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Adam Fudali urodził się 7 
marca 1951 roku w Racibo-
rzu, ale całe życie związał z 
Rybnikiem. Ukończył Techni-
kum Mechaniczne, przez 25 
lat (1973-1998) wspólnie z 
żoną prowadził firmę usługo-
wo-handlową. Zaangażowany 
w życie polityczno-społecz-
ne, kandydował z sukcesem 
do rady miasta w pierwszych 
wyborach do wolnego samo-
rządu i to działalność samorzą-
dowa okazała się być Jego pa-
sją i przeznaczeniem. W latach 
1990-94 był radnym i prze-
wodniczącym komisji działal-
ności gospodarczej rady mia-
sta, w 1998 roku wybrany zo-
stał przez RM na prezydenta 
Rybnika, w kolejnych, już bez-
pośrednich wyborach w latach 
2002, 2006 i 2010 skutecz-
nie ubiegał się o reelekcję jako 
kandydat stworzonego przez 
siebie ugrupowania Blok Sa-
morządowy Rybnik, zarzą-
dzając miastem nieprzerwa-
nie przez 16 lat. To były lata, 
w których Rybnik rozwijał się 
bardzo dynamicznie. Polityka 
proinwestycyjna, wykorzysty-
wanie każdej okazji do zdoby-
wania środków unijnych, umie-
jętne zarządzanie i odwaga 
prezydenta Fudalego w reali-
zacji wizji miasta skutecznie 
wpłynęły na jego rozwój i spra-
wiły, że nasze miasto zostało 
niekwestionowanym liderem 
subregionu zachodniego woje-
wództwa śląskiego. Tylko jed-
na inwestycja – budowa ponad 
600 km kanalizacji sanitarnej 
przy wsparciu unijnego budże-
tu już dałaby Mu miejsce w hi-

storii miasta, a przecież osią-
gnięć było znacznie więcej: to 
On był współinicjatorem rewi-
talizacji dawnego szpitala przy 
ul. Rudzkiej i stworzenia tam 
ośrodka wyższych uczelni (po-
pularny dziś Kampus), wspo-
magał wykorzystanie innego 
budynku poszpitalnego przy ul. 
Powstańców Śl. na nową sie-
dzibę szkoły muzycznej „Sza-
franków”, kontynuował wzno-
wioną przez swojego poprzed-
nika budowę Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 
3 w Orzepowicach oraz ideę 
budowy rond. Zainicjował też 
budowę drogi regionalnej Ra-
cibórz – Pszczyna. Z pomocą 
rybnickich architektów stwo-
rzył deptak odmieniając obli-
cze ul. Sobieskiego, fragmen-
tu ul. Powstańców Śl., a przede 
wszystkim placu przed ba-
zyliką, dzięki czemu ta część 
miasta zaczęła tętnić życiem.  
W trakcie Jego kadencji zmo-
dernizowano kilka ważnych 
dróg, wybudowano wiele sal 
gimnastycznych oraz wielo-
funkcyjnych boisk przy szko-
łach, zmodernizowano kąpie-
lisko Ruda, stadion miejski  
i lekkoatletyczny, halę wido-
wiskowo-sportową w dzielni-
cy Boguszowice, gdzie oddano 
też do użytku krytą pływalnię. 
W sąsiedztwie Kampusu po-
wstał park tematyczny, a ze-
spół Przygoda otrzymał nową 
siedzibę. Rybnik dał się też po-
znać z zainicjowanych w czasie 
prezydentury Adama Fudalego 
koncertów gwiazd światowe-
go formatu na Stadionie Miej-
skim przy ul. Gliwickiej. Były 

Adam Fudali 1951-2018

25 września po ciężkiej chorobie zmarł Adam Fudali, 
prezydent Rybnika czterech kadencji (1998-2014)  
i pierwszy gospodarz miasta wybrany przez mieszkańców 
w wyborach bezpośrednich.

Tworzył historię
samorządu

prezydent był współtwór-
cą Izby Przemysłowo-
Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego, 
Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskie-
go z siedzibą w Rybniku 
i jego wieloletnim prze-
wodniczącym, działał na 
rzecz regionu w zarządzie 
Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów oraz w powo-
łanych przez Marszałka 
Województwa Śląskiego 
komitetach sterujących; 
był współtwórcą Strategii 
Zintegrowanego Rozwo-
ju Miasta Rybnika i Stra-
tegii Rozwoju Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 
2000-2015. Po przegra-
nych w II turze wyborach 
prezydenckich w 2014 r. 
został radnym i do paź-
dziernika 2016 roku peł-
nił funkcję przewodniczą-
cego Rady Miasta Rybni-
ka. Samorządowcem po-
został do końca.

Jego zaangażowanie 
na rzecz rozwoju mia-
sta i samorządu zosta-
ło zauważone przez wie-
le gremiów: w 2010 roku 
prezydent RP Bronisław 
Komorowski odznaczył 
Adama Fudalego Krzy-
żem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, zo-
stał On też m.in. laure-
atem ogólnopolskiego 

konkursu „Lider Samo-
rządu 2014”, otrzymał 
„Samorządowego Oska-
ra” w dziedzinie działań 
w samorządzie lokalnym 
o znaczeniu ponadlokal-
nym (2006) i „Śląskiego 
Oskara 2004″. Został też 
wyróżniony Honorowym 
Medalem Europejskim 
za propagowanie idei Unii 
Europejskiej przyznanym 
przez Urząd Komitetu In-
tegracji Europejskiej oraz 
Business Center Club. 

Niepełnosprawność (w 
wieku 19 lat stracił w wy-
padku kolejowym obie 
nogi i poruszał się korzy-
stając z protez), z której 
wiele osób nie zdawało 
sobie nawet sprawy, nie 
stanowiła dla Niego ba-
riery, ale aktywność nie-
rzadko była okupiona bó-
lem. Samorządowe suk-
cesy Adama Fudalego 
były możliwe tylko dzięki 
Jego wyjątkowej deter-
minacji, hartowi ducha i 
pracowitości. Często pra-
cował po godzinach, więc 
nierzadko okno prezy-
denckiego gabinetu było 
jedynym oświetlonym 
w całym gmachu urzę-
du miasta. – Zasypiam z 
myślą o Rybniku i z taką 
myślą się budzę – powie-
dział kiedyś w rozmowie z 
naszą gazetą. I tej miłości 
do miasta trudno było nie 
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Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 28 października

Dobiega końca Pana debiutancka ka-
dencja. Dużo czasu zajęło Panu przed 
czterema laty wejście w tę nową rolę?

Nie, wcześniej przez osiem lat byłem 
radnym i to doświadczenie bardzo mi się 
przydało. Poznałem miasto i jego proble-
my, a przede wszystkim kwestie związane 
z budżetem miasta. To była bezcenna lek-
cja. Owszem, rola prezydenta miasta była 
dla mnie nowością, ale przejście do pełnie-
nia tego urzędu odbyło się w pewnym sen-
sie naturalnie. 

Jakie Pana zdaniem są najważniej-
sze dokonania miasta w tych ostatnich 
czterech latach?

Skupiając się na sprawach dla miasta naj-
ważniejszych, ale też tych, z których jestem 
najbardziej dumny, to wymienię przede 
wszystkim budowę rybnickiego odcinka 
drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna, któ-
ry nabiera już realnych kształtów. W trakcie 
realizacji jest też kilka dużych, komplekso-
wych projektów inwestycyjnych, by wspo-
mnieć tylko Zabytkową Kopalnię „Ignacy”, 
poszpitalny kompleks Juliusz w śródmie-
ściu, który zaczęliśmy modernizować, by 
pełnił zupełnie nowe funkcje, no i projekt 
„Rzeczna”, w ramach którego w samym 
centrum powstał wielopoziomowy par-
king. Wszystkie te obiekty wyznaczą nowy 
styl funkcjonowania miasta. Udaje się rów-
nież realizować mniejsze inwestycje, któ-
re cieszą mieszkańców, by wspomnieć tyl-
ko ścieżki i drogi dla rowerzystów, urządze-
nie kąpieliska na Pniowcu w Chwałęcicach i 
tężnię na Paruszowcu, wybudowaną w ra-
mach Budżetu obywatelskiego.  

Życie przyniosło zmiany w Pana naj-
bliższym otoczeniu… Brakuje Panu 
uwag, podpowiedzi, spostrzeżeń Wojt-
ka Studenta?

Śmierć Wojtka Studenta była dla mnie i 
chyba wszystkich osób zaangażowanych 
w funkcjonowanie miasta prawdziwym 
szokiem. Na szczęście zdążyliśmy omówić 
wiele spraw, które są w Rybniku do zrobie-
nia. Teraz konsekwentnie, po kolei realizu-
jemy te ustalenia. Wojtek nie był urzęd-

nikiem, tylko architektem, a do tego wy-
jątkową, niepokorną osobowością, więc  
i dziś jego spostrzeżenia i pomysły byłyby 
nieocenione.  

Budowa drogi Racibórz – Pszczyna 
to największe wyzwanie nie tylko tej, 
ale i przyszłej kadencji. Jest Pan pe-
wien, że ta arteria będzie miała istot-
ny wpływ na funkcjonowanie Rybnika?

Tak i to w ciągu najbliższych kilku de-
kad. Bez wątpienia przyczyni się do rozwo-
ju gospodarczego naszego miasta i jeszcze 
wzmocni naszą pozycję jako punktu cen-
tralnego subregionu zachodniego. Ta dro-
ga wyrwie nas z autostradowej izolacji. Ta-
kie odsunięcie autostrady od Rybnika, je-
dynego stutysięcznego miasta w subregio-
nie, było dla mnie od początku wielkim nie-
porozumieniem. Teraz zbliżymy się do au-
tostrady tym szybkim połączeniem, jakim 
będzie droga Racibórz – Pszczyna. Ta arte-
ria włączy nas również w główne połącze-
nie komunikacyjne pomiędzy dwiema du-
żymi aglomeracjami – katowicką i ostraw-
ską w Czechach, a to – jeśli chodzi o rozwój 
Rybnika – rzecz nie do przecenienia.

Dzisiejsze realia ekonomiczno-go-
spodarcze niezbyt sprzyjają tej inwe-
stycji. Czy te okoliczności zewnętrzne 
mogą mieć wpływ na opóźnienie ter-
minu oddania drogi do użytku?

Zagrożeniem jest przede wszystkim sy-
tuacja na rynku pracy, ale budowa przebiega 
zgodnie z harmonogramem z małym opóź-
nieniem związanym z oczekiwaniem na wy-
cinkę drzew. Pojawiają się oczywiście jakieś 
trudności techniczne, ale przy tak dużej in-
westycji, trudno żeby ich nie było. General-
nie jednak termin, zakładający dopuszcze-
nie tej nowej drogi do użytku w czwartym 
kwartale przyszłego roku, nie jest zagrożony.

Wiele emocji wywołała sprawa od-
wołań miasta od wycen nieruchomo-
ści zajętych pod drogę, a dokonanych 
przez rzeczoznawców wojewody. Dla 
części właścicieli tych nieruchomości 
była to przykra niespodzianka. Miasto 

Jesteśmy w połowie drogi
Rozmowa z Piotrem Kuczerą, prezydentem Rybnika, 

na zakończenie kadencji

nie miało wyjścia? Te odwołania były ko-
nieczne?

Niestety tak. W świetle prawa, gospodaru-
jąc funduszami publicznymi, jako prezydent 
miasta muszę się z tego rozliczyć. Zdaję so-
bie sprawę, że zwłaszcza dla osób, które mu-
siały opuścić swoje domy, był to moment bar-
dzo trudny. Zrobiliśmy wszystko, by tym miesz-
kańcom pomóc, np. wypłacając 70- procento-
we zaliczki. Kwestią sporną stała się wysokość 
wycen nieruchomości dokonanych przez rze-
czoznawców wojewody. Wcześniej sami zle-
ciliśmy wykonanie takich wycen, by wiedzieć, 
jakie kwoty musimy zabezpieczyć w budże-
cie miasta na odszkodowania. Swoich rzeczo-
znawców wyznaczył też wojewoda. Trudno mi 
komentować, skąd się wzięły różnice, które w 
kilku przypadkach były naprawdę drastyczne. 
Niestety, jako prezydent nie mam wpływu na 
czas oczekiwania na sądowe rozstrzygnięcia 
tych spornych kwestii. W przypadku pierwsze-
go etapu budowy, czyli od granicy z Żorami do 
ul. Wodzisławskiej, gdzie wyburzono 51 budyn-
ków mieszkalnych, wypłaciliśmy już 85 proc.  



Miasto w skrócie
• Jak odciążyć rodziców osób niepełno-

sprawnych od konieczności sprawo-
wania ciągłej opieki nad swoim dziec-
kiem? – to tylko jedna z kwestii, jakie po-
ruszono podczas konferencji pt. „Opieka 
wytchnieniowa dla opiekunów osób za-
leżnych w perspektywie rozwiązań kra-
jowych i zagranicznych”. 11 września  
w rybnickim Kampusie zorganizowało ją 
stowarzyszenie Oligos we współpracy 
z wrocławską fundacją Imago i naszym 
urzędem miasta. Uczestnicy konferen-
cji podzielili się swoimi doświadczenia-
mi dotyczącymi wsparcia opiekunów 
osób niepełnosprawnych i zapoznali się 
ze sposobami asystentury i wolontaria-
tu stosowanymi przez niemiecki Czer-
wony Krzyż w Wolfenbüttel. Stowarzy-
szenie Oligos zachęca rodziców i opie-
kunów osób z niepełnosprawnością do 
skorzystania z usług asystenckich w 
ramach tzw. przerwy wytchnieniowej. 
Szczegółowe informacje na stronie in-
ternetowej www.oligos.pl, pod nr. tel. 
574 759 638, poprzez kontakt mailowy: 
oligos@oligos.pl lub osobiście w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy w Ryb-
niku przy ul. Karłowicza 48.

• O elektronicznych zwolnieniach lekar-
skich nazywanych e-ZLA dyskutowa-
no podczas konferencji, jaką 7 wrze-
śnia zorganizował rybnicki oddział Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych wspól-
nie z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Temat o tyle istotny, że od 1 grud-
nia pacjenci opuszczający gabinet le-
karski nie otrzymają już papierowego 
zwolnienia chorobowego (popularne-
go L4). Zamiast tego lekarz w kompu-
terze albo w smartfonie wypełni doku-
ment, który drogą elektroniczną w cią-
gu kilku minut trafi do pracodawcy i do 
ZUS-u. – To ułatwienie dla pracownika, 
który w przypadku choroby lub opieki 
nad chorym dzieckiem nie musi w cią-
gu siedmiu dni dostarczać szefowi zwol-
nienia pod karą obniżenia kwoty zasiłku 
chorobowego – wyjaśnia dr Władysław 
Świątek, który od lutego 2017 roku jest 
dyrektorem rybnickiego ZUS-u. Zachę-
ca przedsiębiorców do zakładania kont 
na udostępnionej przez ubezpieczy-
ciela platformie usług elektronicznych,  
co zapewni im dostęp do e-zwolnień 
wystawionych pracownikom przez le-
karzy. – Wystarczy zgłosić się do ZUS-u, 
gdzie od ręki zostaną załatwione wszel-
kie formalności – dodaje.
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łącznej spodziewanej kwoty odszkodowań. Na 
blisko 20 decyzji wojewody o wysokości od-
szkodowań wciąż czekamy.

Jedną z najtrudniejszych batalii jest wal-
ka o czyste powietrze dla Rybnika. Do za-
dowalającej sytuacji wciąż daleka droga…?

Wszyscy wiążemy duże nadzieje z rządo-
wym programem „Czyste powietrze”, ale zoba-
czymy, na czym on w praktyce będzie polegać.  
Z zadowoleniem przyjęliśmy uchwałę antysmo-
gową Sejmiku Województwa Śląskiego, ale te-
raz z wielkimi obawami patrzymy na projekt mi-
nisterialnego rozporządzenia w sprawie jakości 
sprzedawanego opału, który powinien uniemoż-
liwić sprzedawanie opału niskiej jakości. Mam na-
dzieję, że doczekamy się ciepła z rybnickiej elek-
trowni, która od roku 2022 ma ogrzewać więk-
szą część Rybnika. Jestem w tej kwestii ostroż-
nym optymistą, bo nie znamy jeszcze modelu fi-
nansowego całego przedsięwzięcia inwestycyj-
nego, które pozwoli zasilać ciepłem produkowa-
nym w elektrowni sieć ciepłowniczą. Problem ja-
kości powietrza to dla mnie kwestia awansu cy-
wilizacyjnego całego Rybnika. Jako miasto wy-
czerpaliśmy już możliwości prawne i finansowe, 
jeśli chodzi o walkę ze smogiem i na pewno je-
steśmy w tej materii najbardziej aktywnym sa-
morządem w regionie, a nasz regulamin przyzna-
wania ekodotacji dla mieszkańców, jest prezen-
towany przez aktywistów Alarmu Smogowego 
jako wzorcowy. W latach 2015-2018 komplek-
sowej termomodernizacji poddaliśmy 53 róż-
nego rodzaju miejskie budynki użyteczności pu-
blicznej, głównie obiekty oświatowe, co koszto-
wało 51,8 mln zł, z czego 24,1 mln zł pokryły do-
tacje zewnętrzne, głównie z funduszy Unii Eu-
ropejskiej. Z kolei na ekodotacje dla mieszkań-
ców oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 
przeznaczyliśmy w ciągu czterech lat 16,5 mln zł. 
Nie licząc zasobów Zakładu Gospodarki Miesz-

kaniowej, już tylko 15 proc. budynków będą-
cych własnością miasta jest jeszcze opalanych 
węglem. Termomodernizacja zasobu ZGM-u to 
wyzwanie na kolejne lata.

Jedną z najbardziej widocznych zmian 
w mieście jest rowerowa ewolucja… Rowe-
rzyści są zadowoleni, ale słychać też gło-
sy, że kontrapasy zmniejszyły przepusto-
wość ulic i wydłużyły korki...

Warunki dla rowerzystów zmieniły się diame-
tralnie, wcześniej jeździli przecież tymi samymi 
ulicami, tyle że byli mniej widoczni i mniej bez-
pieczni, a żeby jeździć zgodnie z przepisami, przy 
naszych jednokierunkowych ulicach musieli czę-
sto objeżdżać pół miasta. W tej sprawie dzia-
łaliśmy w sposób bardzo przemyślany, syste-
matyczny i konsekwentny. Najpierw pojawił się  
w urzędzie miasta oficer rowerowy, później peł-
na strategia, czyli przyjęty uchwałą rady miasta 
Plan mobilności. To w nim zaplanowano budo-
wę kolejnych ścieżek rowerowych i wytyczenie 
na ulicach śródmieścia kontrapasów. Na koniec 
pojawił się rower miejski. To bardzo europejski 
trend. W nowoczesnym mieście musi być miej-
sce nie tylko dla samochodów, ale też komu-
nikacji miejskiej i rowerzystów. W kolejnych la-
tach zamierzam wzmocnić w centrum miasta 
rolę komunikacji publicznej, ruchu rowerowe-
go oraz pieszego. Ale na szczegółowe analizy 
przyjdzie czas po oddaniu do użytku drogi Ra-
cibórz – Pszczyna, gdy będziemy już wiedzieć, 
jak zmieni się ruch w centrum Rybnika. Cały sys-
tem rowerów miejskich będzie w kolejnych la-
tach udoskonalany i rozbudowywany. W przy-
szłości pojawią się prawdopodobnie również 
miejskie rowery elektryczne, których popular-
ność w Polsce rośnie wręcz lawinowo. Jedną z 
planowanych inwestycji jest też rowerowa au-
tostrada wzdłuż rzeki Nacyny, która połączy Za-
bytkową Kopalnię „Ignacy”, Niedobczyce, cen-
trum Rybnika i Stodoły.    

Prezydent Piotr Kuczera zamierza w coraz większym stopniu wykorzystywać możliwości, jakie stwarzają 
przepływające przez Rybnik rzeki



Miasto w skrócie
• Emitowane od ponad ośmiu lat na ante-

nie TVN-u „Kuchenne rewolucje” Mag-
dy Gessler dotarły do Rybnika. Popular-
na restauratorka i kontrowersyjna osobo-
wość telewizyjna, która w kilka dni próbu-
je wskrzesić podupadające restauracje, 
tym razem wzięła „pod nóż” zlokalizowa-
ną w Golejowie Dziką Różę. Lokal miesz-
czący się w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ul. Gliwickiej zyskał nową, 
nawiązującą do swej lokalizacji nazwę 
Szynk u Fojermana. Magda Gessler za-
dbała też o nowy wystrój i menu restau-
racji. O tym, czy jej rewolucja zakończyła 
się sukcesem, można przekonać się oso-
biście, odwiedzając Szynk u Fojermana.

• Dziesięć lat temu w Rybniku rozpoczęła 
działalność Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa Izby Rzemieślniczej, która po reformie 
edukacji funkcjonuje jako branżowa szkoła 
I stopnia. Pierwszą siedzibą placówki były 
budynki dawnego ośrodka egzaminowa-
nia kierowców przy ul. Prostej, a w pierw-
szym roku istnienia uczęszczało do niej 76 
uczniów. Pod okiem 18 nauczycieli szkoli-
li się oni w sześciu zawodach (fryzjer, mu-
rarz, elektryk, mechanik samochodowy, la-
kiernik i malarz-tapeciarz). Dziś szkoła mie-
ści się w poszpitalnym budynku kompleksu 
Juliusz przy ul. 3 Maja, uczy się w niej 449 
uczniów, którzy kształcą się w 24 zawo-
dach. Kadra liczy obecnie 40 nauczycieli,  
a od września w szkole uczy się 165 pierw-
szoklasistów. Jubileusz dziesięciolecia ist-
nienia szkoła świętowała 14 września.

• 13 września dzięki interwencji strażni-
ków miejskich chory, bezdomny mężczy-
zna trafił do szpitala. O pogarszającym 
się stanie 45-latka funkcjonariusze do-
wiedzieli się od anonimowej osoby, któ-
ra zgłosiła telefonicznie, że stan zdrowia 
mężczyzny, często przebywającego na 
ławce przy ul. Świerklańskiej, wyraźnie 
się pogorszył. Strażnikom, którzy uda-
li się na miejsce, bezdomny powiedział,  
że mieszka w lesie i jest bardzo słaby, 
skarżył się także na ból głowy. Zanim do 
mężczyzny dotarło pogotowie, ci udzie-
lili mu pierwszej pomocy.

• Dzięki czujności operatora miejskiego mo-
nitoringu w ręce policji trafił złodziej al-
koholu, który bezpłatnie zaopatrzył się  
w trunki w jednym z ogródków piw-
nych na rynku. Właściciel lokalu poprosił  
o przejrzenie zapisu z kamer, zgłosił rów-
nież kradzież w Komendzie Miejskiej Po-
licji. Tydzień później sprawca został wy-
patrzony i zatrzymany na placu Wolności.

5Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Opozycja wytyka też Panu zadłużanie 
miasta i inwestycje na kredyt, choć trze-
ba przyznać, że akurat ten zarzut słyszy-
my w Rybniku od lat…

W czasach, gdy budowaliśmy kanalizację, 
zadłużenie miasta było znacznie wyższe, ale ta 
kwestia wymaga zrozumienia współczesnych 
realiów. Bez kredytów samorządy nie są w sta-
nie realizować koniecznych inwestycji, będą-
cych motorem napędowym rozwoju miast. Ko-
rzystamy obecnie z bardzo preferencyjnego kre-
dytu udzielonego nam przez Europejski Bank In-
westycyjny. To instytucja stworzona po to, by 
wspierać miasta, które dobrze się rozwijają. Wie-
le samorządów tego kredytu nam zwyczajnie za-
zdrości. Nie przejadamy tych pieniędzy, ale prze-
znaczamy je na inwestycje miastotwórcze, któ-
re przyczynią się do rozwoju Rybnika. 

Za Pana rządów pojawiło się przynaj-
mniej kilka nowych elementów – Rybnik 
„gra” w serialu, buduje się kolej żelazną…

Rozmawiając z rybniczanami, doszedłem do 
wniosku, że kultura spędzania wolnego cza-
su jest dla naszych mieszkańców bardzo waż-
na. Stąd takie inwestycje – urządzenie kąpieli-
ska na Pniowcu czy odbudowa, a właściwie bu-
dowa od nowa kolejki wąskotorowej w Stodo-
łach. Rybnik staje się fajnym miejscem do ży-
cia. Jesteśmy też dumni z Rybnika, oglądając 
kolejne odcinki „Diagnozy”, zwłaszcza że serial 
ten cieszy się wysoką oglądalnością. Bez wąt-
pienia to lokowanie Rybnika w popularnym se-
rialu ma wpływ na postrzeganie naszego mia-
sta w całym kraju. Zresztą nie bez powodu  
w Halo! Rybnik tworzy się już szlak „Diagnozy”, 
bo o miejsca, w których kręcono zdjęcia, pyta 
coraz więcej osób. Bez wątpienia to była do-
bra inwestycja.  

Zapewne dla mieszkańców większe 
znaczenie ma fakt, że powstaną w mie-
ście nowe mieszkania. Wkrótce lokato-
rzy wprowadzą się do gruntownie zmo-
dernizowanego bloku dawnego interna-
tu w Orzepowicach, a niebawem rozpocz-
nie się budowa nowego budynku w Niedo-
bczycach…?  

Po dokładnym bilansie sporządzonym przez 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wiemy, jakie 
są mocne, a jakie słabe strony zasobu mieszka-
niowego miasta. Chcemy przede wszystkim in-
westować w nowe, tanie w użytkowaniu budyn-
ki, a wyburzać te, których remont i dalsze użyt-
kowanie byłoby po prostu nieopłacalne. Mia-
sto już rozwija swój zasób mieszkaniowy, cze-
go najlepszym przykładem jest zmodernizowa-
ny dawny internat w Orzepowicach i wyłoniona 
w drodze konkursu koncepcja architektonicz-
na efektownego budynku mieszkalnego, który 

powstanie przy ul. Hallera w ramach projektu 
„Rzeczna”. Dobrze by było, gdyby rząd zmienił 
ustawowe ramy funkcjonowania mieszkań ko-
munalnych, bo w obecnym kształcie nie przy-
stają one do dzisiejszych realiów, sprzyjają róż-
nego rodzaju nadużyciom i wiążą nam, samo-
rządowcom, ręce. Powinny one funkcjonować 
na zupełnie innych zasadach. 

Nowością jest również „28. dzielni-
ca”, czyli coraz liczniejsza grupa Ukraiń-
ców, którzy mieszkają i pracują w Rybni-
ku. To kłopot czy nowe wyzwanie dla sa-
morządu?

To generalnie wyzwanie dla Polski. Cieszy 
mnie, że znalazło się w Rybniku stowarzy-
szenie („17-tka” – przypis redakcji), za spra-
wą którego miasto wyciągnęło do Ukraiń-
ców pomocną dłoń. Polska ma długie tra-
dycje państwa wielonarodowościowego,  
a u nas, na Śląsku, to też nic nowego. Powitaj-
my z radością wszystkie osoby, które chcą w 
naszym mieście żyć, pracować i wspólnie bu-
dujmy Rybnik, który może symbolicznie bę-
dzie miał o tę jedną dzielnicę więcej. 

Nie brak opinii, według których prawdzi-
wa samorządność w polskich miastach 
jest mocno zagrożona?

Trudno nie zauważyć, że obecne władze 
państwowe wykazują skłonności centrali-
styczne i trudno nie być działaniami rządu za-
niepokojonym. Samorządy lokalne sprawdziły 
się w ciągu ostatnich 27 lat i mają dla naszego 
państwa wielkie zasługi. Sam jestem wielkim 
zwolennikiem decentralizacji i wzmacniania 
samorządów, choćby przez mechanizmy po-
datkowe. Dziś samorządowcy nie mają wątpli-
wości, że rządzący naszym krajem mają zupeł-
nie odmienną wizję funkcjonowania państwa. 

Rozumiem, że decyzja o kandydowa-
niu wynika m.in. z chęci dokończenia kil-
ku strategicznych dla miasta przedsię-
wzięć…?

Mam takie poczucie, że jesteśmy w poło-
wie drogi. Ważne dla miasta inwestycje, które 
rozpoczęliśmy, są na różnym etapie zaawan-
sowania, dlatego w czasie kolejnej, pięciolet-
niej tym razem kadencji te działania powinny 
być kontynuowane. To zabawne, ale nie wie-
dząc, że kolejna kadencja wójtów i prezyden-
tów zostanie wydłużona do pięciu lat, w roku 
2015 przedstawiłem koncepcję rozwoju mia-
sta pod tytułem „Rybnik 2023”, trafiając ide-
alnie w koniec przyszłej kadencji. Mam nadzie-
ję, że rybniczanie pozwolą mi dokończyć wpro-
wadzenie jej w życie.

Rozmawiał Wacław Troszka



Miasto w skrócie
• 29 sierpnia o godz. 2 operator miejskie-

go monitoringu zauważył na ul. Rynkowej 
roznegliżowaną kobietę. 47-latka była pod 
wpływem alkoholu i twierdziła, że wra-
ca od koleżanki z Chwałowic, a w Śród-
mieściu rozebrał ją nieznany mężczyzna. 
Strażnicy podjęli poszukiwania, lecz nie 
znaleźli opisywanego przez nią sprawcy. 
Funkcjonariusze sprawdzili także miejsca, 
gdzie wcześniej przebywała kobieta – nie-
stety, nikt z jej znajomych nie zdecydował 
się nią zaopiekować, więc trafiła ostatecz-
nie do chorzowskiej izby wytrzeźwień.

• Wciąż przybywa mandatów za spalanie od-
padów. 1 września strażnicy miejscy ukara-
li w ten sposób mieszkańców Niedobczyc 
(palenie odpadów kuchennych i folii alumi-
niowej) oraz Niewiadomia (palenie odpa-
dów zielonych). 5 września mandat wy-
stawiono rybniczance z Ligoty-Ligockiej 
Kuźni, która wrzuciła do pieca opakowania 
po produktach spożywczych, a dzień póź-
niej 59-latkowi z Niewiadomia za spalanie 
opakowań po lekach. Również 6 września 
funkcjonariusze ukarali mieszkańca Ze-
brzydowic, który na swojej posesji opalał 
kable. 14 września ekopatrol ujawnił z ko-
lei palenie płyt meblowych przez rybniczan  
z Kamienia i Paruszowca-Piasków – spraw-
cy tłumaczyli, że w ten sposób ogrzewa-
ją wodę. Strażnicy miejscy zapowiadają,  
że podobne wykroczenia będą bez wyjąt-
ku karane mandatami do 500 zł.

•„Energia tradycji – tożsamość, przestrzeń, 
artefakty. Dziedzictwo kulturowe Górne-
go Śląska a destynacje w edukacji regio-
nalnej” to tytuł konferencji, która odby-
ła się 20 września w Zabytkowej Kopal-
ni „Ignacy” w Niewiadomiu. Była adreso-
wana głównie do nauczycieli przedmiotu 
edukacja regionalna, obecnego od 2016 
roku w planie lekcji rybnickich czwar-
toklasistów. Dzieci obowiązkowo uczą 
się szeroko rozumianej historii, geografii  
i kultury Rybnika oraz regionu. Wśród pre-
legentów byli m.in. przedstawiciele Uni-
wersytetów Opolskiego i Śląskiego oraz 
Muzeum Górnictwa w Zabrzu. Rozma-
wiano m.in. o roli języka w edukacji regio-
nalnej i jak wykorzystywać w niej dawne 
śląskie gry i zabawy, a nawet o smogu i ar-
cheologii. Maria Stachowicz-Polak, eks-
pert ds. edukacji regionalnej miasta, na 
co dzień dyrektorka szkoły w Kłokocinie, 
opowiedziała o tym, jak w naszym mie-
ście zmieniają się zajęcia edukacji regio-
nalnej, realizowanej pod hasłem „Rybnik 
na Górnym Śląsku”.

