszym „matematykom” z Bielska-Białej (50,44 proc.). Najwięcej
– 1355 – rybnickich ósmoklasistów wybrało
na egzaminie język angielski, ale ich wynik
– 58,80 proc. – był niższy od średniej woje-
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edukacja

19 czerwca, więc nieco wcześniej,
niż stanowiły obowiązujące jeszcze
w maju przepisy (pierwszy piątek po
20 czerwca), rozpoczęły się wakacje.
Tego dnia ponad 15 tys. rybnickich
uczniów odebrało świadectwa szkolne. To był szczególny rok dla pierwszych po blisko 20-letniej przerwie
ósmoklasistów i ostatnich gimnazjalistów, którzy tego samego dnia – 14
czerwca – poznali wyniki swoich
egzaminów końcowych.

Minie sporo czasu, zanim uczniowie klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej nr 2 na Smolnej przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, jednak z rozpoczęcia wakacji cieszyli się równie mocno,
jak ich starsi koledzy

wódzkiej (60,23 proc.) i znacznie niższy od
najlepszych ósmoklasistów z Katowic (67,01
proc.). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Jaworznie, podsumowując pierwszy egzamin ósmoklasistów w historii, zwróciła
uwagę na to, co sprawiło uczniom najwięcej
kłopotów. Okazuje się, że z języka polskiego
było to m.in. zadanie sprawdzające umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji
w tekście nieliterackim, a w języku angielskim – umiejętność tworzenia wypowiedzi
pisemnej.
Z kolei ostatni w historii kwietniowy
egzamin gimnazjalny składał się z części
humanistycznej (język polski oraz historia
i wiedza o społeczeństwie), matematyczno-przyrodniczej (matematyka i przedmioty
przyrodnicze) oraz językowej. Do egzaminu
z języka polskiego przystąpiło w Rybniku
1.214 ostatnich już gimnazjalistów. Ich średni łączny wynik – 64,24 proc. – był słabszy
od średniej wojewódzkiej (63,39 proc.), ale
też od wyniku ubiegłorocznego. Podobnie

NAUKA Z PRZYGODAMI

w plenerze oraz wycieczkach edukacyjnych. A dowiedzieli
się m.in., jak bardzo szkodzi im smog, jakie niebezpieczeństwa skrywa internet i czy Księżyc jest potrzebny Ziemi.
– Gratuluję wam dyplomów i mam nadzieję, że jak ukończycie ten uniwersytet i przejdziecie kolejne etapy edukacji,
powrócicie na naszą politechnikę już jako dorośli studenci
– mówił Stefan Makosz przedstawiciel Centrum Kształcenia
Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.
Zapisy na zajęcia w kolejnym roku akademickim potrwają
od 15 sierpnia do 10 września. Szczegóły na stronie internetowej (www.uniwersytetdzieciecy.rybnik.pl).
(D)
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– Jesteśmy dumni z tego, że nasi studenci interesują
się otaczającym ich światem oraz nauką, którą podajemy
w ciekawy, nieszablonowy sposób – mówiła Mirela Szutka
podczas zakończenia trzeciego roku działalności Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego.
W tym roku w ławach tej niezwykłej uczelni zasiadło
170 studentów w wieku od 6 do 14 lat, którzy w aktywny,
a czasem wręcz żywiołowy sposób brali udział w wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych, warsztatach, zajęciach

zresztą jak w przypadku egzaminu z historii i
wiedzy o społeczeństwie. Za to dobre, piąte
miejsce na Śląsku zajęli rybniccy gimnazjaliści z egzaminu z matematyki. Tegoroczny
średni wynik w naszym mieście – 44,16 proc.
– jest wyższy niż ten w województwie
(41,30 proc.). Najlepiej z matematycznymi zadaniami poradzili sobie uczniowie
z Bielska-Białej (47,05 proc.), najsłabiej z Bytomia (35,18 proc.). Wynik nieco lepszy od
średniej wojewódzkiej (48,58 proc.) rybniccy gimnazjaliści osiągnęli też z przedmiotów przyrodniczych – 49,35 proc., choć był
on znacznie słabszy od ubiegłorocznego
(56,44 proc.). Najwięcej – 1.173 – rybnickich uczniów wybrało na egzaminie język
angielski na poziomie podstawowym, a ich
wynik – 67,81 proc. – był wprawdzie nieco
wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym,
ale niższy od średniej w województwie
(69,19 proc.). Podobnie było z angielskim na
poziomie rozszerzonym.
(S)

W tym roku w zajęciach Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego wzięło udział 170 młodych studentów
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Prymusi nagrodzeni
– Interesuję się fizyką i wszystkim, co jest z nią związane, ale również
elektroniką i lotnictwem. Jedną z moich pasji jest też programowanie
– wylicza Milan Wowra, absolwent Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18
„Frycza”, które właśnie zakończyło swój żywot. Milan jest laureatem
aż trzech wojewódzkich konkursów przedmiotowych – z matematyki,
fizyki i chemii i został właśnie prymusem naukowym oraz stypendystą
prezydenta miasta.
– jest w naszym mieście jedenaścioro.
– Od zawsze mam wysoką średnią, ale
w tym roku się postarałam i zdobyłam
tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki. Poświęciłam na to sporo czasu. Generalnie nauka przychodzi mi łatwo, ale nie mam
też problemu z tym, żeby przysiąść
i popracować – mówi Natalia Kowalczyk,
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– Talent do przedmiotów ścisłych to
nie wszystko, trzeba się jeszcze przyłożyć do nauki – przyznaje Milan, który
wyróżnienia prymusa naukowego i stypendysty odebrał z rąk wiceprezydenta
Wojciecha Świerkosza 11 czerwca podczas uroczystości w siedzibie zespołu
Przygoda. Takich jak on podwójnych
laureatów – stypendystów i prymusów

stypendystka i prymuska naukowa
z SP nr 9, która uczy się też gry na gitarze w rybnickiej szkole muzycznej. –
Zawsze staram się znaleźć czas na muzykę, książki i rozrywkę. W wakacje jadę
na warsztaty gitarowe do Czorsztyna
i zamierzam nieco podciągnąć się
z angielskiego – mówi z uśmiechem
Natalia, która już planuje naukę na profilu matematyczno-fizycznym we „Fryczu”, czyli w II LO.
W czasie czterech spotkań z najzdolniejszymi rybnickimi uczniami wręczono w sumie 60 stypendiów, które może
otrzymać tylko jeden, najlepszy uczeń
z każdej szkoły (jednorazowe stypendium w przypadku uczniów podstawówek wynosi: 400 zł, gimnazjów 600 zł
i szkół średnich 800 zł) oraz 190 tytułów
prymusa przyznawanych za wyjątkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne
i sportowe. Po raz pierwszy zamiast pamiątkowych medali prymusi otrzymali
szklane statuetki wykonane w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej,
ozdobione charakterystyczną infografiką Rybnika. – Wierzę, że rybniccy stypendyści i prymusi to ludzie kompletni,
którzy oprócz tego, że znają daty, wzory
i fakty, potrafią też z tej wiedzy umiejętnie korzystać, tak by zasłużyć na miano
ludzi uczciwych i porządnych – mówił
najstarszym prymusom wiceprezydent
Wojciech Świerkosz.
(S)

Natalia Kowalczyk (z lewej) została prymusem naukowym i stypendystką prezydenta
miasta. Takich podwójnych laureatów jest w naszym mieście 11

Kończycie szkołę, nie kończycie nauki
Spotkali się z uczniami, aby porozmawiać o wymaganiach, jakie pracodawcy stawiają swoim przyszłym
pracownikom, oraz o zawodach, które są i w najbliższym czasie wciąż będą na topie. Do udziału w debacie „Młodzi na
rynku pracy” Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego zaprosiła ponad setkę młodzieży oraz przedstawicieli
kilku firm z regionu.
Jakie zawody są na topie? Zawodowi
kierowcy i magazynierzy, programiści i projektanci stron internetowych
oraz specjaliści ds. RODO, ale też wirtualni prawnicy, specjaliści od nauczania przez internet i wykwalifikowani
księgowi. Jest też popyt na zawody
związane z nowymi mediami i organizowaniem czasu wolnego. Obecnie na
rynku pracy więcej jest ofert niż ludzi,
którzy pracy szukają. – Pracodawcy
będą więc zwiększać poziomy wynagrodzeń i dodawać benefity, by zachęcić osoby o wysokich kwalifikacjach do
tego, by przyszły do nich pracować.
Pracownicy fizyczni w firmach produkcyjnych czy zainteresowani pracą
w budowlance też znajdą zatrudnienie – mówiła 4 czerwca w Rybnickim

Centrum Edukacji Zawodowej Beata
Zelent-Bieniek, doradca zawodowy
z rybnickiego Powiatowego Urzędu
Pracy. Radziła też, jak w młodym wieku zdobyć tak pożądane przez pracodawców doświadczenie. Wystarczy
m.in. działalność w kołach naukowych,
kołach zainteresowań, w samorządzie,
ale też udział w praktykach szkolnych
i stażach, podejmowanie prac dorywczych i wakacyjnych czy wolontariat. –
Trzeba być otwartym i chętnym do samodoskonalenia się i ciągłego uczenia.
To, że kończycie szkołę, nie oznacza,
że kończycie naukę. Nie myślcie w ten
właśnie sposób. Musicie się rozwijać –
przekonywała Mariola Adamska, która
przed laty skończyła liceum zawodowe
w Niedobczycach, a dziś jest właści-

cielką firmy Opta Data, zajmującej się
rozliczeniami w branży medycznej na
rynku niemieckim.
– Pokolenie moich rodziców pracowało na ogół w jednym zakładzie pracy
przez całe zawodowe życie, moje pokolenie średnio 7 lat, wasze już tylko 3
lata. Musicie być na to przygotowani –
mówił Piotr Masłowski, wiceprezydent
miasta, który w swoim zawodowym
życiu pracował też jako barman, nastawniczy i dorabiał w pieczarkarni. –
Problem polega na tym, że wielu z was
ze względu na to, że dziś jest łatwiej,
pozostanie przy tym, co zdobędzie
na początku swojej drogi i nie będzie
chciało się rozwijać. Życzę wam, byście
mieli pasję i potrafili ją mądrze wykorzystać – mówił do młodzieży.
(S)
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Nauka przez zabawę
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cjum firm z Czernicy, które wygrało przetarg na rewitalizację
budynku dawnej kopalnianej sprężarkowni usytuowanego
również na terenie kopalni Ignacy. Wspierana również przez
Unię Europejską inwestycja ma kosztować 5,2 mln zł, a przywrócony do życia budynek z czerwonej cegły ma w przyszłości służyć lokalnej społeczności. 		
(WaT)

Lekcje z drukowania

SABINA HORZELA-PISKULA

Skąd się bierze woda w kranach? Jak to możliwe,
że w środku słonecznego dnia nagle robi się ciemno, a wypełniony wodą worek z wbitym ołówkiem nie przecieka?
Na te i wiele innych pytań odpowiedział 7. Rybnicki Festiwal Nauki.
– Nauka może być nie tylko ekscytującym odkrywaniem
otaczającego nas świata, ale też świetną zabawą i niesamowitą przygodą – mówi Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i dziennikarz naukowy, który podróżuje po świecie
w poszukiwaniu niezwykłych zjawisk astronomicznych.
Całkowite zaćmienie Słońca po raz pierwszy obserwował
w 2008 roku na Syberii, kolejne zobaczy 2 lipca w Ameryce Południowej. Potrwa ono około 2 minut i 30 sekund, ale
zdaniem Wójcickiego i tak warto. Podobnie jak odwiedzić
Norwegię i Islandię, by zobaczyć niesamowitą zorzę polarną. – Pamiętajcie jednak, że niebo nad waszymi domami też
jest pełne niezwykłych widoków, spoglądajcie więc w jego
stronę – zachęcał podczas wykładu „Ciemność dnia i światła nocy”, który zdaniem Wójcickiego miał być nie tyle dawką wiedzy, co inspiracją do jej odkrywania. I taki właśnie
cel stawia sobie rybnicki festiwal nauki. 30 maja w rybnickim Kampusie spotkało się prawie 2.000 młodych ludzi, by
na własne oczy przekonać się, że nauka jest fascynująca. (S)

Uczniowie chętnie wcielali się w fakirów, by wyjaśnić, dlaczego leżąc na łożu z setek gwoździ nie przebijają one ich skóry

Mocno zaniedbane budynki szybu Kościuszko wkrótce nabiorą
nowego blasku

Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, z różnymi dysfunkcjami, ale też z autyzmem uczy się, jak zrobić nadruki na koszulkach
i kubkach, ale też plakaty, terminarze i statuetki z grawerem. W Zespole Szkół nr 6 w Boguszowicach działa nowoczesna pracownia drukarska, która powstała w ramach projektu „Drukarz – zawód z przyszłością” dofinansowanego przez Unię Europejską.
– Z dwuletniego projektu skorzysta w sumie 55 uczniów, zarówno
Branżowej Szkoły I Stopnia, ale też Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy, przygotowującej pomocników w zawodzie poligraf. Przeszkoleni
zostaną również nauczyciele – wyjaśnia dyrektorka ZS nr 6 Grażyna Adamczyk. Projekt o wartości prawie 400 tys. złotych ruszył w lutym, a w maju
oficjalnie zaprezentowano, co potrafi pracownia drukarska wyposażona
w nowoczesne urządzenia za ponad sto tysięcy złotych. – Wciąż sporym
zainteresowaniem cieszą się drukarki 3D, które były już w szkole i wykorzystywane są głównie do produkcji gadżetów reklamowych, ale coraz
większą popularność zyskują nadruki na kubki, koszulki i inne tekstylia.
Uczniowie mają wielką radość z tego, co tutaj robią, bo szybko widzą efekty swojej pracy – mówi Marek Niemiec, nauczyciel w zawodzie drukarz.
W pracowni znajduje się m.in. prasa umożliwiająca nadruki na różnych
materiałach, profesjonalny stół montażowy z podświetlanym blatem oraz
wielofunkcyjne urządzenie produkcyjne, które drukuje, skanuje, kopiuje,
składa i zszywa. Uczniowie mają też do dyspozycji stanowiska komputerowe wyposażone w najnowsze oprogramowanie graficzne.
(S)

