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Miejskie rowery
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Zdjęcie Wacław Troszka
Okładka: Od lipca mamy do naszej dyspozycji ogólnodostępne miejskie rowery. Stoją i czekają

Nie obawia się Pan, że cały system rowerów miejskich oparty na smartfonie okaże się
dla osób starszych sporą barierą?
Dziś korzystanie z telefonicznych aplikacji jest
czymś zupełnie naturalnym. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy takie nowoczesne udogodnienia są w stanie wykorzystać, ale
nasz oficer rowerowy jest gotów przeszkolić
każdą grupę mieszkańców, która się o to zwróci.
Zresztą w uchwale rady miasta w sprawie zrównoważonej mobilności miejskiej przyjęliśmy założenie, że z rowerowej komunikacji będzie korzystać maksymalnie 15 proc. mieszkańców. Dziś
te rowery miejskie czwartej generacji, czyli niewymagające stacji dokujących, są takim naszym
wyróżnikiem na mapie Śląska i nie tylko. Dociera do mnie dużo pozytywnych komentarzy na ich
temat. Pierwsze poważne podsumowanie zrobimy sobie późną jesienią. Wtedy okaże się, ile rybniczanie przejechali na nich kilometrów, jaka jest
liczba wypożyczeń i czy wszystkie dzielnicowe lokalizacje stacji rowerowych się sprawdziły. Zależało mi na tym, by te rowery pojawiły się w dzielnicach, ale wiem oczywiście, że wielu mieszkańców posiada swoje rowery.

Rybnik dla rowerzystów

Z prezydentem Piotrem Kuczerą rozmawiamy o drogach
dla rowerzystów, kontrapasach, o rowerach na prąd
i o tych miejskich na… telefon, czyli o rowerowej rewolucji,
a właściwie ewolucji w Rybniku.

Do rekreacyjnej jazdy na rowerze
rybniczan już zasadniczo przekonywać nie trzeba, gorzej z traktowaniem roweru jako środka transportu,
którym możemy np. codziennie dojeżdżać do pracy czy szkoły…?
Nie zawsze jest to też możliwe, bo czasem trzeba po drodze podrzucić dzieci do
szkoły albo zrobić zakupy. Ale gdy jest
taka możliwość, warto zastanowić się,
czy nie pojechać rowerem. Jazda na rowerze ma zbawienny wpływ na nasz organizm, poprawia nie tylko naszą kondycję, ale i samopoczucie. Specjaliści przekonują, że jeśli mamy do pracy nie więcej niż 5 km, to rower jest optymalnym
rozwiązaniem, bo pozwoli nam tam dotrzeć szybko, bezpiecznie i bez większego zmęczenia. Mam nadzieję, że w Rybniku zapanuje moda na rower, a ta na pewno wyjdzie nam na dobre. Naukowcy dowodzą, że pracownicy dojeżdżający do
pracy rowerem są bardziej radośni i kreatywni; coś w tym jest.
Rybnik jest miastem rozległym,
mamy też niemało stromych podjazdów, więc pokonanie takiej wymagającej trasy w drodze do pracy może być jednak zbyt poważnym
wyzwaniem.
Dlatego jestem wielkim zwolennikiem
rowerów elektrycznych; sam zresztą takim jeżdżę. Pokonywanie nawet sporych
wzniesień jest wtedy znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze, nie wspominając
już o tym, że jesteśmy w stanie pokonać
znacznie dłuższy dystans. Patrząc na to,
co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów, jestem pewien, że i u nas rowery elektryczne staną się wkrótce bardzo
popularne.
Trudno nie zauważyć, że rowerzyści dość wolno przekonują się do
kontrapasów wytyczonych na jednokierunkowych ulicach Śródmieścia.

Wacław Troszka

Można powiedzieć rower miejski wieńczy dzieło…?
Tak, jest ostatnim elementem naszej rowerowej strategii. Najpierw pojawiło się opracowanie
zawierające standardy rowerowe. Nasz oficer rowerowy Jan Fiałkowski przygotował dokument
określający, jak faktycznie powinny wyglądać poszczególne elementy rowerowej infrastruktury,
czyli m.in. przejazdy przez ulice, kontrapasy czy
podpórki dla rowerzystów przy skrzyżowaniach.
Taką rowerową infrastrukturę zaczęliśmy w Rybniku budować i dziś, powiem nieskromnie, jest ona
uważana w Polsce wręcz za wzorcową. W ścisłym
centrum, gdzie jest sporo ulic jednokierunkowych,
postawiliśmy na kontrapasy, na wyznaczenie dodatkowych ścieżek dla rowerzystów oraz oznakowanie skrzyżowań i wyposażenie ich w czujniki
„zapalające” rowerzystom zielone światło.
Rowerów miejskich jest na razie 80, ale – co
ważne – pojawiły się we wszystkich 27 dzielnicach. Jest rzeczą zupełnie naturalną, że miejskie
rowery są najczęściej wykorzystywane w centrach miast, ale chcemy się przekonać, jakie faktycznie jest zapotrzebowanie na nie w dzielnicach. Bardzo bym chciał, by rybniczanie nauczyli się z tych rowerów korzystać i praktykowali taki
komunikacyjny mix – np. dojeżdżali tym rowerem na przystanek lub dworzec i tam przesiadali się na autobus bądź pociąg. Ułatwią im to tzw.
centra przesiadkowe, które wkrótce powstaną
m.in. w sąsiedztwie dworca kolejowego, dworca
autobusowego i stacji kolejowej na Paruszowcu.

No tak, ale to wciąż nowość. Myślę,
że powoli oswajają się z nimi i kierowcy,
i rowerzyści. Do tej pory ci ostatni byli
zmuszeni poruszać się między samochodami, teraz mają wydzielony pas i bez
wątpienia są dzięki temu lepiej widoczni.
Kontrapasy zmuszają co prawda kierowców do większej uwagi, ale to dobrze, bo
chodzi w końcu o nasze bezpieczeństwo.
Jestem przekonany, że coraz więcej rowerzystów będzie z nich korzystać, bo to
bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które umożliwia jazdę na skróty. Sam
jeżdżę kontrapasami i widzę, że powoli,
ale jednak, ich użytkowników przybywa.
Słyszę też na ich temat od rowerzystów
wiele pochlebnych opinii.
Rozmawiał Wacław Troszka

Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 30 września
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14 września w Rybniku odbędzie się 4. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Seniorów You
Win skierowana do osób po 55. roku życia.
Od 2015 roku organizuje ją fundacja działająca przy rybnickiej elektrowni. Zaplanowano zmagania w kilku dyscyplinach: lekkiej
atletyce, nordic walkingu, tenisie stołowym,
szachach i pływaniu. W ubiegłorocznej edycji
wzięło udział ponad 300 seniorów z Rybnika, Gliwic, Tarnowskich Gór, Pszczyny, Żor,
Wodzisławia Śląskiego, Cieszyna i Krakowa. Jak podkreślają organizatorzy, olimpiada to nie tylko zmagania sportowe, ale również integracja osób starszych i dobra zabawa (szczegóły na stronie internetowej fundacji PGE EC).
Działający od czerwca w Boguszowicach
Osiedlu przy ul. Patriotów 11 osiedlowy klub
seniora, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „17-tka”, zyskał nową nazwę. Wybrali ją sami uczestnicy, którzy postanowili,
że miejsce ich spotkań, realizacji pasji i zainteresowań będzie się nazywać IKA, czyli Integracyjny Klub Aktywnych. – W poniedziałki
klubowicze spotykają się na zajęciach nordic
walkingu, którego podstaw nauczył ich spacermistrz Paweł Mitura-Zielonka. W środę
oprócz basenu jest też czas na nieformalne
spotkania, które mają sprawić, że klubowicze lepiej się poznają i zechcą wspólnie coś
zrealizować – mówi Grzegorz Głupczyk, prezes Stowarzyszenia „17-tka”. Mowa o projektach, na które mieszkańcy Boguszowic mogą
uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych „Śląskie Lokalnie”.
3 lipca tuż po północy strażnicy miejscy
w trakcie patrolu przy ul. Morcinka w Niewiadomiu natrafili na mocno pijanych chłopców w wieku 13 i 15 lat. Nastolatkowie tłumaczyli, że alkohol kupiła im osoba bezdomna, a w trakcie ustalania ich tożsamości jeden z chłopców zaczął wymiotować. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy,
a potem wezwali pogotowie i policję. Już
pod opieką rodziców chłopcy trafili do szpitala. Alkoholowe incydenty zdarzyły się także
w ostatnim tygodniu lipca, kiedy w ciągu jednej doby procentowa rekreacja pod chmurką aż dla trzech osób zakończyła się w chorzowskiej izbie wytrzeźwień. Dwóch pijanych
mężczyzn strażnicy miejscy odnaleźli kolejno przy ul. 3 Maja (w okolicach schroniska
dla bezdomnych) oraz Energetyków (w pobliżu szpitala). Z kolei mieszkanka ul. Wodzisławskiej leżała około 200 metrów od swojego domu, a że tam nie zastano nikogo, kto
mógłby się nią zaopiekować, ona również trafiła do chorzowskiej placówki.
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Wybory samorządowe
21 października

W przededniu Święta Wojska Polskiego premier Mateusz Morawiecki
ogłosił termin tegorocznych wyborów samorządowych. Zgodnie
z przewidywaniami prezydenta Rybnika, nowy 25-osobowy skład rady
miasta oraz radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego wybierzemy
21 października.
Jeśli w Rybniku żaden z kandydujących na
urząd prezydenta miasta nie otrzyma wymaganej do zwycięstwa większości głosów
(50 proc. ważnych głosów + 1 głos), druga
tura wyborów prezydenckich odbędzie się
dwa tygodnie później, czyli 4 listopada.
Z chwilą ogłoszenia terminu wyborów ruszył wyborczy kalendarz, wyznaczający daty
m.in. zgłaszania komitetów wyborczych,
a następnie kandydatów na radnych i na prezydenta miasta, ale też m.in. składów obwodowych komisji wyborczych. I tak: 27 sierpnia – mija termin zgłaszania właściwym komisarzom wyborczym faktu utworzenia komitetów wyborczych; 17 września godz. 24
– to termin zgłaszania list kandydatów na
radnych miejskich i radnych wojewódzkich,
zaś 26 września do godz. 24 to ostateczny

termin zgłaszania kandydatów na prezydenta miasta.
Zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą, kandydatem na radnego Rady Miasta
Rybnika może być obywatel RP lub innego
kraju Unii Europejskiej stale zamieszkujący
na terenie Rybnika, który w dniu głosowania,
czyli 21 października, będzie miał ukończone 18 lat (może mieć w tym dniu 18. urodziny). Z kolei kandydatem na prezydenta Rybnika może być osoba, która jest obywatelem
RP, w dniu głosowania będzie mieć ukończony 25. rok życia, ale nie musi stale zamieszkiwać na terenie Rybnika.
Wszelkie informacje potrzebne do świadomego udziału w wyborach samorządowych opublikujemy we wrześniowym wydaniu „GR”.		
(WaT).

Zgodnie z dotychczasową praktyką, na łamach „Gazety Rybnickiej” opublikujemy nieodpłatnie materiały wyborcze komitetów, które zarejestrują kandydatów na prezydenta Rybnika (pół strony) i komitetów, które wystawią kandydatów do Rady Miasta Rybnika (1 strona). Niezależnie od tego będzie również możliwość odpłatnego zamieszczenia materiałów
wyborczych. Warunkiem publikacji wszystkich tych materiałów jest jednak dostarczenie ich
do redakcji przez komitety wyborcze w formie spełniającej redakcyjne wymogi techniczne
i w nieprzekraczalnym terminie do 21 września do godz. 16. Telefon kontaktowy w sprawie
publikacji materiałów wyborczych: 32 42 600 70.

Wyprawka z plusem
Od 1 sierpnia w bibliotece miejskiej
i w Teatrze Ziemi Rybnickiej dział
świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej umożliwił pobieranie
i składanie wniosków o popularne 300+
na wyprawkę szkolną, czyli świadczenie w ramach programu „Dobry start”.
Wcześniej (od 1 lipca) wnioski można
było składać w formie elektronicznej. Przypomnijmy: program „Dobry start” zakłada

przyznanie 300 złotych wyprawki szkolnej raz w roku każdemu dziecku, które
uczy się w szkole (aż do ukończenia przez
niego 20. roku życia). W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie przysługuje do 24. roku życia. Wnioski można
składać do końca listopada, ale późniejszy
termin może oznaczać dłuższe oczekiwanie na jego rozpatrzenie i wypłatę pieniędzy. Szacuje się, że w przypadku Rybnika o wyprawkę premiera Morawieckiego mogą
się ubiegać rodzice lub
opiekunowie prawni ok.
16,5 tys. uczniów. (S)
Wacław Troszka

Miasto w skrócie

Od sierpnia wnioski na
wyprawkę szkolną można
składać m.in. w Teatrze Ziemi
Rybnickiej
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Adam Grzegorzek ICK Niewiadom

Diagnoza
powraca

Od wtorku 4 września widzowie TVN-u, a wśród nich
z pewnością wielu rybniczan,
ponownie śledzić będą losy
doktor Anny Leśniewskiej
w cieszącym się niemalejącą popularnością serialu „Diagnoza”.
Pod koniec czerwca ekipa tego
serialu po raz trzeci gościła w naszym mieście. Filmowcy kręcili zdjęcia do pierwszych odcinków trzeciej serii serialu, którego
emisja rozpocznie się we wtorek
4 września, tradycyjnie już
o 21.30. Oprócz kampusu ekipa
pojawiła się wówczas m.in na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu, na placu Wolności i w tężni na Paruszowcu.
W nowym sezonie widzowie dowiedzą się jeszcze więcej o wspólTym razem filmowcy pojawili się również na terenie Zabytkowej
nej przeszłości Anny Leśniewskiej
Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu, gdzie rozegra się jedna
(Maja Ostaszewska) i Jana Artmaz kluczowych dla serialu scen
na (Adam Woronowicz), którzy
poznali się w rodzinnym mieście Artmana
aktorzy, m.in. Danuta Stenka jako nowa or– Gdańsku. I to właśnie tam, oprócz Rybnika,
dynator rybnickiego szpitala i Mateusz Kobędzie się toczyć akcja nowych odcinków
ściukiewicz w roli szanowanego prokurato„Diagnozy”. Pojawią się w nich kolejni znani
ra z Rybnika.
(S)

Już słychać pierwszy dzwonek

Wacław Troszka

pomieszczenia zajmie 75 dzieci z pobli3 września w nowej siedzibie
skiego Przedszkola nr 5, które kończy swą
Szkoły Życia, czyli w zaadaptowanym
działalność. W sumie na prace inwestycyjsegmencie Zespołu Szkół nr 3 przy
ne i remontowe w obiektach oświatowych
ul. Orzepowickiej na Nowinach,
miasto przeznaczyło ponad 23 mln zł.
odbędzie się uroczysta inauguracja
Spore środki pochłonęły też kolejne ternowego roku szkolnego.
momodernizacje (przeprowadzono je m.in.
Uczniowie Szkoły Życia, czyli Specjalw budynkach zespołów szkolno-przedsznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
kolnych w dzielnicach Orzepowice i Zaopuszczą ciasny budynek byłego żłobmysłów). I kolejna nowość: od września
ka przy ul. ks. Jośki na Nowinach. Z kolei
na Kampusie działać będzie Akademicdzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnekie Liceum Ogólnokształcące prowadzogo nr 15 w Chwałęcicach korzystać będą
ne przez Politechnikę Śląską.
(S)
z nowego wielofunkcyjnego boiska i dobudowanego do
W nowej siedzibie Szkoły
tej szkoły parteŻycia trwają ostatnie
rowego segmenprace wykończeniowe
tu przedszkolnego z placem zabaw i wewnętrznym patio. Rozbudowano też
Przedszkole nr
7 w d z i e l n i cy
Północ, a nowe
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Miasto w skrócie
Od września dostępne będą miejsca dla maluszków w tzw. punktach opieki dziennej,
mieszczących się w budynkach przy ul. Wieniawskiego w centrum, ul. Śliwki w Chwałowicach i ul. Poprzecznej na Smolnej. W naborze mogą wziąć udział mieszkańcy Rybnika wychowujący dzieci, które ukończyły rok, ale nie
przekroczyły trzech lat. Pod opieką opiekunów
dziennych maluchy mogą przebywać maksymalnie 9 godzin dziennie. Szczegółowych informacji udziela wydział edukacji (tel. 32 43
92 288/289).
Choć lato w tym roku jest wyjątkowo gorące,
niektórzy rybniczanie zamiast szukać ochłody, zajmowali się paleniem odpadów. Przyłapanych na tym procederze strażnicy miejscy
ukarali mandatami. Upalnego 31 lipca mieszkaniec Kamienia wrzucił do pieca poduszkę
swojego dziecka, a 6 sierpnia funkcjonariusze przyłapali na spalaniu gałęzi mieszkańca dzielnicy Smolna. – Od kilku lat obowiązują przepisy całkowicie zabraniające spalania odpadów zielonych. Należy je kompostować we własnym zakresie, oddawać przedsiębiorstwu wywożącemu śmieci lub samemu wywieźć do kompostowni miejskiej znajdującej się przy ul. Pod Lasem – wyjaśnia Dawid Błatoń z rybnickiej straży miejskiej.
Niedobczyce obchodzą jubileusz 800-lecia istnienia i z tej okazji tamtejszy Dom Kultury organizuje trzy konkursy: literacki „Opowiedz swoją
historię – Niedobczyce”, fotograficzny „Niedobczyce na starej fotografii” (zdjęcia sprzed 1975
roku) i filmowy „Niedobczyce – dzielnica movie”
(na filmik przedstawiający walory Niedobczyc).
Wyniki wszystkich trzech konkursów znane będą
już 31 sierpnia, ale oficjalne wręczenie nagród
laureatom nastąpi 14 września podczas pierwszego dnia plenerowej imprezy zorganizowanej z
okazji 800-lecia dzielnicy. Urodziny Niedobczyc
mieszkańcy świętować będą przez trzy dni (14-16 września) w parku im. H. Czempiela. Oficjalną
część jubileuszu zaplanowano jednak na sobotę
15 września: o godzinie 13 rozpocznie się uroczysta msza święta w kościele parafialnym, po niej
uczestnicy przemaszerują pod pomnik ku czci
poległych w okresie powstań śląskich i w czasie
II wojny światowej, a następnie (14.30) przejdą
do parku im. H. Czempiela, gdzie zaplanowano
kolejne plenerowe atrakcje (szczegóły na stronie internetowej DK Niedobczyce i w informatorze kulturalnym na str. 32-33.
Policja zatrzymała 32-letniego rybniczanina, który w czerwcu dwukrotnie sparaliżował pracę restauracji McDonald, podrzucając woreczki z białą substancją i informując telefonicznie personel o niebezpiecznej
dla ludzi trującej substancji.
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12 lipca funkcjonariusze straży miejskiej, dzięki anonimowemu zgłoszeniu, ukarali mandatem w wysokości 500 zł mieszkańca Orzepowic, który wypompowywał zawartość szamba. – Przypominamy, że właściciele nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych co najmniej raz na kwartał. Nie wolno też
dopuszczać do przepełniania przydomowych
oczyszczalni ścieków i szamb, w których gromadzi się ścieki – mówi Dawid Błatoń, rzecznik rybnickich strażników.
30 czerwca operator miejskiego monitoringu
wypatrzył na ul. Kościuszki 66-letniego rybniczanina, którego rodzina poszukiwała od poprzedniego popołudnia. Córka mężczyzny, która wcześniej zgłosiła jego zaginięcie i prosiła
o pomoc strażników miejskich, podziękowała im
za zaangażowanie i oświadczyła, że… nie przyjedzie po ojca i nie chce też, by został odwieziony przez funkcjonariuszy. – Ma wrócić do domu
sam, jak wytrzeźwieje – stwierdziła kobieta.
26 sierpnia (w dniu ukazania się „GR”) o godz.
12 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu ma się rozpocząć plenerowa impreza „Pożegnanie lata”. W jej trakcie zaplanowano wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi,
m.in. bitwę na balony wypełnione wodą, przejażdżki kolejką, loterię i konkurs domowych
wypieków. Planowana jest również strefa relaksu i wypoczynku na leżakach, a zabawę ma
zakończyć koncert zespołu ABBA Slovakia
(19.00), który wykonuje największe przeboje słynnej szwedzkiej grupy. – Przed laty ośrodek w Kamieniu bywał miejscem letnich imprez plenerowych, które dziś najczęściej odbywają się w Kampusie lub na rynku. Jednak
potencjał terenów zielonych i stale rozbudowywana baza sportowo-rekreacyjna sprawiają,
że warto wrócić do najlepszych tradycji związanych z tym miejscem – przekonuje prezydent Piotr Kuczera.
W pasażu przy ul. Sobieskiego 15 powstał nietypowy sklep. Można tu kupić m.in. używaną odzież, obuwie i zabawki, które bezpłatnie
przekazują mieszkańcy regionu. Wyjątkowy second-hand prowadzi żorskie stowarzyszenie
Pro Mundi, które dochód ze sprzedaży otrzymanych towarów przeznacza na cele charytatywne. Stowarzyszenie ma pod swą opieką kilkunastu niepełnosprawnych dorosłych i dzieci z Żor i Rybnika, którym w ten sposób finansuje zakup leków, opatrunków czy rehabilitację. Wesprzeć inicjatywę można na dwa sposoby: zrobić w sklepie zakupy lub przekazać
niepotrzebne, będące w dobrym stanie ubrania lub przedmioty.
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Deptak uhonorowany

Wacław Troszka

Miasto w skrócie

Gdy powstawał nasz śródmiejski deptak, największa rewolucja dokonała się na placu Jana Pawła II. Dziś bez
wątpienia to jedno z ulubionych miejsc wielu rybniczan, a znajdująca się tu płaska fontanna latem pełni rolę
śródmiejskiego kąpieliska

W zorganizowanym po raz 12. konkursie na najlepiej zagospodarowaną
przestrzeń publiczną w Polsce rybnicki deptak otrzymał nagrodę honorową
Towarzystwa Urbanistów Polskich w kategorii miejska przestrzeń publiczna.
Do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich
wspólnie ze Związkiem Miast Polskich zgłoszono w sumie 25 realizacji z całego kraju. Nagrody
przyznano w trzech kategoriach: miejska przestrzeń publiczna; rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni; nowo wykreowana przestrzeń
publiczna w zieleni.
Przyznając nagrodę rybnickiemu deptakowi,
urbaniści dostrzegli wyjątkowość zagospodarowania traktu ciągnącego się od bazyliki św. Antoniego
do rynku oraz do kościoła Matki Boskiej Bolesnej.
Urządzony w ciągu śródmiejskich ulic Powstańców Śl., Jana III Sobieskiego oraz św. Jana deptak oddano do użytku jesienią 2014 roku. Po tych
czterech latach widać, że przyjęte rozwiązania
zdają egzamin. To z jednej strony część komunikacyjna, po której w wyznaczonych godzinach odbywa się mocno ograniczony ruch samochodów,
a z drugiej część gastronomiczna, na której znajdują się stoliki funkcjonujących przy deptaku restauracji, kawiarni czy pubów. Na pl. Jana Pawła II, znajdującym się przed bazyliką, urządzono efektowną, bezkolizyjną fontannę, która – ciesząc się dużą

popularnością w słoneczne letnie dni – zmienia
się w niewielkie śródmiejskie kąpielisko. W innej
części pl. Jana Pawła II pojawiły się ogródki piwne, gdzie można np. spędzić wieczór z przyjaciółmi, rozkoszując się pięknym widokiem neogotyckiego Antoniczka, jak rybniczanie zwykli nazywać
kościół pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy.
Deptak jest też miejscem, gdzie w każdą drugą
sobotę miesiąca odbywa się jarmark staroci i rękodzieła, nie wspominając już o świątecznych przemarszach, pochodach oraz paradzie orkiestr dętych w ramach czerwcowego Festiwalu Orkiestr
Dętych „Złota Lira”.
Warto też pamiętać, że urządzenie deptaku
poprzedziła rewolucja komunikacyjna i radykalna zmiana organizacji ruchu samochodowego
w rejonie bazyliki.
Inwestorem był urząd miasta, koncepcję i projekt architektoniczny deptaku wykonała rybnicka pracownia ToProjekt, zaś projekt drogowy firma DMK Inżynieria.
Wyniki konkursu ogłoszono 22 czerwca w czasie odbywającego się w Gdyni Kongresu Urbanistyki Polskiej.
(WaT)

– Ta nagroda świadczy o tym, że nasza koncepcja się broni. Dziś mało kto już pamięta, że wcześniej przez długie lata
przed bazyliką było takie asfaltowe nie wiadomo co, które skutecznie odgradzało najokazalszy obiekt w całym Rybniku
od mieszkańców. Było to więc miejsce zapomniane, bo nie było tu po co się wybierać. To dlatego ulice Powstańców Śl.
i Sobieskiego umierały. Udało nam się postawić prawidłową diagnozę i wdrożyć leczenie, najpierw przez radykalną, ale
w sumie prostą zmianę organizacji ruchu samochodowego w sąsiedztwie bazyliki św. Antoniego, a potem przez stworzenie atrakcyjnego placu z fontanną. Przy okazji udało się również zrewitalizować sąsiadujący z bazyliką skwer. Cieszy mnie,
że ten układ działa, o czym najlepiej świadczy liczba ludzi, którzy tam się pojawiają. Mam nadzieję, że skłoni to inwestorów do wypełnienia luk między budynkami w pierzejach kamienic i wtedy cały deptak będzie się prezentować jeszcze lepiej. Żałuję tylko, że realizacji nie doczekał się rdzeń tej koncepcji, zakładający urządzenie na deptaku trzech placów: opowieści (na ul. Powstańców Śl. poniżej fontanny), światła (na ul. Sobieskiego między Świerklańcem a Halo! Rybnik) i przejścia (w sąsiedztwie Starego Kościoła) – mówi architekt Marek Wawrzyniak, właściciel pracowni ToProjekt, którą prowadzi wspólnie z żoną i synem. W tym roku ToProjekt odniósł spory sukces w dorocznym, ogólnopolskim konkursie Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich, w którym nagradza się najlepsze obiekty architektoniczne zrealizowane
w poprzednim roku. Dwa zrealizowane po sąsiedzku projekty ToProjektu zwyciężyły w dwóch konkursowych kategoriach.
To wybudowany z cegły Rudy Dom w Rudach (kategoria: budynek mieszkalny) i przedszkole w Żorach (obiekt oświatowy).
Nr 8/566; sierpień 2018
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We wrześniu głosujemy
Od 17 do 23 września potrwają głosowania nad projektami zgłoszonymi
przez mieszkańców do przyszłorocznego Budżetu obywatelskiego. Osoby,
które ukończyły 16. rok życia, będą mogły oddać głosy w sposób tradycyjny
– przy użyciu kart do głosowania lub przez internet.
W tym roku mieszkańcy zgłosili (termin
upływał z końcem maja) 11 projektów ogólnomiejskich i 78 dzielnicowych. Zgodnie z regulaminem, w przyszłym roku zrealizowany zostanie jeden z projektów ogólnomiejskich i zapewne większość propozycji lokalnych, czyli
dzielnicowych. W czasie wrześniowych głosowań mieszkańcy wybiorą ten jeden projekt
miejski i dokonają wyboru projektu bądź projektów dzielnicowych, ale tylko w przypadku
tych dzielnic, w których łączne koszty realizacji zgłoszonych tam projektów przekraczają przyznaną tej dzielnicy kwotę budżetowych
środków (w zależności od liczby mieszkańców
od 40 tys. do 210 tys. zł). Do końca sierpnia na
stronie internetowej urzędu miasta pojawi się
lista zgłoszonych projektów, które pomyślnie
przeszły merytoryczną weryfikację w urzędzie
miasta, gdzie sprawdzano m.in., czy są zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego. Dopiero po opublikowaniu tej listy dowiemy się, ile faktycznie propozycji będziemy
mieli do wyboru, jeśli chodzi o projekty ogólnomiejskie i w ilu dzielnicach konieczne będzie głosowanie, by wybrać projekt bądź projekty lokalne, które tam zostaną zrealizowane.
Już po przeliczeniu kosztów realizacji wszystkich złożonych wniosków, a jeszcze przed ich
weryfikacją, wiadomo było, że głosowań nad

W pierwszej
dziesiątce
Bulwary nad rzeką Nacyną i znajdujący się przy bulwarach skwer z tulipanami
(kolorowe siedziska w kształcie kwiatów)
zostały zgłoszone do konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa
Śląskiego 2018, zorganizowanego przez
Zarząd Województwa Śląskiego. Zakwalifikowano do niego 25 obiektów, a w lipcowym głosowaniu internetowym zwyciężyła rewitalizacja kompleksu wypoczynkowego Stawiki w Sosnowcu. Rybnicki skwer z tulipanami i bulwary znalazły się odpowiednio na ósmym i dziewiątym miejscu. W konkursie swoje nagrody
przyzna też jury, którego werdykt poznamy w październiku podczas konferencji
Forum Przestrzeni.
(S)
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

propozycjami lokalnymi na pewno nie będzie
w 14 dzielnicach (Boguszowice Stare, Chwałęcice, Chwałowice, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Ochojec, Paruszowiec-Piaski, Radziejów, Rybnicka Kuźnia,
Stodoły, Wielopole i Zebrzydowice).
Podobnie jak w ubiegłym roku z projektami
ogólnomiejskimi będzie się można zapoznać
w Punkcie Informacji Miejskiej Halo! Rybnik.
(WaT)

Harmonogram głosowań:

w 17-21 września: urząd miasta (budynki przy ul. Chrobrego 2 i Rzecznej
8 – obok targowiska w godzinach pracy urzędu); wybrane placówki oświatowe – codziennie do godz. 18
w 17-22 września: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. ks.
J. Szafranka – w godzinach pracy biblioteki (22 września od godz. 8 do 14)
w 17-23 września: Punkt Informacji Miejskiej Halo! Rybnik (ul. Sobieskiego 20; 22 i 23 września od godz.
11 do 20)
w Internet – od 17 do 23 września
(szczegółowe informacje dotyczące
głosowania na stronie internetowej:
oskar.rybnik.eu/zasady-glosowania)

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”
Przewodniczącemu Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”

DOMINIKOWI
KOLORZOWI
oraz Rodzinie i Bliskim

pragnę złożyć
wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

MATKI
Zapewniam o pamięci i modlitwie
w tych najtrudniejszych chwilach.
Poseł na Sejm RP
Grzegorz Janik

Miasto w skrócie
Do listopada ma potrwać drugi etap budowy
północnej nitki wodociągu na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych przy ul. Gliwickiej. Niemal dwustumetrowy odcinek połączy wewnętrzną instalację
szpitala z przebiegającą w jego pobliżu magistralą Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Po zakończeniu prac placówka będzie zasilana w wodę z dwóch stron: północnej i południowej, co zwiększy bezpieczeństwo
przeciwpożarowe szpitalnych zabudowań.
Zwiększy się też ciśnienie wody w hydrantach i instalacjach wewnętrznych. Na realizację inwestycji szpital otrzymał dotację z urzędu marszałkowskiego (563.394 zł), do której
dołoży prawie 27 tys. zł z własnego budżetu.
Rybnicka majówka, czyli organizowany od
trzech lat cykl imprez pod nazwą „Maj, bzy,
Rybnik i Ty”, została nominowana w konkursie „Marka-Śląskie” w kategorii kultura.
Jego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Regionalna
Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach;
laureatów poznamy 1 września.
11 sierpnia na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” odbył się piknik strażacki „Fojermany na Hoymie”. Jego uczestnicy obejrzeli sprzęt strażacki, wozy bojowe, pokazy
sprawnościowe i ratownicze poszczególnych
jednostek. W ramach programu „Kręci mnie
bezpieczeństwo” najmłodsi uczyli się zasad
pierwszej pomocy. Piknik zorganizowało Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu,
Państwowa Straż Pożarna w Rybniku i OSP
Biertułtowy, a wzięły w nim udział również zastępy OSP z Rudy Kozielskiej, Głożyn, Leszczyn i rybnickich dzielnic – Gotartowic, Popielowa, Kłokocina i Grabowni.
40 zbiorników do nawadniania drzew kupił rybnicki Zarząd Zieleni Miejskiej. Zielone worki wypełniane wodą fachowo nazywają się treegatorami i zostały zamontowane wokół pni nowo posadzonych lip przy
ul. Kościuszki, platanów przed magistratem
przy ul. Chrobrego oraz głogów obok „Urszulanek” przy ul. 3 Maja i pod murem bazyliki, przy ul. Mikołowskiej. Taki wielokrotnego użytku worek dozujący wodę ma ponad 50 litrów pojemności. Są one odporne
na nasłonecznienie, w razie potrzeby można je łączyć, montując kilka wokół pnia jednego drzewa. Jedno napełnienie wodą wystarcza nawet na siedem dni. To rozwiązanie
zastosowano w Rybniku po raz pierwszy. Jeżeli patent się sprawdzi, worki nawadniające będą powszechnie stosowane przy nowo
posadzonych w naszym mieście drzewach.
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Miasto w skrócie
610 lat temu po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie pojawiła się nazwa Golejów. Z tej
okazji Rada Dzielnicy Golejów i Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej
zorganizowały na Grzybówce festyn średniowieczny. W jego trakcie otwarto tam oficjalnie chatę grillową, wybudowaną w ramach budżetu obywatelskiego, a wstęgę przecięli wiceprezydent Piotr Masłowski i pomysłodawca projektu, przewodniczący zarządu dzielnicy Arkadiusz Trzebuniak, którym towarzyszyło kilku rybnickich radnych. Podczas średniowiecznego festynu współfinansowanego
przez miasto mieszkańcy mieli okazję postrzelać z łuku, obejrzeć inscenizację walk rycerzy
i ich obozowisko oraz pokaz tańców dawnych
i dawnego rzemiosła. Animacje przygotowało
Bractwo Rycerskie Zamku Będzin.
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
nr 3 trwa akcja protestacyjna – pracownicy
żądają m.in. podwyżek pensji (jak wskazują związkowcy, wynagrodzenia dla wszystkich grup zawodowych w rybnickim szpitalu nie były w znaczący sposób zwiększane od dziewięciu lat) oraz zapewnienia,
że w przyszłości nie zmaleje obsada pielęgniarska podczas zabiegów operacyjnych.
W sumie sformułowano kilkanaście postulatów, które są omawiane z kierownictwem
szpitala na spotkaniach mediacyjnych. Przewodniczący akcji protestacyjnej Piotr Rajman podaje, że w sporze z dyrekcją pozostają Związek Zawodowy Lekarzy, Związek Zawodowy Anestezjologów, Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezji i Intensywnej Terapii oraz NSZZ Solidarność, które zrzeszają około 1000 pracowników rybnickiej lecznicy. Związkowcy zapowiadają, że jeśli do 20 września nie zostanie
osiągnięte porozumienie, podejmą strajk. Michał Sieroń, rzecznik WSS nr 3, zapewnia,
że obecnie nie ma komplikacji w działaniu placówki, a pacjenci są bezpieczni.
W sobotę 30 czerwca w czasie imprezy urodzinowej na terenie prywatnej posesji przy
ul. Rajskiej w Boguszowicach, w wyniku wybuchu petardy domowej roboty zginął 23-letni rybniczanin. Druga osoba, która ucierpiała
w wyniku eksplozji, trafiła do szpitala.
W końcu lipca do Sądu Okręgowego w Gliwicach trafił akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Adrianowi P., który 3 lutego miał pobić,
a potem udusić 17-letnią Alicję z Boguszowic.
Jej zwłoki ukrył za garażami przy ul. Łokietka. Zdaniem prokuratury w chwili zabójstwa
20-latek był pod wpływem alkoholu i amfetaminy. Wcześniej był już karany za rozboje;
grozi mu dożywocie.
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Projekt dla strefy
Dziewięć ofert wpłynęło na ogłoszony przez miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji
technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego, który ma
stanąć przy ul. 3 Maja w tzw. strefie
Juliusza w centrum miasta.