8 września zadłużonym najemcom 
mieszkań komunalnych minął termin 
składania wniosków o umorzenie części 
długu w ramach przyjętego w połowie lu-
tego uchwałą rady miasta programu od-
dłużeniowego. Na blisko 4 tys. dłużników 
wnioski takie złożyło 205 osób.

Pierwszy taki program w historii miasta siłą 
rzeczy był eksperymentem, ale też pierwszą 
zdecydowaną próbą przełamania zadłużenio-
wego impasu. Założenia są klarowne: loka-
tor po wpłaceniu gotówką 30 proc. zadłuże-
nia może liczyć na umorzenie pozostałych 70 
proc. Nastąpi to jednak dopiero po dwóch la-
tach, o ile dłużnik będzie m.in. regularnie opła-
cać czynsz. Drugi wariant oddłużania przewi-
duje umorzenie 50 proc. długu przy spłace-
niu drugich 50 proc. w ratach.

Wnioski o umorzenie złożyło w sumie 205 

dłużników; zdecydowana większość (183 z 
nich) dotyczą opcji 30 proc. spłaty i 70 proc. 
umorzenia. Pozostałe wnioski 22 – opcji 
50/50. Tym sposobem do kasy miasta po-
winno wpłynąć prawie 991 tys. zł, zaś kwo-
ta umorzenia miałaby wynieść prawie 2,139 
mln zł. Do połowy września dłużnicy wpłaci-
li blisko 172 tys. zł.

Gdy w lutym tego roku rada miasta przyj-
mowała stosowną uchwałę w sprawie pro-
gramu oddłużeniowego, łączne zadłużenie lo-
katorów mieszkań komunalnych i najemców 
lokali użytkowych wynosiło ponad 53 mln zł 
(niecałe 30 mln zł należności głównej + blisko 
23,7 mln zł odsetek). Około 2,5 mln zł stano-
wiło wtedy zadłużenie najemców lokali użyt-
kowych (5 proc. całego długu). 31 mln zł to z 
kolei kwota, której zdaniem komorników od 
dłużników wyegzekwować już się nie da. Li-
sta lokatorów z długami czynszowymi obej-
mowała w lutym około 4 tys. nazwisk. 

(WaT)

Wybór prezydenta stanie się jednak fak-
tem tylko wtedy, jeśli jeden z kandydatów 
ubiegających się o ten urząd, otrzyma wię-
cej niż 50 proc. ważnych głosów (wystar-
czy 50 proc. + jeden głos). Jeśli tak się nie 
stanie, w niedzielę 4 listopada odbędzie 
się druga tura wyborów prezydenckich, 
w której zmierzy się już tylko dwóch kan-
dydatów, którzy w pierwszej turze otrzy-
mali największą liczbę głosów. Ten z nich, 
który w drugiej turze otrzyma więcej gło-
sów (bez względu na ich liczbę i frekwen-
cję), obejmie urząd prezydenta Rybnika.

Nowych radnych mieszkańcy będą wy-
bierać w czterech okręgach wyborczych, 
na które podzielono miasto (ogólny po-
dział miasta na okręgi publikujemy poni-
żej, a szczegółowy wykaz ulic przypisa-
nych do poszczególnych okręgów wybor-
czych można znaleźć na stronie interne-
towej magistratu).

W okręgu nr 1 zostanie wybranych 
siedmiu radnych, a w trzech pozostałych 
(okręgi nr 2, 3 i 4) po sześciu. Pamiętaj-
my, że wybory te odbędą się według or-
dynacji proporcjonalnej. W podziale man-
datów udział wezmą tylko te komitety wy-
borcze, które osiągną 5-procentowy próg 
wyborczy, czyli otrzymają przynajmniej 5 

proc. ważnych głosów oddanych w ca-
łym mieście. 

O liczbie mandatów, które w nowej ra-
dzie mieć będzie dane ugrupowanie wy-
borcze, zdecyduje łączna liczba głosów 
zdobytych przez wszystkich jego kandy-
datów w poszczególnych okręgach. To 
dlatego w radzie mogą się znaleźć kan-
dydaci, którzy matematycznie zdobędą 
mniej głosów od swych konkurentów z 
list wyborczych innych ugrupowań. Przy-
znane już komitetowi wyborczemu w da-
nym okręgu mandaty zdobędą już rzecz 
jasna ci jego kandydaci, którzy otrzymali 
w nim najwięcej głosów. Dlatego właśnie 
mówi się, że wyborca – oddając swój głos 
na jednego kandydata – w pierwszej kolej-
ności oddaje głos na daną listę wyborczą, 
a potem dopiero na konkretnego kandyda-
ta. Z tego samego też powodu na listach 
kandydatów na radnych są również osoby 
kandydujące w wyborach prezydenckich. 

Siedmiu radnych do sejmiku wojewódz-
twa wybierzemy wspólnie z mieszkańca-
mi Jastrzębia-Zdroju, Żor, a także powia-
tów rybnickiego, wodzisławskiego, raci-
borskiego i mikołowskiego, wespół z któ-
rymi Rybnik tworzy okręg wyborczy nr 3 
(całe województwo śląskie jest podzielone 

Wybory 2018
W niedzielę 21 października w czasie wyborów samorządowych 

tym razem nie na cztero-, ale na pięcioletnią  kadencję wybierzemy 
prezydenta miasta, nowy skład 25-osobowej rady miasta oraz radnych 
do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Coś drgnęło
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Miasto w skrócie
 •– Wydaje się, że u nas można co najwyżej 

wynająć mieszkanie. Nic bardziej myl-
nego. Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej prowadzi duże inwestycje, a prezy-
dent zaufał nam na tyle, że przeznaczył 
dodatkowe środki na budowę nowe-
go zasobu mieszkaniowego oraz mo-
dernizację energetyczną osiedli – mó-
wił Artur Gliwicki, dyrektor rybnickie-
go Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej, podczas spotkania „Przy kawie”, 
zorganizowanego przez Izbę Przemy-
słowo-Handlową Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego. Tematem spotkania, 
które odbyło się 13 września w siedzi-
bie izby, były plany inwestycyjne ZGM
-u na lata 2019-2023, więc dyrektor 
mówił m.in. o programie termomoder-
nizacji i zmiany sposobu ogrzewania 61 
budynków mieszkalnych w Boguszowi-
cach, którego podzielona na etapy re-
alizacja ma się zakończyć w 2023 roku.  
– Zachęcam do współpracy z ZGM
-em. Czekamy na różne oferty, nie tyl-
ko te dotyczące robót budowlanych, 
bo szukamy również nowych rozwiązań 
choćby w kwestii windykacji należno-
ści czy usług prawnych w zakresie ob-
sługi inwestycji, bo dotąd ZGM nie re-
alizował tak dużych zadań – mówił dy-
rektor Gliwicki.

• 1 września ok. godz. 6 na parkingu przed 
marketem Makro kierowca citroëna 
potrącił 40-letnią kobietę, która w sta-
nie ciężkim trafiła do szpitala. Kierowca 
samochodu odjechał z miejsca zdarze-
nia. Niedługo po tym dyżurny rybnic-
kiej komendy przyjął kolejne zgłosze-
nie. Pod jednym z wieżowców przy ul. 
Dworek znaleziono ciało mężczyzny. 
26-latek wyskoczył z balkonu swego 
mieszkania na dziesiątym piętrze. Jak 
się później okazało to właśnie on po-
trącił kobietę przed Makro i wszystko 
wskazuje na to, że nie był to wypadek, 
ale jego umyślne działanie. Pod blo-
kiem, w którym mieszkał stał zaparko-
wany jego samochód z rozbitą maską  
i przednią szybą. Sprawę bada rybnicka 
prokuratura rejonowa, która ustaliła, że 
kierowca i poszkodowana pracowali w 
jednej firmie i łączyła ich relacja służ-
bowa. Niewykluczone, że to ona stała 
się zarzewiem konfliktu. Kobieta opu-
ściła już szpital. Wszystko wskazuje 
na to, że ze względu na śmierć spraw-
cy prokuratura umorzy postępowanie  
w sprawie usiłowania zabójstwa.

Rejestracja przyspieszyła
Mieszczący się na parterze magistratu wydział komunikacji to bez wątpienia jeden 

z bardziej obleganych przez klientów wydziałów urzędu miasta. 
Formalności załatwiają tu m.in. nabywcy nowego samochodu, i ci, którzy pozbyli się sta-

rego, a także osoby które właśnie zdały egzamin na prawo jazdy. Dotąd kolejka ustawiała się 
tu jeszcze przed otwarciem urzędu, a ci, którzy rezerwowali termin wizyty w wydziale przez 
internet, musieli nieraz czekać nawet trzy tygodnie. Ale to już historia, bo w ostatnim czasie 
przepustowość wydziału znacznie się poprawiła. W ciągu czterech ostatnich miesięcy za-
trudnienie w referacie komunikacji wzrosło o trzy etaty i teraz pracuje tu dziesięciu urzędni-
ków, a sytuacja powinna się jeszcze poprawić, gdy ci nowo zatrudnieni nabiorą nieco doświad-
czenia i będą załatwiać formalności nieco szybciej. Na petentów rejestrujących się przez in-
ternet czekają obecnie trzy stanowiska plus jedno dla przedstawicieli podmiotów gospodar-
czych; model docelowy to 4+1.                                                                                                                  (WaT)

na siedem okręgów). O tych siedem man-
datów ubiega się w naszym okręgu 114 
kandydatów wystawionych przez 14 ko-
mitetów wyborczych.. Zagłosować może-
my tylko na jednego z nich. W całym okrę-
gu jest łącznie blisko 569 tys. wyborców.

Generalnie, rzecz najważniejsza, o któ-
rej trzeba pamiętać, to możliwość głoso-
wania na jednego tylko kandydata w da-
nych wyborach (wybory prezydenta mia-
sta, wybory do rady miasta i wybory do 
sejmiku województwa). Upraszczając, w 
czasie całych samorządowych wyborów 
możemy postawić jedynie trzy „krzyżyki” 
(co najmniej dwie linie, przecinające się  
w obrębie kratki, umieszczonej po prawej 
stronie nazwiska kandydata) - jeden na 
karcie do głosowania na prezydenta Ryb-
nika i po jednym na kartach do głosowania 
na radnego miejskiego i na radnego woje-
wódzkiego).

W Rybniku kandydatów na radnych wy-
stawiło 8 komitetów wyborczych. 7 z nich 
zarejestrowało listy swoich kandydatów 
we wszystkich czterech okręgach, ale 
tylko 4 wystawiły maksymalną liczbę 33 
kandydatów, czyli 9 w okręgu nr 1 i po 8 
w trzech pozostałych, czyli nr 2, 3 i 4. W 
sumie o 25 mandatów w radzie miasta 
ubiega się łącznie 231 kandydatów – 64 
o 7 mandatów w okręgu nr 1; i dalej odpo-
wiednio 52, 58 i 57o 6 mandatów w okrę-
gach nr 2, 3 i 4. W wyborach do rady mia-
sta startuje 106 kandydatek i 125 kandy-

datów. Statystyczna średnia wieku kandy-
data to 48 lat (46 lat w przypadku kobiet 
i 51 w przypadku mężczyzn). Najmłodsza 
osoba kandydująca do rady miasta ma 21 
lat, a najstarsza 79, w obu przypadkach to 
mężczyźni. Na koniec sierpnia Rybnik liczył 
130.344 mieszkańców, z których upraw-
nionych do głosowania było 106.201.

Osoby chcące jak najszybciej poznać 
wyniki wyborów powinny śledzić stronę 
Państwowej Komisji Wyborczej (www.
pkw.gov.pl), tam już teraz dostępne są 
m.in. listy kandydatów na prezydenta Ryb-
nika i radnego miejskiego. Szczegółowy, 
urzędowy informator wyborczy publiku-
jemy na stronach 40-41. 

Podział Rybnika na okręgi w wyborach 
samorządowych:
• Okręg nr 1 – Chwałęcice, Golejów, Gra-

bownia, Kamień, Ochojec, Orzepowice, 
Rybnik-Północ, Rybnicka Kuźnia, Śród-
mieście, Wielopole, Stodoły

• Okręg nr 2 – Boguszowice Stare, Bo-
guszowice Osiedle, Gotartowice, Kło-
kocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Paruszo-
wiec-Piaski.

• Okręg nr 3 – Chwałowice, Meksyk, Nie-
dobczyce, Niewiadom, Popielów, Ra-
dziejów

• Okręg nr 4 – Maroko-Nowiny, Zamy-
słów, Zebrzydowice, Smolna.

Lokale wyborcze będą czynne od 
godz. 7.00 do 21.00.

Wybory prezydenckie
O urząd prezydenta Rybnika ubiega się urzędujący prezydent Piotr Kuczera 

(41 lat; KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) oraz pięciu preten-
dentów: Michał Chmieliński (65 lat; KWW Blok Samorządowy Rybnik Adama 
Fudali); Zbigniew Ciokan (56 lat, KWW Kukiz ’15); Łukasz Dwornik (41 lat, KW 
Prawo i Sprawiedliwość); Tadeusz Gruszka (56 lat, KWW Tadeusz Gruszka i Sa-
morządowy Ruch Demokratyczny); Aleksander Larysz (53 lata; KW Stowarzy-
szenie Rybnik Nasze Miasto). 
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Miasto w skrócie

Radni złożyli też ponad 550 interpe-
lacji i wniosków i rozpatrzyli 26 skarg, 
głównie na szefów jednostek miejskich 
i prezydenta miasta. Komisje branżo-
we rady miasta zbierały się ponad 470 
razy. W kończącej się kadencji na cze-
le rady stało trzech przewodniczących; 
najpierw zaraz po wyborach, przez dzie-
sięć dni (od 1 do 10 grudnia 2014 r.) Łu-
kasz Dwornik (PiS), później od 10 grud-
nia 2014 do 6 października 2016 Adam 
Fudali, były prezydent i lider BSR-u, naj-
większego wówczas klubu w radzie, któ-
ry jednak po zmianie układu sił (rozłam w 
opozycyjnym już praktycznie BSR-ze; 5 
radnych przeszło na stronę prezydenta 
Piotra Kuczery, tworząc nowy klub rad-
nych Wspólnie dla Rybnika) złożył rezygnację, 
unikając w ten sposób odwołania przez samych 
radnych. 6 października 2016 roku przewodni-
czącym RM został były radny BSR-u Jan Mura 
(Wspólnie dla Rybniczan), który według wszel-
kich znaków na ziemi i niebie doprowadzi radę 
do końca kadencji. W czasie minionych czte-
rech lat doszło do jednej tylko zmiany kadro-
wej – w połowie grudnia 2015 roku ślubowa-
nie złożył radny-debiutant z Golejowa Ginter 
Zaik. Zastąpił on w radzie Wojciecha Piechę 
(PiS), który zdobył mandat senatora. W kończą-
cej się kadencji obrady rybnickich radnych były 
transmitowane w internecie na miejskim kanale 
portalu YouTube; trudno jednak powiedzieć, by 
cieszyły się dużym zainteresowaniem internau-
tów. Od początku nowej kadencji transmitowa-
nie obrad będzie już ustawowym obowiązkiem. 

- Pierwsze dwa lata były trudne. Uważałem, 
że prezydenta wybranego przez mieszkańców 
należy wspierać, ale nie wszyscy się z tym zga-
dzali i w efekcie nasz klub, który niby z PO, ugru-
powaniem prezydenta Piotra Kuczery tworzył 
koalicję zachowywał się coraz bardziej jak klub 

• 20 września odbyła się regionalna kon-
ferencja pn. „Ochrona dziecka przed 
krzywdzeniem”, zorganizowana przez 
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 
Rybniku, który przygotował ją wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastęp-
czych „Serduchowo” oraz Stowarzy-
szeniem In Tempore. Trudną tematykę 
omawiało grono znakomitych eksper-
tów, m.in. prof. Stanisław Kwiatkow-
ski (Wydział Lekarski UJ), wicemini-
ster sprawiedliwości Michał Woś, prof. 
Waleria Stelmaszuk, Katarzyna Napiór-
kowska (Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej), Krzysztof Ka-
zek (pełnomocnik komendanta policji 
w Katowicach ds. ochrony praw dziec-
ka). Prelegenci prezentowali zagadnie-
nia związane z ochroną dzieci z róż-
nych perspektyw: medycznej, prawnej, 
psychologicznej, część wystąpień była 
również poświęcona już wprowadzo-
nym rozwiązaniom np. w Wielkiej Bry-
tanii. W spotkaniu wzięły udział osoby, 
które zawodowo spotykają się z dzieć-
mi i ich rodzinami: pracownicy placó-
wek i ośrodków pieczy zastępczej, ro-
dziny zastępcze, pracownicy ośrodków 
pomocy społecznej, kuratorzy sądowi  
i pedagodzy szkolni.

• Na niedzielę 30 września zaplanowano 
doroczne zawody sportowo-pożarni-
cze o Puchar Prezydenta Rybnika, któ-
re o godz. 8.30 miały się rozpocząć na 
trawiastym boisku na terenie ośrodka 
w Kamieniu. W czasie zawodów miał 
zostać zaprezentowany nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy, który kilka 
dni wcześniej trafił do jednostki OSP 
w Gotartowicach. Wyposażony w no-
woczesny sprzęt m.in. hydrauliczny do 
ratownictwa drogowego kosztował bli-
sko 852 tys. zł. Prawie 415 tys. zł do-
łożyło miasto, a resztę stanowiło do-
finansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego. 

• Po zakończonej kompleksowej termo-
modernizacji budynku pływalni MOSi-
R-u przy ul. Powstańców Śl. (obok ba-
zyliki) rozpoczął się tam remont niecki 
basenowej polegający głównie na wy-
mianie folii basenowej. Jak dowiedzie-
liśmy się w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, odnowiony basen zosta-
nie udostępniony miłośnikom kąpieli 
i pływania około 10 listopada.

Uwaga, plan dla Zamysłowa
W październiku w magistracie zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta obejmują-
cej dzielnicę Zamysłów. 

W trakcie wyłożenia planu zaplanowano nie tylko przewidzianą prawem dyskusję publiczną 
nad projektem, ale również dyżury projektantów, autorów planu i to zarówno w urzędzie miasta, 
jak i w dzielnicy, a konkretnie w Szkole Podstawowej nr 6. Niestety, gdy zamykaliśmy to wyda-
nie „GR”, nie były jeszcze znane żadne daty, dlatego zainteresowani projektem planu muszą śle-
dzić informacje pojawiające się na stronie internetowej urzędu miasta (rybnik.eu) oraz w interne-
towym Biuletynie Informacji Publicznej magistratu (wejście m.in. przez stronę rybnik.eu). (WaT)
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Rada miasta finiszuje
21 października rybniczanie wybiorą nowy skład rady miasta. Obecna kadencja 

dobiegnie końca już po wyborach, 16 listopada, a ostatnią sesję ustępującej rady 
zaplanowano na 8 listopada. Łącznie z sesją, która miała miejsce 13 września, w ciągu 
tych czterech lat odbyło się 50 sesji, w czasie których podjęto 831 uchwał.

opozycyjny. Doprowadziło to do rozłamu w na-
szych szeregach i w październiku 2016 roku z 
czterema innymi radnymi odeszliśmy z BSR-u, 
tworząc wspierający prezydenta, prawdziwie 
koalicyjny klub Wspólnie dla Rybnika, z ramie-
nia którego zostałem przewodniczącym rady 
miasta. Mam satysfakcję, że nigdy nikomu z 
radnych jako przewodniczący rady nie odebra-
łem głosu. Zdarzało się natomiast, że na wnio-
sek któregoś z radnych w drodze głosowania 
podejmowano decyzję o zakończeniu dyskusji 
– mówi przewodniczący rady miasta Jan Mura.

Wydarzeniem wartym odnotowania było 
podjęcie w połowie lutego 2016 roku, na 
wniosek 24 radnych, uchwały będącej ape-
lem do rządu RP o podjęcie skutecznych dzia-
łań wpływających na poprawę jakości powie-
trza w Polsce.

Dwie sesje zostały zwołane na wniosek rad-
nych opozycyjnych; jedna w sprawie kopalni Pa-
ruszowiec i druga dotycząca wysokości opłat 
na miejskich parkingach, ale wtedy uchwała, 
której projekt przygotowała opozycja, została 
odrzucona w głosowaniu.                            (WaT)

Doświadczony samorządowiec Jan Mura jest przewodniczą-
cym rady miasta od 6 października 2016 roku
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Ze względu na ograniczenia techniczne i czasowe, wynikają-
ce z cyklu wydawniczego gazety, kondolencje, które napłynęły 
do naszej redakcji po śmierci śp. Adama Fudalego opublikuje-
my w październikowym wydaniu „GR”.                           Redakcja 

• 
– Pan prezydent Adam Fudali przeszedł 

do lepszego świata, przeszedł też do hi-
storii. Ręka drży, serce kołacze. Smutek. 
16 lat współpracy, codziennych spotkań 
i narad. Z Człowiekiem tak boleśnie do-
tkniętym przez los. Ile cierpienia, blisko 50 
lat z protezami, bez narzekań. Ile miłości 
do dzieci, do ukochanego Michała, pomi-
mo wszystko. Nigdy nie słyszałem słowa 
skargi, choć czasem mówił o tym, jak po-
konuje trudności wspierany przez Bliskich.

Objął urząd prezydenta, mając już ol-
brzymią wiedzę o Unii Europejskiej,  
o funduszach przedakcesyjnych, o obli-
gacjach, kredytach i pożyczkach. Starali-
śmy się wszyscy za Nim nadążać. Często 
nie było łatwo.

Był życzliwym i wyrozumiałym przeło-
żonym. Nie był wylewny, ale chyba mogę 
powiedzieć, że darzył mnie przyjaźnią. 
Dziękuję mu za to. Wierzę, że za swoje 
trudne, zasłużone dla Rybnika dobre ży-
cie otrzymał już nagrodę wieczną.

Do zobaczenia, Panie Prezydencie! Bar-
dzo mi będzie Pana brakowało – napisał 
Bogusław Paszenda, wieloletni skarb-
nik miasta.

•
– Był przede wszystkim moim przyjacie-

lem. Znaliśmy się bardzo, bardzo długo. Pa-
miętam ten jego straszny wypadek na kolei, 
gdy jako 19-letni chłopak stracił obie nogi. 
Jeśli chodzi o działalność publiczną, spo-
tkaliśmy się w rybnickim Komitecie Oby-
watelskim „Solidarności”. Był zapalonym 
samorządowcem. Tym samorządem intere-
sował się jeszcze na długo przed pierwszy-
mi wyborami do rady miasta w 1990 roku.  
Miał nosa do ludzi, współpracowników oraz 
świetne wyczucie i intuicję, jeśli chodzi o za-
rządzanie pieniędzmi publicznymi. Miał do 
tego naprawdę wielki talent. W odpowied-
nim czasie Adam Fudali ściągnął też do 
urzędu młodych, dobrze wykształconych 
ludzi, dzięki pracy których Rybnik jako je-
den z pierwszych samorządów w kraju za-
czął pozyskiwać unijne dotacje na realiza-
cję miejskich inwestycji – wspomina Michał 
Śmigielski, były wiceprezydent Rybnika.

•
- To był wielki człowiek i wspaniały pre-

zydent, którego rybniczanie będą długo pa-
miętać. Był dla Rybnika jak ojciec; więcej 
czasu spędzał w pracy niż w domu. Żył na-
szym miastem do ostatnich swoich chwil. 

Bardzo żałuję, że nie zobaczy już wybudo-
wanej drogi Racibórz – Pszczyna, bo bar-
dzo chciał doczekać jej ukończenia. Po raz 
ostatni z grupą radnych BSR-u spotkaliśmy 
się z nim w dniu jego śmierci. Mimo cięż-
kiego już stanu czekał na nas, bo wiedział, 
że przyjdziemy. Jego spokojna, dostoj-
na śmierć była dla nas wszystkich wielkim 
przeżyciem. Adam Fudali był autentycznym 
liderem naszego ugrupowania i naszym au-
torytetem, przykładem doskonałego samo-
rządowca i zrobimy wszystko, by jego dzie-
ło kontynuować – mówi radny Bloku Samo-
rządowego Rybnik Andrzej Wojaczek.

•
– Różniliśmy się w wielu sprawach, ale 

na pewno jedno nas łączyło – Rybnik. Jako 
mieszkańcy zawdzięczamy mu rozwój mia-
sta w czasach konstytuującego się samo-
rządu i początków obecności Polski w Unii 
Europejskiej. Odważne decyzje, które pod-
jął w tamtych niełatwych czasach, mają 
wpływ na miasto dziś i będą jeszcze oddzia-
ływać na nie przez wiele lat – mówi prezy-
dent Rybnika Piotr Kuczera.

cd. ze strony 2

zauważyć. Cieszył Go każdy sukces, smuciły, ale też mobilizowa-
ły do działania, porażki. Adam Fudali był postrzegany jako osoba 
racjonalna i gotowa do negocjacji, którą przekonują rzeczowe ar-
gumenty, potrafił być jednak twardy, gdy chodziło o obronę wła-
snej wizji miasta. Był postacią nietuzinkową, prawdziwym lide-
rem z charyzmą, który potrafił porwać za sobą ludzi do działania. 
Mówił, że na swojej drodze spotkał zdecydowanie więcej przyja-
ciół niż wrogów; ostatnio mocno przeżył rozpad swojego ugrupo-
wania. Zawsze podkreślał wsparcie swojej żony Bogusławy oraz 
dzieci – trzech córek i syna. Rybnik stracił przedwcześnie waż-
ną postać. Adam Fudali już ma swoje miejsce w historii naszego 
miasta i bez wątpienia na długo pozostanie w pamięci rybniczan. 

Pogrzeb śp. Adama Fudalego odbył się 28 września w jego 
kościele parafialnym – bazylice św. Antoniego. Został pocho-
wany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym przy ul. 
Cmentarnej. 

Samorządowcem 
był do końca

Adama Fudalego wspominają samorządowcy
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Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM 
PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI 

ŚP. 
ADAMA FUDALEGO

Prezydenta Miasta Rybnika w latach 1998-2014
Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika 

w latach 2014-2016

ŻONIE, DZIECIOM 
I NAJBLIŻSZYM ZMARŁEGO

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Prezydent Miasta Rybnika  Przewodniczący  
 Piotr Kuczera, Rady Miasta Rybnika 
 pracownicy Urzędu Miasta Jan Mura 
 i jednostek miejskich i rybniccy radni 



Kolejnym etapem realizacji tego projek-
tu będzie budowa budynku mieszkalne-
go, w którym znajdzie się 80 mieszkań ko-
munalnych o podwyższonym standardzie.  
W czerwcu w magistracie ogłoszono już 
wyniki konkursu na jego koncepcję archi-
tektoniczno-urbanistyczną. Konieczne bę-

dzie jeszcze wykonanie szczegółowego pro-
jektu. Budynek będzie usytuowany między  
ul. Hallera a piętrowym parkingiem i będzie 
sąsiadować z dwoma niedużymi, wiekowy-
mi budynkami, stanowiącymi pozostałość 
po istniejącej tu kiedyś garbarni. Uwzględ-
nienie ich sąsiedztwa i całego „urbanistycz-
nego kontekstu” było jednym z konkurso-
wych wymogów.

Konkurs na zlecenie urzędu miasta zor-
ganizował katowicki oddział Stowarzysze-
nia Architektów RP. Dopuszczono do niego 
80 pracowni, które spełniły regulaminowe 
wymogi, ale ostatecznie w terminie wpły-
nęło 20 konkursowych prac. W projekto-
wanym wstępnie budynku w myśl założeń 

można znaleźć 80 
mieszkań, w tym 
48 dwupokojowych  
i 32 trzypokojowe; 
zaś usytuowana na 
jego parterze część 
u s ł u g owa  m i a ł a 
mieć powierzchnię 
800 m kw.

W sądzie kon-
kursowym obok ar-
chitektów z SARP
-u znaleźli się rów-
nież przedstawicie-
le miasta, m.in. wi-
ceprezydent Piotr 
Masłowski oraz na-
czelnik wydziału ar-
chitektury Janusz 
Orzeł.

– Powstanie bu-
dynku, który przysporzy śródmieściu miesz-
kańców, będzie ważnym etapem budowania 
nowego wizerunku centrum Rybnika. To te-
ren dla miasta strategiczny. Chciałbym, by-
śmy i z tej części Rybnika mogli być w przy-
szłości dumni. Życzę Państwu i sobie, by-
śmy mogli za kilka lat zobaczyć to miejsce 
będące już uporządkowaną, funkcjonalną 
przestrzenią, która służy wszystkim miesz-

kańcom – mówił prezydent Piotr Kuczera 
jeszcze przed ogłoszeniem wyników kon-
kursu. Przypomniał też, że niedaleko tego 
miejsca stała do niedawna stara, brzyd-
ka przychodnia, którą miasto wyburzyło,  
by w tym miejscu urządzić skwer.

Pierwszą nagrodę przyznano pracy pra-
cowni SLAS, którą tworzą Aleksander Bed-
narski, Mariusz Komraus i Sonia Mansso-
ur. Jurorzy docenili ją m.in. za: poszano-
wanie dla tradycji miejsca i dobre relacje 
z istniejącą zabudową; dobrze wygospo-
darowany, otwarty i nasłoneczniony dzie-
dziniec; współczesną prostą architekturę,  
o silnej i zdecydowanej kompozycji nadają-
cej nowy atrakcyjny wymiar śródmiejskiej 
zabudowie, wreszcie za funkcjonalne, róż-
norodne mieszkania, dobrze nasłonecznio-
ne, z rozmieszczeniem pomieszczeń pozy-
tywnie odbiegającym od standardów de-
weloperskich i za bardzo ciekawe włącze-
nie lodżii (balkonów wewnętrznych) w prze-
strzeń mieszkań. 

We wcześniejszym konkursie wyłonio-
no już też koncepcję architektoniczną bu-
dynku mającego tu również powstać w ra-
mach projektu „Rzeczna” centrum eduka-
cji artystycznej.

– Rozpoczniemy od budynku mieszkal-
nego, składającego się z usługowo-handlo-
wego parteru i części mieszkalnej. W śród-
mieściu brakuje mieszkańców, a potrze-
by mieszkaniowe w skali całego Rybnika są 
duże. Inwestorem będzie Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej. Chciałbym, by pieniądze 
na tę inwestycję znalazły się już w przyszłym 
roku, ale niewykluczone, że większą jego 
część zajmie nam dopełnienie wszystkich 
formalności z tą budową związanych. No  
i rzecz najważniejsza – dziś mamy koncepcję, 
którą trzeba przełożyć na projekt budowla-
ny. Dziś wszystko wskazuje na to, że budo-
wa rozpocznie się najpóźniej w 2020 roku 
– mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 

(WaT)

Mieszkaniówka w centrum
W październiku ma zostać oddany do użytku piętrowy parking, którego 

budowa dobiega końca na terenie rozciągającym się między ulicami Raciborską 
i Hallera w samym centrum miasta. To pierwszy etap wdrażania w życie projektu 
„Rzeczna”, który ma zmienić dotychczasowy plac parkingowy w tętniący 
życiem kwartał miasta.