SABINA HORZELA-PISKULA

edukacja/historia

Na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” praca wre.
Trwa remont i gruntowna modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko, czyli mocno zaniedbanego kompleksu budynków usytuowanych po
stronie północnej.
Jak czytamy na stronie internetowej miasta, celem prac
jest „zapobieżenie dalszej degradacji szybu Kościuszko oraz
utworzenie na jego bazie atrakcyjnego produktu turystycznego opartego o regionalne dziedzictwo kulturowe”. Zgodnie z projektem w zmodernizowanych budynkach nadszybia
i maszynowni zostanie urządzona nowoczesna wystawa poświęcona rewolucji przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrały maszyny parowe. Ekspozycja będzie wykorzystywać techniki multimedialne, ale jej głównym
i najcenniejszym eksponatem będzie stojąca w maszynowni
szybu Kościuszko oryginalna, napędzana parą maszyna wyciągowa z 1920 roku. Cała wystawa będzie oczywiście korespondować z pierwotną funkcją kopalnianych budynków.
Całe przedsięwzięcie ma kosztować ponad 10,5 mln zł,
ale ponad 4,4 mln zł będzie stanowić dofinansowanie, które
miasto otrzyma z funduszy unijnych.
W połowie maja magistrat podpisał też umowę z konsor-

WACŁAW TROSZKA

Szyb Kościuszko też będzie atrakcją

21 maja nowoczesną pracownię drukarską zobaczyli przedstawiciele miasta z wiceprezydentem Wojciechem Świerkoszem (w środku)

Na balu u Ignaca

WACŁAW TROSZKA

Tegoroczną edycję Industriady w Rybniku
zwieńczył niezwykły koncert krakowskiej
Filharmonii Futura na dziedzińcu Zabytkowej Kopalni „Ignacy”

Uczestnicy Industriady w Niewiadomiu mogli mieć wrażenie, że przenieśli się w czasie. Po Zabytkowej
Kopalni „Ignacy” spacerowały damy w strojach z początku XX wieku, a na balu u grafa von Hoyma pojawili
się m.in. księżna Daisy i przemysłowcy Joanna Gryzik i von Donnersmarck. Finał imprezy miał już zupełnie
inne, bo futurystyczne brzmienie.

INDUSTRIADA
NA FAMILOKACH

Na osiedlu familoków dawnej
Huty Silesia na Paruszowcu atrakcji
z racji Industriady też przygotowano całkiem sporo. W pomieszczeniach dawnej poczty można było
m.in. zrobić sobie zdjęcie portretowe
w dawnym stylu albo poeksperymentować z industrialnymi dźwiękami
razem z Tomasze Manderlą. Były
i atrakcje plenerowe, między innymi
przejażdżki repliką XIX-wiecznego
bicykla składającego się głównie
z jednego bardzo dużego koła. Był też
kapelusznik, damy w strojach z epoki i rzemieślnicza wręcz produkcja
znaczków do przypinania do ubrania.

Jedną z atrakcji Industriady na
Paruszowcu były przejażdżki
repliką bicykla skonstruowanego
jeszcze w XIX wieku. Za kierownicą
4-letni Olek

WACŁAW TROSZKA
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Dama
spacerująca po ulicach
roku 1910 miała na
sobie białą suknię
z drogiej koronki,
z długim i kłopotliwym
trenem,
zdobny kapelusz
i parasolkę, bo
opaloną cerę miały wtedy tylko kobiety
pracujące
w polu. Męski ubiór
niewiele różnił się
od współczesnego
Kreacja księżnej Daisy była jedną z kilku zaprezentowanych podczas pokazu mody z epoki przygotowanego przez członków Stostroju wizytowewarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu „Krynolina”
go, za to damska
bielizna od czasów pantalonów przeparową, a do wieży widokowej ustaszła prawdziwą rewolucję. – Edyta ma
wiła się długa kolejka. Z dynamicznym
na sobie szlafrok uszyty z oryginalnego
koncertem wystąpił perkusyjny zespół
wykroju z epoki, z wiskozy w kolorze
Perkspective, nietypową dobranockę
lawendowym. Pod nim nosi pantalony
przygotował ze swoim teatrem lalek
z koronką i koszulę bieliźnianą, na którą
Marek Żyła, a całość zakończyło widowisko krakowskiej Filharmonii Futura
założyła gorset, wyginający ciało w linię
zatytułowane „Symphonica”. Licznie zeS, uznawaną za szczyt ówczesnej elegancji. Aby ją osiągnąć, kobieta musiała
brana publiczność usłyszała nieśmiertelne utwory z repertuaru zespołów
założyć ciasno sznurowany w talii gorset, który posiadał mnóstwo stalowych
Metallica, Deep Purple, Aerosmith czy
fiszbin – prezentowali członkowie StoNirvana w nowych orkiestrowych aranwarzyszenia Rekonstrukcji Historyczżacjach. Smyczkowo-rockową orkiestrę
nej i Kostiumingu „Krynolina” podczas
kameralną poprowadził z batutą Mikołaj Blajda, który jest też autorem aranżapokazu mody z epoki. Miłośniczki i miłośnicy historii, kostiumów i dawnego
cji wykonanych utworów i który całość
stylu życia sami szyją swoje stroje i twowyreżyserował. Z jej towarzyszeniem
rzą historyczne akcesoria, m.in. biżutewystąpili soliści, a wśród nich sopranistrię, kapelusze, buty, a nawet historyczka, a zarazem dyrektor artystyczny Filne kosmetyki. 8 czerwca na Ignacym
harmonii Futura Sylwia Lorens, tancerka
można było nie tylko podziwiać modę
Agata Glenc (Art Color Ballet) i skrzypek
z epoki, ale też zrobić sobie balową
Kamil Skicki oraz wokaliści Monika Pilarczyk, Damian Ukeje i Michał Gasz.
fryzurę, kapelusz i maskę karnawałową. Industriadę jak zwykle rozpoczął
Organizatorzy policzyli, że tego dnia
pomarańczowy korowód mieszkańców
kopalnię odwiedziło około 5000 osób.
i gości, zwiedzający oglądali maszynę
(S), (WaT)
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Mural położnej nie z tej ziemi
Na ścianie bloku przy ul. Hetmańskiej w Niedobczycach powstał drugi już w naszym mieście mural
w ramach akcji „Wysokich Obcasów” zatytułowanej „Kobiety na mury”. Tym razem powstało malowidło
poświęcone legendarnej wręcz położnej Annie Kozub, nazywanej popularnie Kozubką lub Hebamą
(z niemieckiego położna).

życie miasta

Redakcja „Wysokich Obcasów” postanowiła stworzyć szlak miejskich
murali poświęconych niezwykłym kobietom, które miały wpływ na życie
innych ludzi, a nawet na historię regionu, kraju czy świata. W ten sposób
w Warszawie powstał mural z podobizną Kory, a we Wrocławiu z portretem
himalaistki Wandy Rutkiewicz. W Rybniku przy głównym wejściu na rybnickie targowisko widnieje oryginalny
portret pianistki Lidii Grychtołówny.
Teraz przyszła kolej na bohaterkę zupełnie innego formatu. – Najbardziej
dumna jestem z faktu, że to mural
poświęcony kobiecie, która z jednej
strony była zwykłą rybniczanką, a z
drugiej osobą, która stała się tak ważna dla mieszkańców. Zwykła położna,
którą ludzie tak dobrze wspominają.
To, że przetrwała w pamięci wspólnoty,
pokazuje, jak bardzo była ważna i bliska dla tych ludzi, a zwłaszcza kobiet,
które w tak ważnym dla siebie i całej
rodziny momencie oddawały się w jej
ręce. Kozubka, jak ją nazywano, przyjmowała porody w różnych warunkach
i o różnych porach. Mieszkańcy do dziś
wspominają jej uśmiech i poświęcenie,
więc to musiała być osoba niezwykła

– mówi rybniczanka Aleksandra Klich-Siewiorek, redaktor naczelna „Wysokich Obcasów”.
– Dzieci pochodzą z kosmosu, a Hebama przez pępowinę nasłuchuje, czy
to już, czy może zostało jeszcze do
narodzin trochę czasu – wyjaśnia sens
malowidła jego autorka Mona Tusz.
– Projekt powstał szybko, bo temat
muralu był dla mnie bardzo inspirujący – moja prababcia też była hebamą,
a nawet leczyła ludzi – dodaje artystka, która jest też autorką muralu zdobiącego śródmiejski pasaż, łączący ul.
Sobieskiego z pl. Wolności. Przyznaje,
że namalowanie tak dużego obrazu
ze zwyżki było bardzo wyczerpujące. –
Jeszcze dzisiaj rano musiałam domalować jednego bobasa.
W symbolicznym odsłonięciu muralu wzięła udział grupa krewnych Anny
Kozub, m.in. jej prawnuczka Monika

Wojaczek, która przygotowała wspomnienie o swojej prababci zmarłej dwa
lata przed jej narodzinami. Przytoczyła
m.in. słowa swojej babci Elki, czyli synowej bohaterki muralu. – Była cały
czas do dyspozycji, czy noc, czy burza, czy deszcz. Zawsze szła, gotowa
do działania. Uśmiechnięta, pogodna,
zasypiała z książką w ręku nad ranem
po nieprzespanej nocy. Zawsze miała wokół siebie osoby do pomocy, do
prac domowych i wsparcie rodziny, by
mogła całkowicie poświęcić się pracy.
W czasie porodu uspokajała, że jeszcze
czas, ale przede wszystkim miała do
nas, rodzących, cierpliwość, ogromną
cierpliwość.
W skromnej uroczystości wziął też
udział prezydent Piotr Kuczera oraz
okoliczni mieszkańcy, dla których przygotowano słodki poczęstunek.
(WaT)

nna Kozub z domu Morgała
urodziła się w grudniu 1896
roku w Stodołach. Wykształcenie
podstawowe i średnie zdobyła w
klasztorze w Lyskach za sprawą
fundacji Polednika, który był
dalszym krewnym rodziny. Najpierw
ukończyła szkołę pielęgniarską w
Berlinie, a w roku 1922 położniczą we
Wrocławiu. Jako położna pracowała
w szpitalu Juliusz przed wojną, w
czasie okupacji i prawdopodobnie
krótko po wojnie. W październiku
1921 roku poślubiła Adolfa Kozuba,
który pracował na kopalni jako
ślusarz. W sierpniu roku 1922
urodziła córkę Felicję; w lipcu
1925 syna Norberta i 1 maja 1928
roku Alfreda. W 1936 roku Anna i
Adolf Kozubowie wraz z dziećmi
zamieszkali na Zamysłowie, w
wybudowanym przez siebie rzekomo
w ciągu pięciu miesięcy domu. Anna
Kozub, bohaterka muralu, zmarła
w listopadzie 1980 roku. Według
nieoficjalnych danych odebrała
przynajmniej 2000 porodów.
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Efektowny mural i uczestnicy okolicznościowej uroczystości, a wśród nich inicjatorka
Aleksandra Klich-Siewiorek, autorka Mona Tusz oraz krewni Anny Kozub

WACŁAW TROSZKA

Kalejdoskop kulturalny

W KRAINIE SZCZĘŚLIWEJ
– To miejsce niezwykłej urody, chyba najpiękniejsze na świecie. Zdjęcia nie oddają w pełni uroku Wyspy Południowej, największej wyspy Nowej Zelandii. To, co
widzi się podczas wędrówki, budzi w człowieku uczucie wyjątkowego szczęścia.
Byłam w różnych miejscach na świecie, ale nigdzie nie czułam się taka szczęśliwa
jak tam i trudno mi nawet precyzyjnie określić dlaczego. Zapach powietrza, nieskażona przyroda, kolory wód, tam jest wszystko: prastare lasy, górskie potoki, rzeki,
wszechobecne wodospady i lodowiec – opowiadała z zachwytem Janina Osewska
10 czerwca w galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej, podczas otwarcia wystawy
swoich fotografii „Te Wai Pounamu – obrazy znalezione” (w języku Maorysów Te
Wai Pounamu oznacza Wyspę Południową). Do Nowej Zelandii trafiła z grupą znajomych w trakcie pobytu w Australii. Nie zabrała nawet odpowiedniego sprzętu
i fotografowała pożyczonym aparatem. – Oniemiałam z zachwytu, kiedy znalazłam
te wszystkie obrazy. Fotografowałam łapczywie, kęsami fotografii, tak jak posila
się głodny przy pełnym stole – podsumowuje Janina Osewska z Augustowa, która nie tylko fotografuje, ale jest też poetką i animatorką życia literackiego. Oprócz
wystawy zdjęć, które można oglądać do 7 lipca, podróżniczka przygotowała dla
rybniczan pokaz slajdów z wyprawy do Nowej Zelandii, który zaprezentowała
w czasie wernisażu.

TANECZNE PODSUMOWANIE
8 czerwca w Teatrze Ziemi Rybnickiej studio tańca Vivero podsumowało miniony sezon. Podczas niemal trzygodzinnej gali, zainspirowanej musicalem „Mamma
Mia!” wystąpiło 500 osób, które przedstawiły 51 tanecznych prezentacji. Swoimi umiejętnościami pochwalili
się tancerze początkujący, dla których ten występ był
scenicznym debiutem, jak i bardziej doświadczeni, którzy mają za sobą starty w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach. Vivero nie tylko zaraziło taneczną pasją sporą już grupę dzieci, młodzieży, a nawet
dorosłych, ale przygotowuje też taneczne widowiska
i musicale. We wrześniu planuje premierę spektaklu
„Jak dwie krople wody”, baśniową, pełną światła, kolorów i muzyki opowieść o sile siostrzanej miłości,
w której wystąpią najmłodsi podopieczni Vivero.