Obejmuje ona nie tylko dawne zabudowania
szpitala Juliusza i park Bukówka, ale też wolną przestrzeń w sąsiedztwie urzędu miasta.
W projektowanym budynku mają się znaleźć
mieszkania chronione dla 46 mieszkańców
oraz mieszkania komunalne dla 50 seniorów.

Prezydent Piotr Kuczera podkreśla, że podstawowym założeniem strefy Juliusza jest połączenie nowych, różnorodnych funkcji zabytkowych budynków dawnego szpitala oraz nowoczesnej infrastruktury mieszkalno-usługowej,
co ma doprowadzić do powstania strefy aktywności międzypokoleniowej, która spowoduje ożywienie tej części śródmieścia.
Obecnie trwa weryfikacja ofert. Zaskakująca jest rozbieżność cenowa propozycji złożonych przez potencjalnych wykonawców. Najtańsza oferta opiewa na prawie 306 tys. zł,
a najdroższa na prawie 1,1 mln zł.
(WaT)

Zamożność samorządności
W lipcowej „Wspólnocie”, piśmie samorządu terytorialnego, ukazał się doroczny
ranking najzamożniejszych samorządów;
tym razem podsumowano rok 2017.
W tekście wprowadzającym do zestawień dotyczących poszczególnych typów jednostek samorządowych – gmin, miast na prawach powiatu, powiatów czy województw, redakcja zauważa, że miniony rok przyniósł różne wyniki finansowe dla różnych typów jednostek. Ponad 7-procentowy wzrost ogólnego poziomu dochodów
odnotowano w gminach i w województwach,
a znacznie skromniejszy, na poziomie 3 proc.,
w miastach na prawach powiatu, czyli w takich
jak Rybnik. Powiaty natomiast odnotowały realny spadek dochodów. Dalej czytamy, że najstabilniejsze na przestrzeni lat okazały się dochody
miast na prawach powiatu. Od roku 2010 wzrosły o jedną trzecią, a w ich przypadku nie zaobserwowano ani gwałtownego wzrostu, ani załamania. Po bardzo słabym roku 2016, w roku 2017
w samorządach nastąpił generalnie wzrost wydatków inwestycyjnych, ale i tak były one o jakieś
25 proc. niższe niż w najlepszych latach 2009
i 2010 i niższe niż w latach 2014 i 2015, gdy miasta i gminy wydawały ostatnie dofinansowania
z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
W roku 2017 (czwarty rok realizacji obecnego budżetu UE) odnotowano prawie trzykrotny wzrost
wykorzystanych środków unijnych, ale redakcja
„Wspólnoty” zauważa, że mimo to, w analogicznym roku poprzedniej perspektywy finansowej
Unii uzyskane przez samorządy unijne dofinansowania były prawie o połowę wyższe (przy niższych środkach przyznanych w unijnym budżecie Polsce). – Na nadrobienie tych zaległości zostaje coraz mniej czasu – pisze redakcja „Wspólnoty”. Rok 2017 był trzecim z rzędu rokiem,
w którym spadało, bardzo pomału, ale jednak spadało łączne zadłużenie samorządów. Na koniec

ubiegłego roku było ono najniższe od 2010 roku.
W tegorocznym rankingu w zestawieniu 48
miast na prawach powiatu Rybnik znalazł się na
21. miejscu z dochodem na głowę mieszkańca
wynoszącym 4.173 zł (w przypadku sklasyfikowanego na pierwszym miejscu Sopotu to 6.849
zł). W tym samym zestawieniu za rok 2016 Rybnik zajął 17. miejsce, a wcześniej odpowiednio:
2015 – 12., 2014 – 11., 2013 – 14., 2012 – 13.,
2011 i 2010 – 12. Jeśli chodzi o miasta na prawach powiatu z województwa śląskiego, Rybnik
zajął w rankingu miejsce piąte. Wyżej znalazły
się: Gliwice – 4. miejsce (dochód na mieszkańca
5.164 zł); Dąbrowa Górnicza – 6. (4.753); Bielsko-Biała – 12. (4.499) i Tychy 13. (4.444 zł).
Jeśli zaś chodzi o naszych sąsiadów z subregionu zachodniego, to Jastrzębie-Zdrój zajęło miejsce 34. (3.787 zł), a Żory 38. (3.700 zł).
Metodologia
Ranking najzamożniejszych samorządów
uwzględnia tylko tzw. dochody własne jednostek samorządu terytorialnego oraz otrzymywane z budżetu państwa subwencje, nie uwzględnia natomiast dotacji celowych, w tym dofinansowań z funduszy Unii Europejskiej, które miasta
i gminy otrzymują m.in. w ramach wojewódzkich
programów operacyjnych. Jak tłumaczą autorzy
rankingu, chodzi o to, by zestawienie ukazywało faktyczną zamożność samorządów, a jednorazowe unijne dotacje mogłyby ten obraz zniekształcić. Z tego samego powodu dochody miast
i gmin skorygowano w ten sposób, że do faktycznie uzyskanych dochodów dodano jeszcze kwoty,
które nie trafiły do gminnego budżetu w wyniku
zastosowanych przez lokalne władze ulg i zwolnień w podatkach lokalnych oraz w wyniku ustalenia stawek podatków niższych od dopuszczalnych stawek maksymalnych publikowanych co
roku w obwieszczeniu ministra finansów. (WaT)
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99. rocznica powołania Policji Państwowej
23 lipca minęła 99. rocznica powołania do życia Policji Państwowej.
Uroczysta zbiórka z okazji dorocznego święta policji z udziałem komendanta
śląskiej policji nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego i pełniącego obowiązki
komendanta miejskiego mł. insp. Rafała Głucha odbyła się 17 lipca w Domu
Kultury w Niedobczycach.

Służą z całymi rodzinami
reakcji, bo takie są oczekiwania społeczne.
Szef śląskiej policji, nawiązując do 100.
Wiem, a potwierdzą to pewnie i inni obecrocznicy odzyskania przez Polskę niepodni tu dziś samorządowcy, że te oczekiwania
ległości, zwrócił uwagę że, by Polacy mogli
mieszkańców spełniacie. Wasza służba spoz tej niepodległości w pełni korzystać, w Poltyka się z różnym oddźwiękiem społecznym,
sce musi się żyć przede wszystkim bezpieczz różnymi emocjami. Dobrze więc, że jest taki
nie. I tu do odegrania ważną rolę ma polska
dzień, kiedy jako prezydent miasta i jako obypolicja. – Swoją codzienną służbą musimy to
watel mogę wam za tę waszą służbę podziębezpieczeństwo mieszkańcom zagwarantokować – powiedział prezydent Rybnika Piotr
wać – mówił nadinsp. Krzysztof Justyński.
Kuczera. Chwilę póź– Jesteśmy dla społeW ubiegłym roku na wsparcie policji
niej wręczył nagrody
czeństwa i jemu służymy.
wydano z budżetu miasta 212,5 tys. zł,
pieniężne za szczególSłużymy, bo to nie jest
zaś plan na rok 2018 zakłada kolejne
ne osiągnięcia w służpraca. Do służby wstępu233 tys. zł. Lwia część tej łącznej kwoty
bie rybnickim policjanje się z całą rodziną: z żoną,
miejskich dofinansowań (w sumie
tom wskazanym przez
mężem, dziećmi, bo oni
279,5 tys. zł) jest przeznaczana na zakup
komendanta miejskiewszyscy skutki tej służby
radiowozów.
go: podkomisarzowi
ponoszą. Przez nieobecAdamowi Liszce z wydziału do walki z przeność w domu w Boże Narodzenie, w Wielstępczością gospodarczą i aspirantowi sztakanoc, w święta rodzinne. Przez stres i zmębowemu Dariuszowi Zającowi (wydział ruczenie, które często do tego domu niestechu drogowego); trzecia trafiła do nieobecty przynosimy. Naszą nagrodą są spojrzenia
nego na uroczystości aspiranta sztaboweludzi, którym pomogliśmy. Ich przekonanie,
go Waldemara Trzeciny (wydział prewencji).
że jeśli wezwą policję, to otrzymają szybką i proTo, jak usłyszeliśmy, funkcjonariusze, których
fesjonalną pomoc – mówił z kolei komendant
w codziennej służbie cechuje wyjątkowy zapał
rybnickich policjantów mł. insp. Rafał Głuch.
i zaangażowanie, nie wspominając już o wyso– Wszyscy staramy się służyć mieszkańcom
ko ocenianych zawodowych umiejętnościach.
i rozwiązywać ich problemy. Wasza służba
W czasie uroczystej zbiórki policjanci odez pewnością jest trudniejsza, bo spotykacie
brali awanse na wyższe stopnie oraz resortosię często z sytuacjami ekstremalnymi, bardzo
we nagrody i wyróżnienia.
(WaT)
trudnymi, wymagającymi szybkiej, skutecznej

Wacław Troszka

wyróżniających się policjantów rybnickiej komendy tradycyjnie nagrodził prezydent Piotr Kuczera (na
drugim planie). Na pierwszym planie podkomisarz Adam Liszka odbierający gratulacje od komendanta
wojewódzkiego, na drugim aspirant sztabowy Dariusz Zając
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Miasto w skrócie
W końcu czerwca Tadeusz Gruszka prezes Samorządowego Ruchu Demokratycznego, zapowiedział, że w jesiennych wyborach samorządowych będzie się ubiegać o urząd prezydenta Rybnika. SRD tworzą m.in. byli członkowie PiS-u; w radzie miasta ugrupowanie to reprezentuje dwóch radnych.
Jeszcze w czasie czerwcowej sesji rady miasta
radni praktycznie jednogłośnie odrzucili projekt uchwały w sprawie obniżenia pensji prezydenta miasta. W czasie głosowania nikt nie
poparł projektu uchwały; 14 radnych zagłosowało przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.
Wśród tych ostatnich było czterech radnych
PiS-u, czyli partii rządzącej. Przygotowany
projekt uchwały był pokłosiem głośnego rozporządzenia Rady Ministrów z połowy maja w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Obniżyło ono od 1 lipca wynagrodzenia zasadnicze prezydentom, burmistrzom
i wójtom. Rząd uzasadnił tę bezprecedensową zmianę oczekiwaniami społecznymi, ale
żadnych wyników badań tych oczekiwań nie
przedstawił. Kluczowych załączników rozporządzenia nie zaopiniowała komisja wspólna
rządu i samorządu, co jest naruszeniem prawa.
Po trwającym ponad rok śledztwie policjanci
z wydziału kryminalnego rybnickiej komendy
rozbili trzyosobową grupę handlującą na dużą
skalę, głównie przez sklep internetowy, dopalaczami, czyli substancjami psychoaktywnymi. Mózgiem trzyosobowej grupy był urodzony
w Częstochowie 38-letni bezrobotny bez zawodu Daniel S. Zdaniem prokuratury dopalaczami handlował od 2014 r. do 6 lutego 2017 r.,
gdy został zatrzymany przez policję; zarobił na
tym nie mniej niż ponad 2,3 mln zł. Nadał przynajmniej 1764 przesyłki z dopalaczami. Jedna
z nich na początku grudnia 2016 roku trafiła do
mieszkańca Szczecina, który po zażyciu dopalaczy zawierających katynon zmarł. Akt oskarżenia
w tej sprawie w końcu maja trafił do rybnickiego oddziału zamiejscowego Sądu Okręgowego
w Gliwicach. Całej trójce grozi do 15 lat więzienia.
16 sierpnia około 19 w Boguszowicach stanął w
płomieniach zaparkowany przy ul. Kadetów samochód. Z płonącej już hondy 3-letniego chłopca wyciągnął jego 41-letni ojciec, który na chwilę zostawił dziecko w samochodzie. Ciężko poparzonego malucha zabrał helikopter LPR, a jego
ojca karetka zabrała do szpitala. Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, 3-latek walczył o życie w
Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. O zgrozo, w czasie tego dramatu wiele osób zamiast pomóc poparzonym, wolało filmować nieszczęście telefonami komórkowymi.
Zdaniem biegłego przyczyną pojawienia się ognia
było rozszczelnienie przewodu paliwowego.
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Takich mieszkań komunalnych jeszcze nie było

Blok z internatu

Zakończył się gruntowny
remont i modernizacja dawnego
szpitalnego internatu przy ul. Borki
w dzielnicy Orzepowice. 26 nowych,
przestronnych, jasnych mieszkań
czeka już na lokatorów.
Dyrektor miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Artur Gliwicki zapowiada, że ci wprowadzą się tu na przełomie września i października. Z założenia mają to być rodziny z dziećmi i osoby
w podeszłym wieku. Wnioski zaintereso-

Zdjęcia Wacław Troszka

wody, umywalkę i muszlę wraz z armaturą. Do każdego mieszkania przypisana jest
komórka piwniczna.
– Chcemy powiększać zasób mieszkań
komunalnych, dlatego Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej będzie budować coraz więcej. Adaptacja byłego internatu na lokale
mieszkalne jest tego przykładem. Chciałbym, by nasi mieszkańcy mieli coraz większe możliwości zamieszkania w wygodnych, jasnych, ale też tanich w eksploatacji mieszkaniach komunalnych – mówi
prezydent RybniW PRL-owskim budynku urządzono nowe przestronne mieszka Piotr Kuczera,
kania. Prezydent Piotr Kuczera (pierwszy z lewej) zapowiada
który już wczetymczasem budowę nowych budynków mieszkalnych, w któśn i e j za p ow i arych będą mieszkania wygodne i tanie w użytkowaniu
dał zagęszczenie
zabudowy śródmieścia budynkami mieszkalnymi. – To inwestycja w przyszłość
miasta – dodaje
prezydent. O remontach i modernizacjach kolejnych budynków zdecyduje
rachunek ekonomiczny. Zapewne
w wielu przypadkach okaże się,

wanych ZGM przyjmował do końca lipca,
wpłynęło ich 71.
W bloku przy ul. Borki 37C są dwa
mieszkania przeznaczone dla osób poruszających się na wózku. Łazienki mają
tu odpowiednie oprzyrządowanie. Jedno
z nich (93 m kw.) znajduje się na parterze. Ich lokatorzy będą mogli też korzystać
z osobnego wejścia do bloku z łagodnym
podjazdem i z oznakowanych miejsc parkingowych pod blokiem. W budynku jest
winda, co dla lokatorów będzie sporym
ułatwieniem. Nie licząc mieszkania na parterze, na pozostałych 25 składa się 13 lokali dwupokojowych mających od 49 do
54 m kw. i 12 trzypokojowych, mających
od 60 do 74 m kw. z łazienką, salonem
z aneksem kuchennym i balkonem; na
ścianach i sufitach są tynki gipsowe,
w łazienkach kafelki, a na podłogach panele
i płytki ceramiczne. Mieszkania są też wyposażone w zlewozmywak z szafką, kuchenkę gazową z okapem, kabinę prysznicową, kocioł gazowy do podgrzewania
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podłogi. Budynek został poddany termomodernizacji i podłączony do ciepłociągu,
ma też wewnętrzną instalację TV/SAT, internetową i domofonową. Zagospodarowano również teren wokół bloku, jest tu
urządzony na nowo przestronny parking
i plac zabaw dla dzieci.
Zasady kwalifikowania lokatorów i przydziału mieszkań znalazły się w programie
„Mieszkania dla rodzin”, który już w kwietniu uchwaliła rada miasta. Jako że stawka
czynszu będzie tu prawie dwukrotnością
stawek obowiązujących w pozostałym
zasobie (czynsz będzie wynosić ok. 9 zł
za 1 m kw.), osoby ubiegające się tu
o mieszkanie musiały się wykazać nieco
wyższymi dochodami. Powołana przez
prezydenta miasta komisja mieszkaniowa po raz kolejny zbierze się 12 września
i wtedy sporządzona zostanie lista osób
kwalifikujących się do zamieszkania w nowym bloku. Wnioskodawcom, którzy po
obejrzeniu mieszkań podtrzymają zamiar
przeprowadzki, zostaną przyznane punkty wynikające z regulaminu stanowiącego
załącznik do wspomnianej uchwały rady
miasta. 26 zainteresowanych z największą liczbą punktów otrzyma klucze do nowych mieszkań w budynku przy ul. Borki
37C w dzielnicy Orzepowice.
Kolejną miejską inwestycją mieszkaniową będzie budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kadłubka w Niedobczycach,
w którym znajdzie się 8 mieszkań socjalnych. Na razie wykonawca czeka na wycinkę drzew.
Wacław Troszka

że lepiej wyDawny internat zmienił się
burzyć staw efektowny blok z dobrze
rą ruderę
zagospodarowanym obejściem
i wybudować
w tym miejs c u n owo czesny, energooszczędny,
tani w użytkowaniu budynek.
Na Borki
prace ruszyły
w lipcu ubieg ł e g o ro k u
i szybko okazało się,
że sporo pracy i czasu pochłonie zniweGruntowna modernizacja budynku
lowanie „geometrycznych nierówności”
dawnego internatu kosztowała 4,3 mln zł,
ścian i stropów, czego nie sposób było wyale część tej kwoty, dokładnie nieco
chwycić, sporządzając wcześniej inwenponad 1,795 mln zł, pokryła dotacja
taryzację budynku. Generalnie ze starego
z Funduszu Dopłat Banku Gospodarbloku pozostała tylko żelbetowa konstrukstwa Krajowego.
cja. Nowe są wszystkie instalacje, tynki,
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Miejskie rowery na telefon
Od 20 lipca rybniczanie i nie tylko, mają do swojej dyspozycji 80 rowerów miejskich, które stoją i czekają
w wyznaczonych miejscach i to nie tylko w śródmieściu, ale również w dzielnicach.
Jak wypożyczyć
Do korzystania z miejskich rowerów potrzebny jest smartfon, czyli najpopularniejszy obecnie rodzaj telefonu komórkowego
z wgraną aplikacją firmy GeoVelo, która dostarczyła rowery i stworzyła cały informatyczno-internetowy system pozwalający
na wygodne korzystanie z miejskich jednośladów. Aplikacja ta jest zarazem instrukcją
obsługi jak i zręcznym przewodnikiem. Po
jej otwarciu system lokalizuje nasz telefon i
na czytelnym planie miasta pokazuje miejsca, w których są dostępne rowery. Gdy tam
dotrzemy, wystarczy już tylko wybrać konkretny rower, na ekranie smartfona nacisnąć
ikonkę „odblokuj rower”, a następnie w taki
sam sposób, w jaki robimy zdjęcie sczytać
telefonem kod QR (kwadrat w czarno-białe
wzorki) umieszczony na tabliczce pod siodełkiem roweru. Po chwili blokada zainstalowana na tylnym kole zostanie otwarta i wtedy możemy już wsiąść na rower i rozpocząć
przejażdżkę. Wcześniej trzeba oczywiście
odpowiednio ustawić wysokość siodełka,
by jechało nam się wygodnie.
Po zakończonej przejażdżce musimy odstawić rower na jedno z wytyczonych wirtualnie miejsc postojowych oznaczonych
już całkiem realnym znakiem informacyjnym (biały rower na niebieskim tle). Kończąc jazdę i odstawiając rower musimy jeszWacław Troszka

Na terenie Rybnika jest wyznaczonych
11 głównych stacji rowerowych, zlokalizowanych w śródmieściu i już 27 dodatkowych, m.in. w sąsiedztwie targowiska i komendy policji, no i przede wszystkim na terenie dzielnic.
– Wprowadzenie roweru miejskiego to kolejny etap wdrażania Planu zrównoważonej
mobilności miejskiej, uchwalonego przez radę
miasta – mówi prezydent Piotr Kuczera, podkreślając, że wcześniej przygotowano dla rowerzystów odpowiednią infrastrukturę, m.in.
kontrapasy, pozwalające rowerzystom jeździć
ulicami jednokierunkowymi pod prąd (kontrapasy też są jednokierunkowe). Piotr Kuczera
zapewnia też, że teraz potrzeby rowerzystów
będą uwzględniane już na etapie projektowania
każdej nowej czy tylko modernizowanej drogi.
Z kolei Jan Fiałkowski, oficer rowerowy
w urzędzie miasta podkreśla, że Rybnik jest
pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło rowery miejskie czwartej generacji. Te nie wymagają montowania specjalnych stacji dokujących czy stojaków, bo
stacje rowerowe wytycza się wirtualnie, tylko w aplikacji.
– Wielkim plusem takiego rozwiązania jest
elastyczność całego systemu, dzięki czemu
stację, z której rowery są rzadko wypożyczane możemy bez kłopotu szybko przenieść w
inne miejsce – wyjaśnia Jan Fiałkowski.

Do 19 sierpnia system GeoVelo odnotował 1.639 wypożyczeń, najwięcej 102 w niedzielę 22 lipca. Zarejestrowanych jest łącznie 2.771 użytkowników, ale na razie tylko
670 wypożyczyło rower. Średni czas wypożyczenia to 31
minut, a najaktywniejszy rowerzysta wypożyczył miejski
rower już 44 razy i korzystał z niego łącznie przez 15 godzin.
Użytkownicy wykupili już 111 abonamentów (60 – dziennych; 23 miesięczne i 31 trzymiesięcznych).

cze ręcznie włączyć blokadę tylnego koła i
na smartfonie, w aplikacji odbić przy użyciu
ikonki „koniec jazdy”.
Najpierw aplikacja
W tym wszystkim najbardziej skomplikowana, co nie znaczy, że trudna, jest instalacja aplikacji GeoVelo, rejestracja i wniesienie opłaty aktywacyjnej w wysokości 10
zł. Co ważne, żeby wypożyczyć rower, niezależnie od różnych abonamentów, na naszym rowerowym koncie musimy mieć minimum 10 zł. W zależności od czasu trwania
naszej jazdy system sam pobierze opłatę z
konta. Na jedno konto użytkownika można
wypożyczyć tylko jeden rower. Jak informuje przedstawiciel GeoVelo, trwają prace nad rozwiązaniem, które umożliwi obsługiwanie jednym smartfonem kilku kont,
ale zostanie ono wprowadzone najprędzej
w przyszłym roku.
Aplikacja pozwala też na zgłaszanie usterek, złego parkowania i ewentualnych przypadków dewastacji. Takie zgłoszenia pozwolą na szybką interwencję firmy serwisującej
na bieżąco miejskie rowery.
Aplikację na smartfona można pobrać ze
sklepów Google Play i AppStore. Więcej informacji na stronie internetowej (geovelo.pl).
Z kolei na stronie urzędu miasta (rybnik.eu)
w dziale „multimedia” jest dostępny film instruktażowy.
TARYFA
Każde rozpoczęte 30 minut kosztuje 1,50
zł, ale gdy zapłacimy za trzy godziny, czyli 9 zł,
to przez kolejnych 21 godzin możemy korzystać z roweru za darmo. Istnieje również możliwość wykupienia okresowych abonamentów: miesięcznego – 49 zł; trzymiesięcznego – 99 zł i rocznego – 199 zł.
ROWER
Miejski rower ma prostą, solidną konstrukcję i uniwersalne rozmiary, co w przypadku osób bardzo wysokich może się odbić na komforcie jazdy. Zastosowano w nim
kilka praktycznych rozwiązań – opony z pełnej gumy, uniemożliwiające ich przebicie
i „złapanie gumy”, światła przednie i tylne
non stop zasilane wewnętrznym dynamem
i dzwonek w lewej manetce kierownicy.
(WaT)

Pierwsza przejażdżka. Na pierwszym planie oficer rowerowy magistratu Jan Fiałkowski
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Zakończona została budowa ulicy na
Zamysłowie, nazwanej imieniem zasłużonego wiceprezydenta Rybnika Józefa
Cyrana. Dwukilometrowy odcinek gruntowej dotąd drogi otrzymał nawierzchnię
z betonowej kostki, został odwodniony
i oświetlony i jest dowodem pamięci o
szanowanym i lubianym samorządowcu.
Zakończona i rozliczona została modernizacja ul. Rudzkiej (etap IV) i kierowcy odetchnęli, bo nie ma tam już odcinków z ruchem wahadłowym. Pewnie nie
na długo, bo remont kolejnych kilometrów tej drogi, w zależności od możliwości budżetowych miasta, jest planowany na przyszły rok.
Trwa budowa od podstaw 300-metrowej, dojazdowej drogi do nowego, wielopoziomowego parkingu między ul. Hallera a Raciborską. Pojawiły się problemy ze
starą infrastrukturą, której nie wykazywały plany, a ponieważ inwestycja powstaje na terenie po byłym, wyburzonym zakładzie garbarskim, w ziemi pozostały też
inne „elementy niepożądane”, w tym fundamenty, których tam być nie powinno,
a co prace zdecydowanie utrudnia. Nie ułatwia ich też styk dwóch różnych inwestycji realizowanych przez dwóch różnych wy-

konawców. Zakończona
została budowa części
kanalizacji deszczowej
nowej drogi, która będzie
też odprowadzać wodę
z samego parkingu. Trwa
demontaż i przezbrojenie sieci oświetleniowej,
teletechnicznej i wodociągowej, a także prace nad nową sygnalizacją świetlną, która pojawi się na skrzyżowaniu
nowej drogi z ul. Hallera.
Zakończenie robót planowane jest na połowę
listopada.

Zdjęcia Wacław Troszka

Poza budową drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna front robót
budowlanych nie jest zbyt szeroki, jednak najbardziej niezbędne
inwestycje i roboty remontowe są sukcesywnie wykonywane.

Droga łącząca ul. Hallera z nowym wieloZauważalny jest popoziomowym parkingiem będzie gotowa
stęp prac na budow połowie listopada
wie trzech parkingów:
w centrum przy ul.
Trwają roboty chodnikowe (remont
Hutniczej (który powinien zastąpić zlistarych
i budowa nowych) m.in. w cenkwidowaną w tym rejonie przestrzeń
trum,
Wielopolu
i Boguszowicach. Gotoparkingową przy okazji modernizacji
we
są
już
chodniki
m.in. przy ul. Gliwicskrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Saint
kiej
w
Śródmieściu,
ul. Lipowej w WieVallier, m.in. dla potrzeb pracowników
lopolu,
a
na
finiszu
układanie
chodnika
i klientów Zakładu Gospodarki Mieszkaprzy
ul.
Brudnioka
w
centrum.
niowej) oraz w Niewiadomiu na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Racławickiej
Wzdłuż ul. Raciborskiej trwa układanie
i w sąsiedztwie szkoły przy ul. Morcinka.
docelowej warstwy masy bitumicznej na
ścieżce rowerowej od ronda Liévin do ul.
Granicznej. Starą nawierzchnię z kostki betonowej wcześniej rozebrano, co
wzbudziło sporo komentarzy. Na odcinku leśnym do skrzyżowania z ul. Krzywoustego ścieżka rowerowa jest budowana od podstaw. Na całej długości rowerowego szlaku powstaje też oświetlenie.
Niedługo rozpocznie się remont nawierzchni ul. Raciborskiej od krzyża na
rozwidleniu z ul. Zebrzydowicką do ul.
Sławików oraz nawierzchni ul. Gruntowej od ul. Raciborskiej do rejonu skrzyżowania z ul. Pod Lasem.
(r)
Zakończyły się kilkumiesięczne utrudnienia dla kierowców związane z remontem wiaduktu nad ul.
Chwałowicką. Obiekt jest po odbiorach i już żadnego zamykania przejazdu nie będzie

Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl
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Budują wąskotorówkę
ści tory wąskotorówki zostaną poprowadzone dalej. – Moim marzeniem jest, by wąskotorówka dojeżdżała w przyszłości
do centrum Stodół
i wiele wskazuje
na to, że to maW Stodołach powstaje nowe torowisko kolei wąskotorowej. Na zdjęciu prace przy
rzenie w ciągu najspoinowaniu szyn
bliższych lat uda
zonu letniego funkcjonuje oficjalne kąpielisię zrealizować – powiedział nam prezysko. Ambitne plany mówią też o przedłużedent Rybnika Piotr Kuczera. Z budowaneniu linii wąskotorówki od stacji Stodoły aż
go obecnie peronu stacji leśną ścieżką będo gminy Nędza.
dzie się można dostać nad położonego nie(WaT)
opodal stawu Pniowiec, gdzie od tego se-

W fazie gotowej konstrukcji i prac wykończeniowych jest most nad Kłokocinką (na granicy z Żorami), wiadukt w ciągu ul. Boguszowickiej, pod którym przechodzić będzie nowa
droga, wiadukty nad ul. Ziemską oraz na węzłach świerklańskim, śródmiejskiem i wodzisławskim, obiekt w ciągu ul. Wodzisławskiej oraz most nad Nacyną, który jest gotowy
w 85 procentach. Z ziemi „wychodzi” część
drogowa inwestycji, a pierwszy asfalt pojawił
się na jednym pasie odcinka między Żorami
a ul. Szybowcową w Gotartowicach. Mogło być
lepiej, ale prace opóźniły wydłużające się procedury uzyskania pozwolenia
na wycinkę drzew. Jak mówi
naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel, mimo to duża
część robót drogowych powinna zakończyć się jeszcze
przed okresem zimowym.
Na początku września na
stronie miejskiej ma się pojawić filmik pokazujący przebieg i postęp prac na tej budowie. Pogłębia się problem
braku rąk do pracy: podwykonawcy, głównie ze wschodnich rejonów Polski, m.in.
z Podkarpackiego, wykonali roboty w ramach podpisanych umów i nie palą się do
dalszej współpracy, szczególnie kiedy znajdują robotę bliżej domu i to za te same
lub większe pieniądze; zabezpieczeniem nie są nawet
kary umowne, bo ich wysokość wlicza sobie w koszty kolejny inwestor. Brakuje

Pierwszy asfalt

Wacław Troszka

W Stodołach trwa odtwarzanie
dawnego torowiska kolei
wą s ko t orowe j , a t a k n a prawd ę
budowanie nowego torowiska.
Od granic miasta, czyli stacji Paproć do
stacji Stodoły trzeba ułożyć 700-metrowy
odcinek szyn. Powstanie tam również nowy
peron końcowej stacji Stodoły z wiatą, a tuż
obok wiata na rowery. Stacja w przeciwieństwie do większej części torowiska jest usytuowana nie po wschodniej, ale po zachodniej stronie ul. Rudzkiej. Planowany termin
zakończenia robót to koniec września. Inwestycja ma kosztować blisko 1,4 mln zł.
Stacja Stodoły jest usytuowana w lesie,
jakiś kilometr od centrum dzielnicy. Istnieje jednak szansa, że w niedalekiej przyszło-

Równoległa realizacja obiektów inżynieryjnych i części drogowej sprawia,
że już teraz nietrudno wyobrazić sobie całość ogromnej inwestycji, jaką jest
budowa drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna. Kilka obiektów jest gotowych
konstrukcyjnie i trwają na nich prace wykończeniowe, pojawił się już też
pierwszy odcinek nawierzchni asfaltowej.
kupowana prosto z huty w formie prętów, blachy
czy kątowników itp., bez pośredników, zdrożała
o ponad 100 proc., czego ciężar musi ponieść
wykonawca. Inwestycja powinna zostać oddana
do użytku pod koniec przyszłego roku.
(r)

Materiały prasowe UM Rybnika

np. specjalistów z branży zbrojarskiej czy brukarskiej, ale również kierowców do przewożenia ogromnych mas ziemi i operatorów sprzętu. Dotkliwy dla wykonawcy jest również wzrost
cen materiałów budowlanych i tak np. stal

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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mogą korzystać z pomocy społecznej, ale
nie wiedzą, jakie świadczenia im przysługują i jak się o nie ubiegać. Podobnie jest
z bezpłatnym leczeniem – dodaje Grzegorz
Głupczyk. W czasie trzech spotkań w Halo!
Rybnik Ukraińcy zdobyli już wiele przydatnych informacji, a w ostatnią niedzielę sierpnia (26 sierpnia) w samo południe czeka na
nich jeszcze garść porad prawnych i informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych.

na zimnie, musieli dać łapówkę – przyznaje.
Pochodzi z dużego miasta Chmielnicki (ok.
266 tys. mieszkańców) na zachodzie Ukrainy. Marta Masztaler przyjechała do Polski
dwa lata temu z Kamieńca Podolskiego, który w przeszłości należał do Polski. W Rybniku mieszka od końca stycznia. – Mówię po
polsku, bo miałam ten język w szkole. Przyjechałam tu z chłopakiem, spodobało mi
się i zostałam. Mam fajną robotę – jestem