Wielopoziomowy parking, który ma zostać oddany do dyspozycji kierowców  
w październiku, ma umożliwić zagospodarowanie rozległego terenu dawnego pro-
wizorycznego parkingu, położonego między ulicami Raciborską i Hallera w samym 
centrum miasta bez uszczerbku dla liczby miejsc parkingowych
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Zwycięska koncepcja budyn-
ku mieszkalnego, mającego 
powstać przy ul. Hallera, w są-
siedztwie piętrowego parkingu
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– „No mamo, nie będą cię lubić” stwier-
dziła moja córka, gdy opowiedziałam jej, 
jaką postać zagram w „Diagnozie” – mówi 
Danuta Stenka, którą, mimo ryzyka nara-
żenia się na brak sympatii widzów, bardzo 
ucieszyła możliwość wcielenia się w praw-
dziwy szwarccharakter, mający nie do koń-
ca jasne powiązania z przeszłością głów-
nych bohaterów serialu. Popularna aktor-
ka występuje w roli Bogny Mróz, nowej or-
dynator chirurgii w rybnickim szpitalu, któ-
ra już w pierwszych odcinkach emitowane-
go od 4 września trzeciego sezonu serialu 
daje się poznać jako osoba zdecydowana, 
despotyczna i pozbawiona skrupułów. – Ta-
kiej roli nigdy wcześniej nie dostałam. Ow-
szem, w radio i dubbingu nieraz podkłada-
łam głos czarownicom i złym królowym, ale 
nigdy dotąd nie wcielałam się w tak złą po-
stać na teatralnych deskach czy przed ka-
merą. Teraz gram nie tylko głosem, ale całą 
sobą. To dla mnie niezbadany teren i wspa-
niałe aktorskie wyzwanie – mówi Danu-
ta Stenka. Jak zapewnia, w serialu nie bę-
dzie mówić po śląsku, za to jako Kaszubka 
na co dzień swobodnie posługuje się gwa-
rą kaszubską, czego próbkę dała podczas 
spotkania z prezydentem Piotrem Kuczerą 
w Halo! Rybnik. Godać nie będzie również 
Mateusz Kościukiewicz, który gra młode-
go, ambitnego i robiącego szybką karierę 

prokuratora. – Kiedyś próbowałem opano-
wać do filmu kilka śląskich słów, ale okaza-
ło się to bardziej skomplikowane niż język 
niemiecki, którego uczyłem się przez lata 
– mówi. Znany przede wszystkim z ról kino-
wych aktor przyznaje, że jego rola w „Dia-
gnozie” jest powrotem, po długiej przerwie, 
do pracy w serialu. – Moja telewizyjna karie-
ra jest dość skromna. Jako nieznany, młody 

aktor występowałem w pomniejszych 
rolach w serialach kryminalnych, nie-
dawno zagrałem w pierwszej polskiej 
produkcji internetowego serwisu Net-
flix. W miarę rozwoju zawodowego te-
lewizja przestała być dla mnie straszna. 
Już nie obawiam się nadmiernej po-
pularności czy zainteresowania moją 
osobą, jakie wiążą się z pracą w tele-
wizyjnych produkcjach. Dzisiaj w seria-
lach grają topowi aktorzy, tak przecież 
jest w „Diagnozie”, więc przystąpienie 

do takiego projektu jest dla mnie dużą przy-
jemnością – przyznaje.

We wrześniu plenerowe zdjęcia w Ryb-
niku kręcone były m.in. w Kampusie, w są-
siedztwie elektrowni, bazyliki i w okolicach 
rynku. Debiutującym w „Diagnozie” akto-
rom towarzyszyli ci, których dobrze znamy 
z pierwszych sezonów serialu: Maja Osta-
szewska, Magdalena Popławska, Aleksan-
dra Konieczna, Adam Woronowicz czy Ma-
ciej Zakościelny. Efekty ich pracy możemy 
oglądać we wtorki o godz. 21.30 na ante-
nie TVN-u.                                                           (D)

Projekty obywatelskie 
przegłosowane

Od 17 do 23 września trwało głosowanie mieszkańców nad pro-
jektami zgłoszonymi do Budżetu obywatelskiego 2019. 

Tym razem trzeba było wybrać jedną z dziesięciu propozycji ogólnomiej-
skich i ewentualnie oddać głos na jeden z projektów zgłoszonych w jed-
nej z dziesięciu rybnickich dzielnic, w przypadku których łączna wartość 
zgłoszonych projektów przewyższała kwotę budżetu przeznaczoną dla da-
nej dzielnicy, a uzależnioną od liczby mieszkańców (od 40 do 210 tys. zł).  
W głosowaniu trzeba było wybrać projekty dla dzielnic: Boguszowice Osie-
dle, Gotartowice, Maroko-Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Orzepowice, Po-
pielów, Rybnik-Północ, Śródmieście i Zamysłów. Co ważne, na propozycje 
zgłoszone w jednej dzielnicy mogli głosować również mieszkańcy wszyst-
kich pozostałych. W magistracie trwa weryfikacja i liczenie głosów, któ-
re można było oddawać w sposób tradycyjny (wypełniając przygotowa-
ny formularz) albo poprzez internet. Wyniki głosowania powinniśmy po-
znać na początku października.                                                                            (WaT)

Spotkanie z Czystym
powietrzem

W środę 17 października o godz. 17 w auli Uni-
wersytetu Ekonomicznego na terenie Kampusu 
(ul. Rudzka 13C) z udziałem ministra środowiska 
Henryka Kowalczyka rozpocznie się spotkanie in-
formacyjne dla mieszkańców poświęcone rządo-
wemu programowi „Czyste powietrze”. 

Współorganizatorem spotkania jest Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. Rządowy program, jak informują orga-
nizatorzy, przewiduje dofinansowanie m.in. do wymia-
ny pieców i kotłów na ekologiczne, do wymiany stolar-
ki okiennej i drzwiowej, a także do montażu lub moder-
nizacji instalacji centralnego ogrzewania. Telefoniczna 
infolinia programu „Czyste powietrze”: 32 60 32 252. 

(WaT)
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Diagnoza doktor Mróz
W połowie września ekipa „Diagnozy” ponownie gościła  

w naszym mieście. Tym razem do stałej obsady filmowej produkcji 
TVN-u dołączyli Danuta Stenka i Mateusz Kościukiewicz, którzy 
przy okazji kręcenia scen do kolejnych odcinków serialu po raz 
pierwszy odwiedzili Rybnik. 

Mateusz Kościukiewicz, który we wrześniu po 
raz pierwszy odwiedził Rybnik, debiutuje w emi-
towanym właśnie, trzecim sezonie serialu
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Przy okazji kręcenia kolejnych rybnickich scen do 
„Diagnozy”, w Halo! Rybnik z prezydentem Piotrem 
Kuczerą spotkała się Danuta Stenka, która wciela 
się w postać złej doktor Bogny Mróz 



Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku 
pojedziemy dwoma odcinkami stanowiącymi 
integralną część nowo budowanej drogi regionalnej 
Racibórz – Pszczyna. 

 Stanie się to po oddaniu do użytku dwóch 
wiaduktów: w ciągu ulic Boguszowickiej  
i Wodzisławskiej. Nowa droga pobiegnie pod 
nimi, dlatego oba obiekty muszą być goto-
we, nim powstanie część drogowa. Wiaduk-
ty już niedługo staną się elementami istnie-
jącego, choć zmodernizowanego układu ko-
munikacyjnego. W związku z budową dróg 
dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Bo-
guszowickiej i konieczności przystosowania 
terenu do nowego układu komunikacyjnego 
ruch został tam całkowicie zamknięty. Zwią-
zane z tym utrudnienia wzbudzają niezado-
wolenie mieszkańców, jednak takie rozwią-
zanie przyspieszy ukończenie tej części ro-
bót i moment, kiedy Boguszowicka będzie 
znów przejezdna.

 Na schowanym dziś za panelami obiekcie 
na ul. Wodzisławskiej roboty się kończą: go-
towe są m.in. wyniesione pobocza, gdzie po-
wstaną chodniki i wykonywana jest izolacja 
płyty pomostowej, a przerzucone z powro-
tem sieć wodociągowa, kable elektroenerge-
tyczne i teletechniczne, a także kanalizacja 
deszczowa podpinane są pod nowy obiekt. 
Na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej z ul. Het-
mańską pojawi się rondo – w tym miejscu za-
kończono już wzmacnianie gruntu i inne pra-
ce przygotowawcze. Bajpas zniknie i, jeśli nie 
zdarzy się jakiś kataklizm pogodowy, pod 
koniec listopada pojedziemy nowym frag-

mentem dro-
gi. Prace wy-
kończenio-
we związane 
z tzw. galan-
terią betonową trwają też na będącym czę-
ścią węzła wodzisławskiego obiekcie inży-
nieryjnym po wschodniej stronie ul. Wodzi-
sławskiej. Roboty trwają też na pozostałych 
obiektach inżynieryjnych, szczególnie te, 
które ze względu na reżim technologiczny 
nie będą mogły być wykonywane przy mi-
nusowych temperaturach (betonowanie, od-
wodnienie, wykonywanie krawężników i izo-
lacji). Prace takie świadczą, że zbliża się po-
woli koniec budowy. Wykonawca nadal bo-
ryka się z problemem braku rąk do pracy: kil-
kanaście sprowadzonych dodatkowo samo-
chodów, które przyspieszyłyby postęp robót, 
trzeba było z budowy wywieźć, bo nie uda-
ło się znaleźć chętnych do pracy kierowców.

 Widać już wyznaczony krawężnikami szlak 
nowej drogi, która skomunikuje budowa-
ny wielopoziomowy parking i połączy ulicę 
Pocztową z Hallera. Gotowe już są elementy 
nowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 
na skrzyżowaniu nowo budowanej drogi z ul. 
Hallera i Rzeczną. W związku z tą inwestycją 
19 września na okres 3-4 tygodni zamknię-
to wjazd na ul. Pocztową z ul. Hallera. Na ten 
czas na pozostałym odcinku Pocztowej aż do 
ul. Miejskiej wprowadzono tymczasowo ruch 

dwukierunko-
wy. Nowy układ 
drogowy w tym 
rejonie ma być 
gotowy do koń-
ca listopada.

 Na ukoń-
czeniu jest bu-
dowa parkin-
gu na ul. Hut-
niczej u zbiegu 
z ul. Kościuszki 
(obok Zespołu 
Szkół Mecha-
niczno-Elek-
trycznych), pra-
wie gotowy jest 

parking przy ul. Racławickiej, trwa przezbroje-
nie infrastruktury na placu budowy parkingu 
przy ul. Morcinka w Niewiadomiu. 

 Trwa remont nawierzchni ulicy Raciborskiej 
od krzyża na rozwidleniu z ul. Zebrzydowicką 
na wysokości ul. św. Józefa do ul. Sławików. 
Żeby roboty przyspieszyć, drogę zamknięto, 
a ruch poprowadzono objazdem ulicami Ze-
brzydowicką i Kotucza. Od frezowania stare-
go asfaltu rozpoczęto też remont nawierzch-
ni ul. Gruntowej. Związane z nim utrudnienia 
w ruchu na ulicy Gruntowej miały trwać od 
20 września przez około 7 dni; dla kierow-
ców wyznaczono objazdy.

 Na bieżąco prowadzone są remonty chod-
ników, m.in. w dzielnicach Maroko-Nowiny, 
Północ i Śródmieście.

 Zgodnie z harmonogramem trwa budowa 
drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej, a po-
stęp prac jest wyraźnie widoczny. Inwesty-
cja ma być gotowa pod koniec października.

 Unieważniony został przetarg na budowę 
drogi rowerowej w ciągu ul. Żorskiej, na odcinku 
od ronda Powstańców (z kolorowymi kulami) do 
ronda Boguszowickiego. Zgłosiły się dwie fir-
my, których oferty przekroczyły znacznie war-
tość kosztorysową (2,2 mln zł) robót. Mając 
na uwadze stabilizujący się rynek i możliwości 
pozyskania w niedalekiej przyszłości tańsze-
go wykonawcy, zdecydowano o zorganizowa-
niu drugiego przetargu w późniejszym terminie.

 W związku z remontem przez PKP wia-
duktu nad ul. Wodzisławską (w sąsiedztwie 
ronda Północnoirlandzkiego) w jego pobliżu 
uruchomiono nocne „wahadło”. Remont ma 
na celu odtworzenie wyglądu historycznego 
budowli i nie poprawi, niestety, parametrów 
technicznych wiaduktu, który nadal pozosta-
nie ciasnym gardłem przy wjeździe do cen-
trum miasta. PKP remontuje też przepusty na 
Obwiedni Południowej, co łączy się z utrud-
nieniami w postaci zwężenia fragmentu jezd-
ni do jednego pasa i sygnalizacji wahadłowej.
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W rejonie węzła świerklańskiego kierowcy 
jeżdżą już po nowym rondzie zbudowanym 
wokół podpór wiaduktu, którym zostanie 
poprowadzona droga Racibórz – Pszczyna
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Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl

Niepozorny jeszcze wiadukt  
w ciągu ul. Boguszowickiej.  
To pod nim będzie przebiegać 
budowana droga regionalna



To była bardzo podniosła, ale i bardzo ra-
dosna uroczystość. W jej trakcie odczyta-
no bullę papieża Franciszka, w której mia-
nował on ks. Olszowskiego biskupem.

„Biskup Franciszek, sługa sług bożych, 
umiłowanemu Synowi Grzegorzowi Ol-
szowskiemu, należącemu do duchowień-
stwa katowickiego i tam dotychczasowe-
mu proboszczowi parafii świętego Anto-
niego Padewskiego w mieście powszech-
nie zwanym Rybnik, wyznaczonemu na 
biskupa pomocniczego tejże archidiece-
zji, pozdrowienie i apostolskie błogosła-
wieństwo” – napisał na jej początku pa-
pież Franciszek. Dokument nosi datę 13 
czerwca, to dzień św. Antoniego Padew-

skiego, patrona ryb-
nickiej bazyliki i całe-
go miasta. Głównym 
obrzędem święceń 
była modlitwa z na-
łożeniem rąk przez trzech szafarzy świę-
ceń; głównym był metropolita katowicki 
ks. abp Wiktor Skworc, a współszafarza-
mi nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp 
Salvatore Pennaccio oraz emerytowany 
metropolita katowicki, pochodzący z Nie-
dobczyc ks. abp Damian Zimoń. W swo-
jej bulli papież Franciszek oprócz Matki 
Boskiej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwo-
ści i Miłości Społecznej wymienił trzech 
świętych, którzy mają towarzyszyć no-

wemu biskupowi w jego posłudze: Grze-
gorza Wielkiego, Wojciecha (patron Mi-
kołowa i rodzinnej parafii ks. Olszowskie-
go) i Antoniego z Padwy. To symbole tych 
trzech świętych współtworzą biskupi herb 
ks. biskupa Olszowskiego; św. Antoniego 
symbolizują umieszczone w dolnym polu 
tarczy, na niebieskim tle bochenek chle-
ba i symbol lilii. 

W biskupich święceniach ks. Olszow-
skiego wzięło udział wielu rybniczan, 
głównie parafian z Antoniczka. Był też 
obecny prezydent Piotr Kuczera i prze-
wodniczący rady miasta Jan Mura, którzy 
po mszy złożyli nowo wyświęconemu bi-
skupowi życzenia.

Trzy dni później, w sobotę 15 września 
ks. biskup Grzegorz Olszowski odprawił 
wieczorną mszę w bazylice św. Antoniego. 
W czerwcu, jeszcze jako proboszcz obie-
cał swoim parafianom, że wróci do nich za-
raz po święceniach z biskupim błogosła-
wieństwem. – Pożegnaliśmy cię jako pro-
boszcza, a witamy jako biskupa – powie-
dział na powitanie Wiesław Polok, przed-
stawiciel rady parafialnej. Wzruszony ks. 
biskup Grzegorz Olszowski dziękował pa-
rafianom za obecność, wsparcie i modli-
twę. Po mszy ks. Marek Bernacki, nowy 
proboszcz zaprosił wszystkich na ogni-
sko i piknik, w czasie którego każdy mógł 
złożyć biskupowi Olszowskiemu życzenia. 

(WaT) 
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Biskup z Antoniczka
Pochodzący z Mikołowa ks. Grzegorz Olszowski, który 

od roku 2014 do końca lipca był proboszczem rybnickiej 
parafii św. Antoniego, 12 września, w uroczystość Matki 
Boskiej Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji 
katowickiej, w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 
został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji 
katowickiej.

Swój udział w wyświęceniu nowego biskupa miał również występujący w roli 
współszafarza, pochodzący z Niedobczyc były metropolita ks. abp. Damian  
Zimoń

Były proboszcz parafii św. Antoniego dotrzymał danego parafianom słowa i trzeciego dnia po święceniach 
w katowickiej katedrze pojawił się w Antoniczku z biskupim błogosławieństwem
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy w tak smutnych dla nas chwilach 

uczestniczyli w mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej mojego Męża 

śp. Stanisława Nowaka
składa Żona z rodziną

„Rozłąka jest Naszym Losem
Spotkanie Naszą Nadzieją”

Serdeczne podziękowania 
za towarzyszenie w ostatniej drodze 

śp. Zbyszka Smołki
składają Żona z dziećmi



Stare przedszkole (przy ul. Grodzkiej) było 
zbyt ciasne, więc część przedszkolaków i tak 
„chodziła” do szkoły. – Od wielu lat lokalna spo-
łeczność zabiegała o to, aby poprawić warunki 
funkcjonowania przedszkola w naszej dzielnicy 
i udało się! Cieszymy się, że powstał obiekt no-
woczesny, funkcjonalny i wygodny dla dzieci, 
a wszystko to dzięki przychylności władz mia-
sta – mówi radna Krystyna Wałach. W parte-
rowym budynku przedszkola, który szklanym 
łącznikiem jest połączony z podstawówką, 

uczy się i bawi 88 przed-
szkolaków. Do dyspozycji 
mają przestronną szatnię 
i kolorowe sale, z których 
można wyjść bezpośred-
nio na taras i plac zabaw, spore łazienki i świetli-
cę, która pełni też rolę jadalni. W budynku zna-
lazło się również miejsce na salę dydaktyczną 
dla uczniów najmłodszych klas podstawówki. 
Powody do zadowolenia mają też młodzi spor-
towcy, którzy chętnie korzystają z nowego wie-

lofunkcyjnego boiska. 
Podobnie jak z boiska 
do siatkówki plażowej, 
które zdaniem Bogu-
sławy Martyny zapew-
nia uczniom namiast-
kę wakacji. Równolegle 
z budową przedszkola, 
która ruszyła pod koniec 
maja 2017, rozpoczę-
ła się też termomoder-
nizacja budynku szkoły,  
w której dzięki unijnej 
dotacji kotłownię wę-
glową zastąpiono grun-
towymi pompami cie-
pła. Wyremontowano 
też kuchnię i dziś oprócz 

Dofinansowany przez Unię Europejską projekt, który 
ma poprawić sytuację starszych mieszkańców Rybnika, 
nazywa się „System wsparcia rybnickich seniorów”. Do 
grudnia 2020 roku będą go realizować wspólnie rybnic-
ka fundacja „Byle do Wiosny”, prowadząca w Popielowie 
dzienny dom seniora oraz Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rybniku. Projekt jest adresowany do niesamodzielnych 
lub niepełnosprawnych rybniczan w wieku 60+, a w jego 
ramach zaplanowano m.in. zajęcia w nowo powstałym 
klubie seniora, wprowadzenie tzw. usług sąsiedzkich oraz 
dowożenie seniorom posiłków do ich mieszkań. – Nowa 
świetlica dla seniorów powstanie najprawdopodobniej na 
Nowinach, w budynku przy ul. Floriańskiej, gdzie obec-
nie mieści się ośrodek rodzinnej pieczy zastępczej. Zależy 
nam na tym, by wokół mieszkało wielu seniorów, którzy 

mogliby tam samodzielnie dojść. Wprawdzie „najstarszy-
mi” dzielnicami w naszym mieście są Północ i Śródmie-
ście, ale w październiku przy ul. Orzeszkowej uruchomi-
my dla nich nowy klub seniora. Projekt rybnickiego OPS
-u i fundacji „Byle do Wiosny” zakłada również dowoże-
nie obiadów osobom starszym do ich mieszkań, ale też, 
co może budzić pewne kontrowersje, opiekę nad osoba-
mi wymagającymi wsparcia, świadczoną przez mieszka-
jących obok sąsiadów, którym OPS będzie za taką opie-
kę płacić. Będzie to oczywiście wymagało podpisania 
stosownych umów – wyjaśnił Piotr Masłowski, który za-
chęcał radnych, znających środowisko seniorów, do zgła-
szania do OPS-u osób w potrzebie mogących z takiej 
pomocy skorzystać. Wsparcie dla seniorów w ramach 
tego projektu ruszy w styczniu, natomiast rekrutacja  

prowadzona będzie już od listopada (szczegółowych in-
formacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybni-
ku, telefony: 32 43 99 306 i 32 43 99 307).

W trakcie seniorskiej sesji Kamil Jakubiak z Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w prelekcji „Senior 
w sieci” mówił o internetowych zagrożeniach czyhają-
cych na osoby starsze, ale też o przyjaznych im stronach 
www. Z kolei wiceprezydent Piotr Masłowski przypomniał 
radnym-seniorom, że ich kadencja potrwa jeszcze tyl-
ko do 12 listopada. Wybrana cztery lata temu, pierwsza  
w historii miasta Rybnicka Rada Seniorów powoli kończy 
więc swoją pracę. Podobnie jak w dotychczasowej, w no-
wej radzie zasiądą trzy osoby wskazane przez prezyden-
ta miasta, trzy zaproponowane przez Radę Miasta Rybni-
ka (najprawdopodobniej na sesji 8 listopada), a pozosta-
łe dziewięć osób wybiorą mieszkańcy-seniorzy spośród 
kandydatów wskazanych przez stowarzyszenia i organi-
zacje senioralne działające w mieście. Spotkanie wybor-
cze odbędzie się 25 października w sali 264 urzędu mia-
sta (szczegóły na stronie internetowej miasta).     

(S)

Jak dobrze mieć sąsiada
Mieszkasz obok starszej schorowanej osoby, która potrzebuje stałego wsparcia? Możesz jej poma-

gać i otrzymywać za to wynagrodzenie. O nowym senioralnym projekcie mówił wiceprezydent Piotr 
Masłowski 29 sierpnia w trakcie przedostatniej w tej kadencji roboczej sesji Rybnickiej Rady Seniorów. 

Chwałęcice pękają z dumy
– Kiedy 3 września dzieci po raz pierwszy weszły do 

przedszkola, miały szeroko otwarte buzie i oczy – mówi dyrektor 
Bogusława Martyna o reakcji chwałęcickich przedszkolaków 
na nowoczesne, przestronne i kolorowe pomieszczenia  
w nowym segmencie przedszkolnym, dobudowanym do 
Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Gzelskiej. 

Przedszkolaki mają do dyspozycji przestronne i kolorowe sale, z których 
można wyjść bezpośrednio na taras i plac zabaw

przedszkolaków w placówce stołuje się też 125 
ze 179 uczniów. – Nikt nie dowierzał, że w tak 
krótkim czasie uda się tutaj tak wiele zrobić – 
mówi dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 15, która ma też pomysł na zago-
spodarowanie urokliwego wewnętrznego pa-
tio, ozdobionego roślinami. Posłuży ono m.in. 
do organizacji lekcji pod chmurką, wzorowa-
nych na tzw. zielonych pracowniach. 

Budowa przedszkola wraz z termomoderniza-
cją i instalacją pompy ciepła kosztowała blisko 7,3 
mln zł. – To sporo, ale efekty widać. Wyszliśmy 
z założenia „raz a porządnie” i na dodatek ekolo-
gicznie. Niewykluczone, że tak nowoczesna pla-
cówka ułatwi decyzję tym, którzy myślą o osie-
dleniu się w tej okolicy – mówił prezydent Piotr 
Kuczera, który wspólnie z wiceprezydentem Woj-
ciechem Świerkoszem i naczelniczką wydziału 
edukacji Katarzyną Fojcik, 14 września odwie-
dził chwałęcicką placówkę. Nowe przedszkole 
poświęcił też ksiądz proboszcz Grzegorz Jagieł. 

– Ktokolwiek się u nas pojawia, mówi, że nie 
poznaje tego miejsca – mówi z dumą dyrektorka.

(S)
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14 września po chwałęcickiej placówce gości oprowadzała dyrektorka ZSP 
nr 15 Bogusława Martyna (z lewej) 
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W ostatnich latach rolę tę pełniły kolej-
ne fundacje związane z rybnicką elektrow-
nią: Fundacja Elektrowni Rybnik i Fundacja 
EDF Polska. Ich następczyni Fundacja PGE 
Energia Ciepła organizacją Ryjka nie będzie 
się zajmować, bo – jak tłumaczą jej przed-
stawiciele – ma inną koncepcję działalności.

– Ryjek to dziś marka sama w sobie, a że 
ten kabaretowy festiwal staje się już w pełni 
imprezą miejską, dlatego jako miasto będzie-
my ten festiwal jeszcze bardziej promować  
i dbać o jego rozwój. Kabaret Młodych Panów, 
który stoi za Ryjkiem, jest z Rybnika i chwali 
się Rybnikiem, dlatego Rybnik też będzie go 
wspierał i chwalił się Kabaretem Młodych Pa-
nów – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Drugą nowością będzie akcent teatral-
ny – pierwszego dnia festiwalu po konkursie 
stand-uperów (One Ryj Show) na scenie Te-
atru Ziemi Rybnickiej zostanie wystawiony 
spektakl komediowy „Sceny dla dorosłych, 
czyli sztuka kochania”.

Tak naprawdę sam Ryjek niewiele się zmie-
ni, bo wypracowana przez lata formuła, któ-
rą już jakiś czas temu nieco zmodyfikowano 
na potrzeby telewizji Polsat, która od 2006 
roku pokazuje ryjkowe koncerty finałowe, 
dobrze się sprawdza, czego najlepszym po-
twierdzeniem jest tempo sprzedaży biletów. 
Dwa konkursowe wieczory, w czasie któ-

rych sześć kabaretów bę-
dzie rywalizować w sze-
ściu tematycznych konku-
rencjach, odbędą się tra-
dycyjnie w kolebce kaba-
retowego festiwalu, czyli  
w Klubie Energetyka w są-
siedztwie rybnickiej elek-
trowni. I choć co jakiś czas 
pojawiają się propozycje 
przeniesienia ryjkowego konkursu do bardziej 
wygodnej i dla widzów, i dla kabaretów sali, 
wszyscy stwierdzają zgodnie, że żadna inna 
sala nie zapewni tak wyjątkowej atmosfery 
jak Klub Energetyka, gdzie dystans między 
sceną a widownią jest właściwie… umow-
ny. W piątek 16 listopada po części konkur-
sowej Kabaret Młodych Panów pokaże tam 
swój nowy program „To jest chore”, a następ-
nego z recitalem wystąpi tam Artur Andrus.

– Jeśli chodzi o tempo sprzedaży bile-
tów, to Ryjek jest najlepiej sprzedającą się 
imprezą cykliczną w naszym mieście. Prak-
tycznie wszystkie bilety na dwa konkurso-
we dni w Klubie Energetyka i na finał Ryb-
nickiej Jesieni Kabaretowej w TZR sprze-
dały się za pośrednictwem internetowego 
portalu BiletyNaKabarety w ciągu 13 mi-
nut. Jeśli chodzi o naszą instytucję, to bez 
wątpienia rekord – mówi dyrektor Teatru  

Celem zorganizowanego 21 września wy-
darzenia była integracja początkujących i do-
świadczonych przedsiębiorców, instytucji dzia-
łających w tzw. otoczeniu biznesu i funkcjo-
nujących w mieście uczelni oraz umożliwie-
nie im nawiązania kontaktów, które w przyszło-

ści mogłyby zaowocować wymianą doświadczeń,  
a nawet regularną współpracą. Nie bez znaczenia 
był też wybór gościa specjalnego: popularnej dzien-
nikarki, laureatki prestiżowych nagród dziennikar-
skich i bez wątpienia charyzmatycznej osobowości 
Doroty Wellman, która przekonywała, dlaczego nie 

warto bać się zmian, a warto podejmo-
wać ryzyko. – Każda zmiana, choć się 

jej boimy, przynosi rozwój, a najbardziej pożądanym 
przez pracodawców pracownikiem jest osoba od-
ważna, otwarta i gotowa na zmiany. Istotny jest też 
lider, który dobrze przez te zmiany nas przeprowa-
dzi – mówiła Dorota Wellman, która nie szczędziła 
przykładów ze swojego bogatego życia zawodowe-
go i mówiła o planach związanych z pracą w inter-
necie, pasji do czytania, lotnictwa i polityki.

Na drugą edycję „Rybnika dla biznesu” zainicjo-
wanego przez rybnickiego przedsiębiorcę Micha-
ła Wojaczka zaprosiło miasto wspólnie z Powia-
towym Urzędem Pracy. Prezydent Piotr Kuczera 
nie ukrywał, że cieszy go obecność tak wielu osób, 
które kształtują gospodarczy wizerunek Rybni-
ka, a Anna Michalczyk, dyrektor PUP, zauważyła, 
że stulecie uzyskania przez kobiety praw wybor-
czych skłania do refleksji na temat aktywności 
współczesnych pań. Uczestnicy spotkania otrzy-
mali album prezentujący kobiety, które w naszym 
regionie  z sukcesem prowadzą własne firmy.

(D)

Miasto z Ryjkiem

Tegoroczna, 23. już edycja Ryjka, czyli Rybnickiej Jesieni 
Kabaretowej, rozpocznie się w czwartek 15 listopada i potrwa do 
niedzieli 18 listopada. Po raz pierwszy w historii kabaretowego 
festiwalu jego głównym organizatorem będzie miasto.

Rybnik, biznes i Dorota Wellman
Druga edycja dobrze przyjętego przed rokiem spotkania pod hasłem „Rybnik 

dla biznesu” i tym razem przyciągnęła do Domu Kultury w Niedobczycach sporo 
przedsiębiorców, większość stanowiły kobiety.
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Ziemi Rybnickiej Michał Wojaczek i dodaje, 
że trwają jeszcze prace nad montażem fi-
nansowym kabaretowego festiwalu. – Nie-
wykluczone, że przy tym nowym modelu or-
ganizacyjnym Ryjek będzie kosztował mia-
sto nieco mniej niż wtedy, gdy było ono tyl-
ko jego współorganizatorem – mówi Michał 
Wojaczek. Współorganizatorem festiwalu 
pozostanie związana z Kabaretem Młodych 
Panów agencja Star Manager. 