PIOTR BUKARTYK

SABINA HORZELA-PISKULA

WIELKIE DZIEŁA, UZDOLNIENI WYKONAWCY
Mocnym akcentem Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków zakończyła obchody jubileuszu 85-lecia, które trwały cały miniony rok szkolny. W ostatnim jego dniu, 19 czerwca, w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył
się wieńczący jubileusz koncert szkolnej orkiestry symfonicznej z cyklu „Wielkie dzieła – młodzi wykonawcy”. Tym razem
poprowadził ją utalentowany absolwent szkoły oraz Akademii Muzycznej w Katowicach Paweł Kapuła, aktualnie dyrygent-asystent Filharmonii Narodowej w Warszawie. Z kolei przy fortepianie zasiadła Marta Czech, związana w przeszłości
z rybnicką szkołą, a dziś studentka katowickiej AM i uczennica wybitnego pedagoga Andrzeja Jasińskiego. Zabrzmiały
klasyczne działa: VII Symfonia A-dur Beethovena i Koncert fortepianowy a-moll Schumanna. Sylwetki młodych zdolnych
muzyków i ich interesujące plany zdradzimy w kolejnej „GR”.
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kultura

FILMOWY JUBILEUSZ
30 maja w Młodzieżowym Domu
Kultury podsumowano 10. Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych „Świat wokół mnie”.
Przedstawicielki jury: dr hab. Ewelina Konieczna i Ewa Klonowska
(liderka rybnickiej Filmoteki Szkolnej) podsumowały jubileuszową
edycję, zwracając uwagę na ciekawe i różnorodne tematy poruszane
w filmach. W rozdaniu nagród wzięli
udział młodzi filmowcy m.in. z Lublina, Warszawy, Głogowa, Koźminka
i Legnicy. Pierwsze miejsca w dwóch
kategoriach zajęli: Olaf Pawełek
i Mateusz Guzicki z Legnicy (film
„Selflove” o braku akceptacji
w środowisku rówieśniczym) oraz
licealistki z Głogowa: Aleksandra
Szymankiewicz i Natalia Leciej za
film „Po prostu życie” oraz indywidualnie Ola, która ex aequo otrzymała pierwszą nagrodę za spot
zachęcający do adopcji zwierząt ze
schroniska pt. „Niesłyszalny głos”.
Wśród wyróżnionych w starszej
grupie wiekowej był też film o pasji do szermierki pt. „Sukces” Pawła
Gramcowa z rybnickiej Budowlanki.
Nagrodzone filmy do obejrzenia na
stronie internetowej MDK-u.

Popek wśród gwiazd
Rybniczanin Krzysztof Popek od
lat należy do czołówki polskich
muzyków jazzowych, co potwierdza m.in. przyznawany mu wielokrotnie tytuł najlepszego flecisty
jazzowego w kraju.
Na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej
artysta pojawia się dość regularnie,
najczęściej z nowym projektem muzycznym, do którego zaprasza uznane
w świecie gwiazdy jazzu. Tym razem
w ramach cyklu Jazz w Teatrze Popek
zaprezentował Project with Special
Guests z udziałem Eddiego Hendersona (trąbki/flugelhorn), znanego m.in.
ze współpracy z Herbie Hancockiem,
a formację dopełniają inni wybitni
muzycy: Cameron Brown (bas), Kirk
Lightsey (piano) oraz legendarny perkusista John Betsch. Kwintet bazuje na
kompozycjach Krzysztofa Popka z kilku
ostatnich płyt i tzw. „originals”, najważniejszy był jednak dobór muzyków, by
osiągnąć oryginalne, ciepłe brzmienie

WACŁAW TROSZKA

ROZTAŃCZONY KONCERT
21 maja w Teatrze Ziemi Rybnickiej
odbył się coroczny koncert „Dzieci Rodzicom” z udziałem młodych
tancerzy z Młodzieżowego Domu
Kultury, w którym nad rozwojem
ich talentów czuwają choreografki
świętujące jubileusze pracy Marzena Butyłkin (20 lat) i Monika Floryszak (15). Podczas koncertu szefowa
MDK-u Barbara Zielińska wręczyła
najzdolniejszym tancerzom nagrody dyrektora i nominacje do tytułu
Rybnickiego Prymusa. Zwieńczeniem wieczoru był finałowy układ
taneczny, w którym zaprezentowały
się wszystkie grupy z MDK-u.

całości. Jak mówi Piotr Bukartyk z TZR,
a wie, co mówi, bo jest również muzykiem i fanem jazzu, to był znakomity,
spójny koncert o wręcz chilloutowym
charakterze, choć zróżnicowanej warstwie rytmicznej. Artysta nie kryje,
że jego kolejne płyty są kontynuacją
poprzednich, bo nie widzi potrzeby
szczególnego zaskakiwania odbiorców, zależy mu natomiast na rozpoznawalności stylu. Koncert został świetnie
przyjęty, były bisy, a publiczności jazz
na luzie, bez ostrego brzmienia, wyraźnie się podoba. Zresztą o dobrą atmosferę zadbała też kawiarnia Sweet Home
Silesia, częstując przybyłych swoimi
smakołykami. Sprzedawano też płytę
nagraną przez artystów z Rybnika, w
tym Krzysztofa Popka, z której dochód
przeznaczony jest na budowę hospicjum stacjonarnego w Rybniku; chętni
mogli też wesprzeć fundację, wrzucając datek do ustawionej skarbonki.
(r)

Krzysztof Popek zaprosił do swojego projektu m.in. wirtuoza trąbki Eddiego Hendersona

MIĘDZY CZERNIĄ
A BIELĄ

7 czerwca w Młodzieżowym
Domu Kultury podsumowano trzecią
edycję
Międzynarodowego
Biennale na Małą Formę Graficzną
„Między czernią a bielą...” pt. „Średniowieczne zamczyska – historia
zaklęta w kamieniach”.
Wpłynęło 545 prac wykonanych
przez młodych ludzi (od 12 do 25 lat)
z 80 placówek z całego świata, m.in.
z Rosji, Turcji, Tajlandii, Chin, Litwy,
Kazachstanu, Serbii, Bułgarii, Rumunii i Polski. Jurorzy (Franciszek Nieć,
Martyna Rejczak i Milada Więckow-
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ska) przyznali 11 nagród, 20 wyróżnień i 55 kwalifikacji do wystawy.
– Prace wyróżniają się doskonałym
warsztatem graficznym, z użyciem
różnorodnych technik, jak linoryt,
sucha igła, akwaforta, akwatinta czy
monotypia oraz ciekawym wyborem
obiektu, a często także fantazyjną,
ale przemyślaną interpretacją tematu konkursu – podsumowują jurorzy.
Pomysłodawczyni konkursu Milada
Więckowska wręczyła laureatom nagrody, wyróżnienia i dyplomy ozdobione motywem zamku zaczerpniętym z grafiki jednego z laureatów
– Borki Popovića z Czarnogóry. Do

Rybnika na rozdanie nagród przyjechały m.in. Białorusinka Katia Lazar
z mamą i opiekunką artystyczną Kariną Kharaneką. W gronie nagrodzonych znalazły się też reprezentantki
naszego miasta: Irmina Lepiarczyk
z pracowni plastycznej Creatio
(MDK) i Karolina Bernacka (praca
indywidualna), a wyróżnienia przyznano Hannie Bugaj (pracownia
plastyczna Kontrasty), Alicji Dorobis (Creatio) i Krzysztofowi Kaletce
(praca indywidulana). Pokonkursową wystawę można oglądać w MDK-u do końca sierpnia.
(S)

NIE NARZEKAŁ
NA ŻYCIE

– To był wieczór pełen wspomnień
– mówi Ewa Wojaczek z Teatru Ziemi Rybnickiej o czerwcowym wernisażu wystawy retrospektywnej,
który był okazją do przypomnienia
sylwetki zmarłego w ubiegłym roku
rybnickiego malarza amatora Norberta Fraia.
– Był bardzo uczynny i chociaż
chorował, starszym członkom zespołu Oblicza zawoził pociągiem obrazy
na wystawy nawet do Katowic. Miał
trudne życie, dlatego cenił sobie
przyjaźń i życzliwość. Pracownia
w TZR była jego drugim domem –
tak wspomina Norberta Fraia Anna
Zimna, jedna z członkiń działającego w TZR Zespołu Twórców Niepro-

fesjonalnych „Oblicza”. Frai należał
do niego od 1981 roku. Malował
portrety i obrazy surrealistyczne, ale
przede wszystkim pejzaże. – Kochał
góry. To tam znajdował inspiracje
dla swoich obrazów. Rysy były dla
niego niczym „bułka z masłem”, a na
Babią Górę wiele razy szliśmy tylko
po to, by w ciszy przeżywać wschody słońca. Potrafił dowcipnie opowiadać, lubił też tańczyć. Dla niego
nie było złej pogody. Nie narzekał
na życie, cieszył się tym, co przynosił mu dzień – wspomina rybnicki
fotografik Aleksander Fros. Norbert
Frai zmarł w 2018 roku w Rybniku.
Miał 78 lat. Prezentowana do 7 lipca
w Galerii Sztuki TZR wystawa pokazuje jego dorobek artystyczny.
(S)

Tłumacz pisze na nowo
Podczas wieczoru autorskiego Filip
Łobodziński zaprezentował się jednak
głównie jako tłumacz przekładający
z kilku języków: hiszpańskiego, katalońskiego, angielskiego, portugalskiego i francuskiego. Najważniejszymi
autorami, jakich tłumaczy, są znani
ze sceny muzycznej Bob Dylan i Patti Smith. – Ich twórczość wytrzymuje
próbę czasu i druku. Te piosenki są
istotnym komunikatem, a nie szkieletem, na którym oparta jest melodia
– mówił gość. Żeby jednak dobrze tłumaczyć, nie wystarczy tylko rozumieć
słowa w obcym języku. – Przekład to
w jakimś sensie nowy tekst. Kiedy dane
dzieło ma kilka tłumaczeń, możemy
mu się przyglądać z różnych stron,
poprzez różne wrażliwości – mówił
Filip Łobodziński. Jako ciekawe, ale
i trudne wyzwania pracy translatora
wskazał konieczność dbania o rytm
frazy (tak by przekład pasował do melodii utworu) oraz zachowanie szczególnych i znaczących cech stylu (np.
powtarzanie tych samych głosek, dbałość o podobne brzmienie). Poza warstwą językową istotne pozostają też
konteksty, które można rozszyfrować,
rozumiejąc odniesienia kulturowe i historyczne (np. nawiązania w tekstach
Smith i Dylana do cierpień czarnych
niewolników, które bez „przypisu” nie
są oczywiste dla polskiego odbiorcy).
Podsumowując wieloletnią fascynację
twórczością Boba Dylana, Łobodziński

WACŁAW TROSZKA

Gościem rybnickiej biblioteki był Filip Łobodziński – tłumacz, dziennikarz, muzyk, a nawet… pracownik wydziału prasowego NIK.
No i oczywiście niezapomniany Duduś z „Podróży za jeden uśmiech”.

Filip Łobodziński to człowiek wielu
profesji – dziennikarz, tłumacz, muzyk.
Z zespołem Dylan.pl w 2017 roku
nagrał dwupłytowy album z piosenkami Boba Dylana, których teksty sam
przetłumaczył

przyznał, że nie udało mu się z nim
spotkać (artysta słynie z tego, że jest
odludkiem i wykazuje awersję wobec
dziennikarzy), odbył natomiast rozmowę z Patti Smith. Wiele wspomnień
i anegdot związanych z pracą tłumacza
przypomniało też, jak bardzo jest ona
niedoceniana. A trud ten z pewnością
zasługuje na więcej niż jeden uśmiech
wdzięcznych czytelników.
(m)