Рибнік Вітає, czyli Rybnik wita

Sabina Horzela-Piskula

– Gdzie ja nie byłam – w Gdańsku,
Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu
i Częstochowie – wylicza Marta
Masztaler. Lista Tatiany nie jest aż tak
długa – przed Rybnikiem był Poznań,
Dąbrowa Górnicza i Cieszyn. Dziś
młode Ukrainki czują się rybniczankami.
– N i e w i em , czy mo j e ro d z i n ne
miasto zrobiłoby dla mnie tak wiele –
zastanawia się Tatiana Sova, chwaląc
pomysł uruchomienia w Rybniku Klubu
Ukraińskiego.
Cztery niedziele sierpnia z poradami dotyczącymi prawa, legalnego zatrudnienia
i poszukiwania ofert pracy, zdobycia numeru PESEL i meldunku oraz korzystania
ze świadczeń socjalnych. Wszystko to dla
Ukraińców mieszkających i pracujących
w naszym mieście. – Szacuje się, że w Rybniku jest ok. 4 tys. cudzoziemców, 2,8 tys.
jest legalnie zatrudnionych, a około dwa tys.
z nich to Ukraińcy. To liczba odpowiadająca
dwóm mniejszym dzielnicom naszego miasta. Dlatego nazwaliśmy ten projekt „28.
dzielnica” – mówi Grzegorz Głupczyk, prezes Stowarzyszenia „17-tka” o cyklu sierpniowych spotkań w Halo! Rybnik. – Chcemy
wesprzeć Ukraińców i sprawić, by poczuli się
tutaj jak w drugim domu – przekonuje Mariusz Wiśniewski, założyciel „17-tki”, miejski radny zafascynowany Ukrainą. To właśnie on wpadł na pomysł pomocy Ukraińcom mieszkającym i pracującym w naszym
mieście. – 30 lat temu Polacy w Republice
Federalnej Niemiec byli dokładnie w takiej
samej sytuacji – oni powtarzają naszą historię. Wstydem byłoby nie wyciągnąć do nich
ręki, szczególnie że Rybnik ma dwóch ukraińskich partnerów – Bar i Iwano-Frankiwsk
i jest obecnie budowany również przez Ukraińców. Rozłąka z rodziną jest zawsze traumą, dlatego chcemy im pokazać, że Rybnik
może im zaoferować coś więcej niż tylko
przysłowiową taśmę w fabryce, że to piękne miasto z fenomenalnymi mieszkańcami – tłumaczy Mariusz Wiśniewski. Pomoc
w realizacji pomysłu zaoferowali przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej i ZUS-u, którzy
uczestniczyli w cyklu spotkań pod wspólnym hasłem „Rybnik wita”. – Wielu Ukraińców nawet nie wie, że pracują nielegalnie.
Nie wiedzą, jakie mają prawa i wierzą we
wszystko, co im mówią pracodawcy. Poza
tym Ukraińcy pracujący w Polsce oszukują
pozostałych, więc jeżeli nie wiesz, co masz
mieć przy sobie w urzędach, bierzesz to,
co oni mówią, za prawdę. Dlatego pomysł na
takie spotkania jest świetny – ocenia Tatiana Sova. – Legalnie pracujący cudzoziemcy

19 sierpnia w Halo! Rybnik przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku przedstawiły ponad
180 najróżniejszych ofert pracy, zarówno fizycznej jak i umysłowej. Z kolei reprezentantki Stowarzyszenia
„17-tka” radziły, jak poprawnie napisać CV

Tatiana i Marta

– W Rybniku po raz pierwszy poczułam się
jak w domu – mówi Tatiana. Mieszka tutaj od
kwietnia 2017 roku. Mówi, że zawsze marzyła o wyprowadzce za granicę, a po rozwodzie nic jej już nie trzymało na Ukrainie. – Na
początku trudno mi było powiedzieć „dzień
dobry”. Pamiętam, jak jechałam autobusem
i nie wiedziałam, jak powiedzieć kierowcy, że
chcę wysiąść na danym przystanku. Pojechałam więc do końca trasy i wróciłam na
piechotę – śmieje się Tatiana. Dziś świetnie radzi sobie z językiem polskim i podczas
spotkań w Halo! Rybnik pomagała w tłumaczeniu. Mieszka w Niewiadomiu i pracuje
w firmie transportowej. – Są tacy, którzy
mówią, że Ukraińcy kradną pracę Polakom,
ale to nieprawda, bo rynek pracy na Śląsku potrzebuje wielu ludzi – mówi. Tatiana chwali rybnickie ronda, poziom kultury
naszych kierowców i urokliwe uliczki. A teraz jeszcze ten Klub Ukraiński. – Nie uwierzyłam, że można coś takiego zrobić dla innych za darmo. W Ukrainie nikt nic nie robi
bezinteresownie. Rodzice, jak chcieli dostać paszport i nie stać cztery dni w kolejce

kelnerką w hotelu Olimpia – mówi. – Tutaj są
pomocni ludzie – powiedzieli mi, jakimi jeździć
autobusami, gdzie robić zakupy i co gdzie jest.
Dobrze, że ktoś chce nam pomóc również w
innych sprawach. Nawet na Ukrainie nie ma
takiej pomocy dla Ukraińców – dodaje.

Klub i co dalej?

– Cieszę się, że Stowarzyszenie „17-tka”
wyszło z taką inicjatywą i że pomagają im
w tym inne instytucje. Życzę wam, byście
z każdym dniem czuli się w Rybniku coraz
bardziej u siebie – mówił do grupki Ukraińców prezydent Piotr Kuczera 5 sierpnia
w Halo! Rybnik. Przedstawiciele „17-tki”
chcą, aby cykliczne spotkania zmieniły się
z czasem w klub cudzoziemca. – Myślimy
również o weekendowych kursach językowych oraz o wsparciu całych rodzin. Jesteśmy też otwarci na pomysły samych Ukraińców – mówi Grzegorz Głupczyk. Tatiana
już wie, jaka wiedza wkrótce się jej przyda.
– Będę potrzebować danych dotyczących
rejestracji dziecka i praw na urlopie macierzyńskim – mówi z uśmiechem, obejmując
ciążowy brzuszek.
(S)
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Proboszcz zastąpił biskupa

– Kiedy przed środowym wymarszem na
Jasną Górę pytano, czego mi życzyć, najczęściej odpowiadałem: żeby już był poniedziałek. A teraz żałuję, że wszystko tak
szybko się skończyło. To był bardzo intensywny, męczący, ale też wspaniały czas
wspólnego pielgrzymowania, drogi i świadectwa wiary – podsumowuje ks. Paweł
Zieliński, który po raz pierwszy poprowadził pątników z Rybnika do Częstochowy.

Pielgrzymi wyruszyli na trasę w pierwszą środę
sierpnia, okrzykniętą jednym z najcieplejszych dni
tego lata. Ale 73. rybnicka pielgrzymka była wyjątkowa nie tylko ze względu na ponadprzeciętne upały, ale również na fakt, że po 14 latach ks. Marek Bernacki przekazał pałeczkę jej kierownika ks. Pawłowi
Zielińskiemu, wikaremu z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku. – Nic nie trwa wiecznie, a 14 lat
kierowania pielgrzymką to i tak najdłużej w jej historii. Zmiana oznacza napływ młodej krwi i nowych pomysłów, co z pewnością jeszcze bardziej przysłuży
się dziełu pielgrzymowania, a ja nareszcie będę mógł
pójść na Jasną Górę w grupie pielgrzymkowej – mówił ks. Marek Bernacki przed wyjściem na trasę, poprzedzonym tradycyjnie już mszą świętą w bazylice

Dominik Gajda

Klucze do bazyliki przekazał mu ustępujący proboszcz, pełniący też funkcję dziekana, ks. Grzegorz
Olszowski, którego w czerwcu papież Franciszek nominował na trzeciego biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej. Święcenia biskupie ks. Olszowski przyjmie 12 września w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
– To był dla mnie dobry czas. Nie doświadczając
bycia proboszczem i bez zetknięcia się z tymi wszystkimi rozległymi problemami natury tak duszpasterskiej, jak i gospodarczej, człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak funkcjonuje parafia. Traktuję to więc jako dobrą szkołę, ważne doświadczenie i wielkie błogosławieństwo. Mam nadzieję,

że te cztery lata spędzone w Rybniku pozwolą
mi dobrze wypełniać posługę biskupa pomocniczego i właściwie spoglądać na funkcjonowanie parafii – powiedział nam biskup nominat
ks. Grzegorz Olszowski. Na przełomie września
i października już jako biskup rozpocznie wizytację kolejnych parafii dekanatu Rybnik, z wyNowemu proboszczowi rybnickiej bazyliki św. Antoniego
jątkiem parafii św. Antoniego. Pierwszą będzie
ks. Markowi Bernackiemu (z prawej) klucze do świątyni
parafia Matki Boskiej Bolesnej.
przekazał ustępujący proboszcz i przyszły biskup
Następcą ks. Marka Bernackiego został ks. dr
ks. Grzegorz Olszowski
Krzysztof Szymański (50 lat), który na razie peł(od roku 1991 był administratorem parafii), zastąpił
ni funkcję administratora młodej jeszcze paraks. Jarosław Paszkot (54 lata). 27 lat temu ks. Matyfii Matki Bożej Częstochowskiej na osiedlu Nowiny.
sek przychodził zapewne do parafii św. Wawrzyńca z
Wcześniej był wikarym w parafii św. Barbary w Bieruduszą na ramieniu, bo przejął ją krótko po zabójstwie
niu. Po biskupiej nominacji dla ks. Grzegorza Olszowi to na probostwie, swego poprzednika ks. Henryka
skiego dziekanem dekanatu Rybnik został ponownie
Kusia. Zabójcy do dziś nie ustalono.
ks. Piotr Winkler, proboszcz parafii w Jejkowicach.
Z kilku rybnickich parafii, zgodnie z wieloletnią
Do zmiany proboszcza doszło także w parafii
praktyką, odeszli też dotychczasowi wikarzy, któśw. Wawrzyńca w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia.
rych zastąpili nowi.
(WaT)
Ks. Bronisława Matyska, który był nim od roku 1992

Złapał
bakcyla
św. Antoniego, którą odprawił biskup nominat Grzegorz Olszowski. 1 sierpnia ruszających w drogę prawie
3,5 tys. pielgrzymów żegnało wielu rybniczan, w tym
prezydent Piotr Kuczera, który 4 sierpnia wziął udział
również w mszy na Jasnej Górze w Częstochowie.
– Trudno przejąć pałeczkę od ks. Marka, patrząc
na liczbę spraw, które trzeba ogarnąć, na szczęście
jednak wciąż mogę liczyć na jego podpowiedzi – mówił ks. Paweł Zieliński. Przyznaje, że pieszo na Jasną
Górę szedł dotąd tylko raz, a w ubiegłym roku przyglądał się organizacji z fotela pasażera w samochodzie kierownika pielgrzymki. – Wtedy byłem „cieniarzem”, czyli byłem w cieniu ks. Marka – żartował. Pątnicy z Rybnika, ale też m.in. z Pszowa, Wodzisławia Śl.
i Jastrzębia-Zdroju w dziewięciu grupach szli do Częstochowy pod hasłem „Oblubienica Ducha Świętego”, a wśród pielgrzymów były całe rodziny, również
z małymi dziećmi w wózkach oraz seniorzy i niepełnosprawni. Nie zabrakło też rekordzistów. – To moja
35. pielgrzymka. Pierwszy raz szłam na Jasną Górę

Po raz pierwszy w nowych rolach – ks. Marek Bernacki jako
pielgrzym i sufler nowego kierownika rybnickiej pielgrzymki
ks. Pawła Zielińskiego (z prawej)
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Zdjęcia Sabina Horzela-Piskula

28 lipca odbyło się wprowadzenie
do parafii św. Antoniego jej nowego
proboszcza. Został nim ks. Marek Bernacki
(45 lat), który wcześniej budował kościół
Matki Boskiej Częstochowskiej na skraju
osiedla Nowiny.

w 1977 roku. Pielgrzymowanie niejako wyniosłam
z domu – moja mama chodziła do Pszowa, tata do
Piekar, a ja wybrałam Częstochowę. Najtrudniejsze
były dla mnie pierwsze pielgrzymki, tegoroczny upał
zupełnie mi nie przeszkadzał. Wczoraj kiedy wchodziliśmy na Jasną Górę wspominałam pamiętny dla
mnie 1977 rok, bo gdyby nie było tamtej pielgrzymki
nie byłoby też tego jubileuszu – mówi Irena Mentelska z Ligockiej Kuźni. Uroczyste zakończenie 73. rybnickiej pielgrzymki, miało miejsce 5 sierpnia w bazylice, gdzie pątników przywitał nowy proboszcz parafii św. Antoniego i zarazem pielgrzym ks. Marek Bernacki. – Pod koniec trasy na Jasną Górę, w rozmowie
w cztery oczy ksiądz Paweł powiedział mi: – Wiesz,
podoba mi się ta pielgrzymka. Pomyślałem wtedy:
złapał bakcyla! To ważne i za to dziękuję, bo jestem
już spokojniejszy – przyznał proboszcz, który w swojej niedawnej parafii (Matki Bożej Częstochowskiej,
przy ul. Pilarczyka, na skraju osiedla Nowiny) 26 sierpnia weźmie udział w odpuście i biesiadzie, zakończonej o godz. 20 modlitwą uwielbienia wraz z Rybnickim Wieczorem Chwały. A jak zapowiedział ks. Paweł Zieliński – kolejna pielgrzymka wyruszy na Jasną
Górę w środę 31 lipca 2019 roku.
(S)

Pielgrzymi wyruszyli na trasę w pierwszą środę sierpnia po mszy w bazylice
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W 2016 roku w ramach diecezjalnej odsłony Światowych Dni Młodzieży, których główna część odbyła się później
w Krakowie, Rybnik odwiedzili młodzi chrześcijanie z wielu, często egzotycznych zakątków świata. Niezwykła atmosfera
tamtych spotkań zainspirowała ks. Krzysztofa Nowrota, prowadzącego Duszpasterstwo Akademickie Rybnik.

Rybnickie dni młodzieży

dzielnej mszy św. posłania, której w bazylice
św. Antoniego przewodniczył ks. bp Marek
Szkudło – opowiada ks. Krzysztof Nowrot. Po
mszy w bazylice jej uczestnicy z ks. biskupem
i prezydentem Piotrem Kuczerą przeszli pod
Stary Kościół, gdzie na cokole obelisku poświęconego ks. Franciszkowi Blachnickiemu
odsłonięto tablicę upamiętniającą ubiegłoroczne rybnickie preludium do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie. Odsłonił ją Assaad Haykal z Libanu, który wcześniej w Antoniczku pięknie zaśpiewał po aramejsku, czyli w języku, którym posługiwał się Chrystus.
W sobotni mundialowy jeszcze wieczór
(Rosja walczyła z Chorwacją o wejście do
półfinału) przygotowana przez Francuzów
grupa młodzieży wystawiła blisko dwugodzinne przedstawienie opowiadające słowami Biblii historię Jezusa z Nazaretu.
– Z ogródków, w których oglądano mecz
o awans do półfinału Rosja – Chorwacja, nie
dochodziły odgłosy, które by przeszkadzały
osobom oglądającym przedstawienie. Stało się to samo, co w Jerozolimie 2 tys. lat
temu – wydarzenia z życia Jezusa działy się
obok normalnego życia mieszkańców, którzy
na nie nawet nie reagowali. Byłem pełen podziwu dla młodych ludzi grających na plenerowej scenie. Co ciekawe, Jezusa zagrał chłopak, który na warsztaty teatralne zgłosił się
w ostatniej chwili – opowiada ks. Krzysztof
Nowrot.
Następnego dnia
na rynku odbył się
koncert. Zagrał rybnicko-żorski zespół
Carrantuohill oraz
grupy grające muzykę chrześcijańską
– NiemaGOtu oraz
Zdjęcia Wacław Troszka

Wspólnie z miastem i rybnickim ośrodkiem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
zorganizował on międzynarodowy, młodzieżowy obóz, którego program wypełniły m.in.
zajęcia warsztatowe, spotkania z interesującymi twórcami, ale też koncerty i oczywiście
wspólna modlitwa. Youth Camp Rybnik trwał
od 2 do 9 lipca, wzięła w nim udział katolicka
młodzież z Belgii, Francji i USA, ale też goście
z Syrii i Libanu. Gościem specjalnym był ojciec Emmanuel della Faile z belgijskiej Wspólnoty Tyberiadzkiej, która przed rokiem gościła rybnicką młodzież u siebie. To on wygłosił
rekolekcje dla uczestników obozu.
– Zapisanych uczestników było 150. To
więcej, niż planowaliśmy, a przecież były
jeszcze osoby biorące udział w nabożeństwach czy w artystycznych wydarzeniach
na rynku. Gości z zagranicy było 15. Nasze
wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Odbiór niektórych punktów programu przez ich
uczestników był dla nas wielkim zaskoczeniem, np. osoby, które wzięły udział w warsztatach muzycznych, mówiły, że przeżyły drugie rekolekcje. Poprowadziło je trzech kompozytorów z Krakowa, związanych z ośrodkiem dominikańskim, którzy od lat komponują muzykę sakralną: Paweł Bębenek, Piotr
Pałka i Hubert Kowalski. Warsztaty te były
przygotowaniem do dwóch wydarzeń – modlitwy sobotniej w Starym Kościele i nie-

Trzecia Godzina Dnia. – Na zakończenie koncertu o. Emmanuel zauważył, że skoro gromadzimy się w imię Chrystusa i potrafimy razem świętować, to w świecie, w którym inni
dzielą ludzi i budują mury, my powinniśmy
w Jego imię budować mosty. Z tym zadaniem nas zostawił – wspomina duszpasterz
akademicki ks. Nowrot.
Syryjka, Liliana Nazha, przywiozła do Rybnika wystawę swoich zdjęć zatytułowaną
„Syria. Oblicza wojny”. – Trwa u nas wojna
i są poważne zniszczenia, ale są też ludzie,
którzy w tych wojennych realiach próbują
normalnie żyć, a nawet robić coś razem, coś
tworzyć. Gdy więc jedni tracą domy, inni studiują, modlą się, a dzieci się bawią – mówiła
autorka przejmujących zdjęć.
Zajęcia praktyczne dla uczestników obozu
zorganizowały m.in. ośrodki pomagające na
co dzień osobom chorym i niepełnosprawnym – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Latarnia” w Niedobczycach, stowarzyszenie Oligos i Rybnickie Hospicjum Domowe. Młodzi ludzie przez dwa dni zajmowali się podopiecznymi tych placówek.
W organizację obozu zaangażował się również rybnicki Wydział Biznesu, Finansów
i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego dziekan dr inż. Tomasz Zieliński poprowadził zajęcia warsztatowe poświęcone etyce w biznesie. – Adam
Smith tworząc podstawy gospodarki rynkowej odwoływał się do etyki, ale dzisiaj niechętnie się o tym wspomina, a przecież ekonomia ma służyć ludziom – mówił. W uniwersyteckiej auli odbyło się również spotkanie
z reżyserem Krzysztofem Zanussim, który podzielił się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami dotyczącymi życia, które
– jak przekonuje w swojej najnowszej książce – może i powinno stać się arcydziełem.
Wacław Troszka

Dwa lata po Światowych Dniach Młodzieży w Rybniku znów spotkali się młodzi ludzie z różnych zakątków świata. W środku Lilian Nazha z Syrii; po prawej m.in. o.
Emmanuel della Faile i ks. Krzysztof Nowrot

Muzyka z boską energią, czyli koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia na rybnickim
rynku
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Zdarza się, że rozsypana mąka, zabawa w płatkach
owsianych i makaronie oraz malowanie, gdzie tylko
dziecięca dusza zapragnie, spotyka się z pełną
aprobatą, a nawet podziwem ze strony każdej
mamy. Żeby się o tym przekonać, wystarczyło
zobaczyć uczestników kreatywnych warsztatów
zorganizowanych przez Domu Kultury w Chwałowicach
w ramach dwudniowego festiwalu „Raj Najnaj – Letnia
Akademia Malucha”.
– Zainteresowanie rodziców i ich pociech było
bardzo duże – mówi Karina Abrahamczyk-Zator,
dyrektor placówki, o pierwszym festiwalu pełnym sztuki i twórczych działań dostosowanych do
możliwości percepcyjnych dzieci do lat pięciu, czyli
tzw. „najnajów”. 30 czerwca i 1 lipca w placówce
czekały na nich najróżniejsze warsztaty: malowanki z użyciem grafoskopu (rzutnika), zajęcia z wykorzystaniem naturalnych składników, takich właśnie jak makaron czy mąka, warsztaty z elementami sensoplastyki, ale też budowanie konstrukcji
z kartonowych pudeł, sadzenie kwiatków w „Rabatkowie”, „owijanie się” bańkami mydlanymi
i wiele innych rozwijających działań dla najmłodszych, również tych teatralnych. – Rodzice są coraz bardziej aktywni, a przede wszystkim świadomi
i mają potrzebę rozwijania umiejętności i zdolności swoich dzieci od najwcześniejszych lat. Szukają więc dla nich nowych bodźców, a teatr i sztuka
są najlepszymi sposobami, by uaktywnić maluchy
i zapewnić im udział w tej sztuce – mówi dyrektorka chwałowickiej placówki, w której otwarto też
wystawę Śląskiego Teatru Lalki i Aktora w Katowicach z bajkowymi ilustracjami Macieja Szymanowicza oraz pokazano fotografie Moniki EkiertJezusek pt. „Monalli dolls – lalki z pasji i miłości”

Sabina Horzela-Piskula

Raj był najnaj

( o b i e w ys t aw y
W „Splotach” splatają się zmysły, za pomocą których maluchy rozwijają się i poznają świat
oglądać można do
końca sierpnia).
wyreżyserowała „Sploty”. Dzieci, które towarzyPodczas festiwalu Katarzyna Pawłowska przedszyły tancerzom na chwałowickiej scenie, zagrastawiła rodzicom wykład „Dziecko i sztuka”, a mały w spektaklu swoje role – raczkowały, komenluszki miały okazję obejrzeć jeden z pierwszych
towały na głos, biegały i tańczyły z aktorami, kow Polsce spektakli dla dzieci do trzech lat „Co to?”
rzystając przy tym ze wszystkich twórczych elei oklaskiwać pierwszy zawodowy teatr dla najmentów scenografii opracowanej przez Magdalenajmłodszych, czyli Studio Teatralne Blum z Ponę Sierpińską oraz ze zmiennej, nastrojowej muzyznania. W trakcie festiwalu odbyła się też premieki skomponowanej przez Jarosława Hanika. – Tera rybnickiego spektaklu „Sploty”, w który zaanatr dla „najnajów” istnieje w Polsce od 2006 roku.
gażowali się tancerze i choreografowie Anna KaZainicjował go w Poznaniu Zbigniew Rudziński
sprzyk-Chowaniec i Wojciech Chowaniec z Cenz Centrum Sztuki Dziecka, wcześniej taki teatr isttrum Sztuki i Rekreacji „Movytza” w Rybniku, mianiał już we Włoszech. Jeszcze parę lat temu psysto i Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukachologowie zastanawiali się, czy spektakle dla
cyjnych „Kulturalny Domek”. – W „Splotach” dzietak małych dzieci mają sens. Dziś już nikt tego nie
ci wkraczają do magicznego świata zmysłów: dorobi, bo wiadomo, że tak! Dzieci odbierają wszysttyku, wzroku, słuchu i zapachu. Na scenie zaarankie bodźce, rozwijając w sobie pełną gamę umieżowaliśmy przytulne wnętrze, pełne różnych fakjętności i pod tym kątem takie spektakle są przytur, kolorów, efektów wizualnych i dźwiękowych,
gotowywane – mówi dyrektorka chwałowickiego
które zachęcają do poznawania i odkrywania.
domu kultury, gdzie cyklicznie odbywają się przedW spektaklu nie pada ani jedno słowo, jest za to mustawienia dla „najnajów”, a sądząc po zainteresozyka i ruch. To również forma relaksu dla rodziców,
waniu Letnią Akademią Malucha, również ona na
uspokojenia emocji dzieci i uwrażliwienia ich na
stałe wpisze się w kalendarz imprez tej placówki.
pewne bodźce – mówi Karina Abrahamczyk-Zator,
(S)
która wspólnie z Katarzyną Chwałek-Bednarczyk

Akademia dla rodzin

Od 3 września Stowarzyszenie „17-tka” wspólnie z trzema
partnerami: Stowarzyszeniem Razem, Stowarzyszeniem
Rodzin Zastępczych „Serduchowo” i Ośrodkiem Rodzinnej
Pieczy Zastępczej rozpocznie realizację dwuletniego
projektu pod nazwą Rybnicka Akademia Rodziny.
Dofinansowany przez Unię Europejską (w wysokości 1.822.369,86 zł)
projekt docelowo będzie realizowany w remontowanym właśnie budynku dermatologii dawnego kompleksu szpitalnego Juliusz, gdzie
działać ma Centrum Wsparcia Rodziny. – Ruszamy już 3 września
i ze względu na prace trwające na Juliuszu znaleźliśmy w pobliżu bazyliki, przy ul. Wysokiej pomieszczenia, które nadają się do prowadzenia takiej działalności i to właśnie tam przez pierwsze pół roku
będziemy prowadzić wszystkie założone w projekcie zadania – zapowiada Grzegorz Głupczyk, prezes Stowarzyszenia „17-tka”. Jakie
to zadania? Po pierwsze streetworkerzy – trzech kolejnych pedagogów ulicy po przeszkoleniu wyruszy w teren, bo, jak podkreśla Grzegorz Głupczyk, program pedagogiki ulicy sprawdza się wszędzie tam,
gdzie są młodzi ludzie z problemami. Warto do nich dotrzeć z pomocą,
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bo oni sami się o nią nie zwrócą. „17-tka” ma tu spore doświadczenie – w 2007 roku jako pierwsi w regionie rozpoczęli realizację kontynuowanego do dziś programu pedagogiki ulicy „Ekipa z placu”, który
działa w Boguszowicach Osiedlu i w Paruszowcu-Piaskach, ale streetworkerskie zajęcia z dziećmi prowadzono również w Niewiadomiu
i Niedobczycach. Teraz kolejni pedagodzy ruszą do centrum miasta.
W ramach Rybnickiej Akademii Rodziny stowarzyszenie Razem
planuje z kolei uruchomienie terapii indywidualnych i grupowych
oraz cykle porad dla rodziców, a stowarzyszenie Serduchowo i rybnicki Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej wspierać będą zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze i trafiające do nich dzieci. – Dodatkowo chcemy pomóc rodzicom, którzy spodziewają się narodzin
dziecka niepełnosprawnego lub właśnie im się ono urodziło. Chcemy
też wyjść z ofertą wsparcia psychoonkologicznego dla osób chorujących na nowotwory – zapowiada Grzegorz Głupczyk. Akademia działać będzie do sierpnia 2020 roku. – Mam nadzieję, że będzie to kolejny projekt, którego efektami już za jakiś czas będziemy się mogli pochwalić i powiedzieć, że udało się nam zrobić wiele dobrego – zapowiada Grzegorz Głupczyk.
(S)
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ŚWIĘTOWALI Z POŚLIZGIEM. 17 sierpnia praktycznie w samo południe na rozpalonym słońcem rynku odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego (15 sierpnia) zorganizowane wspólnie przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku i miasto. Odbył się apel poległych, a dla uczczenia pamięci bohaterów walk o niepodległość Rzeczpospolitej kompania 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego z Gliwic oddała salwę honorową. Na zakończenie z pokazem muzycznej musztry paradnej wystąpiła orkiestra wojskowa z Bytomia.

WYPROWADZKA. Po ponad 50 latach Miejskie Przedszkole nr 5 wyprowadziło się
z willi przy ul. Mariańskiej w dzielnicy Północ, którą miasto dzierżawiło od prywatnego właściciela. Przedszkolaki z „piątki” będą teraz uczęszczać do rozbudowanego Przedszkola nr 7
położonego w tej samej dzielnicy, jakieś 500 metrów dalej, vis-à-vis II LO. Od września będzie tam siedem oddziałów przedszkolnych i tam właśnie przeszły do pracy nauczycielki
z P nr 5, a trzech pracowników obsługi będzie teraz pracować w Szkole Podstawowej nr 5.

18

Dominika Ingram-Nowaczyk

SPACERKIEM PO URZĘDACH. „Amty, biura i urzędy, czyli rybnicka biurokracja przez wieki” – pod takim hasłem 12 sierpnia odbył się kolejny spacer z cyklu „Przewodnik znów czeka”. W roli przewodnika wystąpił Jacek Kamiński, architekt i znawca historii miasta, który ponad dwudziestoosobową
grupę spacerowiczów poprowadził szlakiem urzędów i instytucji miejskich, których początki sięgają już
średniowiecza. Uczestnicy marszruty wysłuchali ciekawostek o rybnickich urzędach administracji samorządowej, reprezentujących państwo i innych instytucjach zatrudniających często sztab urzędników.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

DLA MAŁYCH PIŁKARZY. Jeszcze w czerwcu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
im. Jana Pawła II w Ochojcu oddano do użytku szkolne boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Wybudowano je w miejscu, w którym wcześniej rosły samosiejki. Zamontowano również piłkochwyty i oświetlenie, które wieczorami można włączyć przy użyciu automatu wrzutowego. Inwestycja kosztowała budżet miasta 731,2 tys. zł. Otwarcie boiska miało miejsce przed mistrzostwami świata w Rosji, więc prezydent Piotr Kuczera podarował szkolorzom mundialową futbolówkę.

SATURATOR XXL. W czasie lipcowych i sierpniowych upałów nie lada popularnością
cieszył się wodomat rybnickich Wodociągów, usytuowany przy popularnym skwerze z tulipanami przy ul. Raciborskiej blisko rynku. Od początku czerwca do 20 sierpnia kupiono tam
wodę 6.605 razy wypijając w efekcie 7.300 litrów H2O. Wodomat serwuje wodę gazowaną i niegazowaną, z sokiem lub bez, w kubku lub butelce. Za 50 gr można kupić kubek gazowanej z sokiem, a za 2 zł napełnić 19-litrowy baniak. Urządzenie jest proste w obsłudze.
Wacław Troszka

Wacław Troszka

W fotograficznym skrócie

ENERGETYCY I JEŻE. Piotr Gleńsk, pracownik Tauron Dystrybucja, od czterech lat pomaga jeżom. Odchował już i wyleczył 24 osobniki. Według jego projektu i z pomocą zakładu powstają też dla nich solidne, przenośne domki, w których teraz przesypiają dni, a za kilka miesięcy rozpoczną „zimowisko”. W połowie lipca w takim właśnie domku, usytuowanym w zaroślach
w pobliżu jednego z rybnickich punktów zasilania Tauronu, zakwaterowano kolejnych dwóch wychowanków pana Piotra. W czerwcu osierocone oseski przekazał mu do odchowania weterynarz.
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MAMY WYCHODZĄ Z DOMÓW. – Gdy jesteś na urlopie macierzyńskim, czasem chcesz
wyjść z domu i spotkać się z osobami, które żyją podobnymi sprawami i mają podobne problemy – mówi Barbara Salamon-Szympruch, jedna z organizatorek wakacyjnych (i nie tylko) spotkań rybnickich mam. Celem spotkań przygotowanych w ramach trzeciej edycji projektu „Wychodzimy z domu. Mamy ożywiają Śródmieście” jest aktywizacja i integracja mam
małych dzieci, zdobycie przez nie nowej wiedzy i umiejętności, a także ciekawe spędzenie
czasu w zrewitalizowanej przestrzeni rybnickiego Śródmieścia. W kampusowym plenerze,
w Halo! Rybnik albo w bibliotece młode mamy wymieniają się doświadczeniami, mają też
możliwość wysłuchania specjalistów. – Za nami m.in. rozmowy z fizjoterapeutką uroginekologiczną i neurologopedą, zajęcia z sensoplastyki i ćwiczenia z hula-hoopem. We wrześniu planujemy warsztaty poświęcone noszeniu dzieci w nosidłach – wylicza pani Barbara.
W bezpłatnych spotkaniach bierze udział nawet czterdzieści mam, którym towarzyszą ich
pociechy. Projekt otrzymał dotację z konkursu Rybnik reWITA, a zapisy kolejnych chętnych
pań przyjmowane są poprzez facebookowy profil Chusty Rybnik-Klub Spełnionego Rodzica.
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PIKNIK NA GOLFOWISKU. – Przekonaliśmy się, że nie jest to elitarny sport. Dzięki lekcjom Mariana Sali
z Rybnickiego Klubu Golfowego wiemy już, na czym polega gra w golfa – przyznaje Maria Białek, prezes rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia golfa były tylko jedną z atrakcji realizowanego od kwietnia do czerwca projektu „Aktywny słuchacz UTW” dofinansowanego przez miasto. Studenci UTW wzięli też udział w olimpiadzie senioralnej w Łazach i zajęciach tańca liniowego pod okiem Adama Foksa. – Sporym zainteresowaniem
cieszyły się też marsze nordic walkingu z Pawłem Miturą-Zielonką, który zabierał nas w różne ciekawe miejsca
Rybnika – mówi prezes uniwersytetu, któremu w projekcie partnerowały Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań”. – Współpracujemy z sobą od kilku lat, a zaczęło się od nakrętek zbieranych przez studentów UTW na rzecz
naszej akcji „Zbieramy na busa”. Potem zaczęli się u nas pojawiać wolontariusze z UTW – opowiada kierownik WTZ
Agata Marszałek. Pierwszy wspólny projekt WTZ nr 1 i UTW zakończył się 27 czerwca integracyjnym piknikiem
na rybnickim polu golfowym przy obwiedni północnej. – Golf wymaga precyzji, wytrwałości i cierpliwości, czego naszym uczestnikom nie brakuje. Warsztatowicze trenują tutaj od czterech lat; z sukcesami – Danuta Hanke
i Estera Wesołowska zdobyły złote medale na Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Katowicach i w marcu pojadą na Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych do Abu Zabi – zapowiada kierownik WTZ.
Arch. pryw.