W czasie konferencji prasowej w Halo! 
Rybnik ogłoszono też wyniki konkursu na 
plakat tegorocznej Rybnickiej Jesieni Kaba-
retowej, na który napłynęło ponad 100 prac. 
Jurorom najbardziej spodobała się praca To-
masza Solucha z Pszowa, który jest dyrekto-
rem artystycznym w agencji reklamowej. Na 
Ryjku dotąd nie był, bo nigdy nie udało mu się 
kupić biletów. Więcej informacji na stronie 
internetowej (ryjek.eu).                           (WaT)
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Miasto nie podejmuje dużego ryzyka. Przejęło w końcu organizację  kaba-
retowego Ryjka, na którego bilety sprzedają się co roku w niespełna go-
dzinę. Na zdjęciu od lewej: dyrektor TZR Michał Wojaczek, Robert Koról-
czyk (KMP), prezydent Piotr Kuczera, Piotr Sobik i Bartosz Demczuk (KMP) 
oraz zwycięzca konkursu na plakat Ryjka Tomasz Soluch

15Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Dorota Wellman (z prawej) była go-
ściem specjalnym drugiej edycji spotka-
nia „Rybnik dla biznesu”, które wspólnie  
z Powiatowym Urzędem Pracy przygo-
towało miasto. Na zdjęciu również sze-
fowa PUP Anna Michalczyk i prezydent 
Piotr Kuczera



– Na jednej imprezie wszystko działa, 
na kolejnej już niekoniecznie, jak choćby 
w przypadku tego telewizora, który dziś 
wyświetla tylko czerwony kolor – wska-
zuje na jeden z eksponatów Jarosław Pa-
piernik z Katowic. Trudno się dziwić ka-
prysom sprzętu – prezentowane w szy-
bie Kościuszko komputery i konsole do 
gier pochodzą z lat 70., 80., 90. i z począt-
ku tego wieku. Atari, Amiga czy Nintendo, 
te niegdysiejsze obiekty marzeń, dziś na-
zywa się komputerami retro. – Gry są bar-
dzo proste, ale kolorowe i potrafią wcią-
gnąć na długie godziny, jak choćby „Te-
tris” (układanie ruchomych elementów). 

Mamy tutaj popularną kiedyś konsolę gier 
Pegasus, a na niej „Contrę”, jedną z najbar-
dziej znanych dawniej gier akcji. Idea na-
szej fundacji jest prosta – starszym przy-
pomnieć, a młodszym pokazać kompu-
tery sprzed kilkudziesięciu lat – wyjaśnia 
Jarosław Papiernik z pabianickiej fundacji 
Dawne Komputery i Gry, która stworzyła 
w Niewiadomiu „retro gralnię”. Tego dnia 
na terenie kopalni odbyły się też koncerty 
industrialnej muzyki, chętni mogli poko-
nać 220 stopni w górę wieży ciśnień i ty-
leż samo w dół, zagrać w grę typu escape 
room i ozdobić płócienne torby motywem 
kopalni Ignacy. – Dziś mamy tutaj taki in-

dustrialno-chilloutowy miszmasz – mó-
wiła o festiwalu Kamila Paradowska, dy-
rektorka Industrialnego Centrum Kultury 
w Niewiadomiu. Małgorzata Płoszaj, miło-
śniczka historii miasta, przypomniała ze-
branym, dlaczego założoną w 1792 roku 
w Niewiadomiu kopalnię nazwano póź-
niej Hoym. Od nazwiska Karola Georga 
von Hoyma, niemieckiego polityka, zręcz-
nego urzędnika i ministra, który twierdził,  
że „Śląsk dzięki ludziom, przemysłowi  
i rolnictwu może być najszczęśliwszym 
krajem na ziemi”. To on przyczynił się do 
rozwoju śląskich kopalń i hut. Jak mówi-
ła Małgorzata Płoszaj, z niewielu informa-
cji na temat Karola von Hoyma wynika,  
że prawdopodobnie nigdy nie był w Ryb-
niku, odwiedził za to Racibórz. Pochowa-
no go w mauzoleum na terenie jego posia-
dłości w Brzegu Dolnym, które jest obec-
nie w ruinie. W 1997 roku z auli Uniwersy-
tetu Wrocławskiego skradziono kilka ob-
razów, w tym jego portret, który po kilku 
miesiącach odnalazł się na jednym z wro-
cławskich śmietników. 

W czasie „Hoym festu” podsumowa-
no też drugi etap 12. Międzynarodowe-
go Konkursu Fotografii Przemysłowej  
i Industrialnej „Foto-Pein”, który poświę-
cono obiektom na szlaku zabytków tech-
niki województwa śląskiego. Znajdują się 
na nim 42 budowle, również Ignacy oraz 
elektrociepłownia Szombierki w Byto-
miu, którą jeszcze przed remontem sfo-
tografował Piotr Tomala z Żor, zwycięzca 
drugiego etapu „Foto-Peina”; wyróżnie-
nia zdobyli też dwaj rybniczanie: Dariusz 
Zawadzki za cykl „Warstwy czasu” i Artur 
Musioł za zdjęcie radiostacji w Gliwicach. 
Nagrodzone zdjęcia zawisły w sali wysta-
wowej Ignacego.

(S)

W  r a m a c h  o b c h o d ó w 
międzynarodowego tygodnia mediacji, 
od 15 do 19 października w Halo! 
Rybnik bezpłatnych porad udzielać 
będą doświadczeni mediatorzy, 
którzy na co dzień współpracują  
z sądami w naszym regionie. 

Od poniedziałku do czwartku, od godz. 
12 do 18 osoby zainteresowane media-
cjami będą mogły dowiedzieć się, kto, 
w jakich sprawach, w jaki sposób i gdzie 
może w nich uczestniczyć. Jak pokazu-
ją statystyki, w ostatnich latach coraz  

chętniej korzystamy z tej formy rozwiązy-
wania sporów. Dzięki wsparciu bezstron-
nego, neutralnego mediatora, który po-
maga we wzajemnej komunikacji i wy-
pracowaniu zadowalającego rozwiąza-
nia, strony konfliktu mogą uniknąć czę-
sto długiego i kosztownego procesu są-
dowego. Mediować można w sprawach 
rodzinnych, takich jak ustalenie alimen-
tów dla dziecka lub małżonka, uregulowa-
nie kontaktów z dziećmi czy w kwestiach 
związanych z rozwodem i separacją. Coraz 
częściej drogą mediacji rozwiązywane są 

również konflikty sąsiedzkie, sprawy pra-
cownicze, spory o zapłatę, albo ustalane 
są zasady opieki nad starzejącymi się ro-
dzicami. Mediacje są poufne, dobrowolne 
i mają charakter nieformalny. Co ważne, 
ugody mediacyjne wypracowane w spra-
wach cywilnych, gospodarczych i rodzin-
nych, a zatwierdzone przez sąd mają sta-
tus ugody sądowej. W przypadku spraw 
karnych i kwestii dotyczących osób nie-
letnich porozumienia te mogą, choć nie 
muszą być brane przez sąd pod uwagę. 
Więcej na temat mediacji na stronie Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości: www.me-
diacja.gov.pl.

(D)

Industrialny miszung
Kim był Karol Georg von Hoym? Jakie brzmienie ma industrialna muzyka  

i jak wyglądały komputery oraz gry telewizyjne w latach osiemdziesiątych? 
– odpowiedź na te pytania przyniósł Hoym Industry Fest, czyli niewiadomski 
festiwal sztuk industrialnych. Druga jego edycja odbyła się 1 września na terenie 
Zabytkowej Koplani „Ignacy”. 

Pięć dni z mediacjami

16 Nr 9/567; wrzesień 2018

„Retro gralnia” w szy-
bie Kościuszko cieszy-
ła się sporym zaintereso-
waniem
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Okrągły, pulchny bochenek przygotowa-
ny na tradycyjnym zakwasie przez jedną  
z lokalnych piekarni jest najwymowniej-
szym symbolem rolniczego święta plo-
nów. Kolejne to okazały wieniec dożyn-
kowy, który z pasją wyplatają panie z koła 
gospodyń wiejskich, oraz barwny korowód, 
w którym tym razem udział wzięło niemal 
30 udekorowanych pojazdów. – Trudno zli-
czyć, które to już dożynki. Sam pamiętam 
je od 1984 roku. Kiedyś w korowodzie je-
chały wysłużone furmanki, dzisiaj mamy 
nowoczesny sprzęt mechaniczny – wspo-
mina Wiktor Adamczyk. Dożynki w sym-
boliczny sposób kończą żniwa, wieńcząc 
w ten sposób roczny cykl prac polowych. 
Popielowscy i radziejowscy rolnicy rozpo-
częli je uroczystą mszą w kościele Trójcy 
Przenajświętszej w Popielowie, w trakcie 

której dziękowali 
za pomyślny zbiór 
plonów. – W po-
przednich latach zi-
mowe zboża obro-
dziły lepiej niż wio-
senne. W tym roku 
było inaczej: w zi-
mie było mało śniegu, był za to mróz i sar-
ny, które wyjadały ziarna. Szczęśliwie go-
rące, suche lato nie dało się nam bardzo we 
znaki. Rolnicy zebrali dużo owsa, pszenicy  
i kukurydzy. Najsłabiej obrodziło pszenżyto 
– wyjaśnia Wiktor Adamczyk. Dużą atrak-
cją niedzielnego świętowania był przejazd 
ulicami obydwu dzielnic przystrojonych 
koni, traktorów, wozu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Popielowie oraz bryczek, w któ-
rych zasiedli honorowi goście. Po przekaza-

W jednym z barwnie przystrojonych po-
jazdów tradycyjnie już jechały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Gotartowic, które 
jak co roku przygotowały żniwną koronę 
dożynkową, zrobioną z kłosów tegorocz-
nych zbóż. – Dzieciaki są przeszczęśliwe, 

a tym razem mają dodatkową frajdę, bo 
udało im się usiąść w jednym z wozów  
i pojechać w korowodzie – mówi Olga Wo-
decka-Oskroba, nowa dyrektor gotarto-
wickiego Przedszkola nr 22, która po raz 
pierwszy miała okazję wziąć udział w tu-

tejszym świę-
c i e  p l o n ó w.  
Co roku dożyn-
kowy korowód 
przejeżdża wła-
śnie obok tego 
pr ze d sz ko l a , 
które zawsze 
jest  barwnie  
i  pomysłowo 
przystrojone. 
Starostami te-
gorocznych do-
żynek byli Bo-
żena Sobik i Je-
rzy Toszek. Ona 
– specjalistka 

od domowych wypieków, przetworów  
i soków, swoimi przepisami chętnie wy-
mienia się z członkiniami koła gospodyń 
wiejskich, do którego należy już 27 lat. 
Wspólnie z mężem Stefanem, na gospo-
darstwie przejętym po jego rodzicach, 
najpierw hodowała bydło, a później drób. 
On – miłośnik królików, kanarków i papug 
– pracę na kopalni Jankowice przez lata 
łączył z pracą w małym gospodarstwie,  
w którym hodował trzodę, a pomagała mu 
w tym żona Weronika. 

Wśród uczestników dożynek byli też 
prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz rad-
ni Mirela Szutka, Łukasz Kłosek i przewod-
niczący rady miasta Jan Mura. Jak przypo-
mina Urszula Stajer, przewodnicząca za-
rządu Rady Dzielnicy Gotartowice, pierw-
szy korowód w Gotartowicach odbył się 
w 1983 roku. Do końca lat 90. dzielni-
ca sama organizowała dożynki, a miesz-
kańcy Boguszowic Starych dbali o od-
świętne przystrojenie kościoła. Od 2008 
roku w korowodzie biorą udział już wspól-
nie mieszkańcy obu dzielnic. Jak co roku 
święto plonów zakończył festyn w ogro-
dzie farskim w Boguszowicach Starych. 

(S)

Plon niesiemy, plon

Gotartowice w parze z Boguszowicami

niu chleba prezydentowi Piotrowi Kucze-
rze, który jako gospodarz miasta zobowią-
zał się do dzielenia go sprawiedliwie, przy-
szedł czas na pełen muzycznych i kulinar-
nych atrakcji festyn. Jak co roku organiza-
torem dożynek w Popielowie i Radziejowie 
było kółko rolnicze we współpracy z kołem 
gospodyń wiejskich, urzędem miasta, ra-
dami obydwu dzielnic, Domem Kultury  
w Niedobczycach i Klubem Kultury „Har-
cówka”.                                                               (D)

„Pozbierołeś z pola chłopie, możesz myśleć o urlopie” – przekonywali 
uczestnicy dożynkowego korowodu, który 9 września wyruszył spod siedziby 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotartowicach do kościoła w Boguszowicach 
Starych, gdzie proboszcz ks. Krzysztof Błotko odprawił dziękczynną mszę za 
tegoroczne plony.

17Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Wspólne dożynki Gotartowic i Boguszowic Starych, jak zwykle miały uroczystą oprawę

Wiktor Adamczyk, szef kółka rolniczego w Popielowie, 
wspólnie z Marią Mańką, przewodniczącą koła gospodyń 
wiejskich, pełnili w tym roku zaszczytne funkcje 
starostów popielowsko-radziejowskich dożynek. To  
z ich rąk w pierwszą niedzielę września prezydent Piotr 
Kuczera odebrał chleb wypieczony z tegorocznych zbóż.

W korowodzie, który przeje-
chał ulicami Popielowa i Ra-
dziejowa wzięło udział prawie 
30 pomysłowo udekorowa-
nych pojazdów
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KAMIENICA Z ANIOŁKAMI. „Aniołki” to czteroletnie bliźniaczki Ala i Zuzia oraz ich siostra Paulinka, 
sfotografowane przez ich mamę, rybniczankę Kingę Drążek, laureatkę dwóch międzynarodowych kon-
kursów fotograficznych (więcej w marcowej „GR”). Zdjęcia zrobiono w kamienicy przy ul. Sobieskiego 
20. – Powstały zarówno w klimatycznym, pełnym pięknych dodatków mieszkaniu Romana Strączka, ale 
też na tutejszym podwórku oraz na strychu tej kamienicy, który zauroczył mnie swoją atmosferą – opo-
wiada autorka zdjęć, które 15 września zawisły w pasażu przy ul. Sobieskiego. Plenerową wystawę Kin-
gi Drążek pt. „Anioły rybnickich kamienic” przygotowano w ramach projektu Rybnik reWITA. – Chcemy 
pokazać potencjał rybnickich kamienic i ich podwórek, ale też zainspirować innych do innego spojrzenia 
na otaczające ich miejsca – mówi Roman Strączek, który przed rokiem wspólnie z Kazimierą Drewniok 
odmienił podwórko kamienicy przy ul. Sobieskiego 20, będące też zapleczem punktu informacyjnego 
Halo! Rybnik. Wystawił tam również pamiętny spektakl „Listy z wojny” (więcej w grudniowym numerze 
„GR”). – Takie miejsca stają się atrakcyjne dzięki atrakcyjnym pomysłom. Każdą przestrzeń można zmie-
nić, nawet niewielkim kosztem, wystarczy tylko dostrzec potencjał miejsca i talenty rybniczan – przeko-
nuje Roman Strączek, który chciał pokazać klimat miejskiej kamienicy, w której mieszka. 

O ORŁACH I PATRIOTACH. – Moim zdaniem najpiękniejszy jest sztandar zaprzysiężeniowy, 
ufundowany przez Wilhelma Chrószcza z Rydułtów, który po obu stronach, na czerwonym adamasz-
ku ma wymalowanego farbą Orła Białego. Ciekawy jest też sztandar szkoły powszechnej w Popielo-
wie z około 1938 roku, z wizerunkami patronów tej placówki, lotników Franciszka Żwirki i Stanisława 
Wigury, który pocięty, przetrwał w ukryciu II wojnę światową – opowiadała dr Elżbieta Bimler-Mac-
kiewicz podczas prelekcji „Orzeł Biały na sztandarach w zbiorach Muzeum w Rybniku”, która odby-
ła się 15 września w Halo! Rybnik. Zorganizowano ją z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, a przed 
punktem informacji miejskiej stanęła też wystawa fotograficzna prezentująca właśnie Orła Białego 
na sztandarach m.in. organizacji kombatanckich, społecznych i politycznych, zachowanych w zbio-
rach działu historii i kultury regionu tutejszego muzeum. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości placówka przygotowuje też wystawę pt. „Przywrócone życiu”, na której znajdą się 
sztandary poddane konserwacji oraz konferencję poświęconą stylistyce Orła Białego na przestrze-
ni wieków. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa spacer śladami lokalnych patriotów poprowa-
dził Jacek Kamiński, a 16 września na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” zatańczył zespół Śląsk.
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a DERMATOLOGIA JUŻ POD DACHEM. Na terenie dawnego szpitala Juliusz trwa 

gruntowna modernizacja budynku dawnej dermatologii, w którym w przyszłości bę-
dzie się mieścić centrum pomocy rodzinie skupiające instytucje i organizacje działa-
jące na rzecz rodziny. Wiadomo już, że prace nieco się wydłużą, bo ze względu na za-
bytkowy charakter obiektu dopiero po rozebraniu części budynku okazało się, że ko-
nieczne jest wzmocnienie jego konstrukcji, czego nie przewidywał projekt. Wszyst-
ko wskazuje więc na to, że inwestycja zostanie zakończona nie w grudniu, jak zakłada 
umowa z wykonawcą, ale w pierwszym kwartale 2019 roku. Prawie cały budynek zo-
stał już przykryty nowym dachem z czerwonych dachówek. Sporo pracy kosztowało 
ułożenie ich wokół charakterystycznych okien, nazywanych z racji swego kształtu ba-
wolimi oczyma. Inwestycja ma kosztować 3,5 mln. zł, ale 85 proc. tej kwoty pokryje 
dotacja z funduszy Unii Europejskiej, którą przyznano miastu w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Po sąsiedzku Izba Rzemieślni-
cza w Rybniku remontuje budynek dawnej szpitalnej apteki. Tam również wymieniono 
całą konstrukcję i poszycie dachu i odnowiono charakterystyczne strzeliste kominy.
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DWA JUBILEUSZE. 1 września w Boguszowicach Osiedlu świętowano dwa jubileusze: 
70-lecia dzielnicy i 40-lecia parafii pod wezwaniem patronki górników św. Barbary. W koście-
le parafialnym odprawiono jubileuszową mszę, po której uczestnicy uroczystości, prowadze-
ni przez mającą bogate tradycje i utytułowaną orkiestrę dętą kopalni Jankowice pod dyrekcją 
Grzegorza Mańki, przeszli świątecznym korowodem na skwer w sąsiedztwie kładki nad to-
rami, łączącej tę dzielnicę z Boguszowicami Starymi. Tam odbył się świąteczny rodzinny fe-
styn z wieloma atrakcjami, którego największymi gwiazdami byli zespół Gang Marcela i ślą-
ski kabaret Rak. Zanim jednak sceną zawładnęli artyści, prezydent Piotr Kuczera wręczył naj-
aktywniejszym samorządowcom z rady dzielnicy listy gratulacyjne, dziękując za zaangażo-
wanie w pracę na rzecz mieszkańców Boguszowic Osiedla. Instytucją, za sprawą której w tej 
osiedlowo-kopalnianej dzielnicy dzieje się najwięcej, jest bez wątpienia dom kultury, które-
mu szefuje Izabela Karwot. Mali i duzi mogą tu oglądać m.in. interesujące spektakle teatralne, 
wystawiane m.in. przez grupy teatralne działające w DK. W lipcu dom kultury zorganizował 
też na stadionie Górnika Boguszowice pierwszy w historii miasta festiwal muzyki disco polo.   

W fotograficznym skrócie



PIKNIK W STYLU RETRO. Muzyka, stroje i tańce z lat dwudziestych ubiegłego wieku 
to część atrakcji, jakie czekały na uczestników wrześniowego, ostatniego już w tym roku 
pikniku w Kampusie. Niedzielne przedpołudnia w plenerze przy ul. Rudzkiej cieszą się nie-
zmiennym powodzeniem wśród rybniczan, którzy w rodzinnym albo przyjacielskim gronie 
lubią spędzać tu wolne chwile. – To była trzecia edycja naszych pikników. Myślę, że trafi-
liśmy w niszę, bo brakowało takich rodzinnych spotkań w niezobowiązującej atmosferze.  
W ich trakcie rodzice mogą na chwilę przysiąść na kocu albo wyciągnąć się na leżaku, pod-
czas gdy ich kilkuletnie dzieci korzystają z warsztatów i zabaw, które dla nich przygotowali-
śmy – mówi Monika Grzesik z Instytutu Społecznego Silesia, który wspólnie ze Stowarzysze-
niem Artystycznym Uwagi wARTE, Teatrem Ziemi Rybnickiej i Portem Sztuki, a przy dofinan-
sowaniu miasta organizuje pikniki. Tym razem młodsi (i nieco starsi) tworzyli retro kapelusze 
i stylowe opaski na głowę, zobaczyli krótkie przedstawienie Teatru Lalek Marka Żyły, koloro-
wali, malowali obrazy, uczyli się angielskiego, myszkowali po pchlim targu, a nawet próbowa-
li opanować podstawowe kroki popularnych w dwudziestoleciu międzywojennym tańców.

GRZYBÓWKA BEZ GRZYBÓW? – Lubię zbierać grzyby, lubię też je jeść. Z tych 
tutaj zrobię zupę na śmietanie – planuje Barbara Skupień z Golejowa, która 8 wrze-
śnia na Grzybówce po raz drugi wzięła udział w mistrzostwach Śląska w grzybobra-
niu. – Nie byliśmy przygotowani na deszcz, który dopadł nas w lesie, więc mocno prze-
mokłam i niestety znalazłam tylko dwa kozaki i dwa prawdziwki – dodaje. Za to jeden 
z nich miał 200 gramów i był najdorodniejszym znalezionym okazem; to on przyniósł 
pani Barbarze puchar i nagrody. Najwięcej grzybów zebrał Litwin Vytenis Daugudis  
z Troków, który razem z grupą swoich rodaków, w drodze do Węglińca na mistrzostwa 
Europy w grzybobraniu, zrobił sobie „trening” w Golejowie i zdobył puchar prezydenta 
miasta. – 20 uczestników zebrało nieco ponad 3 kilogramy, a zwycięzca ponad pół ki-
lograma grzybów. W ubiegłym roku w wypełnionych koszach grzybiarzy było aż 35 ki-
logramów grzybów, jednak – jak zapewnili uczestnicy mistrzostw – nie sztuką jest zna-
leźć grzyby, gdy w lesie jest ich pełno – podsumowuje drugą edycję mistrzostw Arka-
diusz Trzebuniak z Rady Dzielnicy Golejów, pomysłodawca imprezy. Ekspertem zawo-
dów była Elżbieta Leśniak, grzyboznawczyni z rybnickiego sanepidu.

PORA NA HIMALAJE. Za sobą mają miesiące przygotowań, przed sobą być może wyprawę ży-
cia – 13 osób, w tym siedmioro uczniów Szkół Społecznych im. Jerzego Kukuczki w Rybniku, uczest-
niczy w trekkingu w Himalajach. Wyprawa miała się rozpocząć 28 września (już po zamknięciu tego 
wydania „GR”), w dniu, na który Społeczna Szkoła zaplanowała obchody 25-lecia istnienia. W Hima-
lajach grupa spędzi dwa tygodnie. – Rozpoczynamy i kończymy w Katmandu. Czeka nas dziesięć dni 
trekkingu w kierunku bazy pod Everestem. Chcemy dojść do tablicy pamiątkowej Jerzego Kukuczki, 
który jest patronem szkoły – mówi Wojciech Rycman, który był już w Himalajach i to on dowiedział 
się o projekcie „Polskie Himalaje 2018”, zorganizowanym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Grupa z SSP, w której są uczniowie w wieku od ośmiu do 14 lat, będzie je-
dyną z udziałem młodzieży, która weźmie udział w tym przedsięwzięciu. Uczestnicy wyprawy będą 
też zacieśniać rodzinne relacje. Wojciech Rycman zabiera z sobą dwójkę dzieci Martynę i Mateusza, 
a Agnieszka Kozielec – 12-letnią córkę Wiktorię. – To wyzwanie i przygoda, ale też pewna niewiado-
ma – mówi pani Agnieszka. 16 września część ekipy spotkała się przy ściance wspinaczkowej w par-
ku obok Kampusu (na zdjęciu). O przygotowaniach do wyprawy szerzej pisaliśmy w kwietniu 2017.
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HARCERSKIE URODZINY. – Hufiec ZHP Ziemi Rybnickiej zrzesza obecnie prawie 600 
osób z Rybnika i powiatu rybnickiego. Dołącza do nas coraz więcej młodych ludzi, więc har-
cerstwo z pewnością nie odeszło do lamusa. Przeciwnie, stajemy się alternatywą dla internetu  
i komputerów – mówi hm. Martyna Kowacka, komendantka Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej, któ-
ry 22 i 23 września świętował 95-lecie istnienia. Z tej okazji w Kampusie odbył się dwudnio-
wy zlot hufca z udziałem 300 harcerzy – starsi spali w namiotach, młodsi w budynku liceum 
ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej. 23 września zuchy, harcerze i zaproszeni goście wzię-
li udział w jubileuszowych uroczystościach. Mszę świętą odprawił kapelan hufca ksiądz Paweł 
Zieliński. Był apel, występy, życzenia dla harcerzy i podziękowania dla przyjaciół rybnickiego 
hufca. – Przez wiele lat byłem zuchem, harcerzem i instruktorem w Rybniku i dziś widzę tutaj 
wielu moich przyjaciół. W harcerstwie nauczyliśmy się, że trzeba pomagać. Kiedyś śpiewali-
śmy: „My jesteśmy harcerzami i zwyciężymy wszelkie zło”, wierzyliśmy w te słowa i całe życie 
postępowaliśmy zgodnie z nimi – mówił druh Jan Olbrycht, europoseł, który zasiada w Śląskiej 
Radzie Przyjaciół Harcerstwa i był jednym z uczestników harcerskiego święta.



Zapraszanie wybitnych postaci życia 
publicznego do wygłaszania wykładów in-
augurujących nowy rok szkolny stało się 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Fry-
cza Modrzewskiego tradycją. 

Zapoczątkowała ją w 2002 roku dyrek-
tor Maria Malinowska, która objęła wtedy kie-
rownictwo ZS nr 2. Odbywające się w sali Te-
atru Ziemi Rybnickiej wykłady są dostępne dla 

wszystkich zainteresowanych, a dotąd swoją 
wiedzą podzielili się m.in. prof. Tadeusz Sła-
wek, były rektor Uniwersytetu Śląskiego, eu-
roposeł Jan Olbrycht oraz kompozytor, kame-
ralista i pedagog Akademii Muzycznej w Kato-
wicach prof. Jan Hawel. 

W tym roku gościem II LO był Andrzej Zoll, 
profesor nauk prawnych, były prezes Trybuna-
łu Konstytucyjnego i były rzecznik praw oby-
watelskich, który wygłosił wyjątkowo aktual-
ny wykład o wartościach konstytucyjnych jako 
fundamencie społeczeństwa. – W każdym spo-
łeczeństwie tworzącym narodową wspólnotę 
istotne są wartości, bez których nie ma mowy  
o więzi społecznej i narodowej tożsamości – 
mówił prof. Zoll, podkreślając, że wartości ta-
kie zapisane są w najważniejszym dla każdego 
państwa akcie prawnym, czyli konstytucji. Przy-
pomniał tradycje polskiego konstytucjonalizmu  
i jego historyczne uwarunkowania od Konsty-
tucji 3 maja (1791 r.), będącej pierwszym w Eu-
ropie dokumentem określającym prawa i obo-
wiązki obywateli, po obowiązującą konstytucję 
uchwaloną po referendum w 1997 r. Profesor  
z ubolewaniem przyznał, że od trzech lat nie jest 
ona w niektórych punkach w pełni realizowa-
na, a nawet w istotny sposób łamana. Stwier-

dził jednak, że nie jest jego zadaniem anali-
za przestrzegania konstytucji przez aktualnie 
rządzących, ale przedstawienie jej podstawo-
wych wartości stanowiących fundament spo-
łeczeństwa, a więc i państwa. Przytoczył też 
wyartykułowane swego czasu przez o. Macie-
ja Ziębę trzy filary, na których opiera się współ-
czesne poczucie tożsamości Polaków, z czym 
prof. Zoll zdecydowanie się zgadza: tradycja Ar-
mii Krajowej, nauka Jana Pawła II oraz idea So-
lidarności. Stwierdził, że jednak z powodu po-
dejmowanych przez rządzących prób zastępo-
wania tradycji AK mitem „żołnierzy wyklętych” 
i nawiązywania do wątpliwych wartości przed-
wojennej endecji, pomijania w nauce JP II frag-
mentów mówiących m.in. o przyrodzonej god-
ności każdego człowieka czy o cywilizacyjnych 
wartościach płynących z przynależności do UE,  
a także dezawuowania tradycji dawnej Solidar-
ności i jej działaczy, poczucie wspólnoty zo-
stało poważnie nadwyrężone. Patriotyzm ma 
dążyć do tego, by Polska była dla wszystkich 
obywateli ich własnym domem i by obraz Po-
laków i Polski był na świecie jak najlepszy – tak 
prof. Andrzej Zoll zakończył swój wykład, bę-
dący niewątpliwie szerokim materiałem do re-
fleksji.                                                                           (r)

„Przedwiośnie” to jeden ze sztandarowych ty-
tułów obowiązkowej listy lektur. Powieść Żerom-
skiego, wydana po raz pierwszy w 1924 roku, sta-
wiała przed kolejnymi pokoleniami pytania o roz-
terki okresu dojrzewania: kształtowanie się tożsa-
mości, dostrzeganie niesprawiedliwości na świe-
cie, bolesną konfrontację ideałów z rzeczywisto-
ścią czy sposoby budowania nowo odrodzonej oj-
czyzny. Losy Baryki to także zakochania, zaurocze-
nia i przyjaźnie oraz poznawanie piękna i przyjem-
ności życia. W tym roku Narodowe Czytanie wpi-
sało się także – poprzez tematykę powieści – w ob-
chody stulecia odzyskania niepodległości. W Ryb-
niku „czytanie” zorganizowano w sprawdzonej już 
formule: na rynku zaproszeni goście czytali wybra-
ne fragmenty książki. Szczególnymi uczestnikami 
tego wydarzenia byli aktorzy z Teatru im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Katowicach – Robert Ta-

larczyk (także dy-
rektor sceny) oraz 
Grażyna Bułka. Ich 
obecność nie była 
przypadkowa; to 
właśnie ten teatr, przy wsparciu magistratu, przy-
gotowuje zapowiadaną na październik insceniza-
cję „Dracha” według powieści Szczepana Twar-
docha. – Miasto jest mecenasem dobrych rzeczy,  
a mieszczaństwo zawsze chętnie korzystało  
z kultury, literatury i teatru. Sztuka wzmacnia wię-
zi społeczne i buduje wspólnotę – mówił w odnie-
sieniu do realizowanego spektaklu prezydent Piotr 
Kuczera. W rozmowach prowadzonych przez Ar-
kadiusza Żabkę z Radia 90 był też czas na osobi-
ste wspomnienia. W nawiązaniu do wątków książ-
ki i własnych doświadczeń Grażyna Bułka przypo-
mniała, że kiedyś niezbyt chętnie uczęszczała na 

Narodowe Czytanie 
„Przedwiośnia”

W tym roku lekturą ogólnopolskiego Narodowego Czytania 
było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 8 września na 
rybnickim rynku wybrzmiały fragmenty przypominające losy 
Cezarego Baryki i dylematy przeżywane u progu rodzącej 
się niepodległej Polski.