Kulturalnym skrótem
WYDALI KSIĄŻKĘ
Z WIERSZYKAMI
Przedszkole nr 41 na Nowinach wydało książkę „Puchatkowe wiersze
i rymowanki”, przeznaczoną dla
dzieci, rodziców i nauczycieli pracujących z maluchami. W książce
znajdują się wiersze na cztery pory
roku, a także utwory o Rybniku
i Polsce. – Książeczka wprowadza
dzieci w świat wyobraźni i fantazji,
a przy tym uczy i kształci. To efekt
rocznej pracy trzydzieściorga dzieci
z naszego przedszkola, nauczycielki Agnieszki Chudzik i przyjaciela
przedszkola Reginy Sobik – mówi
dyrektorka Klaudia Ciupek. – Bez zaangażowania dzieci, które stworzyły
ilustracje do wierszy oraz rodziców,
książka ta nie byłaby tak wyjątkowa.
To właśnie dzięki wyobraźni przedszkolaków tworzą się nowe pomysły, które w formie wierszy i ilustracji
zaprezentowaliśmy w książce – dodaje jej współautorka Agnieszka
Chudzik. Warto dodać, że ilustracje
Julii Gołuckiej i Zofii Stankiewicz
zostały zauważone przez wydawnictwo św. Macieja i znalazły się na
okładce innej książki pt. „Kraina Najdroższa”.
ROZTAŃCZONE NUTKI
3 czerwca w Domu Kultury
w Chwałowicach odbył się I Powiatowy Konkurs Taneczny „Roztańczone Nutki”, zorganizowany
przez tamtejsze Przedszkole nr 14.
Na scenie zaprezentowały się
pięcio- i sześciolatki z przedszkoli z Rybnika, Marklowic
i Czernicy, które musiały wykonać
układ choreograficzny do muzyki
współczesnej. Bezkonkurencyjna
okazała się grupa marklowickich
przedszkolaków, która przygotowała taniec do utworu Shakiry
„Waka waka”.
GIR-A W MACEDONII
17-letnia
Wiktoria
Siedlecka
z Pracowni Plastycznej GiR-a wraz
z prowadzącą zajęcia Miladą Więckowską, od 23 do 29 maja uczestniczyły w plenerze artystycznym
w Bitoli w Macedonii. Wyjazd był
nagrodą dla działającej pod auspicjami Młodzieżowego Domu
Kultury pracowni i jej członkiń –
Wiktorii, ale też Oliwii Pol, Moniki
Wolny i Julii Chmiel, nagrodzonych i wyróżnionych na międzynarodowym konkursie plastycznym. Reprezentantki GiR-y były
jedynymi Polkami uczestniczącymi w plenerze, w którym wzięli też
udział m.in. przedstawiciele Chin,
Turcji, Izraela, Serbii, Tajlandii, Rosji i Chorwacji.
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PACHNĄCE EKSPONATY
Wakacje to tradycyjnie czas dwóch międzynarodowych wystaw
florystycznych, które od niemal trzydziestu lat przygotowuje Rybnicki
Klub Miłośników Kwiatów. W lipcu w teatralnym holu będzie można
podziwiać lilie i kompozycje kwiatowe z liliami w rolach głównych. Do
Rybnika przywiozą je pasjonaci tych urokliwych bylin. Z kolei w sierpniu hodowcy z Polski i zagranicy zaprezentują dorodne okazy mieczyków i wielobarwnych dalii. Będzie też można odwiedzić stoiska tematyczne, wziąć udział w loteriach fantowych, zakupić książki o tematyce
florystycznej oraz sadzonki do własnego ogródka, a po zakończeniu
prezentacji również wystawowe eksponaty w promocyjnych cenach.
XXIX Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych z Lilią:
sobota 6 lipca, od godz. 10 do 17
niedziela 7 lipca, od godz. 10 do 17
XXII Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, Dalii i Kompozycji Kwiatowych:
sobota 17 sierpnia, od godz. 10 do 17
niedziela 18 sierpnia, od godz. 10 do 17
PIKNIKOWE BAJANIE
Kolejny, tym razem już wakacyjny piknik na Kamupsie przy ul. Rudzkiej 13 zostanie zorganizowany pod hasłem „Piknikowe bajanie”. Przed
uczestnikami plenerowej zabawy otworzy się świat baśni i zaczarowanych opowieści. Organizatorzy zapraszają dzieci i dorosłych, którym podczas warsztatów pomogą stworzyć elementy baśniowych strojów. Zaplanowano też spotkania z bajarzami, którzy będą snuć ciekawe, również
muzyczne opowieści. Piknik przygotowują: Stowarzyszenie z Wyboru,
Instytut Społeczny „Silesia”, Port Sztuki i Teatr Ziemi Rybnickiej.
niedziela 21 lipca, od godz. 10 do 13
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Dyskusyjny Klub Książki
w wakacje

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

W lipcu i sierpniu rybnicka biblioteka zaprasza na dwa spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmowy o literaturze
odbędą się w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30).
Na 25 lipca na godz. 16 zaplanowano
spotkanie poświęcone powieści „Światło,
którego nie widać” Anthony’ego Doerra. Jej
akcja dzieje się w okresie II wojny światowej.
Dwoje bohaterów – niewidoma Marie-Laure
i Werner, ekspert w budowie radioodbiorników, spotykają się w małym miasteczku
w Bretanii. Ich losy splatają się w czasie nalotów aliantów.
29 sierpnia o godz. 16 klubowicze porozmawiają o ważnej i nagradzanej książce reporterskiej „Cuba libre. Notatki z Hawany” Yoani Sánchez. Mieszkająca
w Hawanie dziennikarka wbrew władzom
prowadziła internetowy blog w czasie rządów braci Castro (Fidel uznawał ją nawet za
swojego osobistego wroga). Autorka trafnie,
nieraz sarkastycznie, opisuje absurdy codzienności i komentuje otaczającą rzeczywistość. Blog „Generacion Y” zyskał bardzo
dużą popularność, a Yoani Sánchez została
uznana w 2008 roku przez magazyn „Time”
za jedną ze 100 najbardziej wpływowych
osób na świecie.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI NA WAKACJE
Przerwa wakacyjna od 3.07 do 3.08. 2019 r.
W okresie od 5.08.2019 do 31.08.2019 klub
otwarty w godz. 10-13.
Zapraszamy:
n we wtorki: 6, 13, 20, 27.08.2019 o godz. 9.00
na wspólne marsze nordic walking. Zbiórka
na Kampusie;
n w czwartki: 8, 22, 29.08. 2019 od godz. 10.00
na scrabble;
n w środy i piątki: brydż i inne gry świetlicowe.

KOBIETY W HALO!

Spotkaniem przedstawiającym integracyjną
grupę muzyczną „Świetne dzieciaki” w Halo!
Rybnik zainaugurowano nowy cykl „Rybnicka
Rada Kobiet przedstawia”. Panie będą się spotykać najczęściej w ostatni piątek miesiąca, by
rozmawiać na ważne dla nich, ale też dla całej
społeczności tematy. Kolejne spotkanie (26 lipca, godz. 17) zatytułowane będzie „Pełnoprawni? Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej”, a wrześniowe „Sztuka i artyzm
oczami kobiet w Rybniku i na Śląsku”. Do
udziału w spotkaniach Rybnicka Rada Kobiet
zaprasza nie tylko przedstawicielki płci pięknej.

DZIESIĄTKI NIESPODZIANEK,
TYSIĄCE UŚMIECHÓW
Kilka festynów, mnóstwo atrakcji, dużo słońca, setki baniek mydlanych i tysiące uśmiechów – tak w skrócie można
podsumować obchody Dnia Dziecka.
Aż cztery dni trwało miejskie świętowanie Dnia Dziecka. Już
30 maja na terenie dawnego szpitala Juliusz przy ul. Klasztornej
odbył się piknik Rybnickiej Akademii Rodziny, w trakcie którego na najmłodszych i ich opiekunów czekały konkursy, zabawy
z postaciami z bajek oraz lubiana przez wszystkich słodka wata
cukrowa i słony popcorn. Zainteresowani tematem rodzicielstwa
zastępczego mogli otrzymać informacje o usługach świadczonych przez Rybnicką Akademię Rodziny. Dzień później niespodzianek nie zabrakło również podczas festynu rodzinnego, który
w Orzepowicach przygotowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a kulminacją dziecięcego świętowania
była dwudniowa impreza na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej.
Tam dla najmłodszych przygotowano koncert i widowisko interaktywne oraz występy muzyczne, m.in. w wykonaniu artystów
Teatru Rozrywki w Chorzowie i Teatru Zagłębia w Sosnowca, którzy jako zespół ABBA M wykonali największe przeboje popularnych przed laty zespołów ABBA i Boney M. Na małych rybniczan
czekały też bezpłatne dmuchańce, policyjne i strażackie pokazy
oraz warsztaty plastyczne. Sporo frajdy maluchom sprawiły setki większych i mniejszych kolorowych baniek mydlanych, które
2 czerwca zdominowały kampusową przestrzeń.
Dzień Dziecka świętowano również w wielu rybnickich dzielnicach, m.in. w Klubie Kultury „Harcówka” w Ligocie-Ligockiej
Kuźni, gdzie dwa spektakle teatralne wystawili uczniowie Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Szkoła Życia” oraz
aktorzy teatru Prym-Art. 			
(D)
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Rewolucja siwych głów
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Statystyki wskazują, że społeczeństwo
się starzeje. Demografia ma tę cechę, że
nie da się szybko odwrócić jej trendów,
za to niesie dość pewne prognozy na
przyszłość. O swoich doświadczeniach
w opiece nad seniorami opowiedzieli
dyrektor i pracownicy Miejskiego Domu
Pomocy Społecznej w Rybniku. – Żyjemy dłużej. Wśród mieszkańców mamy
kilku stulatków (dodam, że nikt z nich
nie stosuje diety wegańskiej). Są u nas
osoby urodzone w okresie wyżów demograficznych: roczniki 30. i 40., przychodzą już również urodzeni w latach 50.
W kolejce na przyjęcie oczekuje obecnie
70 osób, ponadto 160 rybniczan przebywa w podobnych ośrodkach w innych
miastach. Potrzeby w tym względzie
są o wiele większe niż nasze możliwości – tłumaczy dyrektor Piotr Mazurek.
W MDPS przebywa 150 osób (110 kobiet
i 40 mężczyzn). W ubiegłym roku odeszło
„tylko” 17 podopiecznych. Dlatego warto,
by rodziny, w których są osoby starsze,
korzystały ze wsparcia, jakie mogą uzyskać w środowisku – pomocy pracownika
socjalnego, usług opiekuńczych czy coraz
bogatszej oferty dla rybnickich seniorów
(m.in. dzienny dom „Senior Wigor” w Popielowie, grupy wsparcia, inicjatywy rad
dzielnic). Znana mądrość głosi, że starych
drzew się nie przesadza. – Zachęcamy,
by maksymalnie przesunąć granicę, do
której senior może pozostać u siebie.
Oczywiście nie zawsze jest to możliwe.
Może przyjść chwila, że rodzina nie da już
rady sprostać opiece nad osobą całkowicie zależną. Trafienie do domu pomocy
społecznej to wielka zmiana zarówno dla
mieszkańca, jak i jego bliskich – mówi
psycholog Anna Wyleżoł. Rośnie liczba
osób leżących – aktualnie w MDPS jest
prawie 70 seniorów, którzy kwalifikują
się do zakładu opiekuńczo-leczniczego.
Wobec niewydolności służby zdrowia,
w tym zlikwidowanych oddziałów geriatrycznych, to właśnie domy pomocy
społecznej zabezpieczają najpilniejsze
potrzeby starzejącego się społeczeństwa.
Przybywa osób wymagających stałej
opieki, a co za tym idzie, również indywidualnych form terapii i rehabilitacji. Do
tych trudnych i odpowiedzialnych zadań
trzeba wykwalifikowanych pracowników.
Ci zaś, poza przygotowaniem do zawodu,
powinni mieć także dobre podejście do
osób starszych oraz wiele empatii i cierpliwości. – Kiedyś, gdy seniorzy wykazy-

Rosnąca liczba seniorów i konieczność zapewniania
im fachowej opieki niosą coraz większe wyzwania.
Staramy się, aby w naszym domu jesień życia była
spokojna i pogodna, a przy tym bez narzekania na
nudę – mówi dyrektor Piotr Mazurek, na zdjęciu
z panią Różą, jedną z mieszkanek MDPS
wali większą samodzielność, liczebność
kadry była wystarczająca. Dziś już, niestety, jest nas za mało. Brakuje też motywacji
finansowej dla personelu. Działamy bez
funduszy z NFZ, mamy jedną pielęgniarkę na zmianie, a wizyty lekarskie tylko
dwa razy w tygodniu – mówi dyrektor.
Jednocześnie bardzo chwali i docenia
swoich pracowników – szczególnie kobiety, bo to one stanowią 95 procent
zespołu. – Rzeczywiście, mamy większą
delikatność i wrażliwość. Odruchowo
w obecności podopiecznych ściszamy
głos, rozpoznajemy ich stan po dotyku,
potrafimy wiele odczytać ze spojrzenia czy grymasu. W końcu z niektórymi
mieszkańcami znamy się od dawna –
mówi Magdalena Rasimowicz, kierownik
działu
pielęgnacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnego. Od lat rybnicki MDPS
słynie także z zaangażowania na rzecz
podopiecznych i niezwykle bogatej oferty – m.in. działalności chóru i radiowęzła,
licznych zajęć artystycznych, wyjazdów,
spotkań z dziećmi i młodzieżą, zabaw
okolicznościowych. Pani Hildegarda
bardzo miło wspomina udział w projekcie „Bajki słuchajki”, kiedy uczestniczyła
w nagrywaniu audiobooka. W codzienności domu nie brak również humoru
– z okazji prima aprilis lokalne redakcje
zostały „wkręcone” w wydarzenie, którego bohaterką była pani Irena. Seniorka
zasiadła za kierownicą usportowionej
wersji forda i dumnie pozowała do zdjęć
(auto należało do jednego z pracowników, prywatnie pasjonata motoryzacji).
Żart był też okazją do wspomnień, bo
– jak przyznała – w młodości jeździła na

WACŁAW TROSZKA

Starość się zmienia. Stereotyp miłej babci, siedzącej pod kocykiem w bujanym fotelu, ma coraz mniej
wspólnego z rzeczywistością. Jesień życia wciąż może być wspaniała, lecz musimy być również gotowi na
wyzwania wynikające z konieczności opiekowania się osobami, które przestają być samodzielne.

motorze bez prawa jazdy. – W czasie studiów mieszkałam w akademiku i obserwowałam te same interakcje, co wśród
naszych mieszkańców. Tu też rodzą się
bliskie przyjaźnie, a nawet związki. Trzeba jednak pamiętać, że starość u każdego
przebiega inaczej, a wobec narastających
ograniczeń mogą wystąpić bunt i agresja – wyjaśnia Anna Wyleżoł. Seniorzy
korzystają również z codziennej rehabilitacji. – Najczęściej to proste ćwiczenia
i zajęcia, wykonywane z sercem i troską.
Czasem wystarczy spacer, chwila rozmowy, terapia poprzez dotyk. Jeśli siły podopiecznych pozwalają, to prowadzimy
zajęcia gimnastyczne z elementami rywalizacji, która dodatkowo ich pobudza.
Poważnym wyzwaniem jest profilaktyka
przykurczów mięśni i stawów oraz zapobieganie powstawaniu odleżyn – mówi
fizjoterapeuta Elżbieta Skrzypiec. Równie
ważne jest także dbanie o dobry stan psychiczny. – Chwila rozmowy z rodziną jest
niezastąpiona, szczególnie z bliskimi, którzy mieszkają setki kilometrów stąd – dodaje Izabella Tomala, terapeuta zajęciowy.
Dyrektor Mazurek ma do naszych czytelników dwie prośby: – Zakładamy ogródek, więc chętnie przyjmiemy nasiona
i sadzonki. Mile widziane truskawki i pomidory, na inne gatunki też jesteśmy otwarci.
Druga sprawa to zaproszenie do wolontariatu. Czekamy na osoby, które chcą się
podzielić swoim czasem i pasjami. Może
znajdzie się chętny do współpracy fotograf? Zapewniam, że w zmarszczkach jest
o wiele więcej piękna i autentyczności, niż
w twarzach naciąganych botoksem.
Małgorzata Tytko