Sabina Horzela-Piskula

NUTRIA U DENTYSTY. Warszawa ma swojego pytona znad Wisły, a Rybnik nutrię znad
Nacyny. Po krótkiej rekonwalescencji 13 sierpnia pracownicy Rybnickich Służb Komunalnych
wypuścili nad brzegiem Nacyny białą nutrię, którą wcześniej poddano zabiegowi skrócenia
siekaczy. W akcję pomocy zwierzęciu zaangażowali się mieszkańcy miasta, straż miejska
i Rybnickie Służby Komunalne. – Jesteśmy dumne, że mogłyśmy pomóc nutrii w lepszym
funkcjonowaniu w jej naturalnym środowisku – mówią panie Olga i Dominika, które zauważyły zwierzę z nienaturalnie długimi zębami i zawiadomiły straż. Zabieg przeprowadził Jacek
Żak, weterynarz prowadzący w Rybniku całodobową lecznicę. – Skróciłem zwierzęciu zbyt
długie siekacze dolne i górne, dzięki czemu nutria nie będzie już miała problemów z jedzeniem. Zwierzę otrzymało też antybiotyk i leki przeciwbólowe, a po zabiegu było pod obserwacją – wyjaśnia weterynarz. Warto przypomnieć, że nutrie są zwierzętami roślinożernymi
i nie gustują w fast foodach, których resztki znajdywano niestety nad Nacyną. Takim pseudodokarmianiem można im wyrządzić sporą krzywdę, a na dodatek z pozostawionego tam
jedzenia korzystają też szczury, dlatego na bulwarach przeprowadzono właśnie deratyzację.

D. Tukalski (RSK)

W fotograficznym skrócie

PO PAMIĄTKI DO HALO! RYBNIK. Stali bywalcy punktu informacji miejskiej wiedzą, że mogą
tu nie tylko zasięgnąć języka o lokalnych atrakcjach i ofercie kulturalnej, ale też zaopatrzyć się w jeden
z kilkudziesięciu już miejskich gadżetów. W tym roku do stałej oferty rybnickich pamiątek dołączyło
kilka nowości. Są więc cieszące się dużą popularnością damskie i męskie bawełniane koszulki, praktyczne torby na zakupy, smycze i ołówki nawiązujące kolorystyką i grafiką do nowego systemu identyfikacji miejskiej. W Halo! Rybnik można też kupić m.in. emaliowane kubki, naklejki z herbem miasta
albo chwytliwym hasłem „Jeżech z Rybnika”, drewniane przyborniki na długopisy w kształcie familoka, wizytowniki przedstawiające kopalnię Ignacy, podkładki pod kubki, magnesy i deski do krojenia.
Zapobiegliwi mogą jeszcze kupić jedną z ostatnich par ciepłych skarpetek w miejskich barwach oraz
gadżety związane z rybnickim serialem „Diagnoza”. Z kolei pasjonaci podróży mogą zaopatrzyć się w
dziennik turystyczny, który przy okazji odwiedzania ciekawych miejsc w całej Polsce mogą wypełnić
pieczątkami i fotografiami lokalnych atrakcji. – Od czasu do czasu mamy też wyroby lokalnych stowarzyszeń. Prosimy więc o kontakt organizacje, które chciałyby, by prace ich podopiecznych znalazły się w naszej ofercie – mówi Lidia Białecka (na zdjęciu) z Halo! Rybnik.
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Jeszcze w czerwcu społeczność II LO nazywanego za sprawą dwóch swoich patronów kiedyś Hanką,
a dzisiaj Fryczem, świętowała 70-lecie swojej szkoły. II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to dziś
najwyżej notowany w dorocznym rankingu miesięcznika „Perspektywy” rybnicki ogólniak.

Jubileusz z dwoma patronami
jubileuszowa uroczystość, w czasie której, przedstawiono historię szkoły jubilatki.
– Liczne grono zasłużonych w różnych
dziedzinach nauki i działalności społecznej
absolwentów dobrze świadczy o edukacji
w naszym liceum. Na bogaty dorobek naszej szkoły złożyła się oddana praca wieZdjęcia Wacław Troszka

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły
się od uroczystej mszy św. w bazylice św.
Antoniego. Przewodniczył jej pochodzący
z Niedobczyc emerytowany metropolita
katowicki ks. abp Damian Zimoń. Drugim
punktem programu był koncert w Teatrze
Ziemi Rybnickiej. Poprzedziła go krótka

lu pokoleń wspaniałych nauczycieli, wychowawców i pracowników – powiedziała dyrektorka II LO, ale też jego absolwentka Maria Malinowska, wspominając swoich poprzedników: nieżyjącego Antoniego Jarosza (był dyrektorem II LO w latach
1948-74), Mieczysława Kulę (1974-84),
któremu stan zdrowia nie pozwolił wziąć
udziału w uroczystości oraz obecnego na
sali Tadeusza Otrębę (1984-2000).
– Szanowni absolwenci, tak naprawdę
to historię szkoły tworzycie wy. Stanowicie jej dorobek. To wasze kariery zawodowe, drogi waszego życia zaświadczają o jej
prestiżu i uznaniu. Wasza dzisiejsza obecność jest potwierdzeniem waszego szacunku dla tej szkoły, jej nauczycieli, a także przywiązania do Rybnika – mówiła Maria Malinowska.
– Jako nauczyciele wskazywaliśmy młodzieży wiedzę, pokazując, czym jest szkoła
i nauka, ale doświadczenia uczniów kształtowały też nas, nauczycieli. Życzę kolejnych pięknych jubileuszy i tego fermentu intelektualnego, który zawsze w tej
szkole był obecny i tej szerokiej twórczo-

Sporym zainteresowaniem cieszyła się wystawa starych szkolnych fotografii
15 marca 1935 roku oddano do użytku wybudowaną przy ul. Mikołowskiej 25
nowoczesną, jak na owe czasy, Publiczną
Szkołę Powszechną nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z pięknymi, dużymi salami lekcyjnymi, pracowniami oraz salą gimnastyczną (decyzja o jej budowie zapadła
w roku 1933). W 1939 roku po zajęciu Rybnika przez hitlerowców mieściła się tu niemiecka szkoła powszechna, choć w większości przypadków uczyły się tu wciąż
te same dzieci, co przed wojną. W latach
1942-45 funkcjonował tu natomiast niemiecki szpital wojenny, który po wyzwoleniu, od marca 1945 prowadzili czerwonoarmiści. Krótko po wyzwoleniu miasta spod
hitlerowskiej okupacji, w kwietniu 1945
roku naukę rozpoczęło tu 185 uczniów.
Szkoła diametralnie zmieniła swój charakter w 1948 roku – 15 sierpnia ówczesny minister edukacji na bazie szkoły podstawowej powołał do życia 11-letnią żeńską szkołę ogólnokształcącą. Pierwszy egzamin
dojrzałości odbył się tu w maju 1951 roku.
Od 1953 do 1961 roku integralną część
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szkoły stanowiło liceum pedagogiczne.
W kwietniu 1961 szkole nadano imię Hanki
Sawickiej, urodzonej w 1917 roku w Krakowie, polskiej działaczki komunistycznej pochodzenia żydowskiego. Od września 1963
roku szkoła znów stała się placówką koedukacyjną. Trzy lata później wyprowadzono
z budynku szkołę podstawową, która przeniosła się do wybudowanej przy ul. Różańskiego w dzielnicy Północ tzw. tysiąclatki
(rządowa akcja Tysiąc szkół na tysiąclecie
państwa polskiego). W 1976 roku powstał
tu zespół szkół ogólnokształcących, który współtworzyły liceum ogólnokształcące oraz ogólniak dla pracujących, kształcący w popularnym wtedy systemie wieczorowym. W 1996 zniesiono imię Hanki Sawickiej, ale popularną nazwę Hanka można usłyszeć do dnia dzisiejszego. Przez trzy
lata II LO nie miało patrona; po stosownych
konsultacjach, 27 grudnia 1999 roku Rada
Miasta Rybnika podjęła uchwałę nadającą
szkole imię XVI-wiecznego myśliciela Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jeszcze gdy
szukano dla II LO nowego patrona, padła

propozycja, by pozostać przy Hance i nadać
szkole imię Hanki Ordonówny, urodzonej
w 1902 roku w Warszawie piosenkarki, aktorki i tancerki, którą nękali tak hitlerowcy,
jak i radzieckie NKWD. Propozycja te jednak przepadła, a szkoda, bo dziś, gdy artystycznej działalności uczniów przynosi
szkole sporo splendoru, Ordonówna byłaby zapewne bliższą uczniom patronką niż
XVI-wieczny mędrzec.
Uroczystość, w czasie której uchwała
rady miasta została wcielona w życie odbyła się w czerwcu 2000 roku, wtedy też
poświęcono nowy sztandar szkoły. W roku
2008 w skład zespołu szkół weszło gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, a dwa
lata później zakończyło działalność liceum
dla dorosłych. W roku 2011 szkoła doczekała się generalnego remontu i modernizacji. Dziś głównym problemem pozostaje
brak przestronnej, nowoczesnej sali gimnastycznej i szatni. Ale II LO ma też swoje atuty np. jako jedyna szkoła w Rybniku
ma własne obserwatorium astronomiczne
i wyjątkową podziemną strzelnicę.
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ści artystycznej, której ta szkoła była pełna, co miałem okazję obserwować przez
12 lat – mówił prezydent Piotr Kuczera,
który zanim wygrał wybory na prezydenta Rybnika w końcu 2014 roku, uczył w II
LO historii. Jak dodał, chętnie podarowałby szkole-jubilatce w prezencie atlasy historyczne, ale przekonano go, że uczniom
bardziej przyda się generator Van de Graaffa i mikroskop z kamerą.
W jubileuszowym koncercie wystąpili absolwenci szkoły zajmujący się z powodzeniem różnymi gatunkami muzyki.
Rozpoczęła Martyna Czech z folkowo-lirycznym zespołem Chwila Nieuwagi później na scenie pojawiła się solistka Opery
Krakowskiej Katarzyna Oleś-Blacha, której przebojowy minirecital został przyjęty owacyjnie. W koncercie wystąpiły też
młode Carrantuohille, czyli pociechy muzyków folkowego zespołu: Anna Drewniok (harfa i wokal), Paweł Seyda (skrzypce) i Mikołaj Sochacki (fortepian). Pierwszą piosenkę młodzież wykonała samodzielnie, ale drugą, z repertuaru zespołu
The Beatles już z towarzyszeniem swoich ojców: Adama Drewnioka (gitara basowa), Zbyszka Seydy (bouzuki, cittern)
i Marka Sochackiego (perkusja) i. Zaśpiewała też Marzena Dębska, należąca do żelaznego składu artystycznej reprezentacji
II LO, która już pięciokrotnie wygrała Pojedynek na Słowa, czyli doroczną poetycko-wokalną rywalizację szkół średnich
z Rybnika i okolicy. Do tego grona byłych
już uczniów ogólniaka obdarzonych wyjątkową wrażliwością należy również dobrze
już znany w Rybniku Piotr Tłustochowicz,
wokalista, którego minirecital zakończył
jubileuszowy koncert II LO. Kilka dni wcześniej wygrał on w Zielonej Górze zorganizowany po raz pierwszy Międzynarodowy Festiwal Talentów im. Anny German.
Mniej oficjalna część obchodów odby-

W jubileuszowej kawiarence spotkaliśmy absolwentki żeńskiego liceum, które maturę zdawały tu w roku
1957. Wychowawczynią klasy liczącej 19 uczennic była Maria Tarczyńska, zaś ulubionym nauczycielem
Innocenty Libura
ła się już na terenie samej szkoły, gdzie
w bogatej muzycznej oprawie odbył się
jubileuszowy piknik. W klasach zorganizowano m.in. kawiarenki i kiermasze prac
uczniów, a w auli wystawę starych szkolnych fotografii. Absolwenci Hanki, wciąż
jeszcze mają liczebną przewagę nad absolwentami Frycza, ale i jedni i drudzy najbardziej czekali na klasowe i rocznikowe spotkania; szkolnym wspomnieniom nie było
końca. W ramach jubileuszowego święta
II LO zorganizowano nawet zlot absolwentów-motocyklistów. Nie zabrakło również
jubileuszowych wydawnictw.
W tegorocznym ogólnopolskim rankingu szkół średnich przygotowanym przez
redakcję miesięcznika „Perspektywy“,
uwzględniającym wyniki matur i sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, II LO sklasyfikowano wśród liceów
na 106. miejscu w Polsce i 9. na Śląsku.
(miejsce 151. LO Sióstr Urszulanek; miejsce 236. I LO)
Uczniowie II LO w ostatnich latach brali udział w wielu olimpiadach międzynaro-

W czasie jubileuszowego koncertu wystąpiła m.in. śpiewaczka operowa Katarzyna Oleś-Blacha. Kiedyś uczyła
się w II LO śpiewu, a dziś jest solistką Opery Krakowskiej

dowych, m.in. w Kanadzie, Rosji, Szwajcarii, Indiach, Chinach i Stanach Zjednoczonych.
Nową tradycją II LO jest zapraszanie do
szkoły z wykładami znanych naukowców
i humanistów. 3 września w czasie inauguracji kolejnego roku szkolnego wykład
na temat wartości konstytucyjnych wygłosi prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i rzecznik praw
obywatelskich.
Wacław Troszka

Jan Olbrycht (eurodeputowany, były marszałek województwa śląskiego i burmistrz Cieszyna): – Wspominam szkołę jako miejsce, w którym
zawiązały się bardzo trwałe przyjaźnie. Pochodziliśmy z różnych miejsc i środowisk, a jednak łączyła
nas wielka komitywa. Nasi nauczyciele to były bardzo oryginalne i ciekawe osobowości, choć to zaczęliśmy tak naprawdę doceniać dopiero po latach.
To oni zarazili nas chęcią działania i to w różnych
dziedzinach. Ja byłem przewodniczącym szkolnego
samorządu, Józek Makosz szefem szkolnego koła
Ligi Ochrony Przyrody. Opanowaliśmy w szkole właściwie wszystkie funkcje. Dobrze wspominam atmosferę w naszej klasie i ludzi, z którymi spędziłem bardzo dużo czasu. To przetrwało i wciąż mamy
ze sobą dobry kontakt choć różnie w życiu bywało, bo też wiele wszyscyśmy przeszli. Każdy z nas
miał swoje wzloty i upadki, ale dziś spotykamy się
nieraz po wielu latach i potrafimy sobie popatrzyć
prosto w oczy, a to bardzo ważne.
Józef Makosz (pierwszy prezydent Rybnika):
– Wspaniała szkoła, wspaniali nauczyciele. Przeżyłem tu najpiękniejsze lata, z tamtych lat mam żonę
i to wszystko się pięknie uzupełnia. Co tu więcej
mówić – powiedział nam Józef Makosz, pierwszy
prezydent Rybnika.

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

15 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie podsumowano czwartą edycję konkursów „Zielona pracownia – projekt 2018” i „Zielona pracownia 2018” zorganizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Laureatami obu konkursów, jako jedyna w Rybniku, została Szkoła Podstawowa nr 4 z Ligoty-Ligockiej Kuźni,
która otrzymała dofinansowanie na stworzenie i wyposażenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej pn.
„Zielona Akademia”. W rywalizacji „Zielona pracownia – projekt 2018” uczestniczyły 153 projekty, spośród których wyłoniono 43 laureatów, a na konkurs
„Zielona pracownia 2018” wpłynęło 127 wniosków
i wyłoniono 68 laureatów. Zwycięzców ogłoszono 15
czerwca w trakcie regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Rzymskie lekcje

w słowackiej miejscowości Počúvadlo. W trakcie
warsztatów odbyły się zajęcia językowe oraz sportowe,
ale uczniowie zwiedzili też Počúvadlo i pobliską Banską Štiavnicę oraz oczywiście zaprzyjaźnioną szkołę
i słowacki Rybnik. Kiedy nadszedł czas pożegnania,
nie obyło się bez łez.

Niemieckie kontakty

W czerwcu odbyła się pierwsza część wymiany międzyszkolnej z udziałem uczniów Gimnazjum
Sióstr Urszulanek i Marienschule w Hildesheim. Polscy uczniowie przyjrzeli się kulturze i zwyczajom niemieckim, zwiedzili Hildesheim, Hanower i Goslar,
gdzie zapoznali się z tradycyjną niemiecką architekturą. Dzięki lekcjom w tamtejszej szkole uczestnicy
wymiany dowiedzieli się, jak działa system szkolnictwa w Niemczech. Uczniowie ZSU czekają już na jesień, kiedy to gościć będą swoich niemieckich partnerów. W realizacji wymiany pomogła organizacja Pol-

Jeszcze w kwietniu nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 36 w Boguszowicach Starych szkoliły się
w Rzymie w ramach projektu „O krok dalej...”, dofinansowanego z funduszy europejskich. W szkoleniu
wzięli udział nauczyciele pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. oligofrenopedagodzy i logopeda, ponieważ w Szkole Podstawo-

sko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Irlandczyk w podstawówce

wej nr 36 są klasy integracyjne i dzieci objęte pomocą
psychologiczno-pedagogiczną. Włoscy specjaliści z
zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej przedstawili rybnickim nauczycielom system nauczania w ich
kraju ze szczególnym uwzględnieniem tzw. edukacji
włączającej. We Włoszech tego typu system obowiązuje od 2012 roku i zakłada, że wszystkie dzieci, również te z niepełnosprawnością i dysfunkcjami różnej
natury, kształcą się w szkołach masowych.

Rybnik z Rybnikiem

Mija trzeci rok współpracy szkoły z Rybnika ze szkołą w Rybniku, ale tym na Słowacji. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Niewiadomiu po raz drugi
wzięli udział w polsko-słowackich warsztatach językowych. W ubiegłym roku uczniowie z obu współpracujących ze sobą szkół pojechali do Smołdzińskiego
Lasu nad Bałtykiem. Tym razem do spotkania doszło

Szkoła Podstawowa nr 36 w Boguszowicach Starych, wcześniej Gimnazjum nr 7, gościło już Australijczyka i Anglika. Teraz przyszła pora na Irlandczyka. Mark Henderson, Irlandczyk z pochodzenia, od kilku lat mieszka
i pracuje w Rybniku. Urodził się w Enniskillen, gdzie
uczęszczał do szkoły dla chłopców, grał w rugby,
brał udział w popularnych w Irlandii regatach, a następnie studiował na Uniwersytecie Queen’s w Belfaście. Uczniowie SP nr 36 mieli okazję do osłuchania się z akcentem i językiem, ale dowiedzieli się też
wielu ciekawostek na temat Irlandii, jej zwyczajów
i historii. Było o Celtach, zabytkach i patronie tego
kraju świętym Patryku, który podobno przegonił węże
z zielonej wyspy, o zbudowanym w Belfaście słynnym Titanicu i irlandzkiej supergrupie U2, której Mark
jest fanem. Co więcej, Irlandczyk przyszedł na spotkanie z gitarą i wykonał kilka ulubionych utworów, a
jednej piosenki nauczył też młodych ludzi z Boguszowic. Nie zabrakło również angielskich i irlandzkich łamańców językowych.

Po słonecznej stronie Golejowa

Bywa nazywany najsłoneczniejszym z odznaczeń,
zaś większość jego posiadaczy potwierdza, że to najważniejsze wyróżnienie, bo przyznawane przez dzieci.
Order Uśmiechu obchodzi 50-lecie, dlatego w Szkole Podstawowej nr 29 noszącej imię Kawalerów Or-
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deru Uśmiechu świętowano ten wyjątkowy jubileusz.
9 czerwca w placówce pojawiło się wielu gości, wśród
nich kawalerowie Orderu Uśmiechu, m.in. rybnicka
harcerka Teresa Knura i członek kapituły Gerard Żorawik. Jubileusz 50-lecia Orderu Uśmiechu zbiegł się
z obchodami roku Ireny Sendlerowej, która w 2007
również odebrała to wyjątkowe odznaczenie, dlatego uczniowie z Golejowa przybliżyli jej postać. „Każdemu, kto tonie, należy podać rękę!” – słowa Ireny

Sendlerowej stały się mottem przedstawienia „Listy
w butelce” w wykonaniu szkolnego zespołu teatralnego Mole Teatralne. Młodsi uczniowie przybliżyli historię samego Orderu Uśmiechu, ogłoszono wyniki
konkursu ,,Kotylion inspirowany kokardą narodową”,
a nagrody wręczył poseł Marek Krząkała, który objął
nad konkursem patronat. Goście wzięli też udział w
odsłonięciu muralu upamiętniającego 50-lecie Orderu Uśmiechu, który powstał na jednej ze ścian budynku szkoły. Następnie cała społeczność golejowskiej placówki, w ramach której działa też przedszkole, bawiła się na pikniku rodzinnym.

Obronność na zawodach

W czerwcu w Jejkowicach odbyły się piąte rybnickie zawody sportowo-obronne dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i klas interdyscyplinarnych (mundurowych, policyjnych i ZHP) z powiatu rybnickiego. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Technicznych (Dawid Woryna, Piotr Adamiec, Jan Szymik, Oskar Weis, Mikołaj Jabłoński, Kamil Kosowski i Kacper Lizurej), która najlepiej poradziła
sobie z ośmioma konkurencjami, m.in. testem wiedzy
i sprawności, biegiem na orientację, pierwszą pomocą
przedmedyczną, czy strzelaniem z pistoletu M9 Beretta i karabinka sportowego. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie ,,TF – 12 Scorpion” i Gimnazjum
w Jankowicach, pod honorowym patronatem Starosty Rybnickiego i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rybniku.

Szkoły Sendlerowej

Jeszcze w czerwcu delegacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 w Rybniku – Wojciech Demczuk, Alicja Fila, Hanna Malgrab wraz z opiekunami W. Goszyk i B. Kunecką wzięła udział w IV Międzynarodowym Zjeździe Szkół i Placówek Oświatowych im. Ireny Sendlerowej w Gdańsku. Wzięły w nim udział 24
placówki oświatowe z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w uroczystościach, które miały miejsce w Teatrze Szekspirowskim
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w Gdańsku, gdzie spotkali się m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz
gościem specjalnym zjazdu - Relli Robinson z Izraela, pisarką, uratowaną z warszawskiego getta w wieku czterech lat. Ponadto uczestnicy obejrzeli spektakl teatralny „Życie w słoiku”, wysłuchali koncertu organowego w katedrze w Gdańsku Oliwie, a także odwiedzili Westerplatte, Stocznię Gdańską i gdańskie stare miasto.

Ekspresem przez szkoły

W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 w wyjazdach
śródrocznych, czyli popularnej „zielonej szkole”, wzięło udział
452 trzecioklasistów z rybnickich szkół podstawowych, w tym
69 uczniów szkół specjalnych. Wyjazdy dofinansował WFOŚiGW w Katowicach (w kwocie 101 560 zł) * Wiktoria Lizurej
z V LO na Nowinach zajęła drugie miejsce w 18. ogólnopolskim
konkursie na pracę z literatury * 8 czerwca Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych otrzymał dyplom potwierdzający uznanie
projektu „Kulinarni odkrywcy smaków, czyli o tym, że wszystkie drogi prowadzą do kuchni” za dobrą praktykę w konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2018 * W SP nr 36
w Boguszowicach Starych odbył się Tydzień Regionalny,
w czasie którego m.in. Ana Stronczkowa piyknie łopowiedziała
ło ślonski łoblyczce i zwyczajach, szkolorze z gimnazjum skwarzyli szpyrka, a Koło Gospodyń Wiejskich ze Gotartowic uczyło, jak sie szkubie piyrzi * Wzorem lat ubiegłych w ostatnim tygodniu roku szkolnego w I LO odbył się konkurs wiedzy o szkole adresowany do pierwszoklasistów, a zwyciężyli w nim: Wiktoria Barteczko i Emilia Bronikowska.
(S)

Kreatywnie
nie tylko w Rumunii

W ostatnim tygodniu lipca Zuzanna Ekiert i Mateusz Pawela wspólnie
z Miladą Więckowską z nagrodzonej w międzynarodowym konkursie Pracowni Plastycznej GiR-a reprezentowali Polskę
w uroczystym podsumowaniu projektu Piatra Neamt
Creativ 2018 w Rumunii. W czasie tygodniowego pobytu rybniczanie uczestniczyli w plenerach na Placu
Królewskim rumuńskiego miasta Piatra Neamt, przenosząc na płótna tamtejsze zabytkowe budowle, które mogli również zwiedzić. Podobnie jak dwa klasztory, w których podziwiali freski, mozaiki oraz pracownię
ikon. Odwiedzili również park narodowy, zdobyli twierdzę Tirgu Neamt i spędzili popołudnie na wsi, w dawnej rezydencji rodziny królewskiej. Po uroczystym podsumowaniu projektu w ratuszu i wręczeniu dyplomów
uczestnicy zobaczyli jeszcze m.in. Jezioro Czerwone
u podnóża góry Hasmasul Mare. Jak zapowiadają
przedstawiciele GIR-y, kontakty nawiązane tam z ekipami z Rumunii, Rosji, Ukrainy, Bułgarii, Macedonii, Turcji, Izraela, Tajlandii i Chin powinny zaowocować w kolejnych artystycznych projektach.
Warto dodać, że w czasie wakacji Młodzieżowy Dom
Kultury jak co roku zorganizował letnie obozy artystyczne dla podopiecznych pozostałych pracowni artystycznych działających w placówce, a dla dzieci pozostających w mieście – dwutygodniowe zajęcia pod hasłem
„Wakacje z MDK”.
(S)
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Najlepsi maturzyści
to licealiści?
Był 3 lipca, kiedy tegoroczni
maturzyści poznali wreszcie
wyniki swojego egzaminu
dojrzałości. Czekali na nie
prawie dwa miesiące, a z nimi
rodzice oraz dyrektorzy szkół.

Zdawalność matury maturzystów
debiutantów wyniosła w województwie śląskim 79,06 proc. W Rybniku była nieco niższa – 78,86 proc.
Podobnie jak przed rokiem najlepsi
w województwie statystycznie okazali się maturzyści z powiatu cieszyńskiego (85,55 proc.), a najsłabsi tym
razem – z rybnickiego (59,02 proc.).
W naszym mieście do majowej matury przystąpiło 1.419 uczniów,
a 1.119 z nich zdobyło świadectwa dojrzałości (78,86 proc.).
Przeglądając maturalne statystyki naszych sąsiadów, okazuje
się, że z egzaminem lepiej od rybniczan poradzili sobie abiturienci z Wodzisławia Śl. (80,49 proc.),
gorzej – z Raciborza (77,36 proc.)
i Żor (77,07 proc.).
W tym roku uczniowie rybnickich
liceów ogólnokształcących wypadli
nieco słabiej niż pozostali licealiści
w województwie, lepiej za to na tle
innych śląskich szkół technicznych
poradzili sobie maturzyści z rybnickich techników. W naszym mieście
do egzaminu przystąpiło 690 licealistów, a zdało go 576 osób. Ten wynik
(83,48 proc.) był słabszy od licealnej
średniej wojewódzkiej (84,49 proc.)
i nie pozwolił Rybnikowi powtórzyć
ubiegłorocznego siódmego miejsca
wśród śląskich liceów. Ranking najlepszych licealistów-maturzystów
otwierają młodzi ludzie z powiatu
pszczyńskiego, w którym zdawalność wyniosła 91,15 proc. W pięciu rybnickich technikach do matury przystąpiło 729 absolwentów,
a zdało ją 543 z nich. Wprawdzie nie
wystarczyło to na lokatę w pierwszej
dziesiątce na Śląsku, jak przed rokiem,
ale ich wynik (74,49 proc.) okazał
się wyższy od średniej wojewódzkiej
(70,58 proc), niższy jednak od liderów
z powiatu cieszyńskiego (82,55 proc.).
W naszym mieście maturalna rywalizacja licea kontra technika wy-

pada zdecydowanie na korzyść tych
pierwszych. W rankingu szkół, których uczniowie najlepiej zdali w Rybniku maturę, trzy pierwsze miejsca
zajęły ogólniaki: I LO, II LO i LO Sióstr
Urszulanek. Na czwartym miejscu
znalazło się Technikum nr 2 z popularnego Mechanika. I to właśnie ta
szkoła z wynikiem 91,3 proc. (zdawalność przedmiotów obowiązkowych) okazała się najlepsza w gronie rybnickich techników, pokonując Technikum nr 4 w Budowlance
(80,5 proc.) i najsłabsze w tym zestawieniu Technikum nr 5 w ZS nr 5
w Niedobczycach (46,2 proc.). Również działające w ramach tego zespołu Liceum Ogólnokształcące nr VII
z wynikiem 43,8 proc. wypadło najsłabiej na tle pozostałych ogólniaków prowadzonych przez miasto.
Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wynika, że najwięcej powodów do zadowolenia ma
I LO im. Powstańców Śląskich z najlepszym wynikiem w mieście (100
proc.) i II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (99,4 proc.). Z przedmiotów dodatkowych zdawanych
pisemnie na poziomie rozszerzonym
rybniccy maturzyści najczęściej wybierali język angielski i matematykę,
która w tym roku okazała się wyjątkowo trudna. Najlepiej poradzili sobie
z nią maturzyści z Frycza (średni wynik 53 proc.), którzy zresztą zdali najwięcej przedmiotów dodatkowych
z najwyższą średnią w mieście (m.in.
z angielskiego, polskiego, francuskiego, fizyki, chemii i biologii). Najrzadziej rybniccy maturzyści wybierali języki włoski, rosyjski czy hiszpański, na który zdecydował się tylko jeden uczeń z Ekonomika. Przypomnijmy: żeby zdać maturę, należało uzyskać co najmniej 30 proc. punktów
z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz napisać egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Pełna informacja o wynikach tegorocznej matury
dostępna jest na stronie Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
(S)
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– Ściana jest dobrze ocieplona, ma świeży tynk, więc
podkład jest idealny – mówi Mona Tusz, która wbrew pozorom
nie jest inspektorem budowlanym, a kondycja ściany
w pasażu przy ul. Sobieskiego 14 zainteresowała ją tylko
z jednego powodu – to właśnie na niej katowicka artystka
namalowała pierwszy duży mural w centrum Rybnika.

Wacław Troszka

Kobiety na mury!