Wartości konstytucji

lekcje języka rosyjskiego, a dziś musi za nie płacić. 
Robert Talarczyk wskazał, że czytanie na głos wca-
le nie jest łatwe, aktorzy zaś mają skłonność, by 
nieco podkoloryzować dialogi. Trzeba jednak przy-
znać, że zarówno teatralni zawodowcy, jak i ama-
torzy wypadli bardzo dobrze. W tym roku wspól-
nie z aktorami fragmenty powieści czytali m.in.: 
Piotr Kuczera, Piotr Masłowski, Janusz Koper, Jo-
anna Bulandra, Edyta Korepta, Maria Białek, An-
drzej Kapłanek, Janina Freund i Barbara Głowacz. 
Organizatorem Narodowego Czytania w Rybni-
ku, tak jak w poprzednich latach, była Powiato-
wa i Miejska Biblioteka Publiczna.                           (m)
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Wartości konstytucyjne stanowią fundament spo-
łeczeństwa i państwa – mówił prof. Andrzej Zoll

Deszczowa aura sprawiła, że grono narodowych słuchaczy nie było zbyt liczne, a szkoda, bo 
fragmenty „Przedwiośnia” zwłaszcza w aktorskim wydaniu brzmiały naprawdę wyjątkowo
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O s t a t n i  r o k  f u n k c j o n o w a n i a 
gimnazjów, pierwszy ponownego 
i s t n i e n i a  k l a s  ó s m y c h  s z k ó ł 
podstawowych, a na koniec podwójna 
rekrutacja dla absolwentów gimnazjów 
i podstawówek – to charakterystyka 
nowego roku szkolnego 2018/2019.

Trzecie klasy gimnazjalne będą działać  
w 15 szkołach prowadzonych przez miasto, 
w tym w dwóch dwujęzycznych gimnazjach 
nr 17 i 18 (przy I i II LO), jeszcze do czerwca.  
W sumie to 1.141 gimnazjalistów. Po 18 la-
tach przerwy po raz pierwszy w rybnickich 
szkołach podstawowych uczą się znów 
ósmoklasiści (1.346). W kwietniu napiszą 
pierwszy w historii egzamin po ósmej kla-
sie – z polskiego, matematyki i języka obce-
go. Potem będą musieli wybrać nową szko-
łę, podobnie zresztą jak absolwenci kończą-
cych żywot gimnazjów, z tym że ci pierwsi 
będą mogli pójść do czteroletniego liceum, 

a drudzy do trzyletniego. – Nie ma możliwo-
ści, aby absolwent podstawówki uczył się  
w jednej klasie z absolwentem klasy gimna-
zjalnej – tłumaczy Tadeusz Bonk z wydzia-
łu edukacji UM. W przyszłym roku szkolnym 
w jednej ponadpodstawowej placówce będą 
więc różne klasy pierwsze, realizujące różne 
podstawy programowe.

W Rybniku w różnych typach placówek 
prowadzonych przez miasto nowy rok szkol-
ny rozpoczęło 21.596 dzieci i młodzieży. 
Najwięcej, ponad 10 tysięcy młodych ludzi 
uczy się w 34 miejskich podstawówkach. 
3 września po raz pierwszy mury podsta-
wówek przekroczyło 1.289 pierwszoklasi-
stów. – Podstawówki są przepełnione, bo 
oprócz siódmych klas są jeszcze ósme i ko-
lejni pierwszoklasiści. Odbija się to rów-
nież na przepełnieniu świetlic i dużym za-
potrzebowaniu na żywienie – mówi Tade-
usz Bonk. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy 

szkół w Kamieniu, Kłokocinie czy Boguszo-
wicach Starych. 

– Dzięki dobrej współpracy wydziału edu-
kacji z dyrektorami szkół udało się opano-
wać sytuację kadrową rybnickich nauczy-
cieli. Większość osób, które chciały praco-
wać, pracują, więc reforma edukacji nie ma  
u nas tak negatywnych skutków, jak pier-
wotnie się obawialiśmy. Oczywiście nie 
obyło się bez roszad – wyjaśnia urzędnik 
– głównie dotyczy to nauczycieli pracują-
cych dotychczas w gimnazjach. Od września  
w rybnickich placówkach oświatowych za-
trudnionych jest 2.574 nauczycieli (naj-
więcej dyplomowanych). Warto też dodać,  
że od września pracą pięciu miejskich przed-
szkoli, dwóch podstawówek, jednego ze-
społu szkolno-przedszkolnego oraz dwóch 
szkół ponadpodstawowych kierują nowi 
dyrektorzy. 

(S)

– To nie jest liceum dla elit, ale liceum 
kształcące elity – mówił Zygmunt Łukasz-
czyk, dyrektor Centrum Kształcenia Inżynie-
rów Politechniki Śląskiej w Rybniku, 3 wrze-
śnia podczas uroczystej inauguracji pierw-
szego w historii roku szkolnego akademickie-
go ogólniaka. Tego dnia 50 licealistów mogło 
poczuć się niemal jak studenci – zabrzmiało 
„Gaudeamus igitur”, a wykład inauguracyjny 
wygłosił właśnie Zygmunt Łukaszczyk, któ-
ry uczy też w tym wyjątkowym ogólniaku.  

Zanim jednak poprowadził pierwsze lek-
cje z podstaw przedsiębiorczości, opowie-
dział uczniom o Albercie Einsteinie, rozwi-
janiu talentów i popełnianiu błędów oraz  
o szkole, która – jak mówił – pomoże im od-
krywać, badać, dotykać i sprawdzać.

Akademickie LO, które ma swoją siedzibę 
w parterowym budynku Laboratorium Nowo-
czesnych Technologii Przemysłowych na te-
renie Kampusu, to druga tego typu placów-
ka na Śląsku. Politechnika Śląska uruchomi-

ła również takie samo liceum  
w Gliwicach, wzorując się na 
zagranicznych uczelniach, któ-
re często współpracują ze 
szkołami średnimi, szukając 
tam narybku. – Jakich wy-
kształcimy absolwentów szkół 
średnich, takich będziemy mieć 
studentów, a następnie na-
ukowców i fachowców – mówi 
Łukaszczyk, zwracając uwagę 
na fakt, że renomowane szko-
ły średnie są podstawą sukce-

su szkół wyższych. Rybnickie ALO jest publicz-
ną, a więc bezpłatną szkołą, która zapropono-
wała 50 uczniom naukę w dwóch 25-osobo-
wych klasach o profilu politechnicznym i ar-
chitektonicznym. Ten pierwszy ukierunkowa-
ny jest na matematykę, fizykę, chemię i pro-
gramowanie, drugi ma przygotować uczniów 
do studiów na kierunkach architektonicz-
nych i budowlanych. Tutaj również położono 
nacisk na matematykę i fizykę, ale też na hi-
storię sztuki. Główny trzon 15-osobowej ka-
dry nauczycielskiej ALO stanowią pracowni-
cy naukowi Politechniki Śląskiej – Szukaliśmy 
ludzi z pasją, którzy potrafią się zaangażować  
w nowe przedsięwzięcie i traktować młodych 
ludzi jak partnerów. Pomysł, aby stworzyć li-
ceum na miarę studiów, to wyzwanie dla lice-
alistów, ale i nauczycieli – mówi Krzysztof Lazaj, 
dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Rybniku. 3 września mówił zebranym 
w auli CKI młodym ludziom, że będą traktowani 
niemal jak studenci. – Będziecie mieli prawo do 
własnych opinii, poszukiwań naukowych i roz-
wijania pasji badawczych. Jeżeli zechcecie, po-
wstaną w liceum koła zainteresowań, będzie-
my organizować spotkania z ciekawymi ludź-
mi i przygotujemy was do udziału w konkur-
sach i olimpiadach. Macie do dyspozycji świet-
nie wyposażone laboratoria i pracownie. Jednak 
określenie akademickie oznacza nie tylko wyż-
szy standard nauczania, ale też położenie naci-
sku na samodzielność i kreatywność, więc nie 
jest to miejsce, w którym można przezimować  
w ławce trzy lata – mówił dyrektor nowego li-
ceum.           (S)

Licealiści jak studenci
– Pewnie będzie trudniej niż w typowym liceum ze względu na nauczycieli 

akademickich, ale też bardziej kreatywnie. Profil, jaki wybrałam pomoże mi się rozwinąć 
i lepiej przygotować do studiów architektonicznych, o których od dawna marzę – 
mówi Wiktoria Rymań z Rogowa, uczennica nowo otwartego Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego, które w Rybniku uruchomiła Politechnika Śląska.

Ostatni gimnazjaliści i pierwsi ósmoklasiści

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

Społeczność Akademickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego 
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Wprawdzie artystyczny wstęp w postaci 
utytułowanego spektaklu „Deszczowy po-
ranek” w wykonaniu zespołu teatralnego Baj 
miał miejsce jeszcze w auli ZS nr 3, ale tuż po 
nim uczestnicy uroczystości – przedstawi-
ciele władz miasta i środowiska oświaty oraz 
uczniowie wraz z opiekunami – mogli przejść 
do pachnących jeszcze farbą pomieszczeń 
popularnej Szkoły Życia. Powitał ich przysło-
wiowy pierwszy… nie, nie dzwonek, ale alarm 
przeciwpożarowy, uruchomiony przez dym 
z rac na torcie, który miał uświetnić uroczy-
stość. Tym sposobem z pomocą słodkości 
przetestowano alarm, który – jak się okaza-
ło – działa jak trzeba. Prezydent Piotr Kucze-
ra podziękował dyrektor Lucynie Ibrom za 

długoletnie starania o ten przybytek, a całe-
mu gronu pedagogicznemu za wkład pracy 
w otwieranie świata przed osobami niepeł-
nosprawnymi intelektualnie. Zapewniał tak-
że, że miasto wspiera uczniów w zdobywa-
niu umiejętności umożliwiających im uczest-
niczenie w życiu społecznym miasta, którego 
są częścią. – Niech to miejsce będzie dla was 
radością – mówił. Zapewne tak się stanie, bo 
we wnętrzach uderza bogactwo kolorów, krą-
głe, przyjazne linie ścian szkolnego korytarza, 
oryginalne oświetlenie, „bulaje” w drzwiach  
i wiele innych udogodnień, a przede wszyst-
kim sporo światła i przestrzeni, których dotąd 
tak brakowało. Wśród odwiedzających szkołę 
byli państwo Adolf i Leokadia, dziadkowie, ale 

również rodzina zastępcza i prawni opiekuno-
wie Pauliny. – Jesteśmy w nowej szkole po raz 
pierwszy i bardzo się nam podoba – mówi pan 
Antoni. Ale jest tyle ludzi, że chyba przyjdzie-
my jeszcze raz, żeby wszystko obejrzeć. Jest 
więcej miejsca niż w starej szkole i warun-
ki będą na pewno lepsze. Dopóki Paulina jest  
w szkole, nie musimy się o nią bać, obawiamy 
się, co się stanie, gdy szkoły i nas zabraknie – 
martwią się dziadkowie. – Tu się czuje miłość 
do tych dzieci, jest wspaniała kadra pedago-
giczna, a teraz i siedziba, na którą bardzo długo 
wraz z nauczycielami czekaliśmy – mówi pani 
Irena, mama 17-letniej Olgi, niezwykle zaanga-
żowanej aktorki teatru Baj. – Olga jest z ryb-
nicką szkołą związana od 4. roku życia i jest 
tu szczęśliwa. Ktoś, kto wymyślił ideę szko-
ły specjalnej, zasługuje na ogromne uznanie  
i wdzięczność. Dla mnie jako osoby pracują-
cej i samotnie wychowującej córkę taka szko-
ła jest darem – mówi pani Irena.   

Wiesława Różańska

Nowy rok w nowej siedzibie

– Będziemy szyć… książki. Powstaną  
z wzorzystych materiałów – planuje ryb-
niczanin Stanisław Bulandra, pomysło-
dawca międzypokoleniowego projektu 
„Książki na miarę”. O swoim pomyśle 
opowiadał 25 sierpnia w Halo! Rybnik.

Przez dziesięć miesięcy rybniccy senio-
rzy wspólnie z dziećmi z Placówki Wsparcia 
Dziennego z Paruszowca-Piasków będą pra-
cować nad uszyciem edukacyjnych książe-
czek sensorycznych dla maluszków. Te nie-
typowe materiałowe książki mają pobudzać 
zmysły wzroku i dotyku najmłodszych dzie-
ci, rozwijać ich koordynację ruchową i pod-
stawowe umiejętności. Każda strona w ksią-
żeczce sensorycznej ma przynieść im jakąś 
naukę – maluchy będą musiały coś układać, 

dobierać według koloru, sznurować czy za-
pinać. – Takie książki są pomocne w rozwo-
ju dziecka – mówił w Halo! Rybnik Stanisław 
Bulandra. Pomysłodawca projektu planu-
je organizację cyklu międzypokoleniowych 
warsztatów z udziałem dzieci z PWD z Pa-
ruszowca-Piasków oraz wnuków tych se-
niorów, którzy zaangażują się w przedsię-
wzięcie. Najmłodsi pomogą starszym za-
projektować książki sensoryczne, a seniorzy, 
również ci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
z koła emerytów Silesia z Paruszowca  
i z Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, 
uszyją je na maszynie, a przy okazji będą za-
chęcać do szycia i rękodzieła młodsze poko-
lenie. Dodatkowo Stanisław Bulandra będzie 
uczył uczestników projektu, jak nagrać i udo-
stępnić w internecie filmik z instrukcją two-
rzenia książek sensorycznych.

„Książki na miarę” są trzecim projektem 
realizowanym w Rybniku w ramach ogólno-

polskiego konkursu „Seniorzy w akcji” To-
warzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, finan-
sowanego przez Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności. We wszystkie zaangażowa-
ła się też Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna. W ramach ostatniego pt. „Bajki słu-
chajki, czyli technologia łączy pokolenia” po-
wstał ilustrowany przez dzieci audiobook  
z bajkami nagranymi w profesjonalnym stu-
dio przez rybnickich seniorów. Projekt wy-
myśliła Joanna Bulandra, która dziś wspie-
ra męża w realizacji „Książek na miarę”. Mał-
żonkowie na co dzień są związani z IKĄ, czy-
li Integracyjnym Klubem Aktywnych stowa-
rzyszenia „17-tka” (siedziba w Boguszowi-
cach Osiedlu), gdzie można dowiedzieć się, 
jak wziąć udział w tym międzypokoleniowym 
projekcie (kontakt przez FB, ale również pod 
adresem ksiazkinamiare@gmail.com i tele-
fonicznie 502 669 701).

(S)

Czytanka 
       spod igły

Nie mogło być inaczej – uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się  
w nowej siedzibie Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, na którą 
zaadaptowano jeden z segmentów Zespołu Szkół nr 3. 
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Otwarcia nowej siedziby Szkoły Życia prezydent Piotr Kuczera dokonał wespół z jej pod-
opiecznym Błażejem Mierą z klasy szóstej

Kto by pomyślał, że okolicznościowy tort przetestuje alarmową instala-
cję przeciwpożarową. Z mikrofonem dyrektor Szkoły Życia Lucyna Ibrom
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Warunki lokalowe szkoły bardzo się po-
prawiły: dwukrotnie zwiększyła się jej po-
wierzchnia (do ok. 2 tys. m kw.), cztery kon-
dygnacje połączyła wewnętrzna winda,  
a układ pomieszczeń został dostosowany 
do wymogów i potrzeb dzieci. I tak np. od-
działy wychowawczo-rewalidacyjne, głów-
nie dla dzieci na wózkach, zostały zlokali-
zowane na parterze, wnętrza są przyjazne 
– przestronne, pozbawione barier, a na ze-
wnątrz powstał plac zabaw z bezpieczny-
mi nawierzchniami, na który można wyjść 
również poprzez taras ze szkolnej świetli-
cy. Zwiększyła się również liczba gabinetów 

do terapii i sal do zajęć. – To bardzo ważne,  
bo zwiększyła się nam też liczba oddziałów  
z 22 do 26 (w tym 2 przedszkolne). W na-
szej szkole dominująca jest niepełnospraw-
ność intelektualna w stopniu głębszym, ale 
przybywa nam podopiecznych z tzw. niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi (autyzm, po-
rażenie mózgowe, niedosłuch i wady wzroku 
w jednym), co sprawia, że pracujemy głów-
nie w niewielkich, 2-4-osobowych oddzia-
łach. Nasi podopieczni mają teraz zapewnio-
ne lepsze warunki do udziału we wszystkich 
zajęciach, dzięki którym lepiej odnajdują się 
w trudnej dla nich rzeczywistości: zajęciach 
edukacyjnych, rewalidacji indywidualnej, re-
habilitacji, terapii polisensorycznej SI, biofe-
edbacku, czyli metody wspomagania pracy 
mózgu, czy zajęciach logopedycznych i in-
nych. Pomieszczenia zostały wyposażone  
w nowe meble i w nowe urządzenia – mówi 
Lucyna Ibrom. Pani dyrektor miała swój 
udział w planowaniu rozkładu pomiesz-

czeń i ich wystroju, a efektem konsulta-
cji z projektantami są walory praktycz-
ne nowej siedziby. Zgodnie z jej sugestia-
mi są tu łazienki z prysznicami oraz pod-
ręczne magazynki miedzy klasami, uda-
ło się też wygospodarować pomieszczenie 
pełniące jednocześnie funkcję sali gimna-
stycznej i auli, jest też wymarzona pracow-
nia ceramiczna. Korytarze nie przypomi-
nają tradycyjnych szkolnych pomieszczeń,  
a każda kondygnacja ma własną kolorystykę, 
co pełni nie tylko funkcję estetyczną, ale też 
informacyjną i orientacyjną. – Przyświecał 
nam zamysł, by była to placówka przyjazna 

i  myślę, że 
to się udało. 
Szkoła jest 
bazą, która 
stwarza oso-
bom niepeł-
n o s p r a w -
nym intelek-
tualnie moż-
liwości wie-
lopłaszczy-
z n o w e g o 
usprawnie-
nia i oswaja-
nia świata, 
ale najważ-

niejszą rolę mają do spełnienia pedagodzy  
i terapeuci, którzy te znakomite warunki 
odpowiednio wykorzystają. Jak mówi Lu-
cyna Ibrom, zwieńczeniem pracy terapeu-
tycznej wszystkich nauczycieli są sukce-
sy odnoszone np. przez szkolny zespół te-
atralny Baj. – Podopieczni Szkoły Życia nie 
mają możliwości brania udziału w konkur-
sach przedmiotowych, zatem dla nich oraz 
nauczycieli miarą sukcesu jest przedstawie-
nie, w którym mogą zaprezentować umie-
jętności będące efektem terapii. Praca nad 
przedstawieniem pomaga przełamywać ba-
riery i uzewnętrznić emocje, oswaja ze świa-
tem, by nie jawił się on jako zagrożenie, nie 
burzył poczucia bezpieczeństwa, którego 
brak może powodować agresję. Wyjazd ze 
spektaklem pozwala na wyjście poza własne 
środowisko, sprawia, że dzieci uczą się zasad 
zachowania w obcym środowisku czy samo-
obsługi – mówi dyrektor Ibrom. Przykładem 
niech będzie spektakl teatralny „Deszczo-

Szkoła skrojona na miarę
Od 1990 roku Szkoła Życia funkcjonowała w ciasnym budynku dawnego żłobka 

na końcu ul. ks. Henryka Jośki (d. Hibnera) na osiedlu Nowiny. Na nową siedzibę 
zaadaptowano kosztem prawie 6 mln zł z miejskiego budżetu jeden z segmentów 
usytuowanego nieopodal przy ul. Orzepowickiej Zespołu Szkół nr 3, w którym do 
niedawna funkcjonowała społeczna szkoła podstawowa. 

wy poranek” przygotowany przez kierowany 
przez Monikę Ryszkę zespół Baj, który świę-
cił triumfy na przeglądach i festiwalach twór-
czości osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie. Jedną z nagród za zwycięstwo w or-
ganizowanym przez fundację Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” i fundację Brata Alberta 
festiwalu Albertiana był galowy występ po-
nad 30 dzieci na scenie Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie. – Czy dzieci z in-
nych rybnickich szkół miały okazję wystą-
pić w tej pięknej sali? A nasze tak – cieszy 
się pani dyrektor. Praca nad przedstawie-
niem daje możliwości wychwytywania moc-
nych stron, bo każda osoba je ma, na tym są 
budowane relacje i takie właśnie wydarze-
nie jest dowodem na postępy dzieci. A tyl-
ko pracujący z niepełnosprawnymi wiedzą, 
ile trzeba zabiegów, by te osoby chciały wy-
stąpić, nauczyć się tekstu czy ruchu sce-
nicznego. – To również jedna z form integra-
cji stosowanych w szkole. Ważne jednak, by 
integracja była przemyślana i nie przyniosła 
odwrotnego skutku. Tak się niekiedy dzieje  
np. w klasach integracyjnych, kiedy dzieci  
z deficytami są i tak izolowane. Nasza szko-
ła prowadzi przynoszący doskonałe rezulta-
ty własny projekt integracyjny „Oswoić nie-
pełnosprawność”, w ramach którego odwie-
dzamy inne szkoły i zapraszamy do udziału  
w warsztatach teatralnych w naszej siedzi-
bie. Czujemy niezwykłą satysfakcję, że to 
nasze dzieci dzięki naturalności, sponta-
niczności i otwartości stają się często lide-
rami tych artystycznych zabaw. Obok dzia-
łań artystycznych świetne wyniki terapeu-
tyczne daje też sport, a w naszej szkole tra-
dycje sportowe są bardzo długie – mówi 
dyrektor Lucyna Ibrom. Dowodem na to 
jest długoletnia działalność w szkole pro-
wadzonego przez Anettę Gawrysiak klu-
bu Olimpiad Specjalnych „Promyk”, któ-
ry oczywiście znajdzie miejsce również 
w nowej siedzibie. Dowodem uznania dla 
jego działalności jest współorganizowa-
nie przez „Szkołę Życia” XI Ogólnopolskich 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które  
w czerwcu odbyły się na Śląsku.

Wszystkie te działania dowodzą, że niepeł-
nosprawność nie musi wykluczać i ograni-
czać, a nowa siedziba sprawi, że zmagania za-
równo podopiecznych, jak i nauczycieli będą 
odbywać się w godniejszych warunkach.

Podopiecznymi Szkoły Życia, czyli Spe-
cjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go jest obecnie 102 uczniów w wieku od 
3 do 25 lat; 38 z głęboką wieloraką niepeł-
nosprawnością i 63 z niepełnosprawnością 
znaczną i umiarkowaną.  

Wiesława Różańska

Jedna z przestronnych sal do ćwiczeń rehabilitacyjnych
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Pierwszy z czterech zaplanowanych na ten rok szkolny koncertów eduka-
cyjnych Filharmonii Rybnickiej za nami. W roku obchodów 100-lecia odzyska-
nia niepodległości został on poświęcony pieśni patriotycznej. 

Tym razem Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją Grzegorza Mańkowskiego towa-
rzyszyła na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej młodzieżowemu chórowi Bel Canto. Przy 
współudziale młodej widowni zabrzmiały najbardziej poruszające pieśni patriotycz-
ne i powstańcze w aranżacji Marcina Jachima, a wśród nich „Od Bytomia bita dro-
ga”, „Już zachodzi czerwone słoneczko” i „Ten 21. roczek”, których tekst został wy-
drukowany i rozdany wśród młodej publiczności. Obok śpiewanej, słuchacze odebra-
li też bardziej konwencjonalną, bo w formie wykładu prowadzącego całość dyrygen-
ta lekcję o historycznych okolicznościach odzyskania niepodległości i ludziach, któ-
rzy się do tego przyczynili.

Jak mówi Jolanta Sobczak-Smołka z Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafran-
ków, które wspólnie z TZR i przy wsparciu miasta jest organizatorem koncertów edu-
kacyjnych, zainteresowanie szkół ich nowym cyklem jest bardzo duże, co zdecydowa-
nie cieszy.                                                                                   (r)

Od wielu lat jego animatorem jest or-
ganistka oraz pedagog szkół muzycznych  
w Rybniku i Raciborzu Elżbieta Włosek-
Żurawiecka. – W tym roku bardzo dobrze 
zostały przyjęte oba koncerty w kościele 
św. Józefa na Smolnej – recital Hansa-Ju-
ergena Kaisera z Fuldy w Niemczech oraz 
występ organisty Michała Duźniaka, któ-
remu towarzyszyła orkiestra kameralna 
szkoły muzycznej w Gliwicach. Świetnie 
też zaprezentowała się w Starym Koście-
le klawesynistka z Krakowa Paulina Tka-
czyk, ale szczególne wrażenie zrobiła na 
nas liczba publiczności i wspaniały od-
biór koncertu w bazylice św. Antoniego, 

gdzie zagrał nasz rodzimy zespół Classic 
Ensamble – mówi pani Elżbieta, która w 
zespole gra na pozytywie.

W kościele MB Bolesnej miał również 
miejsce tradycyjny koncert z udziałem 
uczniów i absolwentów klasy organów 
Elżbiety Włosek-Żurawieckiej i Stanisła-
wa Pielczyka. – Cieszę się, że młodzież 
jest nadal zainteresowana nauką gry na 
organach, bo wciąż mamy więcej chęt-
nych niż miejsc w klasie. W tym roku li-
czy ona dziewięcioro uczniów, mających 
na koncie już sporo sukcesów w konkur-
sach i przeglądach – cieszy się Elżbieta 
Włosek-Żurawiecka.                                  (r)

Na organach i kameralnie

Filharmonia jest dla ciebie

Niepodległość, trudna sprawa

W bazylice św. Antoniego zaprezentował się kameralny, wokalno-instrumentalny rybnicki zespół 
Classic Ensamble; gościem specjalnym była grająca na flecie Helga Sambs ; przy klawiaturze po-
zytywu Elżbieta Włosek-Żurawiecka (z prawej) 

W
ac

ła
w 

Tr
os

zk
a

24 Nr 9/567; wrzesień 2018

ProgrAm
Niedziela 7 października 2018 r., godz. 18.00
Sala koncertowa Teatru Ziemi Rybnickiej
I Koncert festiwalowy NA JAZZOWĄ NUTĘ
W programie: Tomasz Szymuś – „Inspiracje”, improwizacje jaz-
zowe na duet wokalny i orkiestrę symfoniczną, utwór oparty 
na tematach Henryka M. Góreckiego, Tomasz Szymuś – „Mój 
świat muzyką malowany” na duet wokalny, zespół jazzowy i or-
kiestrę symfoniczną.
Wykonawcy: Filharmonia Rybnicka, Tomasz Szymuś – dyry-
gent, Beata Bednarz – śpiew, Jacek Kotlarski – śpiew, Piotr Ma-
nia – fortepian, Piotr Filipowicz – kontrabas, Sebastian Frankie-
wicz – perkusja, Robert Murakowski – saksofon,  Jakub Wasz-
czeniuk – trąbka.

Niedziela 14 października 2018 r., godz. 16.00
Sala koncertowa Rydułtowskiego Centrum Kultury
II Koncert festiwalowy POŚRÓD WĘGLOWYCH ALP
W programie utwory m.in.: Henryka M. Góreckiego, Antoniego 
Dworzaka, Dawida Ubera, Richarda Wagnera, Orlando di Lasso.
Wykonawcy: Bielski Kwartet Puzonowy, chór Bel Canto z Ga-
szowic – dyrygent Janusz Budak.

Niedziela 21 października 2018 r., godz. 17.00
Kościół pw. NMP w Czernicy
III Koncert festiwalowy TAM, GDZIE MÓJ DOM RODZINNY
W programie utwory m.in.: Henryka Mikołaja Góreckiego, Georga 
P. Telemanna, Carla F. Abla, Jean P. Rameau i Johanna G. Grauna.
Wykonawcy: Extempore Ensemble w składzie: Małgorzata Mal-
ke – skrzypce/skrzypce barokowe, Krzysztof Firlus – viola da 
gamba, Anna Firlus – fortepian/klawesyn.

Wtorek 23 października 2018 r., godz. 16.00
Muzeum w Rybniku
IV Koncert festiwalowy Z RYBNICKIEGO RYNKU
W programie utwory m.in.: Henryka M. Góreckiego, Karola Szy-
manowskiego, Piotra Czajkowskiego, Mario Castelnuovo-Tede-
sco i Richarda Straussa.
Wykonawcy: Anna Gutowska – skrzypce (wykładowca Univer-
sitatfür Musik unddarstellende Kunst Wien), Antoni Lichoma-
now – fortepian.

Niedziela 28 października 2018 r., godz. 18.00
Sala koncertowa Teatru Ziemi Rybnickiej
V Koncert festiwalowy MOJEMU RYBNIKOWI
Uroczysty koncert z okazji jubileuszu 90.urodzin Lidii Grych-
tołówny
Program: Henryk M. Górecki – Trzy utwory w dawnym stylu, Lu-
dwig van Beethoven – IV Koncert fortepianowy G-dur, Antoni 
Dworzak – IX Symfonia e-moll.

Wykonawcy: Filharmonia Rybnicka, Lidia Grychtołówna – for-
tepian, Tadeusz Strugała – dyrygent.
Prowadzenie koncertów: Wacław Mickiewicz, Michał Wojaczek, 
Jolanta Sobczak-Smołka.

Dobiegły końca XXXIII Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, cykliczne 
wydarzenie muzyczne organizowane przez Teatr Ziemi Rybnickiej.



Uwaga! W sierpniu w księgarni w Jaro-
sławiu ukradziono tomik poezji „Droho-
bycz” Serhija Żadana. Opowiedziała mi 
o tym znajoma, pani Basia, która chciała 
mi ten tomik podarować. Ma w zwyczaju 
głośno zachwalać różne ciekawe książki  
w tej znajomej księgarni. O ja głupia! – 
wspominała – po co ja o tej książce tak gło-
śno mówiłam? Klienci się zbiegli i zaczę-
li ją obmacywać jak panienkę słodką. Była 
mała, mieściła się w kieszeni. Wszystko ja-
sne. A dziś przekopaliśmy całą księgarnię 
i książki, panie Marianie, nie było. O ja głu-
pia… Odpowiedziałem, że to daje do my-
ślenia, że w czasach, kiedy najważniejsza 
jest duża kasa i bezduchowość, ktoś krad-
nie poezję.

Tą sensacyjką chciałbym nawiązać do 
własnego podwórka poezji w Rybniku, 
gdzie literatury pięknej może jeszcze nie 
kradną, ale w materii poezji dużo się dzie-
je. Otóż mamy „Wytrych’’, kwartalnik Wol-
nej Inicjatywy Artystycznej, który od 2017 
redagują: Leszek Sobeczko (red. naczel-
ny), Adam Marek, Zuzanna sue Truchlew-
ska, Henryk Cierniak, Wojciech Dobrowol-

ski i Anna Dominiak (współpraca). Ukaza-
ło się już dziesięć numerów. To inicjatywa 
oddolna tutejszego środowiska. I dobrze. 
Niektórym pewnie przypomni się „Plama” 
(1997-2005). Ale któż wie, w jakim stop-
niu „Wytrych” zastąpi „Plamę”. Czy zdo-
ła? Na razie na 16 stronach aż gotuje się 
od poezji, prozy, recenzji, rysunków i gra-
fik. Specyficzny dział to cykliczna prezen-
tacja haiku, a żeby było oryginalnie, to cza-
sem pisanych po śląsku. Autorzy z różnym 
dorobkiem, z kraju i ze świata. Od dłuższe-
go czasu na łamach poezja i proza amery-
kańska w tłumaczeniu Henryka Cierniaka. 
Niektórzy autorzy o polskich korzeniach, 
funkcjonujący zarówno w literaturze ame-
rykańskiej, jak i polskiej. Najciekawsze dla 
mnie wątki w opowiadaniach to tragicz-
ne próby zapuszczania przez Polaków ko-
rzeni w kulturę amerykańską i ich asymi-
lacja, często w ciemnościach patologii.  
Ale to tylko zachęta do dalszej lektury.