Książki na miarę
– Pomysł na uszycie przez seniorów i dzieci książeczek sensorycznych
dla maluszków wyszedł od Bogumiły Ziołko-Napieralskiej z biblioteki
w Paruszowcu – mówi rybniczanin Stanisław Bulandra, który wcielił go
w życie, realizując międzypokoleniowy projekt pod nazwą „Książki na
miarę”.
wali i uszyli sto takich książeczek. Ręcznie, jak Zuzia i Kinga, oraz maszynowo,
jak pani Ewa. – Kiedy moje córki były
małe, a w sklepach brakowało ładnych
ubrań, szyłam im sukienki. Teraz znów
wyjęłam starą maszynę, używaną dotąd sporadycznie do wszywania zamków błyskawicznych – opowiada Ewa
Bech, która ma już pomysł na kolejny
międzypokoleniowy projekt – szycie
poduszek i miękkich okładek na książki
dla chorujących na nowotwory i podopiecznych hospicjów. – Wciąż mam
taką poduszkę. To była najlepsza rzecz,
jaką miałam przy sobie w szpitalu. Po
operacji miałam się do czego przytulić

SABINA HORZELA-PISKULA

Uszyte z miękkich, kolorowych
materiałów książeczki pozwalają maluszkom rozwijać motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową, pobudzają
wyobraźnię i kreatywne myślenie. Od
września do czerwca 15 seniorów z Paruszowca, Miejskiego Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Żużlowej, Integracyjnego Klubu Aktywnych z Boguszowic, Klubu Seniora z ul. Orzeszkowej
i rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, wspólnie z prawie 60 wnukami, a także z podopiecznymi placówek wsparcia dziennego i dziećmi
z internatu Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego, zaprojekto-

– mówi Elżbieta Kwiatkowska, obdarowana niewielką kolorową poduszką
wykonaną przez Ewę Bech, która dodaje: – Taki własnoręcznie zrobiony
prezent od serca dla chorego to ważny
gest dla każdej ze stron.
Uczestnicy projektu „Książki na miarę” spotkali się 10 czerwca w bibliotece głównej, by podsumować projekt
i obejrzeć zdjęcia Kingi Drążek, która
towarzyszyła im z aparatem podczas
tworzenia książeczek sensorycznych.
W projekt zaangażowali się: filia nr 4
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Paruszowcu, stowarzyszenia
Uskrzydleni i „17-tka”, firma edukacyjna
Formini, ale też miłośniczki szydełkowania, w tym dyrektor biblioteki Stanisława Adamek. Projekt „Książki na miarę” dotowany był przez Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach konkursu „Seniorzy
w akcji”.
(S)

W ramach międzypokoleniowego projektu „Książki na miarę” powstało prawie 100 książeczek sensorycznych

Żelazny związek
Rodzinną uroczystość poprzedziła msza w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach, po której dostojni
jubilaci świętowali w gronie bliskich i przyjaciół. Zarówno pani
Eugenia, jak i pan Reinhold pochodzą z Ligoty, gdzie poznali się
podczas meczu popularnego wtedy palanta. Pan Reinhold pracował w gotartowickich Sygnałach, a w założonym przez siebie
warsztacie samochodowym rozwijał pasję do motoryzacji. Pani
Eugenia troszczyła się o ognisko domowe, poświęcając swój
czas wychowaniu dwóch synów. Dzisiaj oboje cieszą się z ich
osiągnięć, ale też sukcesów czworga wnuków i pięciorga prawnuków. Państwo Sitkowie są wciąż w dobrej kondycji fizycznej, pomagają sobie i wspierają w codziennych obowiązkach.
Z okazji Żelaznych Godów jubilatów odwiedziły Urszula Stajer
z Rady Dzielnicy Gotartowice oraz radna Mirela Szutka.
(D)

ARCHIWUM PRYWATNE

22 kwietnia Żelazne Gody, czyli jubileusz 65-lecia
pożycia małżeńskiego, świętowali państwo Eugenia
i Reinhold Sitkowie z Gotartowic.

W kwietniu państwo Eugenia i Reinhold Sitkowie z Gotartowic
świętowali jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego
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To jest
MOŻLIWE
Do udziału w ostatnim przed wakacjami spotkaniu z okazji jubileuszu Złotych Godów zaproszonych zostało jedenaście małżeńskich par.
Dziewięć z nich wspólnie z prezydentem Piotrem
Kuczerą i kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego
Angeliką Naczyńską-Lyp świętowało w siedzibie
zespołu Przygoda.
28 maja prezydent Piotr Kuczera tradycyjnie wręczył
zasłużonym małżonkom medale przyznane im przez
prezydenta RP Andrzeja Dudę. – To symbol drogi, która
za państwem. Drogi, którą każdy niesie swoje przeżycia,
tajemnice, radości i smutki. Życzę Wam jeszcze wielu lat
w zdrowiu, z uśmiechem i w towarzystwie bliskich osób.
Jesteście przykładem na to, że to jest możliwe, to da się
zrobić – mówił Piotr Kuczera. – Nie możemy uwierzyć,
że minęło już pięćdziesiąt lat – mówi pani Aniela Wencel, spoglądając z sentymentem na wykonaną w 1968
roku ślubną fotografię, z której uśmiecha się ubrana w
krótką, koronkową suknię. Nim jednak stanęła na ślubnym kobiercu z Norbertem, starszym o prawie dziesięć
lat pasjonatem Osy, jedynego skutera produkowanego
seryjnie w PRL-u, wraz z przyszłym mężem w poszukiwaniu obrączek wybrali się do Krakowa. W drodze do stolicy
Małopolski narzeczeni zostali muśnięci wiatrem historii. –
W sierpniu 1968 roku jechaliśmy tam skuterem. Po drodze
mijały nas kolumny wojsk radzieckich, które podążały na
Czechosłowację, gdzie w ramach Układu Warszawskiego
dokonały inwazji. Mnóstwo czołgów, pojazdów opancerzonych pełnych żołnierzy, to zrobiło na nas niesamowite
wrażenie – wspomina pan Norbert. Ich wspólne życie wypełniła praca i wychowywanie trójki dzieci. Doczekali się
też siedmiorga wnuków, w tym jednej pary bliźniąt.
Na brak zajęć nie narzekali także państwo Urszula i Józef Szymurowie, którzy, jak wyznają, życie miejskie łączyli
z życiem wiejskim. Pan Józef pracował w kopalni, a wspólnie z żoną również w rodzinnym gospodarstwie. – Wracałem z roboty do drugiej roboty, której ani w domu, ani
wokół domu nigdy nie brakowało. Cztery hektary ziemi,
praca na okrągło przez cały rok: najpierw żniwa, sianokosy, potem wykopki. Zimą też wszystkiego trzeba było
doglądać. Latem pogoda była bardziej stabilna niż teraz,
słońce świeciło przez cały miesiąc. W czasie żniw nikt nie
patrzył, czy jest obiad, tylko wszyscy szli w pole – opowiadają państwo Szymurowie, rodzice dwójki dzieci oraz
dziadkowie i pradziadkowie trójki wnuków i jednego prawnuka. Zapytani o tajemnicę ich małżeńskiego sukcesu
mówią z przekonaniem: – Trzeba rozmawiać, słuchać się
nawzajem, wtedy łatwiej rozwiązuje się problemy. Nie
można się mijać, to nie służy związkowi.
Oprócz państwa Wenclów i Szymurów w uroczystym
spotkaniu wzięli również udział: Aniela i Werner Sobikowie, Małgorzata i Mirosław Stawczykowie, Teresa i Marian
Szendzielorzowie, Irena i Bronisław Śliwińscy, Honorata
i Józef Tomaszewscy, Cecylia i Antoni Wojaczkowie oraz
Aleksandra i Tadeusz Żyłowie.
(D)
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Na zdjęciu od lewej: Honorata i Józef Tomaszewscy, Małgorzata i Mirosław Stawczykowie, Teresa i Marian Szendzielorzowie, Aniela i Werner Sobikowie, Urszula i Józef Szymurowie, Irena i Bronisław Śliwińscy, Aleksandra
i Tadeusz Żyłowie, Aniela i Norbert Wenclowie oraz Cecylia i Antoni Wojaczkowie. Na zdjęciu również prezydent Piotr Kuczera i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp

Złote Gody

WACŁAW TROSZKA

Wielki album Rybnika cz. 170

K

ontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiające dzieje Rybnika i losy rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat.
Każda publikowana fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dyskusję
z Czytelnikami na temat przedstawio-

nych na zdjęciu wydarzeń, osób i rzeczy. Zachęcamy więc Czytelników do
wycinania tych stron i zbierania ich
w segregatorze. Ponadto proponujemy
Czytelnikom współredagowanie cyklu
– zachęcamy do przynoszenia do redakcji starych zdjęć będących świad-

kami 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!

Współczesne zdjęcie nr 170/1
przedstawia kapliczkę św. Jana Nepomucena na rogu ulic Miarki i Żorskiej
w Rybniku-Ligocie, a prezentujemy je,
bo odnosi się do dwóch pozostałych.
Fotografie przedstawiają procesję
z kościoła św. Antoniego do tej ligockiej kapliczki. Zdjęcia nr 170/2 i 170/3
zrobiono w maju około 1955 roku,
a ofiarowała nam je ligocianka z urodzenia – Erna Mołdrzyk. Zdjęcie 170/2
zrobiono gdzieś między dzisiejszym
Makro a salonem Opla, zaś zdjęcie nr
170/3 kilkadziesiąt metrów od kapliczki w Ligocie. Dzisiaj już procesje te niestety nie są organizowane, tradycja za-

marła w latach 70. XX wieku – szkoda,
ale nadal w odpust ligocianie przychodzą do swego parafialnego kościoła,
czyli do bazyliki św. Antoniego na odpustową sumę, a popołudniami przy
ich kapliczce odbywają się nieszpory.
Również pod kapliczką odprawiane są
nabożeństwa majowe, a w październiku różaniec. Dawniej jednak odpusty
w Ligocie na św. Jana Nepomucena
były odprawiane hucznie, w pierwszą niedzielę po 21 maja. Wczesnym
rankiem pod kapliczką formowała się procesja z figurami, obrazami
i sztandarami. Procesja szła do kościoła
św. Antoniego na mszę odpustową

(około 3 km). Po mszy procesja wracała do Ligoty. Ludzie szli do domu na
obiad, a później na budy pod kapliczkę oraz na świętowanie w harcówce
i w szynku. Prawdopodobnie ludzie
mają tam jeszcze w domach te stare
procesyjne obrazy, figury i sztandary.
Może zdeponować to w ligockiej harcówce? To zasłużone dla Ligoty miejsce – więc może niech tam zachowa
się te pamiątki dla potomnych. Kto
wie, może kiedyś znowu będą chodzić
w odpust ligockie procesje?
Opracowanie: Marek Szołtysek

170/2

170/3

FOTOKOPIE I OPRACOWANIE: MAREK SZOŁTYSEK

170/1

UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl
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Festiwal browarów i piw rzemieślniczych
W piątek 23 sierpnia o godz. 14
w Kampusie przy ul. Rudzkiej rozpocznie się trzydniowy Rybnicki Zalew Dobrego Piwa, impreza dla smakoszy i debiutantów, organizowana
przez rybnicki browar rzemieślniczy
Brewera we współpracy z Teatrem
Ziemi Rybnickiej.
Swoje stoiska wystawi kilkanaście
browarów rzemieślniczych z całej
Polski ważących piwo zdecydowanie
różniące się, i to nie tylko smakiem,
od seryjnej produkcji browarnianych
koncernów. Jak co roku organizatorzy
przygotowują wiele atrakcji, m.in. pokazy piwowarstwa i szkolenia, dyskusje
tematyczne, no i oczywiście konkursy
z nagrodami. Będzie można również nabyć pamiątkowe, festiwalowe szkło. Po
dobrych ubiegłorocznych doświadczeniach, również w tym roku festiwal piw
rzemieślniczych będzie towarzyszyć
odbywającemu się również w Kampusie, a organizowanemu przez TZR, festiwalowi jazzowemu, a takie połączenie,
o dobrym towarzystwie nie wspominając, gwarantuje naprawdę wyśmienitą
rozrywkę. W ciągu kilku zaledwie lat

II Disco Festiwal
W sobotę 6 lipca na stadionie
Górnika Boguszowice (ul. Małachowskiego 130) z udziałem gwiazd
disco polo odbędzie się II Disco Festiwal.
Początek o godz. 15. Bilety w cenie: normalny – 60 zł; ulgowy – 40
zł; bilet VIP – 250 zł do nabycia
w dniu festiwalu w kasach, a wcześniej w kasie Domu Kultury Boguszowice lub przez internet (biletyna.pl/
koncert/II-Disco-Festiwal-w-Rybniku/Rybnik). Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do 14. roku
życia (wchodząc na teren festiwalu,
trzeba będzie okazać dokument tożsamości ze zdjęciem: legitymacja
szkolna, dowód osobisty lub paszport). Dla dzieci do lat 6 wstęp wolny. Bilet VIP upoważnia do wejścia
do strefy VIP, w której będzie można
spotkać gwiazdy festiwalu i skorzystać z bufetu; pozwala też swobodnie
poruszać się po całym obiekcie. Kasy
zostaną otwarte o godz. 10. Podobnie
jak w ubiegłym roku organizatorzy
przygotowują również specjalną
strefę dla najmłodszych uczestników
festiwalu z wieloma darmowymi
atrakcjami, a także dwie strefy gastronomiczne.
(WaT)
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browary rzemieślnicze odmieniły branżę piwowarską. Dziś oferta dla miłośników tego trunku jest niezwykle bogata;
piwa nazywane również kraftowymi
można kupić m.in. w sklepach sieciowych, a w dużych miastach przybywa

piwiarni, w których rozlewa się kilkanaście gatunków piwa, a kilkadziesiąt
kolejnych jest dostępnych w butelkach.
III Rybnicki Zalew Dobrego Piwa – od
23 do 25 sierpnia; Kampus, ul. Rudzka 13.
(WaT)

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

1/2.07

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

2/3.07

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

3/4.07

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

4/5.07

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

5/6.07

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

6/7.07

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

7/8.07

Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

8/9.07

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

9/10.07

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

10/11.07

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

11/12.07

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

12/13.07

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

13/14.07

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

14/15.07

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

15/16.07

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

16/17.07

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

17/18.07

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

18/19.07

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

19/20.07

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

20/21.07

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

21/22.07

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

22/23.07

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

23/24.07

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

24/25.07

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

25/26.07

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

26/27.07

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

27/28.07

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

28/29.07

Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028, Smolna

29/30.07

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

30/31.07

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

31.07/1.08 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle
1/2.08

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

2/3.08

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

3/4.08

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

4/5.08

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

5/6.08

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

6/7.08

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

7/8.08

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

8/9.08

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

9/10.08

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

10/11.08

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

11/12.08

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

12/13.08

Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

13/14.08

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

14/15.08

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

15/16.08

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

16/17.08

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

17/18.08

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

18/19.08

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

19/20.08

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

20/21.08

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

21/22.08

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

22/23.08

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

23/24.08

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

24/25.08

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

25/26.08

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

26/27.08

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

27/28.08

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

28/29.08

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

29/30.08

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

30/31.08

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

31.08/1.09 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ
W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4)
od poniedziałku do piątku jest czynna od godz. 7.00 do
24.00, zaś w soboty od godz. 7.00 do 18.00. Z kolei apteka
Damian (ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od godz.
8.00 do 20.00 zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00
do 22.00.

Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy
Dział Świadczeń Rodzinnych
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku informuje, że wnioski
o ustalenie prawa do:
– świadczeń wychowawczych (program 500+) na okres 2019/2021
– świadczeń rodzinnych na okres
2019/2020

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
– świadczeń z programu Dobry Start
(program 300+)
można składać od 1 lipca 2019 r.
w formie elektronicznej (tj. za pomocą systemu teleinformatycznego
ePUAP, Emp@tia, banków krajowych,
spółdzielczych kas oszczędnościowo-

-kredytowych (świadczących usługi
składania wniosków drogą elektroniczną).
Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również
pobierać i składać w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń
Rodzinnych mieszczącej się przy ulicy Raciborskiej 20.
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Wszyscy nam zazdroszczą takiej ligi
Rozmowa z Tadeuszem Bonkiem, jednym z założycieli i, do finału ostatniego sezonu, komisarzem
największej amatorskiej ligi siatkówki w Polsce.

sport

Trochę to przerażające, ale to
prawda. Przed 20 laty nikt nie
przypuszczał, że nasza liga tak
bardzo się rozrośnie. Zaczynaliśmy od 10 drużyn, a w zakończonym niedawno sezonie w I
i II lidze grało łącznie 26 drużyn
z terenu siedmiu powiatów.
Obecnie nie ma w Polsce ligi
choćby tylko porównywalnej
do naszej. Wszyscy nam jej zazdroszczą.
Udział w niej jest jednak wymagający...
Bo działa na zasadach, trochę przykro to mówić, profesjonalnych. Nie wystarczy się
zapisać, jak to jest w ligach
MOSiR-owskich, gdzie masz załatwioną halę, sędziego. U nas
musisz sobie wszystko załatwić
sam. Do tego musisz dojechać
na mecz, często nawet 90 km.
No i sezon jest długi.
No tak, trwa u nas dłużej niż
w PlusLidze.
Skąd wziął się pomysł? Byliście
przecież pionierami.
Pojechaliśmy kiedyś z ekipą na turniej do Niemiec i tam
nas zainspirowano. Okazało się,

że u naszych zachodnich sąsiadów wszystkie drużyny – nawet te tzw. amatorskie – grają
w ligach regionalnych, powiatowych itd. Doszliśmy wtedy
do wniosku, że skoro oni mają
takie ligi, to my też taką stworzymy.
Obecnie, żeby ją wygrać, naprawdę trzeba zbudować
mocną ekipę?
Po to wymyśliliśmy tę ligę,
żeby siatkarze kończący karierę
mogli dalej grać. Później pokazała ona inne swoje oblicze, ale
na początku była stworzona
właśnie dla byłych zawodników. Wszyscy, którzy ją tworzyli,
grali wcześniej w klubach. Później w lidze pojawili się „prawdziwi amatorzy” i fajnie było obserwować, jak ich umiejętności
z każdym rokiem gry w lidze były
coraz większe. Czołowe drużyny
są jednak złożone głównie z byłych zawodników, trudno więc
się dziwić, że poziom jest wysoki.
Jak to jest, że wszyscy narzekają na brak chętnych do uprawiania sportu, a frekwencja
w waszej lidze pokazuje coś
zupełnie innego?
Po pierwsze u nas gra jeszcze
pokolenie, dla którego sport
zawsze był czymś ważnym. Po
drugie – wychodzi tutaj feno-

WACŁAW TROSZKA

Z tego, co pamiętam, to działasz w Amatorskiej Lidze Piłki
Siatkowej od początku jej powstania. Czyli już 20 lat.

Popularny Tados, pracujący na co dzień w wydziale edukacji urzędu miasta, to wręcz ikona Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej

men siatkówki. W Polsce to wyjątkowa dyscyplina sportu. Mówiąc nieskromnie – siatkówka
gromadzi specyficzny typ ludzi.
Im się więcej chce, ciągle próbują coś robić, tworzyć. Powstaje siatkarska rodzina, banda
pozytywnie zakręconych ludzi.
Po ostatnim turnieju finałowym zrezygnowałeś z pełnionej społecznie, jak się domyślam, funkcji komisarza ligi.
Dlaczego?
– Trzeba wiedzieć, kiedy ze
sceny zejść… Udany turniej
finałowy wieńczący jubileuszowy 20. sezon – to był najlepszy
moment. 20 lat to szmat czasu,
a pełnienie, oczywiście, że spo-

łecznie, funkcji komisarza ligi
kosztowało mnie sporo pracy,
zwłaszcza gdy trzeba było układać terminarz rozgrywek albo
organizować turniej finałowy.
Nasza liga powinna się rozwijać,
więc chcemy przeorganizować
zarządzanie rozgrywkami m.in.
po to, by czasochłonnymi obowiązkami podzieliło się kilka
osób. 10 czerwca odbyły się wybory nowej rady ligi. Jej przewodniczącym, czyli właściwie
moim następcą, został Tomasz
Martyna, wychowanek RMKS-u
Rybnik, od lat czołowy zawodnik Jedynki Jankowice II. Oczywiście w razie potrzeby zawsze
może liczyć na moją pomoc.
Rozmawiał Marek Pietras

LEŚNA PERŁA DAMONS RYBNIK OBRONIŁA TYTUŁ
Wracamy do 20. jubileuszowego sezonu
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej „Atlas
Tours”.
Jego ozdobą był rozegrany 18 maja mecz
finałowy, o losach którego zadecydował
czwarty set grany na przewagi do wyniku
35:33. Ostatecznie Leśna Perła Damons
Rybnik, czyli obrońca tytułu mistrzowskiego pokonała AKS Kew-Laur-Bud Tawernę
Pub Rybnik 3:1. – Żeby wygrać tę ligę, trzeba naprawdę dobrze grać cały sezon i, jak
pokazał finał, od pierwszej do ostatniej piłki.
W decydującym meczu za szybko uwierzyliśmy, że już wygraliśmy. Wychodząc na parkiet, zawsze myśli się o wygraniu spotkania,
natomiast jest to liga amatorska, wiek zawodników, ich zdrowie są często kluczowe.
W przyszłym roku będziemy bronić tytułu,
łatwo nie będzie, bo młodzi atakują – mówi
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Łukasz Lip, kapitan mistrzowskiej ekipy,
która po dziewięciu miesiącach rywalizacji
pomiędzy 26 drużynami, po rozegraniu 354
meczów i 1.307 setów ponownie wywalczyła okazały puchar za mistrzostwo ligi.
FINAŁ
AKS Kew-Laur-Bud Tawerna Pub Rybnik – Leśna Perła Damons Rybnik 1:3
(20:25, 14:25, 27:25, 33:35)
AKS: Krzysztof Paździerski, Piotr Wojaczek, Rafał Gryga, Aleksander Tomala,
Piotr Janik, Adrian Gawron, Michał Gałązka, Marcin Gawliczek (libero) oraz Wojciech Kowalski, Karol Połniak, Karol Berger, Piotr Paprzycki, Damian Borkowski,
Szymon Gasik.
Leśna Perła: Rafał Kosmala, Łukasz Taterka, Marcin Zimończyk, Kamil Rauza,

Łukasz Lip, Arkadiusz Terlecki, Łukasz Majenta (libero) oraz Szymon Orzoł, Mateusz
Musioł, Jakub Wons, Piotr Ptaszyński, Mirosław Hyjek, Michał Skrzypiński, Karol
Graff, Jacek Głód, Robert Stabryło.
W I lidze, w której rywalizowało 12 drużyn, 3. miejsce zajęła Jedynka Jankowice
II; 4. Dwójka Świerklany Projtrans; a 5.
ACE Bissell KS Volley Lędziny Centrum I.
Szeregi pierwszoligowców opuszczają drużyny z miejsc 11. i 12., czyli odpowiednio
INK-OGNITO oraz Ino-Wino Jar-Trans Fox
Pszów, które w przyszłym roku będą grać
w II lidze.
W II lidze walczyło 14 zespołów, a najlepsze okazały się: SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec (1. miejsce) oraz Jedynka
Jankowice III, które tym samym awansowały do I ligi. 		
(mp)

ME w softbolu na stadionie Silesii
– Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że Rybnik został zaproszony do tego
przedsięwzięcia. W związku z tym przebudowujemy stadion bejsbolowy przy
ul. Partyzantów. Będzie to jeden z najbardziej profesjonalnych obiektów bejsbolowych w Polsce – mówi Piotr Masłowski,
wiceprezydent Rybnika, który 13 maja
wziął udział w konferencji przygotowanej
przez działaczy z Ostrawy, głównego organizatora turnieju.
Mistrzostwa rozpoczną się 30 czerwca
i potrwają do 6 lipca. Gospodarzami meczów będą: Ostrawa, Frydek-Mistek, Żory i
Rybnik. Co ważne, na rybnickim stadionie
zagra m.in. reprezentacja Polski, a wstęp
na mecze będzie bezpłatny, wszystko
po to, aby jak najbardziej wykorzystać
okazję do promocji softbolu i bejsbolu. –
Jako okręgowy związek włączyliśmy się
w organizację turnieju mistrzowskiego.
Wspieramy kluby z Żor i Rybnika. Chcemy w jak najlepszy sposób promować
softbol, ale i bejsbol – oznajmia tybniczanin Jan Smołka, prezes Górnośląskiego
Związku Baseballu i Softballu i dodaje: – W
Żorach jest już kobieca drużyna softbolu.
Mam nadzieję, że powstanie i w Rybniku,
a mówiąc bardziej precyzyjnie: powróci,
bo przecież w Silesii była już taka ekipa.
Teraz musimy się skupić na promocji i
przekonywaniu młodzieży do uprawiania
sportu, co nie jest łatwe – kończy prezes
Smołka.

CIĘŻKA GRUPA
Polki zagrają w grupie C. Na boiskach
w Rybniku i Żorach będą rywalizowały z:
Holandią, Rosją, Irlandią, Danią i Węgrami.
– Grupa jest bardzo trudna, tytułu bronią
Holenderki. Zapraszam jednak wszystkich
na mecze naszej reprezentacji, emocji nie zabraknie. Softbol i bejsbol to bardzo podobne
dyscypliny. Kobiety grają na mniejszym boisku, mają większe piłki i, największa różnica,
narzucają piłkę z dołu – tłumaczy Grzegorz
Mularczyk, prezes Silesii Rybnik. Chciałby,
by softboll wrócił do Silesii. – Chętnie założylibyśmy ponownie drużynę w Rybniku.
Niestety, mamy spore problemy z naborem
chłopców, a z dziewczynami może być jeszcze trudniej. Planujemy jednak otworzyć
klasę sportową w SP nr 20, być może przy tej
okazji uda się odtworzyć drużynę softbollu –
dodaje Mularczyk.
Szanse na promocję softbolu w Polsce dostrzega główny trener reprezentacji. – Chcę
rozwijać ten sport w całym kraju, zachęcając
młode dziewczyny do odkrywania pasji, która związana jest z jego uprawianiem. Wiem,
że to ambitne cele, ale nie lubię zadowalać
się przeciętnością – mówi Dave Majeski, trener Polek.
IGRZYSKA I MEDALE
Oprócz medali ME nagrodą dla najlepszych będzie możliwość rywalizacji o przepustki na igrzyska w 2020 roku. Sześć najlepszych zespołów turnieju wystąpi w turnieju