Mona Tusz kończyła mural w niezbyt przyjaznych warunkach pogodowych

Zaczęło się od „Rybnickiego szlaku kobiet” – audioprzewodnika prowadzącego śladami 11 kobiet związanych ze
Śródmieściem. Dzięki specjalnej aplikacji poznaliśmy m.in.
historię pastorowej Katarzyny Reinhold, właścicielki fabryki wódek i likierów Stanisławy Drzensli, modystki Marii Wilkowskiej, rzeźbiarki Jadwigi Barthel de Weydenthal
czy śpiewaczki Urszuli Porwoł
i innych znanych i mniej znanych rybniczanek. Ich biografie opracowała i nagrała grupa
mieszkanek naszego miasta
w trakcie warsztatów prowadzonych przez rybnicką Fundację RE:AKCJA, która na końcowym etapie prac nad aplikacją nawiązała współpracę
z animatorkami projektu Rybnik reWITA (więcej w marcowym wydaniu GR). To właśnie
w ramach kolejnej edycji tego
projektu zrealizowano nietypową inicjatywę nazwaną „Kobiety na murale”. – Chcemy
upamiętnić rybniczanki, które
zapisały się w historii naszego
miasta. Nawiązujemy więc do
„Rybnickiego szlaku kobiet”,
ale również do setnej rocznicy
uzyskania praw wyborczych
przez polskie kobiety. Zainspirowała nas działalność artystki
streetartowej Mony Tusz, która jako jedyna w kraju w malowidłach naściennych, czyli
w muralach wykorzystuje

Urodziny Boguszowic

Zbliża się jubileusz 70-lecia dzielnicy
Boguszowice Osiedle i 40-lecia istnienia
tamtejszej parafii św. Barbary.
Podwójne urodziny będą okazją do trzydniowego świętowania, które rozpocznie się
w piątek 31 sierpnia o godzinie 16 na skwerze w pobliżu targowiska i kładki nad torami łączącej Boguszowice Osiedle i Boguszowice Stare. – To już nasze trzecie spotkanie
w tym miejscu. Zorganizowaliśmy tutaj pamiętny „Kolędowy most”, niedawno stanął
tam namiot cyrkowy z objazdowym spektaklem, a teraz będziemy świętować jubileusz
dzielnicy – mówi Izabela Karwot, dyrektorka
Domu Kultury w Boguszowicach, który jest
jednym ze współorganizatorów jubileuszu. Na

24

skwerze zaplanowano warsztaty, gry i zabawy
dla najmłodszych, ale również m.in. koncert zespołu Adagio z Ośrodka Kultury w Gogołowej,
występ pt. „A nom się tam… nigdy nie mierzło” Klubu Seniora „Aktywni” oraz potańcówkę (godz. 18.30). Następnego dnia, w sobotę
1 września, o godz. 11 w kościele przy ul. Lompy rozpocznie się msza św. z okazji obchodów
40-lecia parafii św. Barbary, po której mieszkańcy wspólnie z orkiestrą kopalni Jankowice przemaszerują na teren przy kładce nad
torami, gdzie przewidziano kolejne atrakcje,
w tym rodzinny rajd rowerowy, warsztaty
i koncerty. O godz. 14 rozpocznie się tam konkurs „Boguszowice, scena i ja – życzenia dla
dzielnicy”. – Z okazji 70-lecia naszej dzielnicy

elementy mozaiki szklanej.
Prowadzi też mozaikowe
warsztaty międzypokoleniowe – mówi Agnieszka Siedlaczek z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,
które razem ze Stowarzyszeniem „17-tka” i mieszkańcami pięciu dzielnic miasta realizuje dofinansowany przez
UE projekt Rybnik reWITA.
3 i 4 czerwca Mona Tusz poprowadziła takie warsztaty również w Rybniku, a w ich
trakcie powstały mozaikowe
symbole, nawiązujące do działalności dawnych rybniczanek.
– Tworzę motyw kwiatowy – to
pomysł artystki na typowo kobiecy atrybut – mówi Agnieszka Blazy z Fundacji Nido, która zaangażowała się w projekt. – Uważam, że to dobra
i ważna sprawa, jeżeli mieszkańcy mogą mieć swój udział
w sztuce miasta – dodaje Magda, inna uczestniczka warsztatów. Katowicka artystka Mona
Tusz przez kilka dni, również
tych deszczowych, na ścianie w pasażu prowadzącym
z ul. Sobieskiego na plac Wolności tworzyła mural przedstawiający pięć kobiet. – Mozaikowe symbole biznesu i aktywności kulturalno-społecznej,
w których wyróżniały się dawne rybniczanki, wirują wokół tych pięciu, siedzących
w kręgu kobiet, splątanych włosami, które przekształcają się

postanowiliśmy udostępnić scenę młodym
twórcom, którzy chcą z nami świętować tę
rocznicę okolicznościowym występem: piosenką, wierszem, hiphopowym show, czyli
tym, co im w duszy gra – zachęcają organizatorzy konkursu (regulamin i karta zgłoszenia na
stronie internetowej Domu Kultury w Boguszowicach). W organizację obchodów włączyli się
też m.in.: Rada Dzielnicy Boguszowice Osiedle,
parafia, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,
Stowarzyszenie „17-tka” i placówki oświatowe
oraz organizacje z Boguszowic. Dzielnicowe
świętowanie zakończy kabaret Rak (godz. 19)
i zespół Gang Marcela (godz. 20.30). W niedzielę 2 września w DK w Boguszowicach
o godz. 16 Teatr Lalka z Warszawy wystawi
spektakl dla dzieci „Krawiec Niteczka”.
(S)
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Disco Festiwal po raz pierwszy

w chmury i pień drzewa. Kobiety nawiązują również do pięciu zjednoczonych żywiołów, z których emanuje siła – opowiada Mona Tusz, malarka uliczna, która od
2007 realizuje swoje projekty, najczęściej na Śląsku. – Maluje wszędzie, gdzie
mogę i… nie mogę. Ściany do mnie przyszły i robię murale, bo bardzo to lubię – dodaje. Ten przy ul. Sobieskiego w odcieniach szarości, bieli i czerni z akcentem
złota robi spore wrażenie. – To historyczna
część miasta, ale uzyskaliśmy akceptację
miejskiego konserwatora zabytków i zgodę mieszkańców na jego realizację. Mamy
nadzieję, że wzorem innych miast, rybnicki mural też stanie się popularny. Szkoda,
że w naszym mieście wciąż brakuje dobrego street artu – mówi Agnieszka Siedlaczek z CRIS-u.
(S)

podkreśla Izabela Karwot, dyrektor Domu
Kultury w Boguszowicach, przy okazji odkryto nowe, dobre miejsce na organizację
dużych imprez plenerowych w Boguszowicach. Co ważne, gospodarzem obiektu
jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
który również był zaangażowany w organizację plenerowego koncertu.
Zapewne nie tylko dla rybniczan na stadionie Górnika zagrały zespoły: Maczo,
Piękni i Młodzi, Playboys, Łobuzy i na koniec MIG.
– Miejska placówka kulturalna nie może
tracić z oczu rzeczywistych potrzeb
społeczności, do której należy i na której potrzeby zobowiązała się odpowiadać. Dlatego Disco Festiwal stanowił dla
nas przede wszystkim okazję do zabawy
wspólnie z tymi, którzy tej muzyki słucha-

Wacław Troszka

22 lipca na stadionie piłkarskim Górnika Boguszowice odbył się pierwszy
zorganizowany przez miejską placówkę, czyli Dom Kultury w Boguszowicach, Disco Festiwal, na którym wystąpiły gwiazdy disco polo.
Na plenerowym koncercie bawiło się
kilka tysięcy osób (sprzedano ponad 3 tys.
biletów), a że zadbano o specjalną strefę
i atrakcje dla najmłodszych, atmosfera
była iście rodzinna i jak podkreślają organizatorzy oraz służby porządkowe, obyło
się bez jakichkolwiek incydentów.
Disco polo, czyli muzyka prosta, łatwa
i przyjemna, na którą przedstawiciele innych gatunków muzycznych patrzą często z politowaniem, ma swoją sporą rzeszę fanów, którzy doczekali się wreszcie
koncertu z prawdziwego zdarzenia. A jak

Organizacja wakacyjnego Disco Festiwalu w przyjaznej przestrzeni stadionu piłkarskiego Górnika Boguszowice
okazała się strzałem w dziesiątkę

Rolnicy podziękują za plony
Jak co roku rybniccy rolnicy podziękują
za zakończone żniwa. Uroczyste dożynki to tradycja w tych częściach miasta,
których mieszkańcy wciąż związani są
z gospodarstwem i mozolną pracą na roli.
Jako pierwsi świętować będą rolnicy z Popielowa i Radziejowa. W niedzielę 2 września
uroczyste dożynki zorganizuje tu Kółko Rolnicze z Popielowa. Rolnicy z Popielowa i sąsiedniego Radziejowa podziękują za zbiory
podczas dożynkowej sumy w kościele Trójcy Przenajświętszej w Popielowie (godz. 9).
O godz. 14 ponad dwadzieścia udekorowaTelefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

ją na co dzień i od święta. Muszę przyznać,
że festiwalowe rytmy przyniosły nam wiele radości, choć pewnie nie wszyscy się
tego spodziewali. Ale najpiękniejszym sukcesem było to, że z rozmachem zrealizowany koncert plenerowy przekształcił się
w… fenomenalny piknik rodzinny! Jestem
pewna, że familijna atmosfera była zasługą muzyki, która łączy pokolenia i tak znakomicie nadaje się do radosnej zabawy.
Tym niemniej uczestnictwo w koncercie
wraz z najmłodszymi nie byłoby z pewnością aż tak atrakcyjne, gdyby nie nasz
domokulturowy pomysł – strefa dziecka,
w której maluchy mogły pod okiem naszych instruktorów spędzić chwilę czy
dwie, ładując akumulatory na dalszą zabawę pod sceną – powiedziała nam Izabela
Karwot, dyrektorka Domu Kultury w Boguszowicach, która już zapowiada organizację następnego Disco Festiwalu za rok.
(WaT)

nych wozów przejedzie ulicami Popielowa
i Radziejowa, by około 15.30 dotrzeć na przykościelny parking. Tu o godz. 16 dzielnicowego święta plonów uroczyście przekażą prezydentowi Piotrowi Kuczerze chleb upieczony
z tegorocznych zbóż, a następnie rozpocznie
się dożynkowy, pełen muzycznych i kulinarnych atrakcji festyn.
Na kolejną niedzielę, 9 września, zaplanowano wspólne dożynki gospodarzy z Boguszowic Starych i Gotartowic. Rozpocznie je
barwny korowód, który około godz. 14 wyruszy spod siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej

w Gotartowicach. Na godz. 14.30 zaplanowano mszę dożynkową w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach
Starych, a od godz. 16, w sąsiednim ogrodzie
farskim, festyn dla mieszkańców. Wystąpią
m.in. panie z koła gospodyń wiejskich, zespoły z Domu Kultury w Boguszowicach i dzieci
z Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 6, grupy
Zawiało i Kapela z Naszego Domu oraz Bractwo Ognia „Spaleni”. W ogrodzie pasjonatów
będzie można zobaczyć nietuzinkowe prace,
rękodzieło oraz ekspozycję związaną z pasjami ludzi „pozytywnie zakręconych”. Rozstrzygnięte zostaną też konkursy na najlepszy wypiek i najpiękniej ustrojony wóz dożynkowy.
(D)
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Musimy segregować odpady, bo warto!
Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów nie segregując
ich, zapłacimy więcej. Przypomnijmy – obowiązujące
w Rybniku stawki opłat to 11 zł miesięcznie od osoby
w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
oraz 25 zł w sytuacji, gdy odpady nie są segregowane.
Co ważne, nie można jedynie zadeklarować sortowania, a potem i tak wyrzucać wszystko do jednego pojemnika. W takim przypadku firma odbierająca odpady
ma obowiązek powiadomić urząd miasta o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne, za co
właściciel nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić
wyższą stawkę opłaty śmieciowej.
Na miasta i gminy został nałożony obowiązek osiągnięcia odpowiednich procentowych poziomów recyklingu
(część odbieranych odpadów podlegająca powtórnemu
przetworzeniu) – w roku 2017 Rybnik z wielkim trudem
osiągnął wymagany poziom wynoszący 20 proc. W kolejnych latach wymagane poziomy sukcesywnie rosną
i wynoszą: w roku 2018 – 30 proc.; w 2019 – 40 proc., zaś
w 2020 – 50 proc.!
Co to dla nas oznacza? Nieosiągnięcie wymaganych
poziomów recyklingu spowoduje nałożenie na miasto
dotkliwych kar środowiskowych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konieczne jest zatem większe zaangażowanie mieszkańców w proces
segregacji odpadów.
I tak: wyodrębnienie popiołu jako osobnej frakcji ma
na celu zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, które trafiają na składowisko.
Prawidłowo posegregowane odpady podlegają procesowi recyklingu, który pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Recyklingowi
zawdzięczamy też mniejszą objętość i liczbę składowisk odpadów.
O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów, kupując tylko tyle, ile naprawdę potrzebujemy, zabierając na
zakupy torbę wielokrotnego użytku, unikając produktów
jednorazowych i zbędnych opakowań, wybierając produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu albo są
wykonane z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupimy kolejny produkt, warto zwróć uwagę, czy materiał,
z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu.
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Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych
wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów zielonych i popiołu pozwala uzyskać najbardziej wartościowe
surowce do ponownego przetworzenia.
Odpady powinny być gromadzone w następujący
sposób

papier
metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe
szkło
odpady zielone,
biodegradowalne
popiół
odpady zmieszane
Bezwzględnie trzeba też pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektrośmieci).
Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych.
Skoro więc segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy
należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyłożony od środka? Czy tłusty słoik po żywności wrzucać tam, gdzie szkło, czy może
do odpadów zmieszanych?
Po kolei: karton po mleku czy soku to przykład opakowania wielomateriałowego, które wyrzucamy do żółtego worka lub pojemnika na metal i tworzywa sztuczne.
Z kolei opróżniony słoik po żywności powinniśmy wyrzucić do worka albo pojemnika w kolorze zielonym na opakowania szklane.
Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić poszczególne
odpady? Skorzystaj z praktycznej ulotki, którą stanowią
kolejne strony „GR”.
Nr 8/566; sierpień 2018

– Mimo że mieszkam daleko od Rybnika, nie zapominam o tym
mieście, odwiedzam rodzinę i znajomych, śledzę wiadomości
dotyczące Rybnika i obserwuję, jak zmienia się praktycznie z dnia
na dzień – mówi dr Ewa Krawczyk. Daleko od Rybnika, czyli gdzie?
W Europie, Azji, a może Ameryce? Gdzie mieszka doktor Ewa?

Zaczytane lato

W wakacje z pewnością nie nudzili się rybniczanie, którzy spędzali lato wspólnie z biblioteką. Jak co
roku miejska książnica przygotowała
ciekawą, bogatą i bardzo różnorodną
ofertę dla młodszych i starszych czytelników.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszała dzieci trzy razy w tygodniu
na zajęcia z cyklu „W cieniu magicznego drzewa”. Spotkania te były inspirowane książkową serią pt. „Magiczne drzewo” autorstwa Andrzeja Maleszki i odbywały się w bibliotece głównej (oddział dla
dzieci i młodzieży) oraz filiach w Golejowie, Grabowni, Ochojcu i Boguszowicach
Starych. W każdym tygodniu lipca i sierpnia uczestniczyło w nich około 25 dzieci.
Kolejnym popularnym wakacyjnym wydarzeniem był, podobnie jak w poprzednich
latach, Bajkowy Ogród Malucha – zajęcia
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

kę – czteroletnie studia na Uniwersytecie
Stanu Massachusetts. Dwa lata później
na tej samej uczelni skończyła studia magisterskie z językoznawstwa stosowanego. W roku 2011 przeprowadziła się do Las
Cruces w stanie Nowy Meksyk, gdzie rozpoczęła studia doktoranckie z dwujęzyczności i nauczania języka angielskiego osób,
dla których język angielski nie jest językiem
rodzimym. – Wiosnę 2015 roku spędziłam
w Rybniku, zbierając dane do pracy doktoranckiej poprzez obserwacje i wywiady
z pięcioma nauczycielami języka angielskiego w jednej z rybnickich szkół średnich.
Studia doktoranckie ukończyłam w maju
2016 roku i od sierpnia tego roku jestem
profesorem języka angielskiego w Majuro
w Kolegium Wysp Marshalla. Poszerzam
umiejętności językowe moich studentów
– podsumowuje Ewa Krawczyk. To anglojęzyczna uczelnia, której studenci powinni biegle posługiwać się tym językiem, ale
niestety, jak wyjaśnia nasza bohaterka, nie
zawsze tak jest, bo tamtejszy system edukacji pozostawia wiele do życzenia. Zresztą nie tylko on. Wyspy Marshalla charakteryzuje bowiem ogromna bieda i 36-procentowe bezrobocie. To małe państwo bliplenerowe dla najmłodszych czytelników,
organizowane dwa razy w tygodniu przez
filię nr 18 (przy ul. Orzepowickiej). Bibliotekarze nie zapomnieli też o „plażowiczach”
wypoczywających na kąpielisku Ruda.
W upalne dni powróciła tam ciesząca się
od kilku lat dużym powodzeniem akcja bookcrossingowa „Czytaj z Rudą”, czyli coczwartkowe rozdawanie książek (egzemplarzy nie trzeba było zwracać). Po lektury chętnie sięgali
mali i duzi, a największym zainteresowaniem nieodmiennie cieszyły się romanse, powieści obyczajowe, kryminały, powieści historyczne i przygodowe oraz literatura dla dzieci. Miejmy nadzie-

Ewa Krawczyk uczyła w Rybniku, teraz na
Wyspach Marshalla
sko równika, składa się z 29 powulkanicznych atoli koralowych, w którym mieszka
tylko około 50 tys. mieszkańców posługujących się językiem marszalijskim. – Tutejsza ludność w dużej mierze trudni się rybołówstwem, a mieszkańcy wysp są bardzo
przyjaźnie nastawieni do obcokrajowców.
To społeczność w większości chrześcijańska, kochająca swoją wyspiarską muzykę.
Tutejsze kobiety tworzą przepiękne ozdoby
z liści rośliny zwanej pandanusem, a wyrabiane tutaj produkty z kokosowców są fantastycznymi kosmetykami – opowiada nasza bohaterka, która po zakończeniu kontraktu na Wyspach Marshalla chce w Seattle uczyć języka angielskiego imigrantów
i uchodźców.
(S)
ję, że dzięki takim przedsięwzięciom rybnickiej biblioteki proporcjonalnie do wzrostu temperatur będzie też rósł w naszym
mieście poziom czytelnictwa.
(m)
Spotkania Bajkowego Ogrodu Malucha łączyły literaturę, sport, sztukę i wyobraźnię. Dzieci uwielbiały biblioteczne zajęcia na świeżym powietrzu,
a i rodzice chętnie włączali się w czytelnicze zabawy z pociechami
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– Niewiele osób słyszało o tym kraju,
ale być może ktoś pamięta z lekcji historii
o próbach nuklearnych na wyspie Bikini
w latach 1940 i 1950 – podpowiada Ewa
Krawczyk, która od prawie dwóch lat jest
profesorem języka angielskiego w Majuro,
stolicy Wysp Marshalla, położonych właśnie na południowym Pacyfiku, pomiędzy
Hawajami i Azją. Jak absolwentka Szkoły
Podstawowej nr 5 w dzielnicy Północ i Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr
Urszulanek, a później nauczycielka języka
angielskiego w Mechaniku (1993-1999)
trafiła w tak egzotyczne miejsce? W 1999
roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Najpierw była członkiem organizacji chrześcijańskiej Arka w mieście Tacoma na Zachodnim Wybrzeżu. Arka, która ma swoje oddziały również w Polsce, to
wspólnota chrześcijańska tworzona przez
osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz
ich asystentów, którzy mieszkają i pracują
razem. Następnie rybniczanka prowadziła dom dla bezdomnych matek z dziećmi
w Seattle. W roku 2003 przeniosła się na
Wschodnie Wybrzeże do Bostonu, gdzie
ponownie pracowała dla Arki i studiowała. W roku 2007 skończyła amerykanisty-

Arch. pryw.

Rybniczanka na Południowym Pacyfiku
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Rybnik

KULTURALNY WRZESIEŃ
Sierpień
26.08 Niedziela
v od 12.00 – MOSiR w Kamieniu: Pożegnanie Lata (W programie festynu m.in. pokazy taneczne, animacje dla dzieci, występy: Michaliny Porszke i Bractwa Ognia „Spaleni”, koncert ABBA Tribute, bitwa na balony
wypełnione wodą).
v 18.00 – Halo! Rybnik: „Czarny Miś
na streecie” – bluesowo-jazzowy
koncert na deptaku.
28.08 Wtorek
v 10.30 – Biblioteka na Paruszowcu:
Międzynarodowy Dzień Publicznego Czytania Komiksu.
29.08 Środa
v 16.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Niewiadomskie
Środy Dziecięce – zabawy i animacje dla dzieci.
31.08 Piątek
v 16.00 – Boguszowice Osiedle, skwer
przy kładce nad torami: 70-lecie
dzielnicy Boguszowice Osiedle
i 40-lecie parafii Św. Barbary
(w programie m.in.: warsztaty, gry i zabawy, występ Klubu Seniora Aktywni,
potańcówka, koncert zespołu Adagio
z Ośrodka Kultury w Gogołowej oraz
grupy Van Holtz).
v 17.00 – Halo! Rybnik: „Rybnik w rycinie” – finisaż wystawy grafik rybniczanki Anety Gajos.

WRZESIEŃ
1.09 SOBOTA
v 10.00 – Muzeum: W krainie wulkanów – warsztaty podróżnicze
dla dzieci.
v 10.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: warsztaty fotograficzne
dla dzieci i młodzieży poprowadzi fotografik Mateusz Paszka.
v od 11.00 – Halo! Rybnik: Czesław
Gawlik in Memoriam (w programie m.in. warsztaty malarskie „Malujemy Gawlika”, koncert South Silesian
Brass Band na deptaku (15.00), wieczór wspomnień na patio i koncert Andrzej Trefon Trio (17.00), jam session
w Pubie Gryfon (18.30).
v od 12.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu: Hoym Industry Fest, czyli interdyscyplinarny
festiwal sztuk industrialnych (w pro-
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gramie m.in. retro gralnia – gry na komputerach z lat 70., 80., 90., wykład
o Karlu Georgu von Hoymie, „Zaginiony projekt Jamesa Watta” – gra typu
escape room, industrialne fotografie
i koncerty).
v od 12.30 – Boguszowice Osiedle, skwer
przy kładce nad torami: 70-lecie
dzielnicy Boguszowice Osiedle i 40-lecie parafii św. Barbary (w programie m.in. koncert orkiestry kopalni Jankowice, rajd rowerowy, gry, zabawy, „Boguszowice, scena i ja – życzenia dla dzielnicy”, występ
kabaretu Rak – 19.00 i koncert zespołu Gang Marcela – 20.30)
v 16.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Krawiec Niteczka – spektakl Teatru Lalka z Warszawy.
2.09 NIEDZIELA
v 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Krawiec Niteczka – spektakl Teatru Lalka z Warszawy.
v 16.00 – Halo! Rybnik: Rybnik Czyta
(Leśmiana) – akcja skierowana do
miłośników książek.
v 18.00 – Halo! Rybnik: Armenia: Johny Kondakjian – wernisaż wystawy zdjęć młodego fotografika pochodzącego z Aleppo, a mieszkającego
w Armenii.
v 19.00 – Herbaciarnia Małpa (ul. Kościuszki 62) – wernisaż wystawy fotografii Artura Musioła „Imaginated”.
4.09 WTOREK
v 17.00 – Muzeum: Fotografia dzikiej przyrody 2002-2016 – wernisaż wystawy.
v 18.45 – Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Śródmieściu: 33. Dni Muzyki
Organowej i Kameralnej (pierwszy z cyklu koncertów, szczegółowy
program na stronie 39).
v 19.00 – Klubokawiarnia Żółty Młynek
(św. Jana 2): Podróże w nieznane
w Żółtym Młynku – Bożena Woźniczka – „Namibia – w podróży najważniejsi są ludzie”.
6.09 CZWARTEK
v 17.00 – Halo! Rybnik: Robotyka dla
juniora (zajęcia LEGO dla dzieci).
7.09 PIĄTEK
v 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Plejada Fajnych Filmów (darmowe projekcje filmów familijnych, przygodowych lub animowanych).

8.09 SOBOTA
v od 8.00 – Deptak (ul. Sobieskiego
i Powstańców Śl.): Jarmark staroci i rękodzieła.
v 10.00 – Halo! Rybnik: spotkanie numizmatyków.
v 11.00 – Rynek: Narodowe czytanie
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego (wybrane fragmenty tekstu w interpretacji m.in. Roberta Talarczyka i Grażyny Bułki z Teatru Śląskiego
w Katowicach, a także przedstawicieli władz miasta, czytelników biblioteki
i mieszkańców).
v 11.00 – Tereny zielone Fundacji PGE
Energia Ciepła: Dzień Otwarty
Fundacji (w programie m.in.: występy artystyczne, animacje dla najmłodszych, koncerty zespołów: Len, Krzikopa, Znaki Czasu, Jinx, Po Prostu oraz
Roots Soldiers).
v 14.00 – Boguszowice Osiedle, boisko
przy ZSzP nr 8 (ul. Lompy 6): „Podaj
radość” – piknik rodzinny.
v 16.00 – Halo! Rybnik: Japońskie
Lato – warsztaty kaligrafii.
v od 17.00 – Kampus: Festiwal z Ikrą
– „Zagraj przed Voo Voo” – koncert zespołów Trans Sfer, Znaki Czasu, The
Cornwall, Projekt.87. 19.00 – koncert
zespołu Voo Voo.
v 19.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Koncert Tomasza Żółtko.
9.09 NIEDZIELA
v od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:
40. Vinyl Swap (giełda płyt winylowych, kompaktowych, książek o tematyce muzycznej).
v 10.00 – Kampus: Festiwal z Ikrą –
„Retro Piknik” (w programie: muzyka i taniec z lat dwudziestych, pchli
targ, warsztaty „retro kapeluszy”,
zabawa z zespołem „Zawiało Retro Projekt”).
v 20.00 – Herbaciarnia Małpa (ul. Kościuszki 62): występ pianistki Agaty Zemli.
10.09 PONIEDZIAŁEK
Dom Kultury w Niedobczycach: Tydzień
otwarty (od 10 do 14 września bezpłatne prezentacje zajęć pozaszkolnych na rok 2018/2019. Szczegóły
na stronie internetowej Domu Kultury oraz na Facebooku).
v 17.00 – Halo! Rybnik: Social Language Meeting (niezobowiązujące rozmowy w obcych językach).
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11.09 WTOREK
v 16.00 – Halo! Rybnik: Spotkanie
z Jerzym Natkańcem, autorem
książki „Huta Silesia. Przewodnik sentymentalny”.
v 19.00 – Klubokawiarnia Żółty Młynek
(ul. św. Jana 2): Podróże w nieznane w Żółtym Młynku – Marian Madaj – „Kraj silnych jeźdźców,
czyli Myanmar/Birma”.
12.09 ŚRODA
ul. Rynkowa: „Pożegnanie Lata 2018” –
jarmark jesienny (stoiska z wyrobami rzemieślniczymi, rękodziełem i artykułami spożywczymi – do
22 września).
v 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Swobody ołtarze… Tatry w kulturze polskiej…” – wykład
dr. Jacka Kurka.
v 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz
w Teatrze – Gabriel Niedziela Quintet – koncert.
13.09 CZWARTEK
v 10.30 – Biblioteka na Paruszowcu:
Spotkanie z książeczką (zajęcia
czytelniczo-animacyjne dla najmłodszych czytelników oraz ich rodziców).
v 17.00 – Halo! Rybnik: Robotyka dla
juniora (zajęcia LEGO dla dzieci).
v 19.00 – Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Koncert gitarzysty Piotra Krępecia.
14.09 PIĄTEK
v od 15.00 – Park im. H. Czempiela
w Niedobczycach: obchody jubileuszu 800-lecia dzielnicy Niedobczyce
(w programie m.in. prezentacje artystyczne zespołów, kół zainteresowań
i instytucji działających w dzielnicy).
20.00 – koncert zespołu Trans Sfer.
v 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Wieczór Sztuk pt. Wybór kadru (w programie m.in. koncert Marka
Andrzejewskiego, malarstwo Magdaleny Gogół i fotografie Wojtka Kukuczki oraz recital gitarowy Wojciecha Stołtnego).
v 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wystawa akwareli Miłosza Nosiadka.
v 19.30 – Rynek: Festiwal z Ikrą –
„Rybnik o zachodzie słońca” (impresja plastyczno-muzyczna).
15.09 SOBOTA
v od 11.00 – Muzeum: Europejskie
Dni Dziedzictwa (w programie
możliwość zwiedzania rybnickich zabytków, w tym obiektów na co dzień
niedostępnych, jak magazyny Działu Historii Rzemiosła, znajdujące się
w Okrąglaku).
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v 14.30 – Halo! Rybnik: Europejskie
Dni Dziedzictwa (otwarcie wystawy „Orzeł Biały na sztandarach
Muzeum w Rybniku”, wykład Elżbiety Bimler-Mackiewicz oraz spacer śladami rybnickich patriotów prowadzony przez Jacka Kamińskiego).
v od 15.30 – Park im. H. Czempiela
w Niedobczycach: Obchody jubileuszu 800-lecia dzielnicy (festyn, występy m.in.: MOD
Rybnik, Radosława Liszewskiego z zespołem Weekend, Czadomana, Milano, Łobuzów
i DJ Adamusa).
v 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Europejskie Dni
Dziedzictwa (projekcja filmu Adama Grzegorzka „Jerzy Malcher – między Londynem a Rybnikiem”).
16.09 NIEDZIELA
v od 16.00 – Park im. H. Czempiela
w Niedobczycach: Obchody jubileuszu
800-lecia dzielnicy (w programie m.in.
występ Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Okręgu Rybnickiego, Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik z solistami i wokalistkami, mażoretki Astra i Enigma, zespół The Chance, Sabina Jeszka, Big Silesian Band pod dyrekcją Joachima Krzyka z Alexandrem Martinezem i Jackiem
Stachurskym, strefa food trucków, gry,
zabawy i animacje dla dzieci).
v 16.00 – Park Osiedlowy w Boguszowicach: III Muzyczne Panaceum
– koncert charytatywny (szczegóły na
stronie: dkboguszowice.pl).
v 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Światowy Dzień Bluesa w Rybniku – Piotr
Nalepa Breakout Tour Symfonicznie i Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Wiesława Pieregorólki – koncert pamięci Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej.
17.09 PONIEDZIAŁEK
v 19.00 – Bazylika: Rybnicki Wieczór Chwały.
18.09 WTOREK
v 9.00 – Muzeum: W moim magicznym domku – warsztaty rękodzieła.
v 19.00 – Klubokawiarnia Żółty Młynek (św. Jana 2): Podróże w nieznane w Żółtym Młynku – Klaudia Jadwiszczyk i Krzysztof Lewicki – „Zimą za koło podbiegunowe
na rowerze z psem”.
19.09 ŚRODA
v 19.00 – Herbaciarnia Małpa (ul. Kościuszki 62): Środowe Jam Session.

20.09 CZWARTEK
v 16.30 – Halo! Rybnik: Ślōnski
sztwortek – europoseł Marek Plura opowie o Śląsku w Unii Europejskiej.
21.09 PIĄTEK
v 17.00 – Halo! Rybnik: WIA-16 Wytrych do Wiersza – spotkanie poetyckie Wolnej Inicjatywy Artystycznej „Wytrych”.
v 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Plejada Fajnych Filmów (darmowe projekcje filmów familijnych, przygodowych, animowanych).
v 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Frida.
Życie Sztuka Rewolucja – monodram Martyny Kliszewskiej o malarce Fridzie Kahlo.
22.09 SOBOTA
v 10.00 – Rynek: Festiwal z Ikrą –
Dzień Herbu, III Rybnicka Parada Ryb
i konkurs na „Rybnicką rybę”.
v 11.00 – Industrialne Centrum Kultury w
Niewiadomiu: Ślubny box (warsztaty tworzenia ozdobnych ślubnych kartek w formie pudełka).
v 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Chwila wyobraźni – spektakl Formacji Tanecznej BISS.
v 18.00 – Halo! Rybnik: Wystawa fotografii rzeźb Adolfa Ryszki.
v 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert zespołu Universe.
23.09 NIEDZIELA
v 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Bajki Najnajki z Mateuszem
Świstakiem.
v 15.00 – Halo! Rybnik: Przewodnik
znowu czeka… – spacer szlakiem
rybnickich schronów OC.
v 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Mali Tropiciele Wielkich
Przygód (warsztaty dla dzieci).
v 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Piaskowy Wilk – bajka w wykonaniu
Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” z Katowic.
25.09 WTOREK
v 16.00 – Halo! Rybnik: Wernisaż wystawy grupy „Impresja” z UTW
w Rybniku.
v 19.00 – Klubokawiarnia Żółty Młynek (ul.
św. Jana 2) – Podróże w nieznane
w Żółtym Młynku – Anna Sowińska
– „Jak z Czarnogóry wybrać się do USA”.
v 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Motion Trio – koncert polskiego trio
akordeonowego.
27.09 CZWARTEK
v 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka

Publiczna: Spotkanie ze Szczepanem Twardochem, promujące spektakl „Drach”.
28.09 PIĄTEK
v od 10.00 – Biblioteka na Paruszowcu: Dzień Głośnego Czytania. 17.00
– spotkanie z Jerzym Natkańcem,
autorem książki „Huta Silesia-Przewodnik”.
v 18.30 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Klub Miłośników Gór.
29.09 SOBOTA
v 16.00 i 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:
„Złodziej” – spektakl w reżyserii Cezarego Żaka.
v 17.00 – Halo! Rybnik: Młodzi filmowcy z pasją – spotkanie z Grupą Filmową DNA.
30.09 NIEDZIELA
v 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach:
Kałasznikof zaprasza! – występ
kabaretowy (w programie również kabaret Czesuaf).
CYKLICZNIE:
Poniedziałki:
v 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej – Kino
Seniora: „Kształt wody” (3.09), „W
czterech ścianach życia” (10.09), „Tully” (17.09), „Pani szuka pana” (24.09).
v 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:
DKF „Ekran”: „Sicario 2: Soldado” (3.09), „Człowiek, który zabił Don Kichota” (10.09), „Lato”
( 1 7. 0 9 ) , „ D o g m a n ” ( 2 4 . 0 9 ) .
Wystawy:
v Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria
Sztuki: „Kobiety w tatuażu” – wystawa marokańskiego malarza Aziza
Sayeda (od 7 września do 7 października). Galeria Oblicza: „Miłosz Nosiadek – akwarelowe kontrasty” (od 14
września do 7 października).
v Galeria w Galerii (Focus): „Bieszczady” – fotografie Szymona Frosa (od 6
do 30 września).
v Muzeum: Fotografia dzikiej przyrody 2002-2016 (od 4 września do 14
października).
v Biblioteka na Smolnej: „Spontaniczne łamanie symetrii” – fotografie
Jacka Komorowskiego (od 1 września
do 15 października).
v Dom Kultury w Chwałowicach:
„Wybór kadru” – malarstwo Magdaleny Gogół oraz „Coca-Cola” i „Bramy” – fotografie Wojtka Kukuczki (14
września do 14 października).
v Industrialne Centrum Kultury
w Niewiadomiu: fotografie Anny
Papierok (od 4 września).
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Finaliści Juliusza
Przed nami trzecia edycja Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.
Spośród 126 zgłoszonych do konkursu książek kapituła wyłoniła pięć tytułów,
które będą rywalizować o główną nagrodę. Grono finalistów jest godne uwagi
– nominowani autorzy prezentują różnorodność form, tematów i literackich
konwencji.
Nazwisko zwycięzcy poznamy w październiku, podczas 49. Rybnickich Dni Literatury. Do tego czasu warto… być na czasie i zapoznać się z publikacjami wskazanymi przez jurorów. Wszak w konkursach

literackich chodzi nie tylko o uroczysty finał i wręczenie nagrody (choć to bardzo
ważne!), lecz także o poznawanie i popularyzację dobrych lektur. Twórcza rywalizacja autorów nie sprowadza się do ogło-

szenia werdyktu – zanim to nastąpi, jest
sposobnością do spędzenia z każdym
z nominowanych kilku chwil w czytelniczej
osobności, by samemu poznać, docenić
i ocenić jakość prezentowanych tekstów.
Na naszych łamach podejmujemy się zachęty do sięgnięcia po nominowane nagrody Juliusza książki poprzez przytoczenie ich krótkich fragmentów; po więcej odsyłamy do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, która w swoich zbiorach
posiada wszystkie nominowane pozycje.
(m)