„Wytrych” emanuje działaniem i opty-
mizmem. A są to comiesięczne spotka-
nia robocze oraz wieczory autorskie pod 
nazwą Gość plus Ktoś w Halo! Rybnik,  

Pożytki z Wytrycha

22 września przez centrum miasta przeszła parada ryb. Okazją do zabawy 
był Dzień Herbu zorganizowany w ramach Festiwalu z Ikrą. 

Kolorowe ryby opanowały rynek miasta. Paradę zorganizowano z okazji Dnia Herbu

ul. Sobieskiego 20. To imponujące,  
bo rzadko się zdarza, by redakcja oprócz 
wydawania kolejnych numerów zajmo-
wała się jeszcze życiem środowiska. A tu 
proszę bardzo, chce się jeszcze rozma-
wiać, dyskutować i prezentować autorów 
z całej Polski. Chwalę, by się przypodo-
bać? Nie, bo tu nie chodzi o wychwalanie 
czyjejś książki, tylko o samą działalność 
pisma. Ludzie jako żywo przychodzą na 
spotkania. W dodatku kwartalnik jest do-
stępny w każdym domu kultury w regio-
nie. Od dwóch lat „Wytrych” współpracuje 
także z organizatorami Rybnickich Dni Li-
teratury, na których pojawiają się znani pi-
sarze. Wytrychowicze chcą do nich dołą-
czyć. Dlatego dużo tych spotkań, promo-
cji książek, konkursów. Już 19 paździer-
nika o godz. 18 w Halo! Rybnik Konkurs 
Jednego Wiersza, otwarty dla wszystkich.  
W jury zasiądą: Maciej Szczawiński (poeta 
i dziennikarz Polskiego Radia Katowice), 
Leszek Sobeczko (poeta) i moja skrom-
na osoba z krainy Euterpe. Mam nadzieję, 
że nic tu nie pościemniałem. Jeszcze tyl-
ko powtórzę za Ezra Poundem: najważ-
niejsza jest czułość i odwaga. Tego życzę 
młodej poezji w Rybniku i „Wytrychowi”.

Marian Lech Bednarek
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– To szczupak zrobiony ze styropia-
nu. Pomalowałem go na zielono, doma-
lowałem też srebrne kropki, oczka i płe-

twy – opowiada Paweł Jabłoński, zwy-
cięzca konkursu na najpiękniejszą rybę 
uczestniczącą w paradzie. W katego-

rii drużynowej bezkonkurencyjna okaza-
ła się ryba wykonana przez ekipę Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Popielo-
wie, która dodatkowo oczarowała jurorów 
swoimi strojami i charakteryzacją. – Rybę 
tworzyliśmy przez dwa tygodnie. Autora-
mi każdej łuski są pięcio- i sześciolatkowie 
z przedszkolnej grupy Elfy. Wykorzystali-
śmy do tego papier, dżins, cekiny, brokat, 
piórka i dużo kleju – wylicza Emilia Wieczo-
rek, wychowawczyni Elfów, która na czas 
parady też zmieniła się w rybę. Ryby zgło-
szone do konkursu, ale i te zrobione pod-
czas warsztatów na rynku, wzięły udział 
w barwnym korowodzie, prowadzonym 
przez kapelę Rekiny z Nacyny. – Mamy je-
den herb, a pomysłów na jego interpreta-
cję wiele, i to cieszy – mówił o pomysło-
wości rybniczan prezydent Piotr Kucze-
ra, który też wziął udział w paradzie. Była 
to jedna z kilku odsłon dofinansowane-
go przez miasto Festiwalu z Ikrą, który od 
czerwca do września przebiegał pod ha-
słem „Rybnik pełen sztuki”. Zorganizowały 
go Instytut Społeczny „Silesia”, Teatr Zie-
mi Rybnickiej, Dom Kultury w Boguszowi-
cach, stowarzyszenia: Społeczno-Kultu-
ralne „Izart”, Uwagi wARTe i Port Sztuki. 

(S)

 Jak ryba w (koro)wodzie
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Jubileusz obchodzony jest głównie śpie-
wająco, a miejscem trzydniowych uroczy-
stości w trzeci wrześniowy weekend był 
park im. Czempiela, gdzie zaprezentowały 
się zarówno gwiazdy, jak i lokalne zespoły 
artystyczne. Swoje dokonania pokazały też 
koła zainteresowań miejscowego domu kul-
tury oraz działające w dzielnicy instytucje. 
Głównym punktem obchodów była w so-
botę 15 września jubileuszowa msza w ko-
ściele Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
której przewodniczył ks. bp Grzegorz Ol-
szowski, jak sam o sobie powiedział „trzy-
dniowy biskup”. Obok mieszkańców dziel-
nicy w nabożeństwie wzięli udział przed-
stawiciele władz miasta z prezydentem 
Piotrem Kuczerą, samorządu dzielnicowe-
go, jednostek kulturalnych, oświatowych  

i administracji miejskiej funkcjonujących  
w Niedobczycach, a także kilkanaście pocz-
tów sztandarowych. Uroczysty charakter 
nadał mszy udział w niej chóru im. Mickiewi-
cza, który na wstępie wykonał hymn Gaude 
Mater Polonia i towarzyszył całej celebrze. 
Rozpoczynając od słów: „Rodzino moja nie-
dobecka…”, homilię wygłosił pochodzący  
z Niedobczyc ks. prałat Władysław Basi-
sta, zasłużony kapłan, dawny wykładowca 
Śląskiego Seminarium Duchownego, zna-
komity kaznodzieja, logopeda i polonista w 
jednym. 90-letni duchowny gromkim gło-

Bądźcie wierni 
korzeniom

Niedobczyce, dziś druga pod względem liczby 
mieszkańców (po Maroku-Nowinach) dzielnica Rybnika, 
świętuje w tym roku 800-lecie zaistnienia miejscowości 
w historycznych dokumentach.

800-lecie Niedobczyc
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W jubileuszowym przemarszu przez Niedobczyce wzięli udział przedstawiciele wielu in-
stytucji i placówek funkcjonujących w dzielnicy, poczty sztandarowe, grupy artystycz-
ne oraz mieszkańcy 

Dzieje miejscowości sięgają XIII wieku, a jej nazwa po-
chodzi prawdopodobnie od imienia jej dawnego właścicie-
la – Niedobka lub Niedobki. Do połowy XIX wieku Niedo-
bczyce były rolniczą wioską, a na jej rozwój wpływ miało 
powstanie linii kolejowej oraz rozwój górnictwa. W latach 
1892-96 wybudowano tu kopalnię pod niemiecką nazwą 
„Roemer” (w 1936 roku zmieniono ją na podobnie brzmią-
cą „Rymer” na cześć pierwszego wojewody śląskiego),  
a w ślad za nią osiedle robotnicze. Po wojnie do 1954 Nie-
dobczyce były gminą, a następnie, po połączeniu z sąsied-
nimi Beatą, Popielowem i Radziejowem, otrzymały prawa 
miejskie. Ten stan trwał do 1975 roku, kiedy Niedobczy-
ce stały się jedną z dzielnic Rybnika. Najlepsze lata dziel-
nicy związane były z czasami górniczej prosperity, a obok 
kopalni drugim dużym, usytuowanym w Niedobczycach 
zakładem pracy były Rybnickie Zakłady Naprawcze, zwią-
zane również z górnictwem. W związku ze zmianami poli-
tyczno-ekonomicznymi po 1990 roku, w 1994 roku roz-
poczęła się kilkuetapowa likwidacja kopalni, zakończona 
ostatecznie w 2010 roku. Dziś Niedobczyce liczą ponad 
12 tys. mieszkańców i jako dzielnica poprzemysłowa prze-
chodzą trudny proces rewitalizacji. W dzielnicy funkcjonują 
m.in. szkoły podstawowe nr 21 i 22, Zespół Szkół nr 5, Pla-
cówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia”, Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy „Cogito Noster”, Dom Kultury, w którym sie-
dzibę mają m.in. Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, zespoły 
mażoretek i chór im. Adama Mickiewicza.

sem i ze swa-
dą nawiązał 
do dziejów 
Niedobczyc, 
które, jak mó-
wił, przeszły 
długą drogę od chat krytych słomą do 
pięknych, zadbanych domostw. Podkreślił  
w tym kontekście słowo „rozwój”. – To lu-
dzie udoskonalają dzieło stworzenia. Waż-
ne, by rozwój cywilizacyjny szedł w parze  
z duchowym, by 800-letnie dziedzic-
two pomnażać i przekazywać potomnym. 
Bądźcie wierni korzeniom, z których wy-
rośliście – mówił. Przywołał też postać 
pochodzącego z Niedobczyc ks. arcybi-
skupa i metropolity katowickiego Damia-
na Zimonia. Po mszy jej uczestnicy pro-

wadzeni przez będące wizy-
tówką dzielnicy mażoretki  
i  Miejską Orkiestrę Dętą 
„Rybnik” przeszli pod po-
mnik upamiętniający lokal-
nych bohaterów walczących 
w trzech Powstaniach Ślą-
skich oraz w walkach z oku-
pantem hitlerowskim, gdzie 
delegacje złożyły kwiaty. 
Nim w parku Czempiela roz-
począł się jubileuszowy pik-
nik, prezydent Piotr Kuczera  
i zastępca przewodniczące-
go rady miasta Franciszek 
Kurpanik pozdrowili miesz-
kańców oraz przekazali listy 
gratulacyjne na ręce prze-
wodniczących: rady dzielni-

cy Grzegorza Juzka oraz zarządu dzielni-
cy Adama Niespodzianego, życząc miesz-
kańcom i samorządowcom niegasnące-
go zapału, satysfakcji z wykonywanej pra-
cy, poczucia bezpieczeństwa oraz dostat-
ku i spokoju. Prezydent podziękował po-
nadto lokalnej społeczności za zaanga-
żowanie w życie dzielnicy, kształtowa-
nie poczucia przynależności do wspólnoty  
i działania ją integrujące. Życzenia oraz oko-
licznościową statuetkę przekazał też poseł 
Marek Krząkała.

W trakcie trzydniowego muzycznego 
pikniku wystąpiły gwiazdy disco polo Cza-
doman oraz grupy Milano i Łobuzy, a także 
popularny DJ Adamus, zespół The Chance, 
Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, mażoretki 
Astra i Enigma, chóry reprezentujące Okręg 
Rybnicki Śląskiego Związku Chórów i Or-
kiestr, Big Silesian Band, a także Alexander 
Martinez, mieszkający w Polsce Filipińczyk, 
finalista programu Mam Talent sprzed kilku 
lat, znany z wielu scen i imprez piosenkarz  
i imitator, zaś na zakończenie Jacek Sta-
chursky. Niestety, ze względu na niedyspo-
zycję nie pojawiła się oczekiwana tu zawsze 
z radością Sabina Jeszka.                            (r)

DJ Adamus, był jedną z gwiazd jubileuszowego koncertu w parku 
Czempiela. W ostatniej części koncertu towarzyszyły mu efektowne 
„roboty”, które nie tylko tańczyły, ale też chętnie pozowały do zdjęć
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Kulturalnym skrótem
• „Nie mów młodym: ja w twoim wieku, tylko ucz 

się od nich nowego” – to tylko jedna z opinii 
zapisana na skrawku płótna podczas między-
pokoleniowych warsztatów, jakie odbyły się 5 
września w Maszkeciarni, czyli w Młodzieżo-
wym Klubie Środowiskowym Stowarzyszenia 
„17-tka”. Spotkali się tam klubowicze i człon-
kowie Integracyjnego Klubu Aktywnych z Bo-
guszowic, by wspólnie ze studentką Akade-
mii Sztuk Pięknych w Katowicach rybniczanką 
Pauliną Wojciechowską artystycznie opowie-
dzieć o tym, co młodzi myślą o starszych i od-
wrotnie. Artystycznie, bo zapisane na płócien-
nych wstęgach opinie Paulina Wojciechowska 
zaplecie teraz w nietypową przekładankę, na-
wiązując w ten sposób do przeplatających się 
różnych komentarzy i wpisów na Facebooku. Na 
kolejnym spotkaniu seniorzy z IKI wraz z dziećmi 
z Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” 
pod okiem Pauliny Wojciechowskiej uczyli się, 
jak zrobić motanki, czyli laleczki dobrych ży-
czeń, które mota się, bez zszywania czy klejenia.

• Trio wokalne The Chance, w którym obok 
Agnieszki Latusek i Magdaleny Adamiak śpie-
wa też rybniczanka Monika Marcol, uczestni-
czy w nowym programie rozrywkowym tele-
wizji Polsat „Śpiewajmy Razem – All Together 
Now”. Prowadzi go Igor Kwiatkowski z kabare-
tu Paranienormalni, a trio The Chance zasiada 
w stuosobowym jury złożonym głównie z wo-
kalistów i ludzi show-biznesu (m.in. Anja Ortho-
dox, Dariusz Kordek, Stanisław Karpiel-Bułec-
ka czy Paweł Stasiak), któremu przewodzi Ewa 
Farna. Premiera programu, w którym uczestni-
cy muszą zaśpiewać tak dobrze, by porwać do 
wspólnego śpiewania i zabawy jak największą 
liczbę jurorów, odbyła się 5 września. Przypo-
mnijmy: Monika Marcol swoją wokalną przygo-
dę rozpoczęła w zespole Remedium, działają-
cym przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Przy-
goda”, a prowadzonym przez Agnieszkę Ja-
nas. W 2012 roku trafiła do programu telewizji 
TVN „X-Factor”, którego jurorzy zaproponowali 
rybniczance i dwóm innym wokalistkom stwo-
rzenie zespołu. Tak właśnie powstało trio The 
Chance, które najlepiej czuje się w stylistyce 
muzycznej lat 80. i 90.

• – Tatry to wolność. Patrząc na te góry, widzi-
my siłę, nienaruszalność i piękno. Początki ta-
ternictwa sięgają czasów romantyków – bun-
towników i zdobywców – mówił dr Jacek Ku-
rek w czasie swojego  powakacyjnego wykładu  
w rybnickiej bibliotece 12 września. Jego ilu-
strację stanowiły zdjęcia i obrazy Tatr pędz-
la m.in. Leona Wyczółkowskiego oraz muzy-
ka związanych z Podhalem kompozytorów Ka-
rola Szymanowskiego i Mieczysława Karłowi-
cza. Spotkanie było też okazją do pokazania, 

jak w ciągu minionego stulecia zmieniło się Za-
kopane. Dr Kurek umiejętnie wskazywał, że nie-
dostępność i nienaruszalność Tatr pozwala-
ją nadal zachować to, czym od lat zachwycają: 
monumentalne piękno przyrody, zabytki archi-
tektury, dzieła sztuki nimi inspirowane i im po-
święcone. „Swobody ołtarze”, jak określił Ta-
try Franciszek Nowicki, wciąż przyciągają, za-
chwycają i inspirują. A jesień to dobra pora na 
góry… Kolejny wykład dr. Jacka Kurka pt. „Krajo-
braz z Aniołem (w świecie Jacka Malczewskie-
go)” odbędzie się 10 października w bibliotece 
głównej (ul. Szafranka 7). Początek o godz. 17. 

• „Wyobraźnia nic nie kosztuje, zacznijmy więc ma-
rzyć” – zachęcają tancerze Formacji Tanecznej 
Biss, działającej w Domu Kultury w Chwałowi-
cach. To właśnie tam 22 września zaprezento-
wali oni spektakl taneczny pt. „Chwila wyobraź-
ni” wyreżyserowany przez Roksanę Kołodziej-
czyk, która na co dzień pracuje zarówno z Bis-
sem, jak i z młodszą formacją Biss Mini. Cho-
reografię do tanecznego przedstawienia po-
mógł jej ułożyć cały zespół. „Chwila wyobraź-
ni” opowiada o marzeniach i wyobraźni, które 
pozwalają oderwać się od przytłaczającej czę-
sto rzeczywistości.

• „Ony” to tytuł spektaklu w reżyserii Zofii Pa-
szendy, na podstawie scenariusza Marty Gu-
śniowskiej, autorki sztuk dla dzieci i młodzieży. 
Przedstawienie powstało podczas warsztatów 
teatralnych w ramach szóstej edycji projektu 
„Blokowisko to nie wszystko”, zrealizowanego 
przez Strefę WzW Wolnych z Wyboru i współfi-
nansowanego przez miasto. W spektaklu, który 
pokazano 19 września w Centrum Chrześcijań-
skim „Winnica”, wykorzystano etiudy teatralne 
stworzone przez młodych ludzi, wyłonionych w 
majowym castingu. Postanowili oni sięgnąć po 
elementy teatru cieni i przedmioty codzienne-
go użytku, by zmusić widza do uruchomienia 
wyobraźni. W rezultacie stworzyli opowieść  
o losach młodego człowieka szukającego war-
tości w swoim życiu. Bohater sztuki, tytuło-
wy „Ony”, to zdaniem Guśniowskiej ktoś nie-
dookreślony i zagubiony jak „ony”, czyli ode-
rwana końcówka gramatyczna. Po spektaklu  
z młodzieżą rybnickich szkół spotkał się Dobro-
mir Makowski, twórca ogólnopolskiego projek-
tu Rap Pedagogika.

• W ramach obchodów 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna organizuje kon-
kurs plastyczny „Mali patrioci”. Jest on skiero-
wany do uczniów w wieku od 7 do 15 lat, któ-
rzy do 31 października plastycznie zinterpretu-
ją temat „Polska jest niepodległa i suwerenna, 
Polacy mają prawo do…”. (szczegóły na stronie: 
https://www.biblioteka.rybnik.pl/ ). Ogłoszenie 
wyników 15 listopada.

(S), (m)

O problemy dzielnicy i jej perspektywy 
zapytaliśmy przewodniczącego zarządu 
dzielnicy Adama Niespodzianego:

Niedobczyce są dużą, bardzo zróżnicowaną społecz-
nie dzielnicą. Mimo że wciąż borykamy się ze skutkami li-
kwidacji dużych zakładów przemysłowych, jakimi były ko-
palnia Rymer i Rybnickie Zakłady Naprawcze, rewitalizacja 
daje pewne efekty. Na terenach poprzemysłowych funk-
cjonuje niespełna 20 firm zatrudniających około 700 pra-
cowników. W porównaniu z zatrudnianiem około 3,5 tys. 
osób przez kopalnię i RZN-y to niewiele, ale część terenów 
została dzięki temu uporządkowana. Dzielnica jest nieźle 
skomunikowana, również pod względem mediów, moc-
no rozwija się zatem budownictwo jednorodzinne. Kolejno 
modernizowane są familoki przy ul. Andersa – pod koniec 
ubiegłego roku został oddany do użytku i jest już zasie-
dlony budynek nr 17, trwa generalny remont „15”. Prężnie 
działa dom kultury, RD współpracuje też z innymi instytu-

cjami: kołem związku 
emerytów i rencistów, 
klubem sportowym 
Rymer, hodowcami 
gołębi, działkowcami, 
placówkami oświa-
towymi i wychowaw-
czymi. Problemem 
jest intensywne wy-
dobycie prowadzone 
pod naszą dzielnicą 
przez kopalnię Marcel. 
Efektem są wstrząsy 
i  szkody górnicze, 
niszczące budynki  
i drogi. Staramy się 
wspólnie z miastem 
i przy finansowym 
wkładzie kopalni na-
dążać z remontami 

dróg i chodników; ale są w dzielnicy tereny mocno zdegra-
dowane. Mamy na szczęście zapewnienie, że w tym roku 
kopalnia eksploatację pod Niedobczycami zakończy. Są  
i inne problemy. Gruntownej modernizacji wymaga park 
im. Czempiela, w którym czas stanął w miejscu i czasami 
się go wstydzimy. Na sercu leży nam pusty budynek daw-
nego Gimnazjum nr 11 przy ul. Górnośląskiej, w którym są 
wszelkie warunki, by powstał tam dzienny dom pobytu dla 
seniorów albo przedszkole czy żłobek. Cieszyliśmy się, kie-
dy dziewięć lat temu w Niedobczycach powstał pierwszy 
w Rybniku orlik – dziś mamy sygnały, że nawierzchnia bo-
iska jest już bardzo wyeksploatowana. W miejscu, gdzie 
na skarpie przy ul. Górnośląskiej wyburzono dwa budyn-
ki, Zieleń Miejska urządziła estetyczny skwerek. Są też w 
dzielnicy zaniedbane tereny prywatne, jak np. przechodzą-
ce z rąk do rąk dawne targowisko, będące brzydką wyrwą 
w samym centrum, czy budynek dawnej kawiarni Mimo-
za i park wokół niej. Mieszkańcy wciąż zadają na ten te-
mat pytania, ale na uporządkowanie tych miejsc samorząd 
nie ma wpływu. Od kilku lat nieznacznie, ale liczba miesz-
kańców dzielnicy rośnie, co odbieramy jako bardzo pozy-
tywny sygnał do dalszego rozwoju.                                      (r)

– Wzrost l iczby mieszkańców  
w dzielnicy odbieramy jako pozytyw-
ny sygnał jej rozwoju – mówi prze-
wodniczący zarządu dzielnicy Adam 
Niespodziany

27Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



28 Nr 9/567; wrzesień 2018

KULTUrALNY PAŹDZIErNIK

r
yb

n
ik

2.10 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek (ul. św. Jana 

2): Podróże w nieznane w Żół-
tym Młynku – spotkanie z Anką Grze-
lak pt.: „Górski Karabach i odrobina Cze-
czenii”.

4.10 CZWARTEK
18.30  Dom Kultury w Boguszowicach: „Cho-

ry z urojenia” – spektakl Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

5.10 PIĄTEK
17.00  Halo! Rybnik (ul. Sobieskiego 20): „Kul-

tura ratująca obywatelski 
Śląsk” – prof. Zbigniew Kadłubek  
w rozmowie na temat kondycji kultury  
w województwie śląskim.

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert Mar-
tyny Jakubowicz.

19.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Fajnych Filmów (darmowe projek-
cje filmów familijnych, przygodowych lub 
animowanych).

6.10 SOBOTA
9.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Między 

nami fotografami (warsztaty foto-
graficzne).

11.00  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
Od deski do deski (rodzinne warsz-
taty literacko-plastyczne).

17.00  Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewia-
domiu: October Hoym Fest (spo-
tkanie przy kuflu piwa, golonce i muzyce). 

18.55 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Aida” – trans-
misja opery Giuseppe Verdiego z Metro-
politan Opera w Nowym Jorku.

7.10 NIEDZIELA
17.00  Klub Kultury Harcówka (ul. Zakątek 19): 

Kulturalne popołudnie – zabawa 
taneczna dla seniorów z zespołem Gama. 

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Na jazzową 
nutę – „Tomasz Szymuś i jego 
goście” (pierwszy koncert 6. Festi-
walu im. Henryka Mikołaja Góreckiego  
– „U źródeł sławy”. Cały program na stro-
nie 24).

8.10 PONIEDZIAŁEK
17.00  Halo! Rybnik: Social Language 

Meeting (spotkanie dla osób zainte-
resowanych niezobowiązującymi rozmo-
wami w obcych językach).

9.10 WTOREK
18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Wielkie dzie-

ła Piotra Czajkowskiego – kon-
cert symfoniczny orkiestry Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Rybniku pod dyrek-
cją Bogdana Goli.

19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podró-
że w nieznane w Żółtym Młyn-
ku – spotkanie z Alicją Korek pt. „Domi-
nikana, czy Mikołaj bywa w tropikach?”.

10.10 ŚRODA
17.00  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 

„Krajobraz z aniołem – w świecie Jacka 
Malczewskiego” – wykład dr. Jac-
ka Kurka.

11.10 CZWARTEK
10.30 Biblioteka, filia nr 4 w Paruszowcu-Pia-

skach: Spotkanie z książeczką 
(zajęcia dla najmłodszych dzieci). 

17.30  Teatr Ziemi Rybickiej: „Mój Śląsk” – 
otwarcie wystawy malarstwa Czesława 
Fojcika.

12.10 PIĄTEK
15.00  Halo! Rybnik: „Wspomnienia z 

Ukrainy” wernisaż wystawy malar-
skiej. 

17.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Młodzi 
z Miuoshem.

13.10 SOBOTA
od 8.00 Deptak: Jarmark staroci i rękodzieła. 
9.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „ABC piękne-

go pisania – sztuka kaligrafii” z 
cyklu „Warsztaty artystyczne przy kawie”.

16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Scena 
Marka Żyły – spektakl „Piracka przy-
goda”.

14.10 NIEDZIELA 
16.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 5 Cha-

rytatywny Koncert Papieski.
16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Scena 

Marka Żyły – spektakl „Piracka przy-
goda”.

17.00 Halo! Rybnik: Ślōnzŏk rajzuje – spo-
tkanie z Patrykiem Świtałą na temat jego 
wyprawy do Stanów Zjednoczonych.

18.00 Dom Kultury w Niedobczycach: „Naj-
piękniejsze pieśni i ballady” 
– koncert oparty na twórczości rosyjskie-
go barda Bułata Okudżawy.

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Inauguracja 
49. Rybnickich Dni Literatury 
(gala wręczenia Górnośląskiej Nagrody 
Literackiej „Juliusz” oraz polska premiera 
spektaklu Petra Zelenki „Job Interview”). 
Szczegóły pozostałych imprez organizo-
wanych w ramach RDL na stronie 31.

15.10 PONIEDZIAŁEK
10.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Śpie-

wam tobie, Polsko” (pierwszy etap 
wojewódzkiego festiwalu pieśni patrio-
tycznych z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości).
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19.00 Bazylika św. Antoniego: Rybnic-
ki Wieczór Chwały (spotka-
nie modlitewne z muzyką na żywo).

16.10 WTOREK
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Po-

dróże w nieznane w Żół-
tym Młynku – spotkanie z Re-
natą Mirską pt. „Podążając w kie-
runku równika – Tajlandia, Malezja, 
Singapur”.

17.10 ŚRODA
16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: 

warsztaty teatralne z aktorami Te-
atru Animagia.

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Kolo-
ry Śląska” – wernisaż wysta-
wy malarstwa Franciszka Stabli. 

18.10 CZWARTEK
18.30 Dom Kultury w Boguszowicach: 

„Karczma pod białym ła-
będziem” – spektakl Teatru 
Animagia. 

19.10 PIĄTEK
18.30 Dom Kultury w Chwałowicach: 

14. Rybnik Blues Festiwal  
(w programie: wernisaż wystawy 
fotografii Jastrzębskiego Klubu 
Fotograficznego „Niezależni” oraz 
koncerty: Black Pin i Shaun Bo-
oker Band).

20.00 Ambrozja Exclusive Club (ul. Kor-
fantego 6): Sarius – koncert rape-
ra, promujący płytę „Wszystko, co 
złe”.

20.10 SOBOTA
16.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 

14. Rybnik Blues Festi-
wal (warsztaty gitarowo-blueso-
we z Grzegorzem Kapołką).

21.10 NIEDZIELA
16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: 

Mali Tropiciele Wielkich 
Przygód („Kraina dźwięków” – 
warsztaty).

18.00 Dom Kultury w Niedobczycach: 
„Andropauza 3, czy-
li jak żyć i nie zwario-
wać” – spektakl z udziałem 
m.in. Macieja Damięckiego, Da-
riusza Gnatowskiego i Jacka Ka-
walca.

22.10 PONIEDZIAŁEK
17.00 Halo! Rybnik: Social Lan-

guage Meeting (spotkanie 
dla osób zainteresowanych niezo-
bowiązującymi rozmowami w ob-
cych językach).

23.10 WTOREK
16.00 Muzeum: „Z rybnickiego 

Rynku” – koncert w ramach 6. 
Festiwalu im. Henryka Mikołaja Gó-
reckiego – „U źródeł sławy”.

17.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Sam-
son i Dalila” – retransmisja 
opery Camilla Saint-Saënsa z Me-
tropolitan Opera w Nowym Jorku.

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Po-
dróże w nieznane w Żół-
tym Młynku – spotkanie z Lu-
cyną Leśniak pt. „Plemiona Etiopii 
i ich zwyczaje”.

19.00 Industrialne Centrum Kultury w 
Niewiadomiu: koncert australij-
skiego gitarzysty Tima McMillana 
i skrzypaczki Rachel Snow.

25.10 CZWARTEK
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Moraw-

ska Brama” – program mu-
zyczny w wykonaniu Kuby Bloke-
sza i zespołu Chwila Nieuwagi.

26.10 PIĄTEK
17.00 Młodzieżowy Dom Kultury w Ryb-

niku: wernisaż prac Pracowni Pla-
stycznej „Kontrasty”.

19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Fajnych Filmów 
(darmowe projekcje filmów fami-
lijnych, przygodowych lub animo-
wanych). 

27.10 SOBOTA
10.00 Industrialne Centrum Kultury w 

Niewiadomiu: Niewiadom-
ska Kuźnia Wiedzy – pokazy 
chemiczno-fizyczne przygotowane 
przez Akademię Nauki i Rozwoju.

11.00 Industrialne Centrum Kultu-
ry w Niewiadomiu: „Łapacze 
snów” – warsztaty artystyczne.

14.00 Klub Energetyka Fundacji PGE 
Energia Ciepła: Śląski KON-
SEK – festiwal teatralny z udzia-
łem grup teatralnych z Górnego 
Śląska (w programie również kon-
cert zespołu Hurdu Hurdu). 

17.00 Dom Kultury w Niedobczycach: 
Pole Twórczego (W)raże-
nia – festiwal twórczości chrze-
ścijańskiej z udziałem m.in. zespo-
łu Play&Pray. 

18.55 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Dziew-
czyna z Dzikiego Zacho-
du” – transmisja opery Giacomo 
Pucciniego z Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku.

22.00 Sub-Club, ul. Piłsudskiego 4: Dru-
m’n’Bass Party (wystąpią: 
Handra i Killasound Kru).

28.10 NIEDZIELA
16.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 7 

Środowiskowy Festiwal 
Pieśni „Śladami Juliusza 
Rogera” (przegląd utworów mu-
zycznych zebranych przez lekarza, 
etnografa i społecznika).

18.00 Klub Kultury „Harcówka”: Kultu-
ralne popołudnie (występ zespołu 
Music Painters).

31.10 ŚRODA 
17.00 Industrialne Centrum Kultury  

w Niewiadomiu: Noc nietoperzy – 
gra fabularna dla dzieci i młodzieży. 

CYKLICZNIE
Poniedziałki
13.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Se-

niora: „Ostatnie prosecco hra-
biego Ancillotto” (1.10), „Czwarta 
władza” (8.10), „Dywizjon 303. Hi-
storia prawdziwa” (22.10), „Na głę-
boką wodę” (29.10).