Bejsboliści walczą o play-offy
W kratkę grają w tym sezonie
bejsboliści Silesii Rybnik, broniący
tytułu mistrzów Polski. Trenerem
zespołu, a także reprezentacji Polski jest w dalszym ciągu Japończyk
Ryoma Watanabe.
– Na początku kilku zawodników
miało problemy zdrowotne, ale już
wszyscy wrócili do zdrowia i z każdym meczem powinniśmy się prezentować lepiej. Najważniejsze będzie
przygotowanie optymalnej formy na
play-offy, bo chcemy obronić tytuł
i zdobyć Puchar Polski – tłumaczy
prezes rybnickiego klubu Grzegorz
Mularczyk, który liczy też na sukcesy
drużyny kadetów. W związku z organizacją mistrzostw Europy w softbolu
kobiet cała infrastruktura boiska Silesii
w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia jest

remontowana, a właściwie budowana
od podstaw. – Będą nowe boksy dla
drużyn, trybuny. Jestem przekonany,
że obiekt będzie chlubą całego miasta
– cieszy się prezes Mularczyk.
W lidze rybniczanie rozegrali 18
meczów, wygrywając 8 z nich, co
daje im w tabeli 3. miejsce. Po sezonie zasadniczym najlepsza czwórka
powalczy o medale mistrzostw Polski
i – jak mówią w Silesii – sezon zacznie
się praktycznie od nowa. Nikt tu nie
dopuszcza myśli, że w decydujących
rozgrywkach mogłoby zabraknąć
drużyny z ul. Partyzantów.
Dodajmy, że Silesia uczestniczyła
również w turnieju kwalifikacyjnym
do Pucharu Konfederacji w Moskwie,
jednak bez powodzenia.
Marek Pietras

Kobieca reprezentacja Polski
zagra na boisku Silesii Rybnik po
raz pierwszy

MATERIAŁY PRASOWE

Rybnik będzie jednym z gospodarzy tegorocznych Mistrzostw Europy
w Softbolu Kobiet, które będą jednocześnie eliminacjami do Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2020.

kwalifikacyjnym dla Europy i Afryki, gdzie
powalczą o przepustki do Tokio. W Rybniku
i w Żorach zostaną rozegrane mecze fazy
grupowej; spotkania finałowe odbędą się
w Ostrawie.
Polki zadebiutowały na rozgrywanych
od 1979 roku mistrzostwach Europy w roku
2009 roku. W roku przyszłym softbol i bejsbol powracają do programu igrzysk olimpijskich po 12 latach przerwy. Rybnik i Żory to
aktualni mistrzowie kraju: w bejsbolu – Silesia Rybnik, a w softbolu – Gepardy Żory.
Marek Pietras
MECZE W RYBNIKU: 30 czerwca – godz.
9: Rosja – Dania; 11:15: Irlandia – Polska;
13:30: Węgry – Rosja; 15:45: Polska – Dania.
1 lipca – godz.10: Turcja – Ukraina; 12:15: Rosja – Irlandia; 15:45: Grecja – Niemcy; 18:00:
Węgry – Polska. 2 lipca – godz. 10: Dania –
Holandia; 12:15: Słowacja – Litwa. 3 lipca –
mecze o godz. 9:30; 11:45; 14 i16:15.

ZŁOTO DŻUDOCZKI
Z POTENCJAŁEM

Zuzanna Łogożna (18 lat), reprezentująca Polonię Rybnik, zdobyła
złoty medal podczas zawodów Pucharu Polski w dżudo. Rybniczanka wygrała cztery walki i stanęła na
najwyższym stopniu podium. Ariel
Kuśka, trener rybniczanki, nie był zaskoczony takim wynikiem. – W Pile
Zuzia wygrała wszystkie walki, czym
umocniła swoją pozycję wśród seniorek w kategorii 57 kg. Już w poprzednich zawodach PP, gdy startowały
wszystkie najlepsze dżudoczki w tej
kategorii, Zuzia pokazała, że jest w
stanie wywalczyć pozycję medalową.
Uważam, że jest to zawodniczka mająca międzynarodowy potencjał. W
tym roku już trzykrotnie rywalizowała w pucharach Europy juniorek. Cały
czas małymi kroczkami pnie się w
górę – twierdzi trener Polonii Rybnik.
(mp)
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Jubileuszową drużynę oldbojów Rymera poprowadził
trener Bolesław Buchalik

przemysłem ciężkim. W nowym herbie
klubu też mamy koło zębate – mówi
prezes Rymera, dodając, że klub to
ludzie, wielu działaczy, zawodników,
kibiców. Każdy wniósł jakąś cegiełkę,
aby móc dzisiaj świętować 100-lecie. –

WACŁAW TROSZKA

Klub Sportowy Rymer Rybnik
z Niedobczyc świętował swoje setne
urodziny.
Były atrakcje dla dzieci, uroczystość,
podczas której wręczano honorowe
odznaczenia, były także mecze. Oldboje Rymera zagrali ze swoimi rówieśnikami z Szombierek Bytom, a
obecna drużyna z Niedobczyc grająca
w okręgówce zmierzyła się z ROW-em
1964. Mirosław Górka prezes Rymera
wielokrotnie powtarzał, że klub trzeba
otworzyć na mieszkańców żeby byli
oni dumni z tradycji, ale jednocześnie
wiedzieli, co się dzieje dzisiaj. – 100-lecie, to kawał historii dla społeczności
lokalnej, śląskiej i ogólnopolskiej piłki.
Były oczywiście w tym czasie wzloty
i upadki. Chwile radości i smutku. Klub
cały czas nierozerwalnie związany był z

WACŁAW TROSZKA

100 lat Rymera

Chciałbym im za to serdecznie podziękować. Bez Was nie byłoby tego jubileuszu – dodaje prezes Górka. Honorowy
patronat nad obchodami 100-lecia KS
Rymer objął Prezydent Miasta Rybnika
- Piotr Kuczera.
(mp)

DZIEŃ DZIECKA NA BOISKU

1 czerwca na boiskach MOSiR-u sąsiadujących
z kąpieliskiem Ruda Rybnicki Klub Piłkarski zorganizował dla swoich zawodników Dzień Dziecka na sportowo, czyli turnieje piłkarskie dla dzieci
z roczników 2009-2011, w których 30 drużyn
i ponad 300 piłkarzy rozegrało 42 mecze. Przygotowano też wiele innych atrakcji, a wszystko to
w ramach realizowanego przez RKP projektu „Piłka łączy pokolenia – dziadek, tata i ja”, na który
klub pozyskał grant z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W imprezie wzięło udział blisko tysiąc osób.
Turniejowy pojedynek młodych piłkarzy RKP- i Rymera
zakończył się remisem

KRÓTKO I SZYBKO
Doświadczony obrońca, wychowanek rybnickiego klubu – 31-letni Piotr
Pacholski, ponownie został piłkarzem
ROW-u 1964 (roczny kontrakt). Ostatnie lata spędził w GKS-ie 1962 Jastrzębie-Zdrój, z którym ostatnio występował w I lidze, a do którego przeniósł
się z Rybnika po sezonie 2011/12.
Szeregi ROW-u opuszcza za to 18-letni
skrzydłowy Michał Rostkowski, który
przechodzi do Górnika Zabrze. Z końcem maja rozwiązano też za porozumieniem stron kontrakty z pięcioma
zawodnikami. Trenerem drużyny nadal będzie Jacek Trzeciak. Terminarza
III-ligowych rozgrywek jeszcze nie ma,
ale wiadom, ze mają one ruszyć w
pierwszy weekend sierpnia.
Na szóstym miejscu piłkarki TS
ROW Rybnik zakończyły swój pierwszy sezon na boiskach I ligi. – Przed
pierwszym meczem byliśmy kandy-
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datem do spadku. Dziewczyny wykonały ogrom pracy i gdyby nie urazy
i wypadki losowe, do końca walczylibyśmy o awans. Zawodniczki pokazały charakter i serce do walki. Teraz
mamy czas na regenerację i odpoczynek, a od 2 lipca wracamy do jeszcze
cięższej pracy – mówi Łukasz Wojtala, trener TS ROW Rybnik W sezonie
2018/19 rybniczanki rozegrały 22 spotkania. 9 z nich wygrały, 7 przegrały,
a 6 zremisowały.
W upalną niedzielę 9 czerwca grupa biegaczy zapaleńców z Rybnika,
ale też z Radlina, Jastrzębia-Zdroju,
Knurowa, Katowic i Sosnowca przebiegła liczącą około 67. km trasę
ultramaratonu rybnickich rond, których jest już 41. Tym razem 40 biegacze i 4 zaproszonych gości wśród
nich wiceprezydent Piotr Masłowski
i kabareciarz Mateusz Banaszkiewicz
(przebiegli 25 km) wystartowało ze
Stadionu Miejskiego przy ul. Gliwic-

kiej; jak żużlowcy – spod taśmy. Na rynek, gdzie była meta ultramaratonu, z
godzinnym opóźnieniem w stosunku
do planu dotarło 36 biegaczy w tym
trzy kobiety. – Jeśli chodzi o warunki
pogodowe był to najtrudniejszy bieg
z dotychczasowych, ale też otrzymaliśmy wyjątkowe spontaniczne wsparcie od mieszkańców i przyjaciół z grup
biegowych, mogliśmy się nawet wykąpać w przydomowym basenie. Na
biegaczach spoza Rybnika największe
wrażenie zrobił start biegu na żużlowym torze – mówi organizator biegu
Piotr Puchała.
5 sierpnia przez Rybnik przejedzie kolumna 76. Tour de Pologne
UCI World Tour. W tym dniu kolarze
będą rywalizować na liczącej 155,5
km trasie trzeciego etapu ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie do Zabrza.
Nasz rybnicki wyścig kolarski 12. PGE
Tour de Rybnik odbędzie się z kolei 31
sierpnia i 1 września.

Już tylko dwa mecze zostały żużlowcom PGG ROW-u Rybnik do końca
zasadniczej części sezonu. Później przed nimi półfinał i miejmy nadzieję finał Nice I Ligi, który – wygrywając – zapewnią sobie awans do
ekstraligi, na którą tak czekają kibice rybnickich Rekinów.
W ostatnim meczu, 23 czerwca wielki optymizm tych ostatnich skutecznie
przygasiła Unia Tarnów, która na swoim torze zdecydowanie pokonała lidera z Rybnika 51:39, zgarniając 2 pkt za
wygrany mecz i bonus za zwycięstwo
w dwumeczu (na swoim torze ROW
pokonał Unię różnicą 8 pkt, ale mecz
zakończono przed dwoma ostatnimi
biegami). W Tarnowie rybniczanie indywidualnie wygrali tylko trzy wyścigi,
a drużynowo tylko dwa. Ta strata punktów może rybniczanom skomplikować
życie. W rundzie zasadniczej czekają ich
już tylko dwa mecze: 7 lipca w Rybniku
ze Startem Gniezno, z którym przegrali
na wyjeździe różnicą 10 pkt, i 28 lipca
na wyjeździe z Orłem Łódź, który spisuje
się znacznie poniżej oczekiwań i z 7 pkt
zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli
(W Rybniku PGG ROW wygrał 53:37).
W ostatniej kolejce ROW pauzuje. Jeśli w obu tych meczach nasi żużlowcy
zgarną komplet punktów (2 x 3 pkt),
to rundę zasadniczą skończą z dorobkiem 23 pkt. Problem w tym, że Unia
Tarnów ma punktów 14, ale przed sobą
jeszcze cztery mecze (3 kalendarzowe,
a 29 czerwca, już po zamknięciu tego
wydania „GR”, w zaległym meczu miała się zmierzyć w Gnieźnie ze Startem)
i możliwość zdobycia kolejnych 12 pkt. Te
trzy kalendarzowe mecze popularnych

Jaskółek to wyjazdowe mecze z Ostrovią (w Tarnowie Unia przegrała 43:47)
i łotewskim Lokomotivem (w pierwszym
meczu 46:44 dla Unii) oraz mecz na swoim torze z Wybrzeżem Gdańsk, z którym
Unia wygrała na wyjeździe 50:40. Z kolei
Start Gniezno ma na swoim koncie 12
pkt i również cztery mecze przed sobą.
Matematycznych możliwości jest więc
dużo, a o pierwsze miejsce po rundzie
zasadniczej walczyć trzeba, bo to zespół z pierwszego miejsca w przypadku
awansu do finału ligi pojedzie decydujący, rewanżowy mecz finałowy na swoim torze, a nie na wyjeździe, jak to było
w przypadku ROW-u w pamiętnym ubiegłorocznym finale z Lublinem. Bonus
zdobyty przez
tarnowian
w pojedynku z naszym
zespołem
ma znaczenie, bo przy
równej liczbie punktów
meczowych
obu drużyn
to tarnowianie zostaną
sklasyfikowani
na wyższym
miejscu.

Turniej sezonu

Utytułowani już młodzi szermierze RMKS-u
Rybnik ze swoimi trenerami, od lewej: trener
Maciej Gryt, , Antonina Korduła, Liliana
Porwoł, Adam Sojka, Antoni Ścibich, Oliwia
Mężyk, Maja Wuzik, Augustyn Kapias, Bartłomiej Woźniak i trener Artur Fajkis

WACŁAW TROSZKA

W hali Ekonomika spotkali się najmłodsi adepci szermierki, czyli młodzicy, by powalczyć często o pierwszy w
karierze tytuł mistrza Polski. W zawodach wzięło udział
210 szermierzy, wśród nich byli oczywiście przedstawiciele Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego.