Pięć tytułów nominowanych do tegorocznej Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”
Grzegorz Bogdał, „Floryda” (Wydawnictwo
Czarne, Wołowiec 2017)
No nie, przepraszam, ja tu jestem ofiarą, gdyby nie pisało w gazecie, że szukacie sobowtórów, nic bym nie wiedział, nikomu bym
się nie naprzykrzał. Sam z sobą miałbym święty spokój. Nie krzyczę, mówię, jak jest. To jest instytucja publiczna, tak samo moje podatki na to idą, mam prawo powiedzieć, co uważam. Wcale się o to
nie prosiłem. Od ośmiu lat już nie udawałem Freddiego i dobrze mi
z tym było. Ostatnio w Mam talent, w pierwszej edycji. Tłumaczyłem im, a te tumany nie rozumiały, że patrząc na mnie, widzą takiego Freddiego, jakim by się stał, gdyby nie umarł. Jestem kopią,
która przetrwała oryginał, i to jest szczęście i przekleństwo, bo już
nie ma mnie z czym porównać. Mam w reklamówce stare zdjęcia,
mogę pokazać, nie odróżni pan, który to Freddie, a który ja. Pewnie, pewnie, nie zmuszam. Jakby co, w każdej chwili.
Debiutancki tom opowiadań Grzegorza Bogdała
wypełnia pięć monologów, które snują kolejno: kaleki
sobowtór Freddiego Mercury’ego; stara kobieta prowadząca rozmowy z ptaszkiem siadającym na parapecie; chłopak, który odciął głowę swojej matce; nawrócona prostytutka pisząca list do papieża; szarlatan, który sam siebie uzdrowił z niemowy… Wyrazisty,
zindywidualizowany i dopasowany do kondycji bohaterów styl opowiadania prowadzi czytelnika przez
absurdalne, tragikomiczne, czasem niesprawiedliwe
i nieprawdopodobne losy postaci. Autor umiejętnie
dawkuje ironię i czułość wobec opisywanego świata,
który choć przynależny do literackiej fikcji, wcale nie
jest tak odległy od naszej rzeczywistości.
Renata Lis, „Lesbos” (Wydawnictwo Sic!,
Warszawa 2017)
Rozdzielona z Marią, uwięziona we Wrocławiu z Jerzym i córką,
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zatraciła duszę, którą teraz chce odnaleźć. Poprzez Safonę (…) chce
nadać formę temu, co łączy ją i Marię, chce to wyartykułować, uzewnętrznić i utrwalić. Na przekór zafałszowaniu, w którym zmuszona jest żyć. Chce wypowiedzieć prawdę, napisać o swojej miłości,
tak jak robiły to już w historii inne kobiety. Potrzebna jej jest genealogia, chce zakorzenić swoją miłość w czymś trwalszym niż jedno
życie, zwraca się więc w stronę Safony, w niej szuka oparcia. Safo
jest dla niej praźródłem miłości i poezji, pramatką, a ona się do niej
ucieka jak inne uciekają się do Bogurodzicy. Jest – chce być – duchową córką i uczennicą Safony, pragnie z nią więzi i ją nawiązuje.
W ten sposób Renata Lis opisuje tęsknotę Anny
Kowalskiej – pisarki i nowelistki – za relacją ze swą
przyjaciółką i partnerką Marią Dąbrowską, autorką
„Nocy i dni”. Szkice i eseje zawarte w „Lesbos” opisują odkrywanie tożsamości i wolności przez kobiety, które wbrew tradycyjnej moralności decydują się
kochać inne kobiety. Podobnie jak Kowalska postąpiły rosyjska poetka Sophia Parnok czy brytyjska pisarka i feministka Jeanette Winterson. Obcość, nieprzystosowanie i wykluczenie, widoczne w biografiach bohaterek poszukujących więzi i inspiracji losem Safony, Renata Lis dopowiada i rozwija w opowieści o doświadczeniu uchodźców, którzy poprzez
grecką wyspę Lesbos pukają do bram Europy.
Dorota Masłowska, Jak przejąć kontrolę nad
światem, nie wychodząc z domu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017.
Oto zaczęłam z dnia na dzień mieć poczucie pewnej duchowej
pełni, emocjonalnego wysycenia, jakiegoś życiowego bizancjum;
z dnia na dzień zaczęło dziać się tak wiele, choć obiektywnie tak
niewiele. Jednak jednocześnie jakieś porody, strzelaniny, akrobacje, w dodatku po angielsku, w języku ludzi lepszych, o bielszych,

równiejszych zębach; o nie, mojego życia nie mogliście nazwać nieciekawym; no, jeśli już nawet musiałam od czasu do czasu umyć
twarz czy poprawić spodnie od pidżamy, to myślałam w tym czasie o motywacjach bohaterów, o tym, jak powinni postąpić, i kto
im tam robi koło pióra. Zero tej okropnej pustki; czułam się niezależna. Czułam się bogata wewnętrznie! Czułam, że przynależę.
A to coś, czemu wcześniej usiłowałam nadać pozory życia… hmm
może miłe, ale żałosne.
Zbiór felietonów Doroty Masłowskiej, publikowanych w Dwutygodniku, prezentuje wielowymiarowe
spojrzenie autorki na współczesny świat – jego pęd,
konsumpcjonizm i masową kulturę. Dodajmy: spojrzenie wnikliwe, trafne, pełne dystansu, humoru, riposty, dogłębnej analizy i… uczestnictwa (zarówno
mimowolnego, jak i zaangażowanego). Wśród tematów m.in. seriale (te nowsze i starsze), renesans muzyki disco polo, ponadczasowe elementy twórczości
Beaty Kozidrak, analiza głupoty czy kulturowo-konsumpcyjnych fenomenów tzw. „lat dwutysięcznych”.
Dużo śmiechu z samych siebie. Plus socjologia i antropologia w formie pop, lecz treści całkiem serio.
Robert Rybicki, „Dar meneli” (Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2017)
Trasa śmieci
(…) Filozofia i logika mi fika
człowiekowi ze śmietnika
na metr wali kwaśny pot
nie przyjmie mnie nawet skłot
od trasy śmieci skręcam
jakby mi urwało nogi
ja radosny menel pener
żul i sutener! (…)
Nr 8/566; sierpień 2018

Ewa Winnicka, „Był sobie chłopczyk” (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017)
Wtorek, 12 czerwca 2012
Kobieta nie podaje swojego nazwiska. Prosi tylko, żeby odłożyć
długopis i posłuchać, ponieważ będzie mówić ważne rzeczy. Mieszka tu i tu, jest sąsiadką Jarosława i Beaty. Jeszcze w 2010 roku mieli
oni dwie córki i syna. Teraz widuje jedynie dwie małe dziewczynki.
Ta Beata powtarza – mówi głos w słuchawce – że chłopczyk jest
u dziadka w Mysłowicach. Czy ten dziadek potrafi się zająć czterolatkiem? Beata chodzi do MOPS-u po zasiłek dla trójki dzieci. To
może sprawdzicie, gdzie jest trzecie dziecko?
Kobieta dodaje, że chłopiec ma na imię Szymek. I zaraz się rozłącza, stawiając aspirantkę pracy socjalnej i jej koleżanki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w sytuacji bez wyjścia.
Znowu donos. Zazdrość o przyznawane zasiłki wyzwala w ludziach najgorsze instynkty.
Ewa Winnicka prowadzi czytelników z reporterską wnikliwością i rzetelnością przez historię, którą
kilka lat temu żyła cała Polska – rozwikłania zagadki
okrutnej śmierci dwuletniego chłopca, którego ciało
znaleziono w stawie w Cieszynie. Dziś już wiemy, że
dzieckiem tym był Szymon z Będzina, zmarły wskutek pobicia przez rodziców. Książka układa w całość
kolejne etapy poszukiwań, relacje świadków i ustalenia służb, odsłaniając kulisy tamtych wydarzeń. Choć
autorka zdaje się wyłącznie koncentrować na opisywaniu faktów, tworzy przy tym poruszającą opowieść o determinacji śledczych, lukach sytemu, obojętności otoczenia i podatności mediów na sensację.

Wyboru zwycięzcy III edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”
dokona kapituła konkursu w składzie:
Anna Kałuża, Arkadiusz Żychliński, Jakub Momro, Joanna Bednarek, Kacper
Bartczak, Michał Warchala, Zbigniew
Kadłubek, Alina Świeściak (przewodnicząca kapituły). Laureatem Nagrody
„Juliusz” zostanie tylko jedna książka,
która otrzyma statuetkę Górnośląskiej
Nagrody Literackiej „Juliusz” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 40 tys. zł.
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Motocykliści też czekają
na rewitalizację
Lipcowego dwudniowego Motorockowiska trudno nie uznać za udane.
Odbyło się w Rybniku po raz trzeci,
a po raz drugi w Niewiadomiu na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”.
21 lipca, drugiego dnia imprezy w motocyklowej paradzie ulicami miasta wzięło
udział blisko 320 motocykli różnego typu
oraz trójkołowców i oryginalnych samochodów. Na Ignacym, nie tylko dla zmotoryzowanych, zagrały dwa lubiane przez
nich zespoły – w piątek New Oberschlesien, a w sobotę Kobranocka.
– Impreza nam się rozkręca i powoli zaczyna nam na Ignacym brakować miejsca.
Ale jak miasto zrealizuje swoje plany i zostanie zrewitalizowana pozostała część
dawnej kopalni, to miejsce się znajdzie.
Jest nam potrzebne m.in. dla motocyklistów, którzy przyjeżdżają do nas z namiotami, a tych przybywa z roku na rok. Zagrały dwie dobre kapele i przy ich muzyce bawiło się naprawdę wiele osób – mówi jeden
z organizatorów Przemek Dorczak

– Przyjechaliśmy tu z Zabrza, większą
grupą, podobnie jak w ubiegłym roku. Bardzo przyjemna impreza. To dobre miejsce,
piękna sceneria; idealna dla koncertu Oberschlesien – powiedział nam Leszek Nowak (58 lat), który przyjechał do Niewiadomia na kawasaki vulcanie 900. Przyznaje, że prawo jazdy na samochód zrobił dopiero kilka lat temu, bo tak całe życie jeździł na motocyklu. Wszystko zaczęło się jeszcze w czasach nauki w technikum, gdy za pieniądze ze szkolnego stypendium kupił motorower Komar w wersji na pedały, a potem długo simson awo.
Podkreśla, że zawsze jeździ sam, nawet
wtedy, gdy w to samo miejsce zmierza
grupa znajomych. – Dla mnie motocykl to
styl życia – dodaje zabrzanin.
Jak to na takich zlotach bywa, w Niewiadomiu rozegrano kilka motocyklowych konkurencji i przyznano wyróżnienia dla posiadaczy najstarszych i najciekawszych motocykli.
(WaT)

Efektowna motocyklowa parada ulicami Rybnika była jednym z głównych punktów programu
Motorockowiska
Dla motocyklistów i nie tylko zagrała w Niewiadomiu Kobranocka
Zdjęcia Wacław Troszka

Robert Rybicki (ur. 1976) to jedyny w gronie finalistów rybnicki autor. Pochodzący z naszego miasta poeta i happener odważnie, awangardowo i prowokująco działa na pograniczu języka (który zdaje
się być za ciasny), próbując łączyć indywidualne doświadczenie podmiotu i spotkanie z otaczającym go
światem. Tytułowy menel ma w sobie wolność od
konwencji i norm; w tym sensie uosabia niedościgłe
dla wielu pragnienie bycia tylko sobą: „autonomicznym jestem/bez retoryki” – pisze Rybicki. Ceną za
to wyzwolenie jest wykluczenie ze strefy komfortu oraz względnej przewidywalności życia. Przywilejem – wnikliwsze i wrażliwsze przeżywanie swojego losu, nieskrępowane powinnościami i trudem zobowiązań, czyniące z niepewnej tymczasowości styl
bycia i swoistą élan vital.
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Jazz na pikniku,
piknik na jazzie
Piękna pogoda i piknikowa atmosfera, odbywający się po sąsiedzku
Rybnicki Zalew Dobrego Piwa z dodatkiem foodtrackowego jedzenia oraz
energetyczna muzyka – czegóż można chcieć więcej w sierpniowy weekend?
Wszystko to zapewniła XI edycja organizowanego przez Teatr Ziemi Rybnickiej
Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego, odbywająca się w idealnym
dla takiego wydarzenia miejscu, jakim jest teren Kampusu i pobliski park,
o czym świadczą tłumy, jakie się tam pojawiły.
ślił styl niektórych własnych kompozycji
jako gypsy-jazz, który publiczności bardzo się podobał. A potem sceną zawładnęli rybniczanie; z SSBB zaśpiewał Piotr
Tłustochowicz, coraz bardziej rozpoznawalny wokalista z naszego miasta. Młody
artysta świetnie odnalazł się w konwencji jazzowych standardów, które wymagają nie tylko dobrego głosu, ale i wyczucia tej muzyki, co publiczność wynagrodziła owacją. Tego samego wieczoru czujący niedosyt miłośnicy jazzu spotkali się
z festiwalowymi zespołami na jam session
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Ostatni dzień należał do wokalistów.
Z Jazz Band Ball Orchestra zaśpiewał
Amerykanin Stan Breckenridge, nie tylko
świetny w praktyce, ale i teorii, bo jest również doktorem muzykologii na jednym z kalifornijskich uniwersytetów, współpracuje
też z polskimi uczelniami. Koledzy z krakowskiego zespołu
pozwalają sobie mówić o nim „nasz Staś”,
co świadczy o ich silnych, artystycznych
związkach. BohateZdjęcia Wacław Troszka

Trzydniowy koncertowy maraton na
kampusowej estradzie rozpoczął rockowo-jazzowo-bluesowy zespół Sekcja
z Włoch, czarując dwoma żeńskimi głosami, szczyptą funky i swingu oraz sporą
dawką improwizacji. Bluesowe brzmienie
zaprezentował kolejny wykonawca, zespół
Forsal, któremu oryginalności nadaje wokal i gra na harmonijce ustnej lidera grupy
Jakuba Konieczko.
Drugiego dnia koncerty poprzedziła parada gospodarzy, czyli rybnickiego zespołu South Silesian Brass Band, któremu towarzyszyli aktorzy teatru Rondo, tancerze
zespołu Vivero z Teatru Ziemi Rybnickiej
i kolorowi szczudlarze, promując festiwal
muzyką, tańcem i słowem i zapraszając do
udziału w kolejnych koncertach. Na trasie od pl. Jana Pawła II, przez rynek aż do
kampusu do parady przyłączyło się sporo
osób, które mogły tu nie tylko posłuchać
muzyki, ale i coś zjeść oraz dokonać degustacji piwa w którymś z 12 stoisk małych browarów. A na scenie zaprezentował
się BS Ansamble (od nazwiska lidera Bartosza Smorągiewicza), grający efektownie tradycyjny jazz, często na bazie utworów klasycznych i z dodatkiem wielonarodowościowego folkloru. Sam lider okre-

rem ostatniego koncertu był inny amerykański artysta, przypomniany przez Wojciecha Myrczka z towarzyszeniem bigbandu FJT Orchestra w programie Tribute To Sinatra. Jeden z najbardziej obiecujących polskich wokalistów jazzowych wykonał niezapomniane utwory Franka Sinatry od „Blue Moon” poprzez „Cheek to cheek” aż do przeboju „New York, New York”,
a publiczności, mimo kilku bisów, wciąż
było mało. Może czekała na „My Way”? Jak
zapowiedziano, Wojciech Myrczek wróci
z Tribute To Sinatra do Rybnika już w listopadzie. W czasie jednej z przerw koncertu publiczność miała okazję wziąć udział
w konkursie czytania fragmentu gwarowej bajki pt. „Szczybny szczupok” Krzysztofa Olesia, a nagrodę w postaci bonu od
jednego z browarów otrzymała para, która brawurowo odczytała tekst z podziałem
na role. Jak mówił wiceprezydent Piotr Masłowski, bajka powstała w ramach promocji przez Forum Obywateli Rybnika pomysłu stworzenia osady rybackiej nad bocznym akwenem kąpieliska Pniowiec.
Dzięki temperaturze stworzonej przez
muzyków i tej na termometrze uczestnicy
festiwalu, który wpisał się już w kalendarz
letnich wydarzeń artystycznych, mogli się
poczuć w Rybniku jak w Nowym Orleanie,
kolebce tradycyjnego jazzu.
Wiesława Różańska

„Nasz Staś” – tak o Stanleyu Breckenridge’u
mówią koledzy-muzycy z Jazz Band Ball
Orchestra

Największe przeboje Franka Sinatry zaśpiewał
z towarzyszeniem FJT Orchestra Wojciech
Myrczek

36

Nr 8/566; sierpień 2018

Zalew rzemieślniczego piwa
W drugi weekend sierpnia w Kampusie odbył się II Rybnicki Zalew Dobrego
Piwa, czyli festiwal piw rzemieślniczych zwanych też z angielskiego
kraftowymi.
wej wystarczą dwa, trzy tygodnie, ale są gatunki, np. porter bałtycki, w przypadku których zajmuje to nawet dwa lata – mówi Janusz Šwach z Katowic, zwycięzca konkursu
dla piwowarów domowych. Na początku festiwalu na P.I.W.O., czyli Panel Interaktywnej
Wymiany Opinii zaprosiło miłośników piwa
Forum Obywateli Rybnika, a wśród dyskutantów znalazł się jego przedstawiciel wiceprezydent Piotr Masłowski.
– Debata o piciu alkoholu w miejscach
publicznych przyniosła kilka spostrzeżeń.
Po pierwsze picie alkoholu w Polsce zmienia się na lepsze, coraz mniej jest w przestrzeni publicznej osób w stanie upojenia.
Niestety wciąż wyższą kulturę picia osiąga się poprzez cenę. Im drożej, tym większa szansa na spokój wśród konsumujących. Brakuje w Polsce edukacji dotyczącej picia alkoholu, znajomości trunków i
zasad związanych z jego spożywaniem. W
świecie rozwijające się miasta starają się
tak przeorganizować przestrzeń publiczną
i organizować wydarzenia, by mieszkańcy
odchodzili od komputerów i mieli okazję się
spotykać. Czy się to podoba, czy nie – alkohol spożywany z kulturą i umiarem sprzyja
wspólnemu spędzaniu czasu dorosłych. Co
ważne – uczestnicy dyskusji nie propono-

Katowiczanin Janusz Šwach, zwycięzca konkursu dla piwowarów domowych, ze swoim kolejnym trofeum
wali zniesienia ograniczeń spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. To jeszcze
nie ten czas – komentuje Piotr Masłowski.
W czasie trzydniowego festiwalowego degustowania wybrano również najlepsze piwo Rybnickiego Zalewu Dobrego Piwa. Najwięcej, ponad 40 głosów
piwoszy otrzymało piwo „Narumi” z toruńskiego browaru Deer Bear, którego
można się było napić jeszcze przed jego
oficjalną premierą. To APA, czyli mocno
goryczkowe piwo z amerykańskich odmian chmielu z dodatkiem gruszki i zielonego pieprzu.
– Gościliśmy w Kampusie 12 browarów rzemieślniczych i jeden
multitap, czyli mobilny pub z
dużą liczbą kranów, przy czym
z każdego lano inne piwo. Piwa
kraftowe sprzedają się coraz
lepiej, bo coraz więcej osób
szuka czegoś innego, bardziej
wykwintnego niż koncernowe piwo w puszce – powiedział nam jeden z organizatorów Leszek Gaszka z browaru Brewera.
Po sąsiedzku na plenerowej
scenie odbywał się doroczny
Festiwal Jazzu Tradycyjnego i
trudno nie zauważyć, że obie
imprezy znakomicie się uzupełniały. Były też „futertraki”.
(WaT)
Zdjęcia Wacław Troszka

Po raz drugi z trudami organizacji festiwalu zmierzył się jego pomysłodawca – rybnicki browar kontraktowy Brewera, który od jakiegoś czasu jest gospodarzem kawiarenki funkcjonującej w Galerii
Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej.
Dla przeciętnego piwosza pijącego na co
dzień najpopularniejsze polskie piwa puszkowe, gatunkowe nazwy poszczególnych
rodzajów piw produkowanych przez małe,
często restauracyjne browary brzmią zapewne jak zaklęcia czarnoksiężnika, z ich
smakami bywa podobnie. Liczba miłośników takich piw jednak stale rośnie, podobnie jak liczba domowych piwowarów i małych browarów.
W czasie festiwalu odbyły się m.in. interesujące dyskusje, degustacje i konkurs
dla piwowarów domowych. Punkty przydzielali piwosze degustujący wystawione
do konkursu piwa.
– Kiedyś zobaczyłem pokaz warzenia piwa
i wciągnęło mnie to bez reszty. Na początku warzyłem w domu, ale rodzina nie potrafiła znieść specyficznego zapachu, który ja
uwielbiam, więc dziś robię to w garażu. Przywiozłem tu kilka moich piw, m.in. witbeera,
uwarzonego z belgijskiej pszenicy z miętą.
Na sporządzenie piwa z pszenicy podstawo-

12 browarów w jednym miejscu.
Miłośnicy piw o różnych smakach
musieli być usatysfakcjonowani
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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XXXIII Dni
Muzyki Organowej
i Kameralnej

33. edycja Dni Muzyki Organowej
i Kameralnej, czyli sześć muzycznych
spotkań w trzech rybnickich
świątyniach oraz w Teatrze Ziemi
Rybnickiej, gdzie 25 września podczas
koncertu finałowego zagra polskie trio akordeonowe Motion
Trio.

W trakcie sześciu wrześniowych dni: 4, 11, 16, 18 oraz dwukrotnie 25
września, melomani będą mogli wysłuchać organowych brzmień w wykonaniu cenionych organistów i kameralistów z Polski, Francji, Austrii i Niemiec oraz będących na początku swej artystycznej drogi młodych muzyków z Rybnika i Gliwic. Występy solistów, orkiestry kameralnej Państwowej
Szkoły Muzycznej z Gliwic, zespołu Classic Ensamble oraz uczniów i absolwentów klasy organów Elżbiety Włosek-Żurawieckiej i Stanisława Pielczyka z rybnickiej szkoły muzycznej im. Braci Szafranków zwieńczy koncert zespołu Motion Trio, który w swych kompozycjach z powodzeniem łączy muzykę wschodnioeuropejską z precyzją klasycznych kompozytorów. Założona
przed dwudziestu laty grupa przeszła swą artystyczną drogę od występów
na ulicach Europy po największe sale koncertowe na świecie, m.in. nowojorską Carnegie Hall. 25 września o godz. 19 Motion Trio usłyszymy w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Szczegółowy program Dni na str. 39.
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XXXIII Dni Muzyki Organowej
i Kameralnej
PROGRAM
• wtorek 4 września, godz. 18.45 – kościół Matki Bożej Bolesnej (Śródmieście): Andre Siekierski (Francja) – organy i Paulina Tkaczyk (Kraków) – klawesyn
• wtorek 11 września, godz. 19 – kościół św. Józefa Robotnika (Smolna): Michał Duźniak (organy) i orkiestra kameralna
Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach pod dyrekcją Andrzeja Rosoła
• niedziela 16 września, godz. 19 – bazylika św. Antoniego
(Śródmieście): koncert zespołu Classic Ensamble w składzie:
Gabriela Ciołek-Sitter (sopran), Barbara Śrubarz (flet), Aleksandra Stopa (wiolonczela), Elżbieta Włosek-Żurawiecka (pozytyw), Helga Sambs (flet prosty) i Stanisław Pielczyk (improwizacje organowe)
• wtorek 18 września, godz. 19 – kościół św. Józefa Robotnika
(Smolna): recital organowy Hansa-Jurgena Kaisera z Niemiec
• wtorek 25 września, godz. 10 – kościół Matki Boskiej Bolesnej (Śródmieście): koncert „Dzieci – dzieciom” z udziałem
uczniów i absolwentów klasy organów Elżbiety Włosek-Żurawieckiej i Stanisława Pielczyka ze szkoły muzycznej im. Braci
Szafranków oraz chóru Dominanta pod dyrekcją Joanny Glenc
• wtorek 25 września, godz. 19 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert finałowy w wykonaniu zespołu Motion Trio

Voo Voo w Kampusie
Występ jednego z najpopularniejszych i najbardziej oryginalnych
zespołów funkcjonujących na polskiej scenie rockowej. Grupa ze
świetnym skutkiem łączy rock z jazzem i folkiem z różnych stron
świata. Założycielem powstałego w 1985 roku Voo Voo jest Wojciech Waglewski, kompozytor, gitarzysta, wokalista i autor wyjątkowych, metaforycznych tekstów. W 2017 roku zespół wydał
swą najnowsza płytę pt. „7”, na której znalazło się zaledwie siedem utworów, z których każdy nosi tytuł kolejnego dnia tygodnia.
Koncert na plenerowej estradzie w Kampusie przy ul. Rudzkiej 13
odbędzie się w ramach Festiwalu z Ikrą, a poprzedzą go występy zwycięzców konkursu „Zagraj przed... Voo Voo”, czyli zespołów: Trans Sfer, Znaki Czasu i Projekt 87.
8 września sobota, godz. 19 (od godz. 17 występy laureatów konkursu)

Retro Piknik
Interesująco zapowiada się ostatni w tym roku, wrześniowy
piknik w Kampusie. Muzyka i taniec w stylu lat dwudziestych
ubiegłego wieku, pchli targ, warsztaty: tańca i tworzenia kapeluszy retro oraz zabawa przy muzyce zespołu Zawiało Retro Projekt to tylko część atrakcji niedzielnego spotkania w plenerze. Organizatorzy: Instytut Społeczny „Silesia”, stowarzyszenie Uwagi
w ARTe, Port Sztuki i Teatr Ziemi Rybnickiej zachęcają uczestników zabawy do założenia strojów retro. Piknik przygotowany
w ramach Festiwalu z Ikrą.
9 września niedziela, godz. 10

Frida. Życie Sztuka Rewolucja
Pierwszy polski spektakl teatralny inspirowany życiem i twórczością słynnej meksykańskiej malarki Fridy Kahlo, której 110.
rocznicę urodzin obchodzono na całym świecie w 2017 roku.
Wzruszająca opowieść o życiu i miłości, zmaganiu z chorobą
i walce o artystyczną niezależność. Wielkie emocje, namiętność,
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

porywająca muzyka oraz obrazy inspirowane twórczością Fridy
Kahlo, czyli przejmujący monodram Martyny Kliszewskiej, pochodzącej z Radlina aktorki i malarki.
21 września piątek, godz. 19

Universe
„Tacy byliśmy”, czyli złote przeboje zespołu Universe. Koncert
grupy, której szczyt popularności, wtedy jeszcze jako duetu, przypadł na przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od debiutu podczas festiwalu w Opolu w 1983 roku
Universe nieprzerwanie koncertuje i wydaje nowe płyty. Obecnie
zespół tworzy sześciu muzyków, wśród których jest jego współzałożyciel Henryk Czich.
22 września sobota, godz. 19

Piaskowy Wilk
Najnowszy spektakl dla dzieci w wykonaniu Śląskiego Teatru
Lalki i Aktora „Ateneum” z Katowic. Sceniczna wersja opowiadań szwedzkiej pisarki Asy Lind to opowieść o urokliwych, zabawnych i pełnych fantazji przygodach Karusi i wymyślonego przez
nią przyjaciela – Piaskowego Wilka, który w mądry, pozbawiony
moralizatorstwa sposób pomaga dziewczynce odkrywać świat.
Przedstawienie rozgrywa się na kilku płaszczyznach, łącząc lalki, żywy plan i projekcje multimedialne.
23 września niedziela, godz. 16

Złodziej
Spektakl komediowy w znakomitej obsadzie, który na scenie TZR
zostanie wystawiony dwukrotnie. Tytułowy złodziej to brawurowo
zagrany przez Cezarego Żaka opryszek, który przyłapany na gorącym uczynku okazuje się człowiekiem z fantazją, dobrze znającym
ludzką psychikę. Jego „wizyta” w domu za miastem wywraca do
góry nogami wzajemne relacje mieszkańców. „Złodziej” to świetna
zabawa, błyskotliwe żarty, zaskakujący finał oraz gwiazdorska obsada, bo obok Cezarego Żaka na scenie zobaczymy Izabelę Kunę,
Renatę Dancewicz, Rafała Królikowskiego i Leszka Lichotę.
29 września sobota, godz. 16 i 19		
(D)

Spotkanie
ze Szczepanem Twardochem

Zanim na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej zostanie wystawiona
adaptacja bestsellerowej śląskiej powieści Szczepana Twardocha „Drach”, z jej autorem będzie można się spotkać osobiście 27
września o godz. 17 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rybniku przy ul. Szafranka.
Spotkanie poprowadzi dziennikarka TVP Katowice Marianna Dufek
w oprawie muzycznej zespołu Chwila Nieuwagi, który ma swój wkład w realizację spektaklu. Przypomnijmy, że „Drach” to opowieść o losach dwóch
śląskich rodzin z wątkami tyczącymi Rybnika, a adaptacja sceniczna jest
przygotowywana wspólnymi siłami Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach i Teatru Ziemi Rybnickiej pod patronatem naszego miasta. Po „Morfinie” (Teatr im. Wyspiańskiego w Katowicach) i „Królu” (Teatr
Polski w Warszawie) „Drach” jest trzecią adaptacją teatralną prozy Twardocha. Przedstawienie przedpremierowe (20 października o godz. 18)
i prapremiera (21 października, godz. 18) „Dracha” odbędą się w TZR w ramach Rybnickich Dni Literatury, w adaptacji i reżyserii dyrektora katowickiej sceny Roberta Talarczyka, z muzyką młodego rybnickiego kompozytora Piotra Kotasa, członka zespołu Chwila Nieuwagi.
(r)
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Kalejdoskop kulturalny
Sabina Horzela-Piskula

FOCUS NA ZAKĄTKI. Barbara Kowalczyk ustawiła sztalugi przed antykwariatem „Pod manekinem”,
Anna Cyran-Polnik w pasażu przy Art Cafe, a Anna Lepiarczyk przed tężnią na Paruszowcu – 18 malarzy
z rybnickiego Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” wzięło udział w czerwcowym plenerze „Zakątki Rybnika” zorganizowanym przez Teatr Ziemi Rybnickiej. – W ramach dni miasta artyści tworzyli „na żywo”
w przestrzeni Rybnika i pokazali go z różnych perspektyw – mówił dyrektor TZR Michał Wojaczek 29 czerwca
podczas otwarcia wystawy „Zakątki Rybnika”, którą do końca lipca można było oglądać w „Galerii w Galerii”
w Focusie. Od roku pieczę nad nią sprawuje TZR, a dotychczas swoje prace wystawiali tam wyłącznie fotograficy. – Rybnik jest bardzo wdzięcznym tematem do malowania, bo jest bardzo zielony. Ta praca powstała
na terenie „Juliusza”, gdzie zobaczyłam tę wieżyczkę, która mnie zainspirowała – opowiada o plenerze Halina Hefele z Żor, która dopiero od roku pracuje w grupie Oblicza, prowadzonej od 38 lat przez artystę malarza
Mariana Raka. – Zszedłem schodami z teatru i zobaczyłem ten widok. To mój pierwszy obraz w plenerze, bo
wolę spokój i zacisze pracowni, a maluję z przerwami od czasu młodości i od zawsze pod okiem mistrza Mariana Raka i zawsze w poniedziałek, bo wtedy wszystko się zaczyna i rodzą się nowe pomysły – mówi Andrzej
Dyrcz z Boguszowic, który jako jedyny namalował fragment miasta w czarno-białych kolorach.

Kulturalnym skrótem
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w 70 przyrodniczych zdjęć z lat 20022016, nadesłanych na cykliczny
konkurs fotograficzny organizowany przez Muzeum Historii Naturalnej
w Londynie, będzie można oglądać
na wystawie „Fotografia dzikiej przyrody” w rybnickim muzeum. Corocznie na konkurs wpływa prawie 50 tys.
zdjęć zawodowych fotografów i amatorów z ponad 90 krajów, których łączy fascynacja naturalnym pięknem
przyrody. Organizatorem wystawy
w Polsce jest Agencja Zegart, a wernisaż wystawy „Fotografia dzikiej
przyrody 2002-16” odbędzie się
w rybnickim muzeum 4 września o
godz. 17.

Soyką oraz w przygodowym telewizyjnym show „Fort Boyard”. Damian,
z wykształcenia ślusarz-mechanik,
jest muzycznym samoukiem. Przełomowy był dla niego rok 2011 i wykonany na ślubie siostry utwór „Hallelujah”, który trafił do internetu. Rok
później Damian zadebiutował singlem
„Niewinni niedoskonali”. Dziś, po sześciu latach przerwy, wraca z kolejnym autorskim singlem zatytułowanym „Kochaj”. Damian od lat mieszka w Warszawie i rybniczanie rzadko
mają okazję go oklaskiwać – cztery
lata temu na zaproszenie stowarzyszenia Oligos wystąpił przed rybnicką publicznością podczas wręczenia
nagród najlepszym wolontariuszom
w mieście.

w Piosenka „Kochaj” w wykonaniu rybniczanina Damiana Maliszewskiego
znalazła się w „poczekalni” listy przebojów radiowej Trójki. Teledysk do
utworu nakręcono na Malcie, a słowa
i muzykę napisał pochodzący z Boguszowic wokalista, który ma za sobą
udział w programie TVP 2 „Szansa
na sukces” (2008) ze Stanisławem

w Boguszowickie podwórka pomiędzy
blokami stały się miejscem wakacyjnych zajęć dla dzieci. Plenerowo-podwórkowe zabawy, animacje i warsztaty zorganizował dla najmłodszych
spędzających wakacje w mieście Dom
Kultury w Boguszowicach. Twórcze place zabaw powstały 9 sierpnia
przy ul. Wazów (w pobliżu SP nr 18),

Sabina Horzela-Piskula

ALE CYRK. Teatr pachnący świeżo skoszoną trawą? Scena na arenie cyrkowej, a obok aktorów
akrobaci na trapezie? Czemu nie! – Kilka lat temu, będąc w Warszawie w ramach projektu Teatr Polska,
w którym boguszowicka placówka uczestniczy od 10 lat, usłyszałam o spektaklu „Pippi Pończoszanka”
granym w namiocie cyrkowym. Wtedy zamarzyłam, żeby zawitał on również na nasze osiedle – mówi
Izabela Karwot, dyrektorka DK w Boguszowicach. Marzenie spełniło się 8 sierpnia, kiedy to na skwerze w pobliżu placu targowego i kładki łączącej dwie boguszowickie dzielnice – Boguszowice Osiedle
i Boguszowice Stare, w cyrkowym namiocie ponad 300, głównie młodych widzów obejrzało objazdowy
spektakl „Pippi Pończoszanka”. Wyprodukowały go wspólnie Teatr Pinokio z Łodzi i warszawski Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, który w 2011 roku odkupił namiot od właściciela cyrku Bojaro. Odtąd w każde wakacje w ramach programu „Lato w teatrze” trupa rusza w objazd po Polsce. Do
tej pory odwiedzili ponad 60 miejscowości. 7 i 8 sierpnia gościli w Boguszowicach, a pierwszego dnia
pobytu aktorzy Teatru Pinokio zorganizowali dla 60 dzieci warsztaty teatralno-akrobatyczne. Odbył
się również korowód ulicami dzielnicy i koncert zespołu Bura Kura, który zagrał też podczas spektaklu
o przygodach rudej dziewczynki obdarzonej sporą fantazją i jeszcze większą siłą.