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Dys-
kusyjny Klub Filmowy 
„Ekran” – „Nasze najlepsze we-
sele” (1.10), „Tajemnice Silver Lake” 
(8.10), „Kler” (22.10) i „Jak pies z 
kotem” (29.10).

Czwartki
20.00 Celtic Pub, Rynek 8: Jam Session 

– muzyka na żywo.

WYSTAWY:
v Teatr Ziemi Rybnickiej: Gale-

ria Sztuki: „Kobiety w tatuażu” – wy-
stawa marokańskiego malarza Azi-
za Sayeda (do 7 października). „Kolo-
ry Śląska” – wystawa malarstwa Fran-
ciszka Stabli (od 17 października do 4 
listopada). Galeria Oblicza: „Miłosz No-
siadek – akwarelowe kontrasty” (do 7 
października). „Mój Śląsk” – malarstwo 
Czesława Fojcika (od 11 października 
do 4 listopada).

v Muzeum: Fotografia dzikiej przyro-
dy 2002-2016 (do 14 października).

v Biblioteka na Smolnej: „Spon-
taniczne łamanie symetrii” – fotogra-
fie Jacka Komorowskiego (do 15 paź-
dziernika). „Historyjki bez taktu” – wy-
stawa ilustracji Adama Wójcickiego (od 
21 października do 31 grudnia).

v Dom Kultury w Chwałowi-
cach: „Wybór kadru” – malarstwo 
Magdaleny Gogół oraz „Coca-Cola”  
i „Bramy” – fotografie Wojtka Kukucz-
ki (do 14 października).

v Industrialne Centrum Kultu-
ry: „Rybnik w latach odzyskania nie-
podległości” – wystawa fotografii w ra-
mach Ogólnopolskiego Festiwalu „Je-
steśmy wolni” (od 21 października do 
końca listopada).
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Martyna Jakubowicz
Wokalistka mająca w dorobku 13 płyt promuje swój najnowszy album zatytułowany „Zwykły włó-

częga”. Minęło ponad czterdzieści lat odkąd Martyna Jakubowicz stanęła przed mikrofonem, a o jej 
niezmiennie doskonałej muzycznej formie świadczy nagroda Fryderyka, którą za krążek „Prosta pio-
senka” otrzymała w ubiegłym roku. Jej utwory, oddające kobiece emocje, uczucia i potrzeby są mie-
szanką muzyki folkowej, bluesa i klasycznego rocka. W skład zespołu artystki, oprócz akompaniują-
cego jej od sześciu lat Dariusza Bafeltowskiego, wystąpią gościnnie: Jerzy Styczyński, na co dzień gi-
tarzysta zespołu Dżem, oraz Jan Gałach, skrzypek i lider Jan Gałach Band. 

5 października piątek, godz. 18

Verdi i Puccini na żywo, „Samson i Dalila”  – retransmisja
TZR rusza z kolejnym sezonem transmisji spektakli operowych wystawianych na deskach Metro-

politan Opera w Nowym Jorku. Na początek melomani będą mogli zobaczyć i usłyszeć dzieło Giusep-
pe Verdiego „Aida” z Anną Netrebko w roli tytułowej. Ta piękna, monumentalna opera o miłości i pa-
triotyzmie została zamówiona w 1869 roku na otwarcie Kanału Sueskiego. Prapremiera historii Aidy, 
córki etiopskiego króla, która jako niewolnica na egipskim dworze zakochuje się z wzajemnością w 
egipskim wodzu, odbyła się dwa lata później w naturalnej scenerii Kairu. Na 23 października zaplano-
wano retransmisję „Samsona i Dalily” Camille’a Saint-Saënsa, a na 27 października bezpośredni prze-
kaz „Dziewczyny z Dzikiego Zachodu” G. Pucciniego.

„Aida” – 6 października sobota, godz. 18.55 
„Samson i Dalila” – 23 października wtorek, godz. 17.30
„Dziewczyna z Dzikiego Zachodu” – 27 października sobota, godz. 18.55 

Popołudnia w Harcówce
Klub Kultury „Harcówka” przy ul. Zakątek 19 w Ligocie-Ligockiej Kuźni zaprasza na imprezy orga-

nizowane w ramach cyklu Kulturalne Popołudnie. 7 października (godz. 17) będzie zabawa taneczna 
dla seniorów, podczas której do tańca zagrzewać będzie zespół Gama, pod muzycznym kierownic-
twem Jerzego Gorgonia, a 28 października (godz. 18) koncert zespołu Music Painters z Gliwic, który 
zaprezentuje jazzowe transkrypcje muzyki klasycznej. 

Na jazzową nutę
Pierwszy koncert szóstej edycji Festiwalu im. Henryka Mikołaja Góreckiego „U źródeł sławy”. Kon-

cert „Tomasz Szymuś i jego goście” w wykonaniu znakomitych wokalistów i instrumentalistów, którzy 
połączą muzykę H.M. Góreckiego z jazzem. W programie „Inspiracje” oraz „Mój świat muzyką malowa-
ny” Tomasza Szymusia, czyli improwizacje jazzowe z udziałem duetu wokalnego, orkiestry symfonicznej 
i zespołu jazzowego. Na scenie Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków, którą poprowadzi Tomasz 
Szymuś oraz: Beata Bednarz i Jacek Kotlarski (śpiew), Piotr Mania (fortepian), Piotr Filipowicz (kontra-
bas), Sebastian Frankiewicz (perkusja), Robert Murakowski (saksofon) oraz Jakub Waszczeniuk (trąbka).

7 października niedziela, godz. 18

Uczniowie zagrają Czajkowskiego
Koncert symfoniczny „Wielkie dzieła Piotra Czajkowskiego” w wykonaniu orkiestry Państwowej 

Szkoły Muzycznej w Rybniku. Koncert z udziałem uczniów rybnickiej szkoły muzycznej został przy-
gotowany w ramach obchodów jubileuszu 85-lecia istnienia szkoły. W programie uwertura – fanta-
zja b-moll „Romeo i Julia” i koncert skrzypcowy D-Dur op. 35. Młodych muzyków poprowadzi Bog-
dan Gola, a na skrzypcach zagra Adam Mokrus. 

9 października wtorek, godz. 18

Młodzi z Miuoshem
Wyjątkowy koncert przygotowany od początku do końca przez młodych ludzi z województwa 

śląskiego. Koncert jest efektem warsztatów realizowanych przez miasto Rybnik wspólnie z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Spotkania miały na celu zachęcenie młodzieży do 
zaangażowania w życie publiczne, budowanie poczucia przynależności i odpowiedzialności za region 
oraz wzmacnianie umiejętności przywódczych i komunikacyjnych. Na scenie wystąpią raper i produ-
cent muzyczny Miuosh z formacją FDG Orkiestra, którym towarzyszyć będzie Miejska Orkiestra Dęta 
„Rybnik”. Mieszanka rapu, muzyki elektronicznej i rocka oraz dźwięki instrumentów dętych zabrzmią 
w niesłyszanych dotąd aranżacjach. Dochód z koncertu zostanie przekazany na rzecz rybnickiej fun-
dacji „mAli wspaniali”, która wspiera oddział pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3.

12 października piątek, godz. 17                                                                           (D)
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13 do 30 października 

Organizatorzy 49. Rybnickich Dni Litera-
tury pod honorowym patronatem prezyden-
ta Piotra Kuczery zapraszają na pełną inte-
resujących wydarzeń artystycznych i spo-
tkań odsłonę jednej z najstarszych imprez 
literackich w naszym kraju. Inscenizacja in-
trygującej, śląskiej sagi „Drach” Szczepana 
Twardocha, polska premiera sztuki czeskie-
go twórcy Petra Zelenki, Maciej Maleńczuk 
interpretujący teksty Wojciecha Młynar-
skiego oraz inspirujące spotkania z ludźmi 
pióra to zaledwie część z propozycji przy-
gotowanych na tegoroczne RDL. 

• 13 października, godz. 18 – Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna: spotka-
nie z członkami Kapituły oraz autorami 
nominowanymi do Górnośląskiej Na-
grody Literackiej „Juliusz”.

• 15 października, godz. 17 – Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna: spotka-
nie z tegorocznym laureatem Górnoślą-
skiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.

• 17 października, godz. 17 – Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna: spotka-
nie z Filipem Łobodzińskim, dziennika-
rzem, pisarzem i tłumaczem, kiedyś dzie-
cięcym aktorem oraz muzykiem. Znany 
jest z wielu publikacji o tematyce muzycz-
nej oraz jako współgospodarz (wspólnie 
z Agatą Passent) telewizyjnego progra-
mu „Xięgarnia”.

• 25 października, godz. 17 – Powiato-
wa i Miejska Biblioteka Publiczna: spo-
tkanie z Magdaleną Grzebałkowską, pi-
sarką i reporterką związaną z „Gazetą Wy-
borczą”. Autorka m.in. popularnych bio-
grafii ks. Jana Twardowskiego oraz Zdzi-
sława Beksińskiego i jego syna Tomasza, 
a także doskonale przyjętego przez czy-
telników oraz krytykę reportażu „1945. 
Wojna i pokój”.

• 29 października, godz. 17 – Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna: spotka-
nie z Tomaszem Samojlikiem, pracow-
nikiem naukowym Instytutu Biologii Ssa-
ków Polskiej Akademii Nauk w Białowie-
ży, popularyzatorem przyrody i autorem 
popularnych serii opowieści i komiksów 
edukacyjnych o żubrze Pompiku i ryjów-
ce Dobrzyku.                                                    (D)

SPEKTAKLE, KoNCErTY, PoEZJA:

• 14 października, godz. 18 – Teatr Ziemi 
Rybnickiej: oficjalna inauguracja 49. Ryb-
nickich Dni Literatury, wręczenie Górno-
śląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” 
oraz polska premiera sztuki Petra Zelenki 
„Job interviews” w wykonaniu aktorów 
Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszy-
nie. Spektakl będący gorzką komedią ze 
świetnie zarysowanymi postaciami i za-
bawnymi dialogami wyreżyserowała Ka-
tarzyna Deszcz. 

• 18 października, godz. 18 – Halo! Ryb-
nik: „Turniej Jednego Wiersza” przygo-
towany we współpracy z Wolną Inicjaty-
wą Artystyczną „Wytrych”.

• 20 października, godz. 18 – Teatr Zie-
mi Rybnickiej: wyjątkowe wydarzenie dla 
miłośników sztuki scenicznej i prozy, czyli 
przedpremierowy pokaz spektaklu, który 
powstał na podstawie bestsellerowej po-
wieści „Drach” Szczepana Twardocha. 
Opowieść o pięknych, ale też tragicznych 
losach dwóch śląskich rodzin z rybnickimi 
wątkami w tle i muzyką rybnickiego kom-
pozytora Piotra Kotasa (Chwila Nieuwagi)
zostanie wystawiona przez twórców Te-
atru im. Stanisława Wyspiańskiego w Ka-
towicach we współpracy z Teatrem Zie-
mi Rybnickiej i pod mecenatem miasta 
Rybnika. Spektakl wyreżyserował Robert 
Talarczyk, a prapremierę przedstawienia, 
również w TZR, zaplanowano na 21 paź-
dziernika, godz. 18.

• 25 października, godz. 19 – Teatr Zie-
mi Rybnickiej: „Morawska Brama” 
premiera programu muzycznego, który 
współtworzą Kuba Blokesz i rybnicki ze-
spół Chwila Nieuwagi. Na koncert złożą 

się kompozycje współczesnych czeskich 
pieśniarzy, zespołów folkowych i folko-
wo-rockowych. Młodzi wykonawcy na 
nowo zinterpretują utwory, które, jak wy-
znają, dla nich samych stanowią inspirację.

 
• 26 października, godz. 19 – Teatr Zie-

mi Rybnickiej: „Maleńczuk gra Młynar-
skiego” – koncert Macieja Maleńczuka, 
który wziął na warsztat i na swój sposób 
zinterpretował dwanaście utworów Woj-
ciecha Młynarskiego, zmarłego w 2017 
roku poety i tekściarza.

• 28 października, godz. 18 – Teatr Ziemi 
Rybnickiej: wręczenie Złotej Honoro-
wej Lampki Górniczej oraz koncert „Mo-
jemu Rybnikowi...” z okazji 90. urodzin Li-
dii Grychtołówny. Wybitnej pianistce to-
warzyszyć będzie Filharmonia Rybnicka 
im. Braci Szafranków pod dyrekcją Tade-
usza Strugały, a występ będzie zarazem 
jedną z odsłon tegorocznej, szóstej edy-
cji Festiwalu im. H.M. Góreckiego „U źró-
deł sławy”. 

• 30 października, godz. 19 – Teatr Ziemi 
Rybnickiej: „O miłości... czyli Williama 
Szekspira muzyczny bankiet” – kon-
cert poetycki w wykonaniu Dariusza Jaku-
bowskiego, Katarzyny Thomas i Tadeusza 
Czechaka. Artystyczne spotkanie, pod-
czas którego usłyszymy fragmenty twór-
czości Williama Szekspira, Johna Donne-
’a oraz Johna Dowlanda. Lekka i humory-
styczna forma koncertu przybliża epokę, 
w której tworzyli jego bohaterowie i wska-
zuje na związki tamtych czasów ze współ-
czesnością. Projekt powstał z okazji Mię-
dzynarodowego Roku Szekspirowskiego. 

SPoTKANIA AUTorSKIE 
(WSTĘP WoLNY):
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roztańczone flamingi i gorylica z bliźniętami – to tylko niektórzy bohaterowie 70 przyrodniczych fo-
tografii, jakie do 14 października oglądać można w rybnickim muzeum. Zdjęcia wybrano z piętna-
stu edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Muzeum Historii 
Naturalnej w Londynie. – W 1965 roku na pierwszą edycję tego konkursu wpłynęło 361 zdjęć wy-
łącznie z Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach rocznie ocenianych jest około 50 tys. fotografii, wy-
konanych przez prawie 5 tys. fotografików z 90 krajów świata. Trzy lata temu powstała ekspozycja, 
na której znalazło się 70 najciekawszych zdjęć z lat 2002-2016 – mówi jej twórca Jerzy Zegarliń-
ski. 4 września w muzeum podczas wernisażu wystawy „Fotografia dzikiej przyrody” zwiedzający 
obejrzeli zwyczajne i niezwykłe przyrodnicze momenty uchwycone przez fotografów – zawodow-
ców i amatorów. – To miejsce zauważył lecący samolotem fotografik. Dopiero z lotu ptaka widać, 
że ekipy i maszyny uprzątające fragment zniszczonego przez huragan lasu świerkowego w Szwe-
cji nieświadomie uformowały ślady, które wraz z drogą dojazdową przypominają dąb – mówił Jerzy 
Zegarliński o jednej z bardziej zaskakujących fotografii pt. „Huraganowa rycina”.

SMYCZKIEM I PĘDZLEM. – Uważam, że dostaliśmy od Pana Boga pewną wrażli-
wość, która objawia się w wielu różnych dziedzinach, szczególnie kiedy się poszukuje. 
A tak jest właśnie w moim przypadku, stąd muzyka jest dla mnie równie ważna co ma-
larstwo – mówi Miłosz Nosiadek z Radlina, człowiek wielu talentów. Z wykształcenia 
jest architektem, z zamiłowania akwarelistą oraz skrzypkiem, a na dodatek sam tworzy 
potrzebne mu akcesoria, jak pędzle czy sztalugi. – Potrzeba matką wynalazku – wyja-
śnia, skąd tak oryginalne zajęcie. Miłosz Nosiadek gra na skrzypcach w zespołach Re-
dlin oraz zaNim pójdę, z którym wystąpił 14 września w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Oka-
zją był wernisaż wystawy jego prac pt. „Akwarelowe kontrasty”. Inspirowane miastem 
najnowsze w dorobku obrazy można oglądać w galerii Oblicza do 7 października. – Ma-
luję dużo i często. Ze względu na architekturę interesuje mnie miasto, ale też pejzaż 
wiejsko-miejski. W malowaniu najważniejsze jest światło, które nas otacza – mówi bo-
hater wernisażu. Zaczynał od rysunku i martwych natur, potem ołówek zamienił na pió-
ro, które wkrótce zastąpił pędzlem i rozwodnionym tuszem. – Potem dorzuciłem kolor 
i w ten sposób płynnie przeszedłem do akwareli – wyjaśnia.

KONCERTOWY WRZESIEŃ. Wrzesień to ostatni miesiąc lata i studenckich 
wakacji, ale też końcówka sezonu plenerowych koncertów, a tych w mieście nie 
brakowało. 8 września na scenie w Kampusie w ramach Festiwalu z Ikrą zagrał ze-
spół Voo Voo, którego założycielem i liderem jest Wojciech Waglewski (od jego ini-
cjałów pochodzi nazwa zespołu), któremu muzycznej ikry z pewnością nie brakuje. 
Na koncercie tym zjawiła się spora grupa fanów grupy, z których część nie wysie-
działa na widowni i bawiła się pod sceną. Koncertowano nie tylko w plenerze. 16 
września w Teatrze Ziemi Rybnickiej w ramach trasy Breakout Tour Symfonicznie 
w koncercie poświęconym pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy wystą-
pił ich syn Piotr Nalepa, któremu towarzyszyła orkiestra symfoniczna pod dyrek-
cją Wiesława Pieregorólki. Publiczność usłyszała w jego interpretacji m.in. najpo-
pularniejsze piosenki legendarnej wręcz grupy Breakout, którą współtworzyli Mira 
Kubasińska i Tadeusz Nalepa. Kilka dni wcześniej na scenie TZR dla znacznie mniej 
licznej publiczności zagrał kwintet gitarzysty Gabriela Niedzieli.

MAJÓWKA WYRÓŻNIONA. Miasto otrzymało tytuł „Mar-
ka Śląskie” w kategorii kultura w konkursie zorganizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Regional-
ną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. Wyróżnienie za-
pewniły Rybnikowi trzy dotychczasowe edycje muzyczno-ple-
nerowej majówki pn. „Maj, bzy, Rybnik i Ty”. – Ta świetnie przy-
gotowana pod względem programowym impreza potwierdza 
pozycję Rybnika jako wiodącego w regionie ośrodka kultural-
nego – ocenia prezydent Piotr Kuczera, dodając, że dobra ofer-
ta kulturalna miasta to efekt zaangażowania i współpracy pra-
cowników instytucji miejskich, biura kultury rybnickiego magi-
stratu oraz środowiska twórców. Statuetkę „Marka Śląskie” pre-
zydent odebrał 1 września podczas uroczystości w hali widowi-
skowo-sportowej Arena Gliwice. 
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DKK w październiku Uniwersytet III Wieku
ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym tematem,  
pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń, tylko dla członków UTW Rybnik

Poniedziałkowe seanse dla starszych i młod-
szych wielbicieli dobrego kina. Projekcje roz-
poczynają się o godz. 13, bilety w cenie 8 zł.

• 1 października – OSTATNIE PROSECCO HRA-
BIEGO ANCILLOTTO (komedia, reż. Antonio Pa-
dovan, 2017)

• 8 października – CZWARTA WŁADZA (dramat, polityczny, reż. Steven Spiel-
berg, 2017)

• 22 października – DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA (wojenny, 
reż. Denis Delić, 2018)

• 29 października – NA GŁęBOKĄ WODę (biograficzny, dramat, reż. Scott  
Z. Burns, 2018).

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl; Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1. Miesięczne 
karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją. Cennik wejściówek: karnet 

– 39 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł. 

1 października, godz. 19
NASZE 

NAJLEPSZE WESELE

Produkcja: Francja 2017, komedia, 117 
min, scen. i reż.: Olivier Nakache, Eric To-
ledano, obsada: Jean-Pierre Bacri, Je-
an-Paul Rouve, Gilles Lellouche.
Max jest właścicielem uznanej firmy we-
selnej i organizuje ślub Pierre’a i Heleny. 
Niestety, seria nieprzewidzianych zda-
rzeń wywraca misterny plan do góry no-
gami, a wesele marzeń zamienia się w ka-
tastrofę stulecia. 

8 października, godz. 19
TAJEMNICE SILVER LAKE

Produkcja: USA 2018, komediodramat, 139 
min, scen. i reż.: Reżyser: David Robert Mit-
chell, obsada: Andrew Garfield, Riley Keough.
33-letni Sam mieszka w Los Ange-
les i czeka na swoją życiową szansę. 
Większość czasu poświęca grom wi-
deo i podglądaniu pięknych kobiet,  
a z braku lepszych zajęć z pasją odda-
je się zgłębianiu sekretów, jakich Hol-
lywood kryje tysiące. 

22 października, godz. 19
KLER

Produkcja: Polska 2018, obyczajowy, 133 
min, scen, i reż.: Wojciech Smarzowski, 
obsada: Janusz Gajos, Arkadiusz Jaku-
bik, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak, 
Joanna Kulig.
Przed kilkoma laty tragiczne wydarze-
nia połączyły losy trzech księży katolic-
kich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, 
z której cudem uszli z życiem, duchow-
ni spotykają się, by uczcić fakt swoje-
go ocalenia. 

29 października, godz. 19
JAK PIES Z KOTEM

Produkcja: Polska 2018, dramat, kome-
dia, 102 min, scen. i reż.: Janusz Kondra-
tiuk, obsada: Robert Więckiewicz, Olgierd 
Łukaszewicz, Bożena Stachura.
Słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych, 
dla którego inspiracją jest prawdziwa hi-
storia. Pełna ironicznego humoru wizja 
nieszablonowej rodziny, z jej konflikta-
mi i rywalizacją, niepozbawiona momen-
tów wzruszenia i autentycznej bliskości. 

• 1.10 (poniedziałek), godz. 10: dyżur 
prawniczy – mec. Gerard Kuźnik

• 4.10 (czwartek), godz. 11: Wykład „Ko-
loryści weneccy” – Helena Kisielewska

• 11.10 (czwartek), godz. 11: wykład 
„Będę świadkiem w sądzie” – stowa-
rzyszenie Dogma

• 11.10 (czwartek), godz. 12.30: Klub 
Wiedzy o Wszechświecie – „Wędrów-
ka kontynentów” – Roman Senczyna

• 15.10 (poniedziałek), godz. 10: dyżur 
prawniczy – mec. Gerard Kuźnik

• 16.10 (wtorek): wycieczka do Opola, 
szczegóły na tablicy ogłoszeń

• 18.10 (czwartek), godz. 
11: „Z dala od orkiestry” 
– pokaz filmu o prof. Zygmuncie Lu-
bicz-Zalewskim

• 22.10 (poniedziałek), godz. 16: „Ob-
sługa smartfona” – warsztaty, zapisy 
u dyżurnych

• 24.10 (środa), godz. 12.30: wykład 
„Osteoporoza i zwyrodnienie stawu 
biodrowego” – dr Krzysztof Musiolik

• 25.10 (czwartek), godz. 11: „Polacy za 
granicą. Zajęcia o historycznej i współ-
czesnej Polonii” – Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej Katowice.

Program działalności na październik
Dyskusyjny Klub Książki, działający przy rybnickiej 

bibliotece, zaprasza na kolejne spotkania. W paździer-
niku rozmowy o literaturze będą poświęcone biogra-
fii małżeństwa Rubinsteinów, autorstwa Uli Ryciak, 
oraz bestsellerowej, nominowanej w ubiegłym roku 
do prestiżowej nagrody Man Booker Prize powieści 
Paula Austera pt. „4321”.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na 
18 października o godz. 16 w filii nr 2 

(ul. Zebrzydowicka 30), a jego tematem będzie 
książka Uli Ryciak pt. „Nela i Artur. Koncert intym-
ny Rubinsteinów”. Autorka przedstawia trwające 
prawie pół wieku małżeństwo słynnego pianisty  
i pięknej, wykształconej córki wybitnego dyrygen-
ta. Rubinstein kochał muzykę, lecz także kobiety. 
Mimo iż jego żona wydawała się być idealną partner-
ką dla muzycznego geniusza, nie umiał – i nie starał  
się być jej wiernym. Tło opowieści stanowią burzliwa historia XX wie-
ku, bogate życie towarzyskie i wiele anegdot z kręgu ówczesnych elit. 

Drugie ze spotkań odbędzie się 24 paździer-
nika o godz. 17 (biblioteka główna, ul. Szafran-
ka 7). Omawianym tytułem będzie monumen-
talna powieść Paula Austera pt. „4321”, uzna-
wana za jedną z ważniejszych książek podsu-
mowujących minione stulecie. Jej bohater ma 
nieprawdopodobną możliwość przeżycia swo-
jego życia cztery razy. Choć jego losy się zmie-
niają, za każdym razem kocha tę sama kobie-

tę. Zapraszamy do lektury i dyskusji!                                                          (m)



Abecadło Rzeczy Śląskich

Nie śmiejcie się z Frosa!
Wybierzcie się do dzielnicy Rybnika – do Grabowni, albo mówiąc po śląsku – na Grabownio, lub – do 

Grabownie. Jest tam 113-letnia kaplica pod wezwaniem św. Urbana. Wiemy, kto ją budował i fundował, 
a wszystko dzięki Maciejowi Frosowi. Za sprawą tego robotnika powstał i przetrwał do naszych czasów 
ciekawy list.

Na Śląsk i na wszystkie dawne ziemie pol-
skie dopiero zachodnioeuropejska kultu-
ra przyniosła nam słowo pisane. A używano 
wtedy w pisowni wyłącznie języka łacińskie-
go. Z czasem jednak co zdolniejsi, odważniej-
si i pomysłowi ludzie próbowali używać ła-
cińskiego alfabetu do nieporadnego jeszcze 
wtedy zapisywania polskich słów. Tak przy-
kładowo około 1400 roku zapisano modli-
twę „Zdrowaś Maryjo”: „Sdrova maria milo-
scy pelna bog stoba Blogoslavyona ty me-
dzi newyastami esz blogoslawyony owocz 
ziuota twego”.

Podobne problemy mieli mieszkańcy dawne-
go Górnego Śląska, zwłaszcza na przełomie XIX 
i XX wieku. Śląsk był wtedy częścią Niemiec i w 
szkołach uczono po niemiecku. Jednak więk-
szość Ślązoków mówiła w tym języku słabo, a 
jeszcze gorzej znali niemiecką pisownię. Wy-
obraźmy więc sobie, że taki Ślązok zapragnął 
napisać do kogoś list czy opisać w notatniku 
jakieś zdarzenie. Po niemiecku sobie nie radził, 
więc zabierał się do pisania w swojej swojskiej, 
gwarowej polszczyźnie, czyli po śląsku. W szko-
le jednak – jak już wspomnieliśmy – nie uczyli 
go zasad pisowni polskiej, dlatego samodziel-
nie podczas pisania próbował dostosowywać 
do polskich słów znane sobie z niemieckiej 
szkoły literki i zasady pisowni. Tworzył zatem 
jakby na nowo własną śląsko-polską pisownię.

Takich tekstów pisanych przez Ślązo-
ków zachowało się bardzo dużo. Są w ro-
dzinnych albumach, w starych notatnikach 
czy w opisach na odwrotach dawnych foto-
grafii. Ostatnio natknąłem się na tego typu 
tekst w Rybniku-Grabowni, gdzie wybrałem 
się na rowerową wycieczkę. Tam przy głów-
nej drodze jest kaplica wybudowana w latach 
1904-1905. W hełmie tej wieży z Grabow-
ni w roku ukończenia budowli umieszczono 
pewien list. Po latach go odnaleziono i teraz 
w gablocie przy kaplicy można jego kopię 
przeczytać. Oto ten tekst – cytuję w orygi-
nale, ale śląskie brzmienie wyrazów wytłusz-
czyłem, a błędy ortograficzne podkreśliłem 
oraz dodałem znaki przestankowe, których 
tam w ogóle nie ma. Oto ów tekst: „Grabow-
nia, dnia 19 Maja 1905. Jest wybudowano 
Kaplica na Grabowni. Fundatorowie: Jozefa 
Zimno z Mateusz Miera, Konstantin Gladysz 
(i) wszyscy z Grabownie robotnicy: Maciej 
Fross, Jochan Hynek, Jochan Fillec, Franc 
Machoczek; cieslowie a Mularze: Thomasz 
Paprotny, Jochan Piecha, Franc Brachman 
– wszyscy z Chwalencic. Ta Kaplica Koszto-
wała 1000 Marek. Na ten czas będący ksiądz 
Fararz Franciszek Brudniok w Rybniku a Bi-
skup Kardynał Georg Kopp we Wrocławiu 
(i) Cesarz Niymiecki Wilchelm II w Berlinie  
a Pisorz tego pisma Maciej Fross”.

Ów tekst można omawiać i analizować pod 
wieloma aspektami. Przykładowo widać w 
nim tendencję pisania rzeczowników z dużej 
litery – co jest efektem uczenia się w szko-
le niemieckiego. Całkowicie zrozumiałe są 
śląskie naleciałości typu – wybudowano czy 
pisorz. Natomiast nieco trudniejsze do zro-
zumienia są błędy ortograficzne mylące „h” 
z „ch”, przykładowo w słowach Johan czy 
Wilhelm. Tekst ten również prezentuje for-
my zapisu nazwisk w niemieckim stylu, czy-
li zamiast Fros – jest Fross, albo zamiast Fi-
lec – jest Fillec. Jednak po przeczytaniu tego 
tekstu bez zastanowienia może się w nas po-
jawić myśl, że gdyby dzisiaj ktoś tak pisał po 
polsku, zostałby uznany za wtórnego anal-
fabetę. Kiedy jednak uzmysłowimy sobie, 
że pisał to robotnik, który nigdy w szkole nie 
uczył się języka polskiego, to powinniśmy być 
dla jego zapisków pełni szacunku. Jego dzie-
ło jest swoistym świadectwem pogmatwa-
nych dziejów Śląska, dlatego bardzo proszę 
nie śmiejcie się z jego autora Macieja Frosa 
– bo summa summarum – był on genialnym 
śląsko- polskim „pisorzem” samoukiem, któ-
remu chciało się w 1905 roku napisać tekst, 
którym powinniśmy być zachwyceni.