Kibice ROW-u bardzo
liczą na solidną jazdę
kapitana zespołu
23-letniego Kacpra
Woryny, na zdjęciu w
pojedynku z Duńczykiem Nicolai Klindtem

WACŁAW TROSZKA

Żużlowa matematyka

Wysoką przegraną PGG ROW-u
w Tarnowie można oczywiście uznać
za wypadek przy pracy, ale sytuacja kadrowa drużyny prowadzonej przez Piotra Żyto nie wygląda najlepiej. W wygranym meczu w Gdańsku straciliśmy
dobrze punktującego S-iergieja Łogaczowa, który do ligowego ścigania już
raczej w tym roku nie wróci, a Szwed
Linus Sundstroem zbyt często przywozi
zera, zwłaszcza w meczach wyjazdowych. Jedno nie ulega wątpliwości:
emocji w finałowej batalii o awans do
ekstraligi kibicom naszych żużlowców
na pewno nie zabraknie. W półfinałach,
które zaplanowano na trzeci (17-18 VIII)
i czwarty (24 i 25 VIII) weekend sierpnia,
pierwsza drużyna zmierzy się z czwartą, a druga z trzecią; mecze rewanżowe
odbędą się na torach zespołów wyżej
sklasyfikowanych.
Wacław Troszka
Najbliższy mecz w Rybniku: niedziela 7 lipca g. 14.15: PGG ROW – START
Gniezno

– Nasza ekipa liczy 10 zawodników. Wierzę, że zdobędą
medale, w końcu Liliana Porwoł jest druga na liście krajowej;
szanse ma także Augustyn Kapias i nasze drużyny. Walczą
tutaj zawodnicy do lat 14. Dla nich to najważniejsza impreza sezonu, bo w ciągu roku startują głównie w zawodach
okolicznościowych. Podczas MP młodzików można już zauważyć, kto w przyszłości powinien się liczyć przynajmniej
na polskich planszach – mówił przed turniejem trener rybniczan i wiceprezes RMKS-u Krystian Fajkis. Ostatecznie jego
podopieczni wywalczyli cztery medale. Indywidualnie na
podium stanęły Liliana Porwoł (srebrny medal) i Antonina
Korduła (brązowy medal). Złoto i tytuł drużynowych mistrzów Polski wywalczyła ekipa w składzie: Augustyn Kapias,
Antoni Ścibich, Adam Sojka, Bartosz Woźniak, drużynowy
brąz zdobyły dziewczyny: Liliana Porwoł, Antonina Korduła,
Maja Wuzik i Oliwia Mężyk.
Na początku szermierczych zmagań wszyscy rozmawiali o… braku klimatyzacji. Organizator imprezy, czyli sekcja
szermiercza RMKS Rybnik, zrobił wszystko, aby zawodnicy
mieli jak najbardziej komfortowe warunki. Niestety, brak
nowoczesnej hali w Rybniku powoduje, że jest o to bardzo
trudno. 					
(mp)
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Rybnickie mistrzostwa Polski w taekwondo

ogłoszenia i reklamy

150 zawodników taekwondo ITF
rywalizowało 1 i 2 czerwca w hali Ekonomika o medale mistrzostw Polski.
– Organizacja tych mistrzostw to dla
naszego klubu bardzo duży prestiż. Nie
udałoby się tego zrobić bez wsparcia
miasta. W turnieju wystąpiło siedmiu
naszych zawodników. Walka o medale
była bardzo trudna; Polacy kilka tygodni temu wywalczyli 2. miejsce na mistrzostwach świata, a to świadczy o poziomie tej dyscypliny w naszym kraju.
Bardzo liczyłem, że miejsce na podium
MP wywalczy Arkadiusz Michalski,
nasz obecnie najlepszy zawodnik, i się
nie zawiodłem – mówi Rafał Poleszak,

trener rybnickiego Klub Taekwon-do
Feniks-Arete i zarazem główny organizator imprezy.
W zawodach wzięli również udział
zawodnicy drugiego rybnickiego klubu RCSW Fighter. – Kwalifikacje wywalczyła trójka zawodników. Ja, Paweł Olszak i Nikola Wita, która jest najbardziej
wszechstronną zawodniczką w klubie i
startuje we wszystkich konkurencjach.
Od połowy kwietnia, co weekend,
startujemy w jakimś turnieju. Po tych
mistrzostwach Polski jedziemy np. do
Soczi na Puchar Europy – mówi Łukasz
Kubiak, zawodnik i trener RCSW Fighter, który cieszy się, że mógł wystar-

POKAŻ SIĘ NA ALTER SPORT FESTIWALU
W sobotę 24 sierpnia na terenie ośrodka w Kamieniu, odbędzie
się 3. edycja Alter Sport Festiwalu.
Prawdziwe święto dla tych, którzy
lubią aktywnie spędzać czas wolny.
– Na festiwalu zobaczymy przeróżne
dyscypliny sportu, które rozwijają się
w naszym mieście i regionie. Wszystkie atrakcje będą za darmo, a finałem
festiwalu będzie koncert oraz ekstre-

malne pokazy skoków na rowerach,
hulajnodze i rolkach w wykonaniu
zawodników z Polski, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii i Czech – informuje
Agnieszka Klimasara, koordynator
imprezy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, głównego organizatora
wydarzenia.
– Jeżeli chcesz pojawić się na naszym festiwalu jako wystawca, za-

tować na bardzo poważnej imprezie
w swoim rodzinnym Rybniku.
Podczas MP najlepiej z rybniczan
zaprezentował się Arkadiusz Michalski, który wywalczył 4 medale (2 złote
i 2 srebrne), dzięki czemu w klasyfikacji
najlepszych zawodników turnieju zajął
2. miejsce. Złoto w walkach aranżowanych zdobył Mariusz Michalski, a Dominik Henzel dorzucił srebro w testach
siły (wszyscy Rybnicki Klub Taekwon-do Feniks-Arete).
Przedstawiciele RCSW Fighter wywalczyli w sumie cztery krążki. Dwa
srebrne i jeden brązowy Nikola Wita
oraz srebrny – Łukasz Kubiak.
(mp)
dzwoń do nas albo napisz maila.
Zapraszamy do współpracy kluby,
stowarzyszenia, pasjonatów sportu
i wszystkie osoby, które są w stanie
wzbogacić nasz Alter Sport Festiwal
o ciekawe propozycje i dodatkowe
atrakcje. Nie pobieramy opłat za stoisko i chętnie pomagamy w kwestiach
organizacyjnych – kończy Klimasara.
(kontakt mailowy: sportkultura.rybnik@gmail.com lub telefoniczny: 32
422 78 53 w. 22 i 21).
(mp)

FINANSOWANIE BIZNESU NA PROSTYCH ZASADACH,
Z DOJAZDEM DO FIRMY NA ŻYCZENIE KLIENTA

- Dlaczego przedsiębiorca powinien
zainteresować się Pakietem kredytowym
w Alior Banku? Co wyróżnia tę ofertę na tle
konkurencji?
- Propozycja Alior Banku łączy w sobie
najważniejsze cechy, których przedsiębiorcy
oczekują dziś od banków, czyli wysoką jakość
obsługi, elastyczność finasowania i szybkość
procesów. Decyzję kredytową podejmujemy
nawet w 30 minut, kwota kredytu może
wynieść aż 600 tys. zł, a środki wypłacane są
na konto firmy nawet w 24 h od podpisania
umowy. Co więcej, teraz przedsiębiorca
nie musi odwiedzać placówki banku. Nasz
bankier może przyjechać do siedziby jego
firmy w dogodnym dla niego terminie, aby
spisać wniosek kredytowy i podpisać umowę
na tablecie. Cały proces odbywa się więc
online i może zostać sfinalizowany nawet
w trakcie jednej wizyty u klienta.
- Do jakich przedsiębiorców skierowana jest
oferta pakietu kredytowego dla firm?
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- Oferta została stworzona z myślą o firmach,
które potrzebują środków na bieżące
potrzeby lub chcą inwestować w rozwój
biznesu, mają roczny obrót do 8 milionów zł
i prowadzą działalność gospodarczą od co
najmniej 12 miesięcy. Przykładami mogą
być sklepy, małe hurtownie, warsztaty
samochodowe, myjnie, firmy transportowe,
restauracje, ale również wolne zawody, np.
prawnicy, lekarze, architekci.
- Wspomniała Pani, że Pakiet kredytowy
to rozwiązanie elastyczne. Na czym to
polega?
- Bank stosuje uproszczoną procedurę
i oczekuje od firmy jedynie podstawowych
dokumentów finansowych. Przyznana w
ramach Pakietu kredytowego kwota może
zostać podzielona na trzy produkty: Biznes
Kredyt, kredyt w rachunku bieżącym oraz
kartę kredytową standardową lub kartę
kredytową Mastercard Business LOTOS.
Dzięki temu klient może przeznaczyć środki

na różne, dowolne potrzeby związane
z działalnością gospodarczą, np. sfinansować
inwestycje, zapewnić środki na bieżącą
działalność, a nawet zrefinansować kredyt
firmowy w innym banku. W przypadku Biznes
Kredytu, okres kredytowania może wynosić
do 10 lat, dzięki czemu przedsiębiorcy mają
możliwość dogodnego rozłożenia spłaty.
- Co to jest karta Mastercard Business
LOTOS? Czym różni się od standardowej
karty kredytowej?
- Karta LOTOS to nie tylko do 57 dni kredytu
bez odsetek dla transakcji bezgotówkowych
czy brak prowizji od transakcji
bezgotówkowych. To przede wszystkim
atrakcyjny dla przedsiębiorców, szczególnie
tych zmotoryzowanych, pakiet zniżek
i rabatów na wybranych stacjach LOTOS.
Zgodnie z Regulaminem Promocji „Tanie
Tankowanie” proponujemy: 16 gr zniżki
na każdym litrze paliwa standardowego,
20 gr zniżki na każdym litrze paliwa

premium, 10 proc. rabatu na myjnię i płyny
do spryskiwaczy i ofertę gastronomiczną
Cafe Punkt.
- Jakie dokumenty wymagane są do złożenia
wniosku o kredyt?
- Formalności ograniczyliśmy do minimum.
Wystarczą dokumenty rejestrowe, np.
umowa spółki lub dowód osobisty, jeśli
klientem jest osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą oraz deklaracja PIT
za ostatni zamknięty rok obrachunkowy oraz
zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości.
Dziękuję za rozmowę, a klientów zapraszam
do placówki partnerskiej Alior Banku:
Rybnik, os. Południe 39
32 441 45 94
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Katarzyna Pierchała
doradca klienta

Firmy, również te małe, muszą się rozwijać, aby zapewnić sobie miejsce na rynku. Zdobycie kapitału na bieżącą działalność i na inwestycje jest
bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy i może mieć wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia. Klienci biznesowi mają do wyboru wiele
ofert różnych banków. Sięgają najczęściej po te rozwiązania, które są szybkie, wygodne i ograniczają formalności do minimum.
O szczegółach oferty Alior Banku skierowanej do mikro i małych firm opowiada Katarzyna Pierchała, doradca klienta z placówki partnerskiej
Alior Banku.

GABINETY LEKARSKIE

Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)
Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94
lek. med.
Jan Pawlikowski

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

dr hab. n. med.
Maciej Świat

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

Specjalista Neurolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med.
Tomasz Pawlikowski

lek. med.
Urszula Zimoń

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

Specjalista Urolog

Specjalista Chirurg

Dermatolog-Wenerolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

tel. 692 427 312

tel. 504 154 566 od 15.00
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Ważne adresy

informator

• Całodobowy telefon zaufania – 32 42 33 555
• Ostoja – punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudzka 13, budynek C, wtorki 11-16 i czwartki 9-14, tel. 729 284 727. Spotkania z prawnikiem, tel. 693 416 859
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, od poniedziałku do czwartku 15.30-17)
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul. Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30,
wt. 11-16, pt. 7.30-13.30)
• OPS – Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32 42 37 195; 32 42 37 188 (ul. Kościuszki 61/5,
poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek rehabilitacji i wsparcia Społecznego dla
Osób Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32 42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą
środę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? przyjdź lub zadzwoń. pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42 21
087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12.
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25
774, www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek 10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur:
1 środa m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudzka
13 (budynek C), tel. 729 284 727, dyżury: wtorki 11-16 i czwartki 9-14.
• 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)

Telefony alarmowe
Policja
997 112, 32 42 95 200
Straż Pożarna
998 32 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Miejska
986 32 42 27 254
Powiatowe Centrum
Zarządzania 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 42 23 419, 32 42 25 565
Pogotowie ciepłownicze
993 32 42 24 645
Pogotowie wodno-kanalizacyjne		
32 42 23 681, 32 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie 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

Urząd Miasta w Rybniku – 32 43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – 32 42 23 210
Wspólnie dla Rybnika – dyżury radnych

środy godz. 14-15.30, piątki godz. 11-13 w Biurze Rady Urzędu Miasta Rybnika

Platforma Obywatelska RP w Rybniku

Biuro poselskie posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak – II piętro) czynne:
pon.-pt., godz. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl.
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: środa, godz. 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)
Poseł do parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik
Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw., godz. 17-18 w UM, p. 112, www.twojradny.rybnik.pl

Prawo i Sprawiedliwość

Ukazuje się w ostatnią
niedzielę miesiąca
(z wyjątkiem lipca i grudnia)

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

ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik, Rynek 12a (oficyna), tel. 32 42 28 825
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Zastrzegamy sobie prawo skracania i redakcji tekstów oraz zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja
nie odpowiada. Teksty przyjmujemy wyłącznie na nośnikach elektronicznych.
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DRUK:

BIURO OGŁOSZEŃ:

ACHJOJ Sp. z o.o.
ul. Sielecka 61, 42-500 Będzin,
tel. 509 914 576, www.achjoj.pl

Rybnik, Rynek 12a,
tel. 32 42 60 070

Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy,
ul. Wiejska 10 (II piętro), tel./fax 32/42 28 453, www.boleslawpiecha.eu;
czynne: poniedziałek/wtorek/środa/piątek, godz. 8-16, czwartek, godz. 8-18,
POMOC PRAWNA I EMERYTALNO-RENTOWA: czwartek, godz. 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste);
Biuro senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Wiejska 10 (I piętro), tel. 32/4300079,
czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 8-16, środa, godz. 9.30-17.30;
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: środa, godz. 15.30-17.30 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro poselskie posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro),
tel./fax 32/424 50 72, czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-17;
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: poniedziałek, godz. 14.30-17 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro poselskie posła na Sejm rp Czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (i piętro),
tel. 32/42 47 004, czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-16;
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: zapisy telefoniczne lub osobiste

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

Rada Dzielnicy Śródmieście

Dyżury: każdy czwartek (godz. 16-17) w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Szafranka 7; sala nr 26. W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim. Telefon kontaktowy: 502 301 178

Związek Górnośląski – koło Rybnik

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

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

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

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik

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

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda

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

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik, tel. 32 755 89 61; dyżury: wt. 10-13, czw. 13-17.30
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