10 sierpnia obok boiska na terenie
Osiedla Południe, 13 sierpnia przy ulicy Patriotów, a 14 sierpnia na placu
przed DK Boguszowice. Dwugodzinne popołudniowe animacje cieszyły
się sporym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Nic dziwnego, można
było poleżakować, zajrzeć do kącika
gier planszowych, stworzyć łapacze
snów i nauczyć się żonglerki.
w 14 lipca, podczas ceremonii w Los
Angeles rozdano nagrody Young Artist Awards. Przyznawane od blisko
czterdziestu lat statuetki są odpowiednikiem filmowych Oscarów dla
najmłodszych aktorów. Wśród laureatów „dziecięcego Oscara” znalazł
się ośmioletni Brytyjczyk, Jonah Paull,
który zagrał w krótkometrażowym filmie „Last Day of Summer”. Film powstał w Wielkiej Brytanii, ale wyprodukowała go Adriana Kulig, rybniczanka mieszkająca w Londynie. Więcej
o filmowym sukcesie pani Ady oraz
jej polsko-brytyjskiej ekipy filmowej
w jednym z kolejnych wydań „GR”.
(S), (D)
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Złote Gody

Duety na medal

– Cierpliwość i zrozumienie –
radzi Waleria Ryszka. – Tolerancja
i wyrozumiałość – dodaje Maria
Maciejewska. Obie panie doskonale
wiedzą, jaki jest przepis na szczęśliwe
małżeństwo – 18 czerwca w siedzibie
Przygody ze swoimi mężami
świętowały jubileusze Złotych
Godów. Tego dnia uroczystość
50-lecia małżeństwa obchodziło
tam osiem rybnickich par.

– Mąż przez 25 lat był radnym, więc ciągle
nie było go w domu. Musiałam przejąć jego
obowiązki, ale wszystko jakoś się nam dobrze
układało – mówi pani Waleria o swoim mężu
Henryku Ryszce, cenionym samorządowcu
z Niedobczyc. Wciąż drzemie w nim społecznikowska dusza, więc teraz udziela się w Rybnickiej Radzie Seniorów i oczywiście w Radzie
Dzielnicy Niedobczyce, jest związany z rybnickim Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa i szefuje wspólnocie mieszkaniowej. Ponad pół wieku temu pan Henryk
razem z kolegami ze szkoły poszedł na dancing do niedobczyckiej Mimozy. – Poznaliśmy
się w tańcu i całe życie tańczymy tak jeden
obok drugiego – śmieje się pani Waleria, która
na ślubie miała na sobie białą sukienkę za ko-

lana, a w dłoniach bukiet biało-różowych róż. – Jesteśmy z sobą już
50 lat. To szmat czasu, a ja czuję
się tak, jakby to było wczoraj. Życie
bardzo szybko przemija i szkoda, że nie udało
się nam włożyć kija w jego szprychy, by nieco
je zatrzymać – mówi Henryk Ryszka. Małżonkowie doczekali się dwóch synów i czworga
wnucząt – najstarsza wnuczka ma 20 lat, najmłodszy wnuk – cztery latka.
– Zauroczyła mnie uroda i charakter mojej
przyszłej żony – wspomina Włodzimierz Maciejewski, który przez ponad 40 lat pracował
w rybnickim Pebrowie. W czasie jednej z zakładowych wycieczek do Wisły poznał panią
Marię. – Śpiewałam wtedy w zespole i pewnie oczarowałam go swoim występem – mówi
z uśmiechem Maria Maciejewska. Równie romantyczna jest historia miłości jej rodziców.
– Moja mama była Włoszką, a ojciec służył w
wojsku Andersa. Poznali się i wzięli ślub we
Włoszech, a na przyjazd do kraju musieli dostać specjalną zgodę. Urodziłam się w Rydułtowach. Niestety, to były takie czasy, że rodzice nie dostali już zezwolenia na wyjazd z Polski – wspomina Maria Maciejewska, była kadrowa w rybnickiej Kolumnie Transportu Sanitarnego. Do ślubu szła w długiej sukni uszytej z
włoskiego materiału przysłanego przez ciocię,
w podwójnym welonie ¾ i z bukietem modnych wówczas białych goździków, o które po-

starał się pan Włodzimierz. Para wychowała
córkę i syna, a dziś dumni są z jednej wnuczki. – 50 lat się uzupełniamy. Współpraca musi
być! – zapewnia Włodzimierz Maciejewski.
– Świętujemy dziś państwa miłość,
zaangażowanie i oddanie drugiej osobie.
Pół wieku temu każdy z was przyrzekł coś
ważnego i tego przyrzeczenia dotrzymał
– zauważyła Angelika Naczyńska-Lyp,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który
zorganizował uroczystość Złotych Godów
dla 12 małżeństw. 18 czerwca w siedzibie
Pr zygo d y, k t óre j m ł o d z i w y konawcy
tradycyjnie uświetnili tę uroczystość, pojawiło
się osiem jubileuszowych par: Wanda
i Stanisław Adamcowie, Gabriela i Jan
Aurigowie, Teresa i Krystian Dydynowie,
Irena i Hubert Figasowie, Teresa i Józef
Kordułowie, Anna i Stanisław Kubinkowie,
Maria i Włodzimierz Maciejewscy, Waleria
i Henryk Ryszkowie (nieobecni: Joanna
i Ireneusz Chojeccy, Elfryda i Franciszek
Glencowie, Teresa i Andrzej Jureczkowie
oraz Teresa i Jeremi Malinowscy).
Złotym małżonkom medale za długoletnie
pożycie małżeńskie przyznane im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę wręczył prezydent
Rybnika Piotr Kuczera, który dziękował jubilatom za piękny przykład tworzenia więzi rodzinnych, umacniających całą rybnicką wspólnotę.
(S)

Zdjęcia: Wacław Troszka

Na zdjęciu od lewej: Teresa i Józef
Kordułowie, Maria i Włodzimierz
Maciejewscy, Anna i Stanisław
Kubinkowie oraz Waleria i Henryk
Ryszkowie

Na zdjęciu od lewej: Wanda i Stanisław
Adamcowie, Gabriela i Jan Aurigowie,
Irena i Hubert Figasowie oraz Teresa
i Krystian Dydynowie.
Na zdjęciach również prezydent Piotr
Kuczera i kierownik USC Angelika
Naczyńska-Lyp
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Rynkowy Nepomucek
Dla upamiętnienia ważnych wydarzeń, na cześć ludzi i bogów – od najdawniejszych czasów usypywano
kopce, stawiano kolumny, piramidy, łuki triumfalne, obeliski, figury i pomniki. Budowle te były również
elementem dekoracyjnym. W Rybniku nie ma oczywiście tak wielu figur i pomników jak w Rzymie, Wiedniu
czy Krakowie, ale spośród tych, które są, najbardziej wtopione w panoramę miasta są dwie figury św. Jana
Nepomucena. Jedna stoi dzisiaj przed kościołem Matki Boskiej Bolesnej, a druga na rybnickim rynku.
Rybniczanie chcieli mieć jednak
nadal figurę świętego na rynku.
Jednak wtedy burmistrz Antoni Żelasko był zajęty budową
kaplicy św. Antoniego u zbiegu ulicy Żorskiej i Mikołowskiej,
zaś kasa miasta po ukończeniu
nowego ratusza świeciła pustkami. Nie było więc stać władz
miasta na budowę rynkowej kaplicy dla drewnianej figury św.
Jana. Problem ten pomógł rozwiązać hrabia Strachwitz. Zabrał on drewnianą figurę, a w zamian podarował Rybnikowi kamienną rzeźbę św. Jana Nepomucena. Figurę przewieziono
z J a s t r z ę b i a d o R y b n i ka
i w 1 8 2 3 ro k u u s t a w i o no na środku rynku, twarzą
w kierunku ulicy Raciborskiej.
W tym miejscu figura stała w latach 1823-1940. Podczas drugiej wojny światowej hitlerowChoć św. Jan Nepomucen jest w Rybcy usunęli figurę świętego na
niku i na całym Śląsku bardzo popularskwer za kościół Matki Boskiej
ny, to jednak kupienie pamiątkowej fiBolesnej, a w czasach PRL nie
gurki tego świętego graniczy z cudem
pozwolono jej powrócić na swoje dawne miejsce. Stało więc przy Starym Kościele dwóch św. Janów
Nepomucenów. Niezadowolony z tego ks. Eryk Twardzik, tamtejszy
proboszcz w latach 1957-1984, tymczasowo „przechrzcił” rynkowego św. Jana Nepomucena na bł. Jana Sarkandra. Za kościołem figura świętego przetrwała zapomniana do 1993 roku. Wtedy na koszt
władz miasta została odrestaurowana i znów jako św. Jan NepomuZdjęcie rybnickiego rynku z około 1900 roku, pokazujące
cen powróciła na odnowiony ryówczesne usytuowanie figury Nepomucka. Stojąca przed
nim kamienna fontanna jest dzisiaj na skwerze przed
nek, wieńcząc nowo wybudowaną
Urzędem Miasta Rybnika
fontannę. Dokładnie stało się to po
53 latach „wygnania” w czwartek
23 czerwca 1993 roku o godzinie
13.09. I tak jest do dzisiaj. Rybnicki rynkowy Nepomucek wrósł więc
głęboko w pejzaż centrum Rybnika
i spełnia podobną funkcję, jak Syrenka na Rynku Starego Miasta w
Warszawie czy Neptun na Rynku
w Gliwicach.
Tekst, zdjęcie i fotokopia:
Marek Szołtysek

Na początku jednak dwa słowa o św. Janie Nepomucenie. Żył
w latach 1350-1393. Był czeskim księdzem, pełniącym wysoki
urząd u arcybiskupa praskiego Jana z Jensztejnu. Kiedy jednak arcybiskup popadł w konflikt z królem czeskim Wacławem IV Luksemburgiem, Nepomucen stał się kozłem ofiarnym tego sporu. Król,
mszcząc się na arcybiskupie i szukając przeciwko niemu rzekomego dowodu zdrady, kazał schwytać jego powiernika, czyli Nepomucena, którego po torturach, ledwie żywego wrzucono z mostu Karola w Pradze do rzeki Wełtawy. Wtedy spontanicznie Nepomucena uznano świętym. W dziejach Śląska żaden święty nie cieszył się
tak wielkim kultem jak św. Jan Nepomucen. Zwie się go po śląsku
„Świyntym Jonym Nepomuckiym” albo w skrócie „Nepomuckiym”.
Przyczyną tej gigantycznej popularności była nie tylko bliskość ziem
czeskich i śląskich, ale też związki polityczne obu krain. Do dzisiaj
jeszcze zachowało się na Śląsku kilkaset figur tego świętego. I właśnie dwa takie Nepomucki stoją w centrum Rybnika.
Starsza z tych figur została wykonana przez raciborskiego rzeźbiarza Jana Melchiora Oesterreicha. Ufundował ją „pan na Rybniku” hrabia Karol Ferdynand Węgierski. Figura świętego otoczonego
aniołami stoi na wysokim cokole z balustradą, na którym pierwotnie
umieszczony był herb Węgierskich. Najpierw w latach 1728-1806
figura ta stała przed rybnickim zamkiem (dzisiejszy sąd rejonowy
u zbiegu ulic Młyńskiej i Hallera). W 1806 roku figurę sprzed sądu
przeniesiono na plac przed nowo wybudowany kościół Matki Boskiej Bolesnej, gdzie stoi ona do dnia dzisiejszego.
My jednak dzisiaj zajmiemy się głównie figurą św. Jana Nepomucena z rybnickiego rynku. Historia tej późnobarokowej kamiennej rzeźby jest dosyć skomplikowana. Otóż w latach 1736-1823 stała ona
przed zamkiem w Jastrzębiu-Zdroju. W 1822 roku w Rybniku wybudowano nowy ratusz (dzisiaj muzeum i Urząd Stanu Cywilnego), zaś
w następnym roku przystąpiono do wyburzenia bardzo zniszczonego już starego drewnianego ratusza stojącego na środku rynku oraz
przylegającej do niego kapliczki z również drewnianą figurką św. Jana.
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Wielki album Rybnika

(cz. 162)

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia
przedstawiające dzieje Rybnika i losy rybniczan na
przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana
fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dysku
sję z Czytelnikami na temat przedstawionych 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 przynosze
nia do redakcji starych zdjęć będących świadkami mi

nionych czasów. Najbardziej interesujące zamieścimy
w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku, za
płacimy 10 zł. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo
„Śląskie ABC”z Rybnika. Za powierzone nam zdjęcia
dziękujemy!

Przerywamy dociekanie na temat apteki Mariańskiej w dawnym Rybniku na
rogu Rynku i ul. Rynkowej. Zostaliśmy na
ten temat zasypani przeróżnymi informacjami i trzeba to wszystko uporządkować
i potwierdzić.

sto lat temu. Nie wiemy niestety, kto został ujęty na fotografii ani gdzie ten stadion lekkoatletyczny w Rybniku był. Jedno jest tutaj pewne – jest to zdjęcie pochodzące z rybnickiej szuflady i zrobiono
go na przedmieściu Rybnika. Na zdjęciu
są też rybniczanie. I dodatkowo niezwykłą osobą musiał być autor tego zdjęcia.
Uchwycił on bowiem skaczącego o tyczce w ruchu. To wielki wyczyn, bo daw-

ne aparaty fotograficzne nie miały szybkiej migawki, a takie oto dynamiczne ujęcie świadczy albo o wielkim szczęściu fotografa, albo o jego wyjątkowym wyczuciu aparatu. Czekamy zatem na informacje od Czytelników na temat tego pięknego zdjęcia. I jeszcze dodajmy, że jest ono
w złym stanie technicznym, ale i tak to,
co widzimy, jest już po rekonstrukcji obrazu.

Zdjęcie 162:
Tymczasem przedstawiamy niezwykle
ciekawe zdjęcie, zrobione przynajmniej

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

162

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

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

Dyskusyjny Klub Książki, działający przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, zaprasza na spotkania poświęcone rozmowom o literaturze. Lekturami na wrzesień są „Kolej podziemna” Colsona Whiteheada oraz „Carte Blanche” Jacka Lusińskiego.
Pierwsze ze spotkań zaplanowano na 19 września o godz. 17 (biblioteka główna, ul. Szafranka
7), a jej tematem będzie uhonorowana Nagrodą
Pulitzera 2017 i National Book Award 2016 powieść Colsona Whiteheada pt. „Kolej podziemna”.
Książka prezentuje gatunek fikcji historycznej i opowiada o losach Cory – niewolnicy w amerykańskiej plantacji bawełny, która decyduje się na ucieczkę. Tytułowa kolej podziemna oznacza
sieć przerzutowo-ratunkową dla czarnych niewolników. Tworzy ją
skomplikowany i ryzykowny system powiązań – miejsc, kryjówek,
tajnych szlaków, przewodników i osób zaangażowanych w ruch
abolicjonistyczny. W warstwie fabuły opowieść oddaje ducha tamtych wydarzeń i czasów, w warstwie
interpretacji jest refleksją nad źródłami zła i przemocy, którym
tak łatwo ulega człowiek. Inną, choć nie mniej ważną tematykę, porusza druga z proponowanych lektur.
20 września o godz. 16 (filia nr 2, ul. Zebrzydowicka 30)
omawiana będzie książka Jacka Lusińskiego „Carte Blanche”.
Opowieść inspirowana rzeczywistymi zdarzeniami, przedstawia
losy oddanego swej pracy nauczyciela, który ukrywa stopniową
utratę wzroku, bo nie chce stracić ukochanej pracy z młodzieżą. Autor jest także reżyserem filmu pod tym samym tytułem.
Zapraszamy do lektury i dyskusji!
(m)
3 września, godz. 19
SICARIO 2: SOLDADO

Produkcja: USA 2018, akcja/thriller,
122 min, reż.: Stefano Solima, obsada:
Josh Brolin, Benicio del Toro, Catherine Keener.
Sequel „Sicario” jednego z najlepszych
i najbardziej wstrząsających thrillerów
roku 2016. Matt i Alejandro powracają na pogranicze amerykańsko-meksykańskie, by dopaść Carlosa Reyesa, narkotykowego barona, który trudni się także przemytem broni dla terrorystów. To,
co miało być szybką i stosunkowo prostą misją, wkrótce przeradza się w prawdziwą wojnę.

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

Program działalności na wrzesień
• 3.09 (poniedziałek), godz. 10: dyżur
• 20.09 (czwartek), godz. 11:
prawniczy mec. Gerard Kuźnik
Warsztaty – stres długotrwały cz. II
• 25.09 (wtorek), godz. 16: Halo! Ryb• 4.09 (wtorek), godz. 12: spotkanie linik – „Jeszcze w zielone gramy” (werderów grup programowych
nisaż wystawy grupy plastycznej Im• 6.09 (czwartek), godz. 11: Warsztaty –
presja)
stres długotrwały cz. I (w ramach projektu „Stawiam na siebie”)
• 27.09 (czwartek), godz. 11: Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
• 13.09 (czwartek), godz. 11: „Seniorze,
– aula Politechniki Śląskiej
bądź świadomym konsumentem” –
stowarzyszenie Dogma
• 29.09 (sobota): Uniwersjada – Świętochłowice (zapisy u dyżurnych)
• 17.09 (poniedziałek), godz. 10: dyżur
prawniczy – mec. Gerard Kuźnik
• 30.09 (niedziela), godz. 14: Kościół
akademicki – msza św. w intencji
• 18.09 (wtorek), godz. 12.30: piknik (szczegóczłonków UTW
ły na tablicy ogłoszeń, zapisy u dyżurnych)
Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym tematem,
pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń, tylko dla członków UTW Rybnik

10 września, godz. 19
Człowiek, który zabił
Don Kichota

Produkcja: Hiszpania, Belgia, Portugalia,
Wielka Brytania, 2018, komedia, 132 min,
scen. i reż.: Terry Gilliam, obsada: Adam
Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård.
Znudzony reżyser reklam zostaje wysłany na plan filmowy do Hiszpanii. Na skutek zaskakującego zbiegu wydarzeń trafia do małej wioski, gdzie jeden z mieszkańców żyje w przekonaniu, że jest…
Don Kichotem. Obu bohaterów połączy
wkrótce seria zwariowanych przygód,
które jednemu z nich pozwolą przewartościować swoje życie, a drugiemu zrealizować pozornie nierealne marzenia.

Poniedziałkowe seanse dla starszych i młodszych wielbicieli dobrego kina.
Projekcje rozpoczynają się o godz. 13, bilety w cenie 8 zł.
• 3 września – Kształt wody (fantasy, reż. Guillermo
del Toro, 2017)
• 10 września – W czterech ścianach życia (dramat,
reż. Philippe Van Leeuw, 2017)
• 17 września – Tully (komedia, reż. Jason Reitman, 2018)
• 24 września – Pani szuka pana (komedia, reż. Sigrid
Hoerner, 2014)
17 września, godz. 19
Lato

24 września, godz. 19
Dogman

Produkcja: Rosja, Francja, 2018, obyczajowy, 126 min, reż.: Kiriłł Sieriebriennikow, obsada: Teo Yoo, Irina Starszenbaum, Roman Bilyk.
Lato 1981. Leningrad żyje rockiem ze
szmuglowanych z Zachodu płyt. Mike
jest gwiazdą undergroundowej sceny
muzycznej i królem klubu rockowego,
gdzie młodzież ma przykazane słuchać
koncertów na siedząco i w ciszy. Wiktor
dopiero zaczyna, ma talent, przyciągającą wzrok urodę i pisze świetne teksty.
Tych dwóch połączy nie tylko miłość do
muzyki, ale i do Nataszy, mądrej i pięknej żony Mike’a.

Produkcja: Francja, Włochy, 2018, dramat, 102 min, scen. i reż.: Matteo Garrone, obsada: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano.
Marcello, lubiany przez całe miasteczko, spokojny, wiecznie uśmiechnięty psi
fryzjer, kochający ojciec kilkuletniej córki i okazjonalny handlarz kokainą zostaje
wciągnięty w mafijne porachunki i postanawia zawalczyć o swoją godność. Musi
odgryźć się miejscowemu osiłkowi, który traktuje go jak marionetkę i obmyśla
nieoczekiwaną zemstę.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl; Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1. Miesięczne
karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją. Cennik wejściówek: karnet
– 39 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł.
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Żużlowcy w play-offach

W meczu z łotewskim Lokomotivem żużlowcy ROW-u pokazali, że na krótko
przed rundą finałową są w
całkiem dobrej dyspozycji

Rozgrywany ze względu na wymogi telewizji
o nienormalnej jak na lato i wakacje porze mecz
z Łotyszami (początek o godz. 14.30; dotkliwy
upał; brak telewizyjnych kamer, bo dla Polsatu
Sport był to mecz rezerwowy) przyniósł kilka ciekawych wyścigów. Kibiców (blisko 8,5 tys.) najbardziej ucieszyła skuteczna jazda pary Mateusz Szczepaniak – Andrzej Libiediew, która trzykrotnie wygrała podwójnie, choć we wcześniejszych meczach obaj zawodnicy spisywali się bardzo przeciętnie. Liderzy ROW-u Troy Batchelor
i Kacper Woryna pogubili tym razem sporo punktów, ale nasz zespół i tak zainkasował punkt bonusowy za wygranie dwumeczu (98:81) i zapewnił sobie udział w rundzie finałowej. Cztery

Siatkarze na plaży

Rybnik kolejny raz był gospodarzem jednego
z siatkarskich turniejów – z cyklu Plaża Open.

Wacław Troszka

Rozgrywki trwały na kąpielisku Ruda przez trzy dni, a finały transmitowała na swoich antenach TVP Sport. – Dla
nas każde przedsięwzięcie, które buduje modę na sport
w Rybniku, jest bardzo istotne. Doceniamy też znaczenie
tego turnieju dla promocji miasta – mówił jeszcze przed
zawodami Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Zadowolony z przebiegu rywalizacji był Rafał Tymusz, dyrektor
MOSiR-u Rybnik, który współorganizował wydarzenie.

Finał rybnickiego turnieju dziewcząt

najlepsze zespoły I ligi będą w niej walczyć
o awans do ekstraligi, który zapewnia tylko zajęcie pierwszego miejsca, czyli zwycięstwo w dwumeczu finałowym. Przegrany finalista pojedzie w
meczu barażowym o ekstraligę z przedostatnią
drużyną ekstraligowej tabeli.
W dwumeczach półfinałowych pierwsza
w tabeli (po rundzie zasadniczej) drużyna zmierzy
się z czwartą, a druga z trzecią, przy czym pierwsze mecze odbędą się na stadionach drużyn niżej sklasyfikowanych. Jak ten finałowy rozkład
jazdy będzie wyglądać, dowiemy się w niedzielę
26 sierpnia, bo wtedy zostanie rozegrana ostatnia kolejka rundy zasadniczej i rozdane ostatnie
punkty. Rybniczanie zmierzą się na wyjeździe ze
słabo spisującą się ostatnio Polonią Piła (dwa
zwycięstwa, ostatnie 18 maja), którą na swoim torze w pierwszym meczu sezonu 7 kwietnia pokonali 57:33.

– Przy tego typu imprezach bardzo ważna jest aura. W tym
roku wszystko zagrało i na pewno tegoroczną edycję Plaży
Open zaliczymy do udanych. Mam nadzieję, że w kolejnych
latach będzie podobnie albo jeszcze lepiej – stwierdził dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Gratką dla kibiców była obecność na liście startowej
Moniki Brzostek, urodzonej w Rybniku olimpijki z Rio de
Janeiro, która jest wielokrotną mistrzynią Polski oraz medalistką mistrzostw Europy do lat 23. – Bardzo się cieszę,
że mogłam zagrać w swoim rodzinnym mieście. Ostatni
raz grałam na Rudzie chyba 15 lat temu, jeszcze jako młodziczka – mówi siatkarka, która dwa lata temu reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich. – Dzięki Plaży Open
Polska może zobaczyć, jaki w naszym mieście mamy fajny ośrodek. Moja forma nie jest jeszcze najwyższa, ale nie
trenowałam ostatnio tyle ile powinnam więc trudno myśleć o wygrywaniu – dodaje Monika Brzostek, wracająca
na boiska po przerwie macierzyńskiej. Ostatecznie najlepsi w Rybniku okazali się Chiniewicz z Koryckim wśród mężczyzn oraz Saad i Wawrzyńczyk wśród kobiet.
Jak mówią organizatorzy, Rybnik jest integralną częścią tej największej, siatkarskiej imprezy w Polsce i nie wyobrażają sobie, aby na piaszczystych boiskach rybnickiego kąpieliska siatkarze nie pojawili się ponownie za rok.
Marek Pietras
Wyniki finałów: mężczyźni – Chiniewicz/Korycki – Parcej/Dzikowicz 2:1 (21:19, 18:21, 15:13); dziewczęta – Saad/
Wawrzyńczyk – Zdon/Biranowska 2:0 (21:17, 21:16)

MOSiR poleca i zaprasza

• 1 i 15 września: Trio Basket – runda finałowa
(boisko w parku tematycznym przy Kampusie)
• 8 września: finał Mistrzostw Polski w Skuterach
Wodnych (Zalew Rybnicki)
• 9 września: 20. Regaty o Puchar Prezydenta Rybnika (Zalew Rybnicki)
• 15 września: MTB Maroko-Nowiny (współorganizator Viktoria Rybnik)
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

• 16 września: Rajd Rowerowy „Żegnaj Lato”
• 22 września: Światowy Dzień bez Samochodu
• 30 września: Kamień Extreme (5-kilometrowy
biegowy tor przeszkód; ośrodek w Kamieniu)
Szczegóły wszystkich imprez, regulaminy i ewentualne zapisy na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku (www.mosir.rybnik.pl).

Niemiecka
niespodzianka

W ostatni weekend lipca na miniżużlowym stadionie
Rybek Rybnik w Chwałowicach rozegrano 18. w historii
turniej o Złote Trofeum Miniżużla, czyli mistrzostwa
świata miniżużlowców.

Przez dwa sobotnie półfinały przebrnęło 6 Duńczyków, 5 Szwedów, 2 Australijczyków oraz Norweg, Niemiec i 13-letni Jacek Fajfer
z Wawrowa. Niedzielny finał
był popisem jazdy 14-letniego Niemca Noricka Blödorna, który podobnie jak w półfinale, zwyciężył z kompletem zwycięstw (15 pkt). Niemiecki miniżużlowiec wychował się na duńskich torach
i jeździ w duńskiej miniżużlowej lidze, a zaczynał od motokrosu. Drugie miejsce zajął
obrońca tytułu 15-letni DuńNorick Blödorn jest pierwczyk Stian V. Nielsen (12 pkt),
szym Niemcem, który
a trzecie Norweg Mathias Polzdobył Złote Trofeum Milestad (11 pkt). Jacek Fajfer
niżużla
w finałowym ściganiu zdobył
tylko 5 pkt. Z kolei jedyny w turnieju reprezentant Rybek Sebastian Borszcz zakończył swoje starty na półfinale, zdobywając w nim 5 pkt.
Przed niedzielnym finałem, na ścianie klubowego budynku
z udziałem m.in. prezydenta Rybnika Piotra Kuczery odsłonięto
tablicę informującą, że patronem stadionu jest twórca i pierwszy prezes miniżużlowego klubu, zmarły w roku 2009 Andrzej
Skulski. Stosowną uchwałę w kwietniu tego roku podjęła jednogłośnie rada miasta.
Kolejne zawody w Chwałowicach w sobotę 8 września, kiedy to zostaną tam rozegrane kolejne rundy mistrzostw Polski,
o godz. 10 indywidualnych, a o godz. 15 drużynowych.
Wacław Troszka
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9 sierpnia żużlowcy ROW-u Rybnik
pokonali na swoim torze łotewski Lokomotiv
Daugavpils 56:34 i zapewnili sobie udział
w rundzie finałowej I-ligowych rozgrywek.

Mecze półfinałowe odbędą się 2 i 9 (rewanż)
września, zaś pojedynki finałowe 16 i 23 (rewanż)
września. Jarosław Dymek, menedżer drużyny ROW-u Rybnik, jest przekonany, że jego zespół jest w optymalnej dyspozycji i jest w stanie
pokonać obecnego lidera rozgrywek i głównego pretendenta do awansu, czyli Motor Lublin.
Lublinianie długo byli w lidze niepokonani, ale
ostatnio przegrali dwa mecze z rzędu (u siebie
z Gdańskiem i w Gnieźnie), a na dodatek stracili
jednego z dwóch podstawowych juniorów Oskara Bobera (zawieszony po tym, jak przystąpił do
meczu pod wpływem alkoholu). Miejmy nadzieję, że zobaczymy w Rybniku jeszcze dwa mecze
i oba wygrane. O awans na pewno nie będzie łatwo. W półfinale ROW zmierzy się ze Startem
Gniezno i jeśli wygra ten pojedynek, jego finałowym rywalem według wszelkich znaków na ziemi i niebie będzie lider z Lublina, co oznacza, że
właśnie w Lublinie odbędzie się rewanżowy, decydujący o awansie do ekstraligi mecz finałowy.
Trzymamy kciuki!
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Grać jak Belgia, walczyć jak Chorwacja, czyli ligowa piłka w Rybniku

zespół i to nam się udało. Doszło do nas pięciu zawodników, którzy są wartością dodaną. Mamy młodych, głodnych sukcesów piłkarzy, których wspierać będzie kilku doświadczonych graczy. Liczymy,
że takie zestawienie wypali – twierdzi szkoleniowiec
rybniczan i dodaje, odnosząc się do rosyjskich MŚ,
że chciałby, aby jego zawodnicy grali jak Belgowie
W sezonie 2018/19 odpowiedzialny za wyniki zei walczyli na boisku jak Chorwaci.
społu będzie duet trenerski Roland Buchała – Dariusz
Niestety, pierwsze mecze nowego sezonu nie poSiekliński (zastąpił Marka Koniarka). Prezes klubu potwierdziły optymizmu sztabu szkoleniowego i dziastawił przed nimi konkretny cel. – Trenerzy otrzymali
łaczy ROW 1964. Na inaugurację rybniczanie
przed własną publicznością przegrali ze Stalą Stalowa Wola 0:1, a tydzień później, w Wejherowie, musieli uznać wyższość Gryfa (0:1).
Kibice liczyli, że w 3. kolejce podopieczni Buchały i Sieklińskiego w końcu się przełamią.
Nic z tego. Rybniczanie kolejny raz zeszli z boiska pokonani, przegrywając 1:2 z Górnikiem z
Łęcznej. Trochę optymizmu wlał w serca fanów ROW-u mecz nr 4, w którym – za sprawą dwóch trafień Kamila Spratka – ekipa
z G72 pokonała 2:1 Siarkę Tarnobrzeg. W 5.
serii gier wszystko wróciło do złej normy. Ryb88. minuta meczu z Widzewem Łódź – po rzucie rożnym niczanie zgrali słabo i polegli 0:3 w Toruniu
Krystian Kujawa (nr 21) głową zdobywa wyrównującą bram- z tamtejszą Elaną.
kę dla ROW-u
Pozostaje mieć nadzieję, że przełomowy
od nas taki skład, jak chcieli, więc teraz ja i zarząd
dla naszych piłkarzy okaże się mecz z beniaminkiem
będziemy wymagali wyników. Interesuje mnie mini(!) Widzewem Łódź (10 pkt w pierwszych pięciu memum pierwsza szóstka oraz wysokie miejsce w klaczach), rozegrany na rybnickim stadionie 22 sierpnia.
syfikacji Pro Junior – mówi Henryk Frystacki, prezes
Pod koniec I połowy bramkę dla ROW-u z rzutu karneROW 1964 Rybnik.
go zdobył kapitan zespołu Jan Janik. W 61. i 69. miPrzed pierwszym meczem spokojny o wyniki wydanucie bramki strzelili jednak widzewiacy i wydawawał się być Roland Buchała. – Chcieliśmy wzmocnić
ło się już, że rybniczanie niewiele są w stanie zrobić.

Blisko 1200 biegaczy stanęło 23 czerwca
na starcie IX Półmaratonu Księżycowego.

Wacław Troszka

Na trasę nocnego półmaratonu posiadającą
atest PZLA składają się trzy 7-kilometrowe pętle.
Tym razem dla tych, którzy chcieli przebiec tylko
jedną, stworzono osobną klasyfikację. Tę jedną szóstą maratońskiego dystansu (7 km) przebiegło 255
biegaczy. Po jednej pętli mieli też do przebiegnięcia
uczestnicy trzyzmianowych sztafet, których wystartowało w tym roku 59. Sztafeta Kabaretu Młodych Panów, w której pobiegli m.in. Mateusz Banaszkiewicz i Bartosz Demczuk z czasem 1:53:39
zajęła dopiero 33. miejsce, ale do zdjęć musiała pozować znacznie częściej niż sami zwycięzcy.

Po rocznej przerwie (przed rokiem wygrał Kenijczyk) zwycięzcą półmaratonu został ponownie biegacz z Ukrainy, tym razem 28-letni Artem
Kazban, który trasę liczącą 21,097 km pokonał
w czasie 1 godz. 7 minut 8 sekund. Pierwszą
kobietą, która zameldowała się na mecie (dała
się wyprzedzić 16 mężczyznom), była olimpijka z Londynu (rok 2012 – 34. miejsce w maratonie), 38-letnia Białorusinka Swietłana Kovgan
(1:17:20). Pierwszych sześć miejsc zajęli obcokrajowcy z Ukrainy (3), Kenii (2) i Maroka; w całym biegu pobiegło ich 16. Najlepszym z Polaków okazał się siódmy na mecie, tak samo jak
przed rokiem, rybniczanin Kamil Czapla (29 lat)
z Inżynierii Biegania. Najszybszą rybniczanką została 96. w łącznej klasyfikacji kobiet i mężczyzn Joanna Griman (38 lat; czas:
1:31:31).
I tym razem na starcie
Półmaraton Księżycowego stanął prawdziwy
tłum miłośników biegania
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Najbliższe mecze w Rybniku: sobota 1 września
godz. 17: ROW – POGOŃ Siedlce; sobota 15 września godz. 17: ROW – RADOMIAK Radom; sobota 29
września godz. 17: ROW – RUCH Chorzów

Historia olimpijskich
chorążych

Znany z dociekliwości
i solidnego dziennikarskiego warsztatu rybniczanin
Jerzy Szczygielski wydał swą
trzecią olimpijską książkę.

Jest poświęcona chorążym
polskich ekip olimpijskich, czyli
sportowcom, którzy nieśli polJerzy Szczygielski i jego najnowską flagę w czasie uroczystości
sza olimpijska publikacja
otwarcia tak letnich, jak i zimowych igrzysk olimpijskich. Szczygielski jest pierwszym autorem, który prezentuje sylwetki wszystkich chorążych, przedstawiając ich biogramy i osiągnięcia sportowe. W książce znajdziemy również wiele informacji o samych
igrzyskach, a także sylwetki prezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Materiały do książki autor zbierał ponad trzy lata, a jej wydanie było możliwe dzięki wsparciu sponsorów, z których większość jest związana z Rybnikiem. Przypomnijmy, że wcześniej Jerzy Szczygielski wydał „Olimpijczyków
subregionu zachodniego województwa śląskiego” i „Olimpijczyków województwa śląskiego” (2006). W roku 2012 Szczygielski za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego został uhonorowany srebrnym medalem PKOl-u.
Porządnie, na dobrym papierze wydani „Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)” Jerzego Szczygielskiego są już do kupienia w rybnickich księgarniach.
Nr 8/566; sierpień 2018

Strony sportowe redaguje Marcin Troszka

Półmaraton z olimpijką

Piłkarze ROW-u pokazali jednak charakter i w 88.
minucie po dobrej wrzutce z rzutu rożnego wysoki
obrońca Krystian Kujawa (22 lata) głową trafił w samo
okienko bramki Widzewa, doprowadzając do cennego
dla gospodarzy remisu.
– Przez cały okres przygotowawczy i w pierwszych
pięciu meczach graliśmy innym sposobem – wysokim pressingiem, starając się rozbijać akcje rywali już
na ich połowie. Po tych pięciu meczach, w których
zdobyliśmy tylko 3 pkt, wyciągnęliśmy wnioski i zupełnie zmieniliśmy styl gry – cofnęliśmy się do głębokiej defensywy i ustawiliśmy się bardzo blisko siebie.
Walczyliśmy zawzięcie, czekając na kontratak, który w końcu udało nam się wyprowadzić, co zakończyło się bramką z karnego. Druga połowa nie ułożyła się po naszej myśli, ale udało nam się wyciągnąć
remis, z którego jesteśmy zadowoleni, bo to przecież my goniliśmy wynik. To dzisiejsze ustawienie
pokazało nam nową drogę. Musimy nabrać pewności siebie, zdobyć trochę punktów, a potem myśleć
o dalszej części sezonu. Patrząc z perspektywy czasu… właśnie takim sposobem graliśmy, gdy objąłem
ten zespół i wtedy nie przegraliśmy sześciu meczów
z rzędu. Będziemy teraz tak właśnie grać. Dziękuję
naszym kibicom za doping, tego właśnie nam trzeba – powiedział po meczu z Widzewem zadowolony trener ROW-u Roland Buchała.
(MP, WaT)
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Tuż po tym, jak na piłkarskich mistrzostwach
świata w Rosji wybrzmiał ostatni gwizdek, oczy
kibiców zwróciły się na rozgrywki ligowe. Piłkarze
ROW 1964 Rybnik od kilku lat zakotwiczyli
w II lidze i niestety częściej bronią się przed
spadkiem, niż walczą o awans.

Zarząd klubu po przeanalizowaniu możliwości kadrowych i organizacyjnych nie zdecydował się na wykupienie dzikiej karty, która pozwoliłaby drużynie grać
ponownie w II lidze. Na pierwszym treningu zjawiło się
23 zawodników; poza doświadczonymi graczami pojawili się też się też juniorzy i jeszcze młodsi utalentowani wychowankowie klubu, a że tych jest całkiem sporo,
władze klubu rozważają możliwość zgłoszenia do rozgrywek III ligi również zespołu rezerw.
Pierwsza drużyna ma walczyć o awans do II ligi.
W składzie poza liderami z poprzednich sezonów, czyli
Adamem Białdygą, Łukaszem Ochodkiem i Krzysztofem Zielińskim są skrzydłowi: Błażej Sładek, Edmund
Tomko, Rafał Królikowski i Rafał Koczy oraz wracający
po półtorarocznej koszmarnej kontuzji Tomasz Tomanek. – Jest też kilku młodszych graczy, którzy mogą powalczyć o miejsce w składzie. – Finalizujemy rozmowy
jeszcze z innymi zawodnikami, którzy będą na pewno
sporym wzmocnieniem – mówi trener Łukasz Szymik.
Kilku zawodników drużynę też opuściło. Trenerowi najbardziej szkoda Rafała Grzybka zmieniającego ze względów zawodowych miejsce zamieszkania. Z kolei Mateusz Mucha będzie na umowie szkoleniowej w II- ligowym
Bytomiu, ale w razie potrzeby będzie mógł występować
także w drużynie MKKS-u. – Trudno na tę chwilę ocenić
poziom III ligi. Na pewno naszym największym rywalem
oraz faworytem będzie zespół Ofensywy Racibórz. Terminarz powinniśmy poznać w ciągu najbliższych dwóch
tygodni. Przypuszczam, że pierwszy mecz zagramy
w końcu września – dodaje Łukasz Szymik.

W niedzielę 8 lipca odbyła się druga edycja wyścigu kolarskiego
MTB - Bike Race Zamysłów, zorganizowanego przez Radę Dzielnicy
Zamysłów.

Nie licząc wyścigów dla dzieci, które cieszyły się dużą popularnością,
rozegrano trzy wyścigi w klasach: amator, sport i PRO, a wystartowało w
nich odpowiednio 86, 105 i 80 rowerzystów. Wszyscy rywalizowali na częściowo malowniczej trasie liczącej 12 km, a prowadzącej drogami Zamysłowa, m.in. przez użytek ekologiczny Okrzeszyniec. „Amatorzy” pokonali
tę trasę raz, „sportowcy” dwa razy (24 km), a „profi” trzy (36 km). Pierwszy z tych wyścigów wygrał Oliwier Machura z Bytomia, drugi Vojtech Voznicki z Ostrawy, a trzeci, ten najdłuższy rybniczanie bracia Remigiusz (20
lat) i Patryk (22 lata) Chomiukowie, jeżdżący w barwach Tomazi Bike Orbea
Team z Jastrzębia-Zdroju. Wpadli na metę prawie równocześnie, więc obu
zaliczono ten sam czas 1:14:53. Trzeci był rybniczanin Arkadiusz Paszenda
(MTB Pressing Bike System). W tym męskim gronie 40 m. zajęła najlepsza
dziewczyna, rydułtowianka Sandra Adamczyk (1:29:26).

Krótko i szybko
• 14. miejsce zajął żużlowiec ROW-u Rybnik Kacper Woryna (4 pkt)
w swoim pierwszym finale Indywidualnych Mistrzostw Polski,
który 4 sierpnia odbył się w Lesznie. Wygrał zawodnik Unii Leszno Piotr Pawlicki. Przypominamy, że to pierwszy seniorski sezon
wychowanka rybnickiego klubu. Z kolei jego młodszy kolega Robert Chmiel (8 pkt) był 9. w częstochowskim finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Tam też zwyciężył wychowanek Unii
Leszno Daniel Kaczmarek (komplet pkt), jeżdżący w tym sezonie w drużynie z Torunia.
• Przedostatnie, szóste miejsce zajęli juniorzy ROW-u Rybnik w rozegranym na torze w Gorzowie finale Młodzieżowych Mistrzostw
Polski Par Klubowych na Żużlu. Z dorobkiem 13 pkt rybniczanie
(Robert Chmiel 8 pkt/6 startów, Lars Skupień 5pkt/5 i Przemysław Giera 0/1) wyprzedzili tylko parę Unii Tarnów (12 pkt). Ani
indywidualnie, ani parowo rybniczanie nie wygrali ani jednego wyścigu. Mistrzostwo, podobnie jak przed rokiem w Rybniku, wywalczyli faworyci, czyli para Unii Leszno.
• Siatkarska drużyna Leśna Perła Damons Rybnik, która w maju
wygrała po raz pierwszy rybnicką Amatorską Ligę Piłki Siatkowej „Atlas Tours”, tryumfowała też w mistrzostwach Polski oldbojów, które w czerwcu obyły się w Kędzierzynie-Koźlu. Rybnicki zespół zwyciężył w kategorii wiekowej 35+, w której rywalizowały cztery zespoły – JSW Jastrzębie Borynia oraz drużyny z Legnicy i Warszawy. W meczu finałowym Leśna Perła pokonała 2:0
warszawski Volley Club.
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Trasa zamysłowskiego wyścigu była na niektórych odcinkach bardzo malownicza
Marcin Troszka

20 sierpnia wznowili treningi koszykarze
MKKS-u Rybnik, którzy w poprzednim sezonie
spadli z II ligi.

II Bike Race Zamysłów

Wacław Troszka

Koszykarze
już trenują

Kolarski
Rybnik

6 sierpnia przez Rybnik, podobnie jak w ubiegłym roku,
przemknęła kolumna 75. Tour
de Pologne.

Tour de Pologne na ulicy Kościuszki
• Dawid Malina z TL ROW zdobył brązowy medal w biegu na 5 km
w czasie rozgrywanych w Lublinie Lekkoatletycznych Mistrzostw
Polski. Jego czas to 14:20:44. To drugi brązowy medal na tym dystansie w jego karierze. W biegu na 3 km z przeszkodami Marcin
Ciepłak zajął miejsce 5., a w biegu na 100 m Julia Polak w stawce 24 zawodniczek uplasowała się na 11. pozycji.
• Vittoria Conte z RMKS-u Rybnik i Jan Czorny z MKKS-u Rybnik
podczas wakacji zostali powołani na zgrupowanie kadry Polski
w koszykówce rocznika 2004, które odbyło się we Władysławowie. Z szerokiego grona prawie 30 zawodników i zawodniczek zostali następnie wybrani do 12-osobowych reprezentacji narodowych, które w sierpniu rozegrały towarzyskie mecze
w hiszpańskiej Walencji.
• Czterech rybnickich dżudoków wystąpiło w Grand Prix w Budapeszcie, zaliczanym do kwalifikacji olimpijskich. Najlepiej zaprezentowała się Anna Borowska z Kejza Team, która wygrała pierwsze dwie
walki, a kolejne dwie przegrała. Została sklasyfikowana na 7. pozycji, zdobywając pierwsze punkty w rankingu olimpijskim. Zawody na pierwszej przegranej walce zakończyli Agata Perenc (Polonia) i Piotr Kuczera (Kejza). Julia Kowalczyk z Polonii stoczyła dwie
walki, z których wygrała tylko pierwszą. W lipcu Kowalczykówna
w Pucharze Europy seniorek w niemieckim Saarbrücken zdobyła brązowy medal. Po trzech wygranych walka rybniczanka przegrała pojedynek o finał. Walkę o brąz wygrała z reprezentantką gospodarzy.
• Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił już składy grup w rozgrywkach II ligi. Rybnicki Volley ponownie znalazł się w grupie V,

Tego dnia kolarze rywalizowali
na trasie trzeciego etapu Stadion
Śląski – Zabrze, liczącej 139 km. Co
ciekawe na ul. Mikołowskiej była
usytuowana premia górska.
Z kolei na niedzielę 26 sierpni
zaplanowano 11. Edycję Tour de
Rybnik. Start głównych wyścigów
zaplanowano na godz. 11.15 i 13.
a pierwszy mecz rozegra 29 września z Akademią Talentów Żory
Jastrzębskiego Węgla.
• Pod koniec sierpnia w Sulejowie zostanie rozegrany finał mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Wystąpi w nim para Volleya Rybnik Dominik Czerny i Mateusz Nowak, która bardzo dobrze spisała się w zawodach półfinałowych w Częstochowie.
Podopieczni trenera Lecha Kowalskiego zajęli tam 2. miejsce.
• Na mistrzostwach Polski w lekkoatletyce, które odbyły się w Lublinie, zawodnik TL ROW Dawid Malina w biegu na 5000 m zdobył brązowy medal. Uzyskał on czas 14:20:44.
• Na Stadionie Śląskim w Chorzowie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w lekkiej atletyce rybniccy zawodnicy zdobyli
4 medale. Aleksandra Bednarek z RMKS-u zdobyła złoty medal
w rzucie oszczepem. Medale zdobyła Julia Polak z TL ROW (dwa
srebrne w biegu na 100 i 200 m), a Michał Węgrzyk z RMKS-u
brąz w rzucie dyskiem.
• Anna Duda, reprezentująca RMKS Rybnik, zdobyła 3 złote i 2 srebrne medale na letnich otwartych mistrzostwach Polski w pływaniu w kategorii masters. Podczas rozgrywanych w Poznaniu zawodów rybniczanka została też udekorowana za zajęcie 1. miejsca w Grand Prix Polski w 2017 roku.
• Na 24 i 25 sierpnia na stadionie lekkoatletycznym zaplanowano
dwie imprezy w jednym, czyli organizowany po raz drugi festiwal
sportów alternatywnych i rowerowo-akrobatycyjne zawody z cyklu FMB World Tour Big Air.
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Nocne
dyżury aptek
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się
od poniedziałku do piątku i w niedziele trwają od godz. 22.00
do 7.00, a w soboty od godz. 22.00 do 8.00. Informacja
o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmonogramie dostępna jest na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

11/12.09

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

Niedobczyce/Biedronka

12/13.09

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

Śródmieście/Plaza

13/14.09

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

Kamień

14/15.09

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

Śródmieście

15/16.09

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

Orzepowice

16/17.09

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

Śródmieście

17/18.09

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

Chwałowice

18/19.09

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

Smolna

19/20.09 brak dyżuru

27/28.08 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038

Niewiadom

20/21.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789

Śródmieście

28/29.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003

Boguszowice Osiedle

21/22.09

Chwałowice

29/30.08 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670

Boguszowice Stare

22/23.09 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626

Paruszowiec

30/31.08 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080

Boguszowice Osiedle

23/24.09 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832

Smolna/Kaufland

31.08/1.09 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309

Północ

24/25.09 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095

Północ/Galeria Śląska

1/2.09

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

Golejów

25/26.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255

Śródmieście

2/3.09

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

Smolna

26/27.09 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058

Śródmieście

3/4.09

Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049

Ligota-Ligocka Kuźnia

27/28.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806

Śródmieście

4/5.09

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

Śródmieście/Focus

28/29.09 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563

Nowiny

5/6.09

Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016

Boguszowice Osiedle

29/30.09 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396

Golejów

6/7.09

Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040

Maroko-Nowiny/os. Dworek

30.09/1.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831

Maroko-Nowiny/Auchan

7/8.09

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

Śródmieście

8/9.09

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

Śródmieście

9/10.09

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

Meksyk

10/11.09

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

Maroko-Nowiny

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.

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

Kwiaty, kwiaty i jeszcze raz dalie
– Na leżąco, wisząco i półwisząco, tak by się nie połamały, oczywiście w klimatyzowanym
busie – opowiada Piotr Wistuba o nietypowym transporcie 70 lilii, które z Polski pojechały
na wystawę do zaprzyjaźnionego z Rybnikiem niemieckiego miasta Dorsten. Ekspozycja
odbyła się 7 lipca, a więc dokładnie tydzień przed międzynarodową wystawą lilii w Teatrze
Ziemi Rybnickiej, gdzie w sierpniu podziwiano również dalie i mieczyki.
Spośród 26 kompozycji z lilią, wykonanych przez
sześć florystek, odwiedzający wybrali ich zdaniem
najpiękniejszą – „Jej wysokość Eucomis”, utytułowanej już Katarzyny Ochenkowskiej z Leszczyn.
– Są takie lata, gdy dalie osiągają dwa metry
wysokości, a nawet więcej. I taki właśnie jest
ten rok, więc kiedy między nie wchodzę, żona
– żeby mnie znaleźć – musi dzwonić do mnie na
komórkę – mówi Andrzej Surma z Żywca, który ma około 800 odmian tych kwiatów. Jedna
z jego dalii po raz drugi z rzędu zdobyła Grand Prix
21. Międzynarodowej Wystawy Mieczyków i Dalii
i Kompozycji Kwiatowych, która 11 i 12 sierpnia
odbyła się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Andrzej
Surma swój spory
ogród uprawia od
ponad 20 lat, ale to
właśnie dalie są jego
Sabina Horzela-Piskula

Dwie wystawy lilii w tak krótkim odstępie czasu i przy tak wymagającej aurze mogły pokrzyżować plany organizatorom z Rybnickiego Klubu Miłośników Kwiatów. Udało się jednak zmobilizować
członków i sympatyków stowarzyszenia i mimo
obaw 14 lipca w Teatrze Ziemi Rybnickiej podczas
28. Międzynarodowej Wystawy Lilii było co podziwiać. – Zebraliśmy nawet więcej kwiatów niż zazwyczaj – mówi prezes Wistuba. W sumie 16 wystawców z Polski, Czech i Słowacji wystawiło do
konkursu ponad 170 lilii. W klasyfikacji ogólnej siewek zwyciężył Józef Chlebiš z Hlučina, a w punktacji ogólnej – Zbigniew Benecki z Nędzy, którego lilia friso najbardziej spodobała się publiczności.

W Rybniku prymat w hodowli mieczyków ponownie potwierdzili Słowacy
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oczkiem w głowie. – Kiedy 13 lat temu przeszedłem na emeryturę, trafiłem na informacje o rybnickim klubie miłośników kwiatów – wspomina
hodowca, dziś wiceprezes klubu, w którym zaczęła się jego fascynacja daliami. – Są dalie-pewniaki, które wyjątkowo podobają się publiczności, jak tegoroczna zdobywczyni Grand Prix – kremowo-różowa gitt’s perfection. Ja szukam jednak ciekawych nowości, jak choćby prezentowana tutaj dalia yume yama zakura czy penhill watermelon. Najwięcej mam dalii pomponowych, ze
względu na wnuki, które twierdzą, że to najpiękniejsze kwiaty – opowiada Andrzej Surma, który zwyciężył też w punktacji ogólnej, a jego dalia
o nazwie maki najbardziej spodobała się publiczności. W sumie w TZR pokazano ponad 500 dalii
w około 300 odmianach, nieco mniej było mieczyków – 350 (w tym 67 siewek), zaprezentowanych przez dziesięciu wystawców. Grand Prix
zdobył mieczyk bernice Petra Lelka ze Słowacji,
a w punktacji ogólnej zwyciężył Alojz Mikulaška,
który po raz pierwszy wziął udział w rybnickiej
wystawie i wyjechał stąd również z nagrodą dla
najwyżej ocenionej siewki. Publiczności najbardziej spodobał się mieczyk o nazwie Jiři Vaclavik Stanislava Novotnego z Czech i kompozycja
„W obłokach” tej samej Katarzyny Ochenkowskiej, wybrana z grona 25 florystycznych propozycji.
(S)
Nr 8/566; sierpień 2018

Retro komputery na Hoymie

Po raz drugi na terenie Zabytkowej
Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu odbędzie
się interdyscyplinarny festiwal sztuk
industrialnych, czyli Hoym Industry Fest.

Wacław Troszka

Impreza łącząca różne dziedziny sztuk industrialnych rozpocznie się 1 września w samo południe.
W programie zaplanowano retro gralnię, czyli 16 stanowisk ze sprzętem komputerowym z lat 70., 80., 90.
i z początku tego wieku, które pabianicka fundacja
„Dawne komputery i gry” udostępni zwiedzającym. Na
konsolach i komputerach budzących dziś niewątpliwy
sentyment, jak Atari, Amiga, Nintendo i Commodore
64, będzie można oczywiście zagrać. W trakcie festiwalu z wykładem o Karlu Georgu von Hoymie wystąpi pasjonatka historii miasta Małgorzata Płoszaj, a mi-

łośnicy zagadek pomogą odnaleźć „Zaginiony projekt
Jamesa Watta” w grze typu escape room. Zaplanowano też zwiedzanie budynków kopalni Ignacy, wernisaż
pokonkursowej wystawy 12. Międzynarodowego Konkursu Fotografii Przemysłowej i Industrialnej „Foto-Pein” oraz koncerty zespołów wykonujących muzykę industrialną, elektroniczną oraz alternatywną (Xenony
z Warszawy, Anti-Terror z Głubczyc, Moloch z Opola
i rybnickie Fueling The Fire oraz Kuna). Festiwal Hoym
Industry Fest powstał z inicjatywy osób skupionych
wokół projektu „T:RAF do Niedobczyc i Niewiadomia”,
a obecnie jest jedną z ważniejszych imprez organizowanych przez niewiadomskie Industrialne Centrum
Kultury. Profil festiwalu: www.facebook.com/hoymindustryfest.
(S)

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zachodzącymi
w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. Wystarczy uważnie przyjrzeć
się opublikowanemu zdjęciu i podać, co przedstawia i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do piątku 21 września.
Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) lub
e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomości imienia,
nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:

2 książki

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

19-litrowa butla wody
z pompką

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

Rozwiązanie zagadki 6-7: Zdjęcie opublikowane w czerwcowo-lipcowym numerze „GR” przedstawiało fragment pomnika Jana Pawła II, stojącego przed bazyliką św.
Antoniego, na którym odbite są dłonie wnucząt jego twórcy Zygmunta Brachmańskiego. Nagrody otrzymują: Justyna Bulandra (woda) oraz Katarzyna Nawrat i Arkadiusz
Klimek (po jednej książce z Empiku).
Po odbiór nagród zapraszamy od poniedziałku 27 sierpnia w ciągu miesiąca
Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

empik

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

poleca

Heather Morris, „Tatuażysta z Auschwitz”, tłum. K. Gucio, Wydawnictwo
Marginesy, Warszawa 2018
Oparta na faktach historia miłości, która wydawała się niemożliwa. Akcja powieści rozgrywa się
w miejscu pozbawionym wszelkiej
nadziei – KL Auschwitz. 26-letni
Lale w 1942 roku
trafia do obozu,
a jego zadaniem jest tatuowanie przybywających więźniów. W tych okolicznościach
zakochuje się w Gicie i postanawia, że za
wszelką cenę uratuje dziewczynę od śmierci.
CD Tulia „Tulia”, Universal Music Polska 2018
O szczecińskich
artystkach usłyszeliśmy w ubiegłym
roku dzięki Depeche Mode, kiedy zespół docenił folkową
wersję utworu „Enjoy the Silence”. Na
krążku znajdziemy także inne covery w ludowym brzmieniu oraz autorskie kompozycje.
Edycja DeLux, dostępna tylko w Empiku, zawiera cztery dodatkowe nagrania.
DVD „Pełnia życia”, reż. Andy Serkis,
Dasan 2018
Przed Robinem
widniała perspektywa wspaniałej
przyszłości: odnosił sukcesy, był lubiany, cieszył się
zainteresowaniem
ludzi. Beztroskie
życie zmieniło się
w chwili, gdy zdiagnozowano u niego chorobę prowadzącą do paraliżu.
Gdzie w takiej sytuacji szukać woli walki i chęci życia? Czy nadzieja jest nadal
możliwa? Film oparty na prawdziwych
wydarzeniach.
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Lepsze życie po 50!

Artykuł sponsorowany

Czy można znaleźć dobrze płatną pracę
przed emeryturą? Tak! Niezmiennie od 2005
roku Agencja Zatrudnienia A&J Partners
pomaga osobom, które chcą znaleźć pracę
i poprawić swoją sytuację materialną.
Lepsze życie można rozpocząć w każdej chwili. Każdego
dnia do biura A&J Partners trafiają oferty pracy dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech. W domach
naszych zachodnich sąsiadów brakuje wsparcia dla osób
starszych. Więzi rodzinne w Niemczech nie są tak pielęgnowane jak w naszym kraju, jednak dla podopiecznych
ważne jest wsparcie w codziennych obowiązkach. Opiekunowie są pomocni zwłaszcza, że wielu podopiecznych
ze względu na wiek nie jest już w pełni samodzielna.

- „Obecnie opiekuję się Helgą, która okazuje mi
dużo wdzięczności za wykonywaną pracę. Wiem,
że to tylko praca i wyjeżdżam, aby zarobić pieniądze. Mimo to naturalnym jest dla mnie mówienie,
że wyjeżdżam do mojej Helgi niż, że jadę do pracy
bo czuję się częścią rodziny mojej podopiecznej.
Jak to się zaczęło? Zauważyłam plakat z ogłoszeniem o pracy jako Opiekunka. Spontanicznie zadzwoniłam do biura A&J Partners. Pomysł wyjazdu siedział mi w głowie od dłuższego czasu. Moja
sąsiadka wyjeżdżała i często namawiała mnie
do tej pracy, tylko, że ona jeździła na czarno. Kiedy
dowiedziałam się o tym, jak duże są kary za nielegalną pracę bałam się wyjazdu. W A&J Partners
nie ryzykowałam nic. Firma załatwiła wszystkie formalności, opłacili mi też busa więc wyjazd nie kosztował mnie ani złotówki i był legalny.” - opowiada
Dorota, która z A&J Partners współpracuje od 9 lat.
W A&J Partners pracę może podjąć każdy, niezależnie od płci oraz wieku. Wymagamy jedynie

doświadczenia w opiece nad osobami starszymi
(nawet wśród członków rodziny). Decydując się na
pracę za granicą podstawową motywacją jest możliwość zarobienia do 1500 € czyli nawet 6500 zł
za miesiąc „na rękę”. Do pracy można zgłosić się telefonicznie pod nr (32) 395 88 83 lub przez naszą
stronę www.ajpartners.pl. Praca w A&J Partners
jest w pełni legalna. Podczas wyjazdu opłacane są
składki do ZUS, podatki, a każdy pracownik posiada druk A1, który zezwala na legalne zatrudnienie
w Niemczech oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Posiadamy dla naszych pracowników numer alarmowy, pod którym przez 24 godziny
na dobę mogą otrzymać pomoc w trakcie pobytu w Niemczech.
Sprawdź nasze oferty pracy na www.ajpartners.pl, zadzwoń do naszego biura w Bytomiu,
tel. 32 395 88 83, ul. Dworcowa 25 (2 piętro).

Praca w opiece

Rekrutujemy w całej Polsce!

tel. 32 395 88 83

rekrutacja@ajpartners.pl

kom. 660 509 081
www.ajpartners.pl

HappyEnd – innowacyjna metoda antynikotynowa
problemu – UZALEŻNIENIE PSYCHICZNE. Ugruntowuje się w podświadomości decyzję uwolnienia się
od nałogu. Wyeliminowanie wszystkich lęków związanych z rzucaniem palenia i dalszym życiu bez papierosa pozwala osiągnąć taki stan umysłu, w którym pacjent nie ma ochoty ani potrzeby, by zapalić.
Rzucenie palenie okazuje się łatwe, bez żalu, tęsknoty i strachu, gdyż nie wymaga żadnych poświęceń.
Dla osób zdecydowanych dodatkowym wzmocnieniem efektu, przeprowadza się seans profesjonalnej i w pełni bezpiecznej hipnozy terapeutycznej, podczas której zostają zaindukowane w podświadomości sugestie i wizualizacje uwalniające od
nałogu nikotynowego.
W czasie 4-godzinnej sesji terapeutycznej przeprogramowania umysłu następuje przebudowa
schematów myślenia i zasad postępowania, dzięki
czemu pacjent jest w pełni przygotowany na wszystkie scenariusze zdarzeń i ewentualne pułapki zwią-

zane z kontaktami z innymi palaczami, nawykiem
palenia i wyzwalaczami okazji. Przy użyciu naturalnych metod lub/i farmakoterapii pacjent bez problemu i bez tycia radzi sobie z resztkami głodu nikotynowego i przechodzi kurację oczyszczenia organizmu z toksyn.
Pacjent definitywnie wyzwala się z nałogu, gdy
stosuje się do kilku prostych zasad zawartych
w „karcie ex-palacza”. Najbliżsi/rodzina uczestnika terapii dostają specjalny list wraz z poradami jak
wpierać palacza.
Istotą HappyEnd jest nauka czerpania radości
i dumy z procesu rzucania palenia i z faktu bycia wolnym od nałogu tytoniowego.
Terapia prowadzona jest w miłej, kameralnej atmosferze a pacjenci mogą palić papierosy!. Na koniec sami decydują, kiedy chcą wypalić ostatniego.
Dr Ewa Mura-Pancerzyńska
– była nałogowa palaczka

Artykuł sponsorowany

EMPiria prowadzi w Rybniku innowacyjne terapie antynikotynowe autorską metodą HappyEnd.
Jej fundamentem jest kompleksowe podejście do
uzależnienia poprzez jednoczesne zastosowanie kilku najskuteczniejszych strategii trwałego i łatwego
uwalniania się od nałogu tytoniowego. Eliminacja
uzależnienia następuje w wyniku pracy ze świadomym i podświadomym umysłem pacjenta. Metoda
ma podstawy naukowe: bazuje na faktach, wynikach
badań, logicznych argumentach i opiera się o terapie behawioralno-poznawcze. Po obnażeniu wszystkich błędnych przekonań na temat powodów palenia,
które tkwią w umysłach palaczy usuwane są przyczyny sięgania po papierosy. Uświadomienie pacjentowi i zrozumienie przez niego przebiegu mechanizmu uzależnienia jest warunkiem koniecznym łatwego wydostania się z pułapki nikotynowej. Równolegle, przy wykorzystaniu najefektywniejszych technik stosowanych w psychoterapii eliminuje się sedno
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Pomagają wygrać z nałogiem
Dla osób zmagających się z alkoholizmem i ich bliskich często ostatnią deską
ratunku są grupy wsparcia, czyli spotkania grup anonimowych alkoholików.
Poniżej pełna informacja o grupach AA działających w naszym mieście:

• grupa AA Odrodzenie – Śródmieście, ul. Wieniawskiego 7 (na tyłach kościoła oo. Werbistów)
– spotkania w poniedziałki i środy o godz. 18
• grupa AA Metanoja – Śródmieście, ul. Hallera 19 – spotkania we wtorki i piątki o godz. 18
• grupa AA Barbara – Boguszowice Osiedle, ul. Lompy (parafia św. Barbary)
– spotkania w niedziele o godz. 19
• grupa AA U Hanysów – Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego 38 (dom parafialny)
– spotkania w piątki o godz. 18.15
• grupaAAQuoVadis–Rybnik-Północ,ul.Gliwicka33(PaństwowySzpitaldlaNerwowoiPsychicznieChorych)
– spotkania w czwartki o godz. 18, w soboty o godz. 16 oraz w poniedziałki o godz. 18 (wyłącznie dla kobiet)
• grupa Al-Anon (dla współuzależnionych) – Śródmieście, ul. Wieniawskiego 7 (na tyłach kościoła oo.
Werbistów) – spotkania w czwartki o godz. 18
Biuro ogłoszeń „Gazety Rybnickiej”: tel. 32/42 60 070, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl

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

dr n. med.
Katarzyna Musioł
Specjalista Pediatra
Onkolog, Hematolog Dziecięcy

dr hab. n. med.
Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med.
Urszula Zimoń

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

Specjalista Chirurg

Dermatolog-Wenerolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

tel. 692 427 312

lek. med.
Jan Pawlikowski

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

możliwość wizyt domowych,
tel. 693 853 222

lek. med.
Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog
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tel. 504 154 566 od 15.00

lek. Iwona Sułecka

www.gabinety-reymonta50.pl

Rybnik, ul. Reymonta 50
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94
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Strona przygotowana przez Fundację PGE Energia Ciepła

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

Telefony alarmowe:

• Całodobowy Telefon Zaufania – 32 42 33 555

Policja

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

Straż Pożarna

• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w filii nr
2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068.
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16,
pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30, wt. 11-16,
pt. 7.30-13.30)
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32 42 37 195; 32 42 37 188 (ul. Kościuszki 61/5, poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul.
Orzepowicka 15a, tel. 32 42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę w godz.
18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205,
www.stacja.hg.pl
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42 21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12.
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774, www.
nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek 10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa m-ca, g. 16,
Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Dział Cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 32/42 28 991
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00
Oferuje następujące usługi cmentarne:
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych • umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne • oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni • przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.
Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: Północ, ul. Rudzka 70 b;
Chwałęcice, ul. Karłowa; Chwałowice, ul. Kamienna; Boguszowice Stare, ul. Zadumy
Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny);

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

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

Wydawca: Teatr Ziemi Rybnickiej

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

15.000

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

nakładu

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

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

tel. 32 42 60 070

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

997
998
999
986

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

32/42 21 000, 32/43 95 801

999, 112
991
992
993
9631

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

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

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak – II piętro)
czynne: pon.-pt., godz. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa, godz. 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)
Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik
Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw., godz. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl

Prawo i Sprawiedliwość

Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro),
tel./fax 32/42 28 453, www.boleslawpiecha.eu
Biuro czynne: poniedziałek/wtorek/środa/piątek, godz. 8-16, czwartek, godz. 8-18
Pomoc prawna i emerytalno-rentowa: czwartek, godz. 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), tel. 32/4300079
Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 8-16, środa, godz. 9.30-17.30
Bezpłatne porady prawne: środa, godz. 15.30-17.30 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72
Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-17
Bezpłatne porady prawne: poniedziałek, godz. 14.30-17 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (I piętro), tel. 32/42 47 004
Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-16
Bezpłatne porady prawne: zapisy telefoniczne lub osobiste

Samorządowy Ruch Demokratyczny

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

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

Rada Dzielnicy Śródmieście

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

Związek Górnośląski – koło Rybnik

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

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

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik

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

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