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Kaplica św. Urbana w Rybni-
ku-Grabowni z 1905 roku jest 
przy ulicy Wiktora Poloczka

Kopia tekstu Macieja Frosa z 1905 roku, jaka jest na stałe wywieszona w gablocie przy kapli-
cy w Grabowni
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Złote Gody

Sztuka wytrwania
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Na zdjęciu od lewej: Elfryda i Franciszek Glencowie, Halina i Henryk Kocjanowie, Anna i Ewald Dudzikowie, Maria i Stefan Groborzowie, Wiesława i Bogdan Dzierbiccy
Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczera i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp

Na zdjęciu od lewej: Lidia i Jan Lewandowscy, Danuta i Paweł Ostrzołkowie, Aniela i Józef Piontkowie, Bronisława i Wilibald Pustelnikowie, Danuta i Hieronim Mrozowie, 
Władysława i Henryk Sarnowie

18 września wspólnie z prezydentem, 
kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego 
Angeliką Naczyńską-Lyp oraz młodymi ar-
tystami z Przygody, w której siedzibie od-
była się uroczystość, świętowało jedena-
ście małżeńskich par. Z rąk Piotra Kuczery, 
który nie szczędził „złotym” małżonkom 
ciepłych słów, odebrali okolicznościowe 
medale przyznane im przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. – Jesteście państwo przy-
kładem dla młodszych pokoleń rybniczan, 
a ten jubileusz to dobry moment do reflek-
sji nad tym, co było, i nad tym, co jeszcze 
przed wami – mówił gospodarz miasta,  
a Angelika Naczyńska-Lyp przypomniała, 
że nie sztuką jest pokochać, ale wytrwać  
w tym uczuciu przez wiele lat. Wspomnie-

nia przywoływane przez uczestników uro-
czystości świadczą o tym, że nawet wbrew 
trudnościom jest to możliwe. – Po ślubie 
mieliśmy pięć tysięcy złotych... długu. 
Pochodzimy z bardzo skromnych rodzin, 
więc zaczynaliśmy od zera. Do wszystkie-
go dochodziliśmy powoli, cieszyliśmy się 
każdą nową rzeczą. Nie mieliśmy wszyst-
kiego od razu: jaka to była radość, gdy ku-
piliśmy łóżko albo telewizor! Z tego ostat-
niego radowaliśmy się chyba najbardziej, 
bo można było pooglądać dziennik tele-
wizyjny albo emitowany co czwartek Te-
atr Sensacji „Kobra”. Nie wszyscy sąsiedzi 
mieli wtedy telewizor, więc mieliśmy czę-
ste wizyty i wspólne oglądanie – wspomi-
na pan Józef Piontek, którego żona Anie-

la przed pięćdziesięciu laty zaopatrzyła się  
w suknię ślubną w hali targowej we Wro-
cławiu. – To była niemiecka kreacja, bo 
takie tam tylko sprzedawano, długa,  
z koronki, z trzema falbanami – opowia-
da. Państwo Piontkowie wybudowali dom  
w Orzepowicach i doczekali się syna  
i czterech wnucząt, z których część jest 
już na początku własnej, dorosłej drogi. – 
Chętnie byśmy im coś doradzili, ale mło-
dzi chcą być niezależni i zdobywać wła-
sne doświadczenia – mówią doświadcze-
ni małżonkowie.

Oprócz Anieli i Józefa Piontków 
w uroczystości wzięli również udział 
państwo: Anna i Ewald Dudzikowie, 
Wiesława i  Bogdan Dzierbiccy, 
Elfryda i Franciszek Glencowie, Maria 
i Stefan Groborzowie, Halina i Henryk 
Kocjanowie, Lidia i Jan Lewandowscy, 
Danuta i Hieronim Mrozowie, Danuta 
i Paweł Ostrzołkowie, Bronisława 
i  W i l i b a l d  Pu s t e l n i kow i e  o ra z 
Władysława i Henryk Sarnowie.     (D) 

Na pierwszym po wakacjach spotkaniu z okazji jubileuszu 
Złotych Godów małżonkowie świętujący 50-lecie wspólnego 
życia tradycyjnie spotkali się z prezydentem Piotrem Kuczerą, 
który gratulował im tej imponującej rocznicy.



Najlepszym rybnickim sportowcem ubiegłego roku zo-
stał lekkoatleta Dawid Malina, najlepszym trenerem Jacek 
Błaszczyk, opiekun żeglarzy, zaś nagroda za działalność 
sportową trafiła do rąk Aleksandra Kubina ze Śląskiego 
Klubu Sportowego Niesłyszących.

– Bardzo się cieszę, że rybniccy sportowcy promują Ryb-
nik na szerokim forum. Dziękuję za to i gratuluję sukcesów, 
które są indywidualnym osiągnięciem zawodników, a jed-
nocześnie powodem do dumy dla całej naszej społeczno-
ści – podkreślał prezydent Piotr Kuczera.

Zaskoczony, ale i bardzo szczęśliwy był laureat głównej 
nagrody. – Ten wybór to dla mnie duże zaskoczenie. Miasto 
pokazało, iż docenia sportowców nie tylko tych dyscyplin,  

które są bardzo medialne, jak chociażby piłka nożna czy 
żużel. Bardzo fajnie, że dostrzegane są wyniki tak napraw-
dę wszystkich rybniczan. Nie jest łatwo osiągać sukcesy 
w dyscyplinach, gdzie nie ma aż takich dużych budżetów,  
a proszę mi uwierzyć, że zawodnicy muszą bardzo dużo 
pracować, żeby stanąć chociażby na podium mistrzostw 
Polski – stwierdził Dawid Malina, sportowiec roku 2017, 
który zdobył m.in. złoty medal halowych mistrzostw Pol-
ski w biegu na 3 km.

W podobnym tonie wypowiadał się najlepszy trener.  
– Odbieram tę nagrodę jako wyróżnienie za całokształt 
swojej pracy. Trzy razy byłem nominowany na trenera roku 
w klasie Laser, w której pracuję – w rywalizacji ogólnopol-

skiej. Bardzo się cieszę, że nasze 
sukcesy zostały również doce-
nione w Rybniku. Doceniam to 
tym bardziej, że w naszym mie-
ście jest wielu znakomitych tre-
nerów, chociażby w szermier-
ce czy dżudo. Kompletnie się 
tej nagrody nie spodziewa-
łem – przyznał Jacek Błaszczyk. 

Dodajmy, że laureaci głów-
nych nagród otrzymali po 5 
tys. zł, a pozostali wyróżnieni 
po 3 tys. zł.

Marek Pietras

Rybniccy piłkarze po 11 kolejkach zaj-
mowali w drugoligowej tabeli 13. miejsce. 

We wrześniu rozegrali cztery spotka-
nia – wygrywając w Tarnobrzegu z Siarką (2:0)  
i trzykrotnie remisując: z Pogonią Siedlce (1:1) 
oraz Radomiakiem Radom (2:2) na swoim bo-
isku oraz bezbramkowo ze Skrą w Częstocho-
wie. Po tym ostatnim spotkaniu trener Roland 
Buchała stwierdził, że szanuje ten jeden punkt 
zdobyty na wyjeździe. – Jechaliśmy na mecz ze 
Skrą po pełną pulę, chociaż wiedzieliśmy, że 
częstochowianie nie przegrali na swoim boisku 
od półtora roku. To był mecz, którego nie mo-
gliśmy przegrać, ponieważ wtedy Skra wyprze-
dziłby nas w tabeli, a my spadlibyśmy do stre-
fy spadkowej. Dlatego ten punkt jest tak cen-
ny – powiedział Buchała i dodał. – Mamy serię 
sześciu meczów bez porażki, w tym pięć remi-
sów. Potrzebujemy więcej zwycięstw. Wierzę, 
że już w spotkaniu z Ruchem Chorzów, bardzo 

ważnym dla nas i dla naszych kibiców, zainka-
sujemy trzy oczka – zapowiedział trener ryb-
nickich piłkarzy. Z Ruchem ROW 1964 zagra 
30 września, a w kolejnych spotkaniach zmie-
rzy się z GKS-em Bełchatów (wyjazd, 6.10), 
Olimpią Grudziądz (u siebie, 13.10), Olimpią 
Elbląg (wyjazd, 20.10) i Rozwojem Katowice 
(u siebie, 27.10). 

26 września piłkarze ROW-u w meczu I 
rundy Pucharu Polski przegrali na stadionie przy 
Gliwickiej 72 z ekstraklasową Cracovią Kraków 
1:3, kończąc tym samym swoją przygodę z PP. 
W 41. minucie bramkę dla ROW-u zdobył Piotr 
Okuniewicz, ale po przerwie bramki strzelali już 
tylko piłkarze Cracovii (’58, ’60 i ’77). (pm)

Najbliższe mecze w Rybniku: niedziela 30 
września, godz. 16: ROW – RUCH Chorzów; so-
bota 13 października, godz. 16: ROW – OLIM-
PIA Grudziądz; sobota 27 października, godz. 
15: ROW – ROZWÓJ Katowice.

Krótko i szybko 
• 24 sierpnia Stowarzyszenie Kulturalno-Spor-

towe „Green” oraz MOSiR Rybnik zorganizo-
wały Nightskating – pierwszy w historii Ryb-
nika wieczorny przejazd rolkarzy ulicami mia-
sta. – Mam nadzieję, że to wydarzenie przyj-
mie się w Rybniku i będziemy się spotykać 
regularnie, bo podczas nightskatingu rolka-
rze się integrują – powiedziała po przejecha-
niu całej trasy pani Alicja z Ochojca. Wśród lu-
dzi na kółkach był również dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku Rafał Ty-
musz. – Jechaliśmy głównymi ulicami miasta,  
a czuliśmy się bardzo bezpiecznie. Stowarzysze-
nie Green organizuje to wszystko bardzo profe-
sjonalnie, co dla nas jest bardzo istotne – podkre-
ślał dyrektor MOSiR-u, zapowiadając, że w przy-
szłym roku impreza ponownie zawita do Rybnika.

• Na rozegranych w Krakowie mistrzostwach Pol-
ski w siatkówce plażowej rybnicki olimpijczyk 
Mariusz Prudel i jego partner Jakub Szałankie-
wicz zajęli 4. miejsce, przegrywając po tie-bre-
aku mecz o brąz z parą Kacper Kujawiak – Maciej 
Rudol. Złoto wywalczyli Piotr Kantor i Bartosz 
Łosiak, którzy w finale pokonali parę Grzegorz 
Fijałek (poprzedni partner Prudla) – Michał Bryl. 

• Żużlowiec ROW-u Rybnik Kacper Woryna wystąpił 
w polskiej reprezentacji, która 1 września na zmo-
dernizowanym Stadionie Śląskim w towarzyskim 
meczu pokonała 46:44 drużyną reszty świata. 
Tworzyli ją m.in.: Duńczyk Nicki Pedersen, Słowak 
Martin Vaculik oraz bracia Holderowie z Australii. 
Na sztucznym, czyli tymczasowym torze rybnicza-
nin w pięciu startach wywalczył 5 pkt. Dla Wory-
ny było to dobre przetarcie przed czwartym, de-
cydującym turniejem finałowym Indywidualnych 
Mistrzostw Europy (SEC), który na Śląskim odbył 
się 15 września. Kapitan ROW-u Rybnik wystąpił w 
nim z tzw. dziką kartą i wywalczył trzecie miejsce.

• 24 września rozegrano pierwsze mecze 20. jubileuszo-
wej edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej „Atlas To-
urs”, w której gra 26 drużyn (12 w I lidze i 14 w II lidze). 
Do rozgrywek zgłosiły się w tym sezonie trzy nowe ze-
społy z Pszowa, Pawłowic i Sosnowca, natomiast z po-
wodu problemów kadrowych wycofała się doświadczo-
na drużyna Artus Żory. W II lidze, ze względu na dużą 
liczbę drużyn, nie będzie w tym sezonie play-offów i do 
I ligi awansują dwie najlepsze drużyny po rundzie za-
sadniczej; dwie kolejne zagrają baraże z I-ligowcami. 
Finał amatorskiej ligi w drugiej połowie maja. Tytu-
łu mistrzowskiego broni Leśna Perła Damons Rybnik, 
która utrzymała mistrzowski skład. Więcej informacji 
na stronie internetowej (http://liga.miastorybnik.pl). 

• 7 drużyn rozpoczęło rywalizację w tegorocznej 
edycji Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, 
organizowanej przez MOSiR Rybnik. W 1. kolejce 
Na Rondzie Team Żory pokonał Butimex Rybnik 
95:70 a szarża Wodzisław wygrała z Pociskami 
Żory 104:50. Kolejne dwie kolejki zostaną roze-
grane w niedziele: 30 września i 7 października  
w hali sportowej w Boguszowicach. Początek me-
czów o 9.30, 11 i 12.30.

• Na rozegranych w Polanicy-Zdroju 20. mistrzostwach 
Polski oldbojów 35+ w koszykówce w stawce 17 
zespołów czwarte miejsce zajęła drużyna z Rybni-
ka (Mirosław Frankowski, Adam Pierchała, Wojciech 
Kukuczka, Łukasz Kamiński, Marek Kaczmarek, To-
masz Sosna, Tomasz Szymura, Paweł Rajnhold, Bła-
żej Napierała; kierownik drużyny Przemysław Strze-
bińczyk). Najlepszym strzelcem turnieju został ryb-
niczanin Tomasz Szymura. W tamtejszej alei gwiazd 
koszykówki uhonorowano rybniczanina Justyna Wę-
glorza, olimpijczyka i reprezentanta Polski.

• Po wakacyjnej przerwie na ring wrócili rybniccy pię-
ściarze. W Gliwicach odbyły się XIII Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Śląska Kobiet. Wśród 204 za-
wodniczek była Ania Pierchała z RMKS-u Rybnik, 
która po dotarciu do ćwierćfinału przegrała wal-
kę o medal z kadrowiczką Natalią Niedobylską.

• Koszykarki RMKS-u Rybnik zwyciężyły w II edycji 
Pucharu Śląska w koszykówce kobiet. W pierw-
szym meczu turnieju odbywającego się w hali w 
Boguszowicach rybniczanki pokonały RKK AZS 
Racibórz 50:28, a w drugim Pogoń z Rudy Ślą-
skiej 38:19. W finale pucharowego turnieju pod-
opieczne trenera Grzegorza Korzenia pokonały 
UKS La-Basket Piekary Śl. 55:45. Za najlepszą 
zawodniczkę turnieju uznano Karolinę Szlach-
tę (RMKS), a puchar dla najlepszej zawodnicz-
ki rybnickiego zespołu powędrował w ręce Ni-
koli Ponikowskiej. Turniej zorganizowały sekcja 
koszykówki RMKS-u i Śląski Związek Koszy-
kówki. Turniej ten był elementem przygotowań 
do rozpoczynających się 6 października II-ligo-
wych rozgrywek. Rybniczanki pierwszy mecz ro-
zegrają 7 października w hali w Boguszowicach,  
a ich rywalem będzie drużyna RKK AZS Racibórz. 
28 października, także w Rybniku, zagrają z KU 
AZS UŚ Katowice.

• 8 męskich zespołów ze Śląska 13 październi-
ka rozpocznie rozgrywki w III lidze koszykówki. 
Wśród nich MKKS Rybnik, który w ubiegłym se-
zonie spadł z II ligi. Podopieczni trenera Łukasza 
Szymika sezon rozpoczną od spotkanie we wła-
snej hali Ekonomika (ul. św. Józefa), gdzie zmie-
rzą się z KŚ AZS SMS Katowice. 27 października  

Podczas organizowanego przez MOSiR Alter Sport Festiwalu na rybnickim stadionie lekko- 
atletycznym odbył się Puchar Świata FMB World Tour w konkurencji Big Air. Zwycięzcą 
imprezy został Dawid Godziek.
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Prezydent Piotr Kuczera (drugi od lewej) i laureaci dorocznych sportowych nagród, 
od lewej: Aleksander Kubin, Sportowiec Roku 2017 Dawid Malina i Jacek Błaszczyk

Królowie remisów 
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Dawid Malina sportowcem roku 2017

Wyróżnieni zawodnicy: Anna Borowska (dżudoczka Kejza Team), Katarzyna Harc (żeglarka TS Kuźnia), Franciszek 
Kańczok (zawodnik Aeroklubu ROW), Paweł Kejza (dżudoka Kejza Team), Łukasz Kubiak (zawodnik Rybnickiego Cen-
trum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”), Piotr Kuczera (dżudoka Kejza Team), Mirosław Małek (zawodnik 
kategorii masters TS Kuźnia), Mariusz Prudel (siatkarz plażowy TS Volley), Agata Sobkowicz (piłkarka TS ROW Ryb-
nik), Karina Szczepkowska (szachistka MKSz Rybnik)

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera podczas spotkania w rybnickim magistracie uhonorował nagrodami 
finansowymi 13 sportowców, którzy w 2017 roku uzyskali wysokie wyniki sportowe. 
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Żużlowcom ROW-u Rybnik nie udało się wygrać finału 
Nice I ligi i awansować do ekstraligi. Ale szanse na awans 
wciąż mają, tyle że teraz muszą pokonać w barażowym 
dwumeczu Falubaz z Zielonej Góry, przedostatnią druży-
nę tegorocznych rozgrywek PGE Ekstraligi. 

Po pierwszym finałowym meczu z Motorem Lublin na Stadio-
nie Miejskim w Rybniku zapanowała wielka radość, bo po cięż-
kim meczu rybniczanie pokonali rywali z Lublina 52:38 i wyda-
wało się, że tych 14 pkt przewagi będą w stanie obronić w Lubli-
nie. Niestety, nie obronili; zamiast 39 pkt potrzebnych do awan-
su zdobyli tylko 37. Do Lublina na rewanż nie pojechał junior Lars 
Skupień, który w pierwszym meczu zdobył dla ROW-u 10 pkt, 
ale trzy dni przed rewanżem w Lublinie zaliczył upadek na go-
rzowskim torze w finale drużynowych mistrzostw Polski junio-

rów. W Lublinie zastąpił go Przemysław Giera, który już w pierw-
szym swoim starcie, jadąc na końcu stawki, przewrócił się i na-
bawił kontuzji. W Lublinie znów zabrakło punktów marnie jeż-
dżących Karpowa, Szczepaniaka i doświadczonego już junio-
ra Roberta Chmiela. Troy Batchelor zdobył co prawda 10 pkt w 
6 startach, ale nie wygrał ani jednego wyścigu. Kapitan zespołu 
Kacper Woryna w pierwszy trzech startach zdobył 8 pkt, ale w 
kolejnych trzech tylko 1. Najpierw w 10. biegu sędzia ukradł mu 
zwycięski start, przerywając niesłusznie wyścig z powodu prze-
winienia zawodnika gospodarzy, jadącego daleko z tyłu. Potem, 
jadąc z Liebiediewem na podwójnym prowadzeniu, złapał gumę. 
Szansę na awans rybniczanie mieli do ostatniego biegu, ale mu-
sieliby go wygrać 4:2. W takim stosunku wygrali go żużlowcy Mo-
toru – Anglik Lambert i Szwed Jonsson. Liebiediew był drugi, a 

Woryna ostatni.
Pierwszy mecz bara-

żowy zaplanowano na 30 
września w Zielonej Górze 
(początek o godz. 15.30). 
Decydujący mecz rewan-
żowy w Rybniku w niedzie-
lę 7 października o godz. 
18.15. Oba spotkania poka-
że nSport+. Falubaz przy-
stąpi do baraży bez swego 
kontuzjowanego lidera Pa-
tryka Dudka. Ostatni mecz 
ligowy zielonogórzanie od-
jechali w końcu sierpnia, co 
nie jest bez znaczenia.

22 września rybniccy bejsboliści w finale ekstraligi po raz trzeci pokonali 
MKS Stal Kutno (10:5) i tym samym obronili tytuł najlepszej drużyny w kraju, 
bo wcześniej dwukrotnie pokonali Stal na jej boisku (14:11 i 5:3).

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu rybniczanie zdobyli także Puchar Polski, a w 
czerwcu zajęli 2. miejsce w kwalifikacji do Pucharu Konfederacji. – Nasze bardzo dobre 
wyniki są związane z pracą trenera Ryoma Watanabe. Odmienił mentalnie całą druży-
nę, która w porównaniu do poprzednich lat jakoś znacząco się nie zmieniła – tłumaczy 
Grzegorz Mularczyk, prezes rybnickiego klubu, i dodaje: – Treningi są prowadzone bar-
dzo profesjonalnie. Zawodnicy z ochotą i zaangażowaniem w nich uczestniczą. Zda-
rza się, że gdy ktoś nie może wziąć udziału w zajęciach popołudniowych, bo np. jest w 
pracy, to umawia się z trenerem rano, żeby nie stracić jednostki treningowej. Jak wi-
dać, takie podejście przekłada się na znakomite wyniki – dodaje prezes Silesii Rybnik. 

Kadra Silesii Rybnik w sezonie 2018: Ryoma Watanabe, Hiroshi Funahashi, Prze-
mysław Mularczyk, Adrian Mularczyk, Przemysław Kruczek, Jacek Wilk, Robert Stę-
chły, Artur Strzałka, Szymon Garus, Patryk Sawicki, Artur Szymura, Marek Setla, Ma-
teusz Benisz, Łukasz Rumpel, Radosław Bębeński, Mariusz Ostarek, Rafał Woltal, Ma-
riusz Paprocki, Miłosz Paprocki, Kamil Dworok, Kacper Fojcik, Aleksander Benisz, Rafał 
Garus. Trenerzy: Ryoma Watanabe, Marek Setla.

także w Rybniku MKKS zagra z ŻAK-iem Żory. 
Trzy najlepsze zespoły ze Śląska uzyskają prawo 
gry w play-off na szczeblu strefy śląsko-opolskiej.

• W sobotę 29 września siatkarze Volleya Ryb-
nik spotkaniem z Akademią Talentów JSW 
Żory mieli rozpocząć kolejny drugoligowy se-
zon. Po ubiegłorocznym, bardzo udanym sezo-
nie, w którym do pełni szczęścia zabrakło tyl-
ko awansu do I ligi, w składzie nastąpiło wiele 
zmian (z poprzedniej ekipy zostało 5 zawodni-
ków), także na stanowisku trenera. W tym se-
zonie odmłodzony zespół poprowadzi Wojciech 
Kasperski, a pomagać mu będzie Krystian Li-
piec. W październiku w hali sportowej dawne-
go G 2 (ul. Grunwaldzka) rybniczanie zagrają  
z MKS-em Będzin, 13 i 20 października z Zaksą 
Strzelce Opolskie. 

• Ponad 220 seniorów po 55. roku życia wzięło udział 
w 4. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej YOU 
WIN 2018 Fundacji PGE Energia Ciepła. Rywali-
zowali oni w takich dyscyplinach jak: lekkoatlety-
ka, pływanie, tenis stołowy, szachy i nordic wal-
king. W klasyfikacji medalowej zwyciężyła eki-
pa Rybnika przed Gliwicami i Wodzisławiem Śl. 
Po części sportowej odbył się piknik olimpijski  
z licznymi atrakcjami.

• W drugi weekend września odbyło się zorgani-
zowane po raz trzeci Rybnickie Święto Tenisa, 
w ramach którego odbył się ogólnopolski tur-
niej WTK w kategorii Skrzatów i Skrzatek (do 
12 lat) oraz turniej open do lat 16 dla zawod-
ników nieposiadających licencji zawodniczych 
Polskiego Związku Tenisowego. Na kortach Fun-
dacji PGE i Playloud w Stodołach rozegrano po-
nad 100 meczów. Rybniczanie odnieśli sukce-
sy w grach deblowych – Emilia Cimek z Natalią 
Kostką wygrały turniej deblowy, a Julian Gawlik 
i Bartek Skupiński zajęli 2. miejsce. Organizato-
rem święta był Klub Sportowy Rybnickie Towa-
rzystwo Tenisowe – jedyny klub w regionu po-
siadający licencję PZT. 

• Na rozegranych w Baku mistrzostwach świa-
ta w dżudo wystąpiły 3 rybniczanki oraz Piotr 
Kuczera. Agata Perenc (Polonia) i Anna Borow-
ska (Kejza Team) wygrały swoje pierwsze wal-
ki, ale w drugich musiały uznać wyższość ry-
walek. Julia Kowalczyk (Polonia) odpadła z tur-
nieju, przegrywając swój pierwszy pojedynek. 
Z kolei Piotr Kuczera (Kejza Team) w swojej 
pierwszej walce wygrał z Li Kochmanem (Izra-
el), ale w drugiej uległ w dogrywce Altanbaga-
nowi Gantuldze z Mongolii i zakończył udział  
w mistrzostwach świata.

• 15 września już po raz siódmy miłośnicy dwóch kó-
łek spotkali się na zielonych terenach największe-
go rybnickiego osiedla, by rywalizować w kolej-
nej edycji MTB Race Maroko-Nowiny, zorganizo-
wanej przez klub kolarski Viktoria i rybnicki MO-
SiR. – Bardzo się cieszymy, że z roku na rok jest 
nas więcej. W ubiegłorocznej edycji wystartowa-
ło 96 zawodników, w obecnej 161 – mówi Arka-
diusz Skowron, zastępca dyrektora MOSiR, i do-
daje: – Zależy nam na budowaniu mody na sport. 
Przygotowaliśmy trasę, która była wyzwaniem dla 
większości uczestników. Kolarze MTB podziele-
ni na 8 kategorii wiekowych ścigali się na prze-
szło 3-kilometrowej pętli, wytyczonej na tere-
nie kompleksu leśnego na Nowinach. Najwięcej 
emocji, jak zwykle, towarzyszyło rywalizacji naj-
młodszych zawodników. 

• Piłkarki TS ROW Rybnik rywalizują w obecnym se-
zonie na boiskach I ligi. Do tej pory rozegrały czte-
ry mecze, dwukrotnie wygrywając i dwukrotnie 
schodząc z boiska jako pokonane. We wrześniu 
rybniczanki najpierw wygrały z Respektem My-
ślenice 3:2, a później musiały uznać wyższość 
Rolnika Biedrzychowice (2:3). – Jesteśmy de-
biutantem na tym etapie rozgrywek. Cały czas 
uczymy się I ligi. Przed sezonem w naszej ekipie 
doszło do sporych zmian, co ma wpływ na wy-

niki. Postawa dziewczyn na boisku pokazuje jed-
nak, że możemy nawiązać walkę z każdą druży-
ną i wierzę, że właśnie tak będzie – mówi Tomasz 
Kieczka, prezes TS ROW. Warto dodać, że druży-
na rezerw gra w III lidze, a zespoły młodzieżowe 
znakomicie radzą sobie w rywalizacji poszcze-
gólnych roczników. 

• W tegorocznych, jubileuszowych 20. Regatach  
o Puchar Prezydenta Rybnika wzięło udział 8 
czteroosobowych załóg. Co ciekawe, najlepiej 
spisali się reprezentanci dzielnic niemających do-
stępu do „morza rybnickiego”, jak często nazy-
wa się zalew. Dziwi też brak załóg z dwóch „nad-
morskich” dzielnic – Chwałęcic i Stodół. Wygra-
ła załoga dzielnicy Paruszowiec-Piaski (Krzysztof 
Harnasz – sternik, Joanna Harnasz, Marek Rosiń-
ski, Adam Nowomiejski), drugie miejsce zajęli że-
glarze z Północy (Kamil Jakubiak – sternik, Grze-
gorz Niemczyk, Michał Stolecki, Paweł Barto-
niek), zaś na najniższy stopień podium dopłynę-
ło Wielopole (Karol Lepich – sternik, Mirek Sku-
pień, Georg Koslowski, Andrzej Groborz). Kolejne 
miejsca zajęły załogi: Śródmieścia, Ligoty – Ligoc-
kiej Kuźni, Maroka-Nowin, Niewiadomia i Rybnic-
kiej Kuźni. Poza częścią sportową – Rada Dzielni-
cy Śródmieście, główny organizator regat, zorga-
nizowała piknik rodzinny. 

MOSiR poleca i zaprasza
• 30 września: Kamień Extreme (5-kilometrowy biegowy tor 

przeszkód; ośrodek w Kamieniu)
• 13-14 października: Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta 
• 27 października: Mityng pływacki w Boguszowicach 
• 27 października: Dzieciniada w Boguszowicach
• Akademia Biegania – każdy wtorek i czwartek 
• Akademia Nordic Walking – każda sobota
• Październik – kwiecień, Rybnicka Amatorska Liga Koszykówki 

Rybnik rządzi polskim bejsbolem 

Szczegóły wszystkich 
imprez, regulaminy  
i ewentualne zapisy 
na stronie interneto-
wej Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji  
w Rybniku (www.mosir.
rybnik.pl).

Ostatni wyścig pierwsze-
go finałowego meczu z Mo-
torem Lublin w Rybniku, od 
lewej Kacper Woryna, Paweł 
Miesiąc i Andrzej Liebiediew

Bejsboliści Silesii Rybnik tytuł mistrzów Polski zdobyli drugi rok z rzędu
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

  empik
poleca

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zachodzący-
mi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. Wystarczy uważnie przyj-
rzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać, co przedstawia i gdzie się znajduje sfotogra-
fowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do piątku 19 października. 

Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) lub 
e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomości imienia, 
nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:

2 książki

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

empik
19-litrowa butla wody 

z pompką 

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

Rozwiązanie zagadki 8: Zdjęcie opublikowane w sierpniowym numerze „Gaze-
ty Rybnickiej” przedstawiało fragment elewacji budynku znajdującego się przy ul. 
Powstańców Śląskich 36 (na wysokości bazyliki św. Antoniego). Nagrody otrzymu-
ją: Aleksandra Szczotok (woda) oraz Bogusława Metelańska i Katarzyna Płaczko (po 
jednej książce z Empiku). 

Po odbiór nagród zapraszamy od poniedziałku 1 października w ciągu miesiąca

Pierwszy wykład KIK-u 
Działający w naszym mieście Klub Inteligencji Katolickiej już trady-

cyjnie nowy rok akademicki, a właściwie formacyjny rozpoczął uro-
czystą mszą w Kościółku Akademickim położonym w parku na górce 
przy ul. Gliwickiej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prałat Sta-

nisław Gańczorz, proboszcz żorskiej, śródmiejskiej parafii świętych Apostołów Fili-
pa i Jakuba, który wcześniej był proboszczem parafii NSPJ w Boguszowicach Sta-
rych. W czwartek 18 października KIK zaprasza na pierwszy po wakacyjnej przerwie 
wykład otwarty, który wygłosi diakon Marek Czogalik z Babic koło Raciborza. Tytuł 
wykładu „Idźcie i wy do winnicy mojej” to cytat z Ewangelii św. Mateusza. Początek 
spotkania o godz. 16.30 w salce nr 3 domu parafialnego przy kościele św. Jadwigi 
Śląskiej na Nowinach. 

Nowym kapelanem rybnickiego KIK-u został ks. Teodor Suchoń, emerytowany pro-
boszcz parafii św. Teresy w Chwałowicach. Wcześniej funkcję tę pełnił ks. Grzegorz 
Olszowski, który został trzecim biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. 

(WaT)

Nela Mała Reporterka, „Nela i se-
krety dalekich lądów”, Burda Media 
Polska, Warszawa 2018

Nela to 13-let-
nia podróżnicz-
ka i najmłodsza 
reporterka świa-
ta, która wraz  
z rodzicami zwie-
dza różne zakąt-
ki globu. Wydana 
właśnie książka 
jest jedenastą (!) 
w jej dorobku. Bogato ilustrowana i in-
teraktywna publikacja (zawiera m.in. fo-
tokody, odsyłające do materiałów video) 
opowiada o wyspie Borneo. Przystępnie 
napisana, z wieloma ciekawostkami na 
temat przyrody i kultury.

•   •   • 
CD Kortez, „Mini dom”, Firma 

Księgarska Olesiejuk 2018
M i n i a l b u m 

Korteza, będą-
c y  d o p e ł n i e -
niem wydanego 
w ubiegłym roku 
„Mojego domu”. 
Płyta  zawiera 

siedem utworów, z których pięć było już 
publikowanych. Znajdziemy na niej też 
dwie nowości: „Stare drzewa” – piosen-
kę z filmu „Kamerdyner” oraz „Hej wy”, 
promującą jesienne koncerty artysty.

•   •   • 
DVD „Tully”, reż. Jason Reitman, 

M2 Films 2018
Charlize The-

ron w komedii  
o urokach i zno-
jach bycia mamą. 
Grana przez nią 
Marlo codzien-
nie musi „ogar-
nąć” wiele spraw 
życia rodzinne-
go – trójka dzieci, 
mąż i dom to spore wyzwania. Czy znaj-
dzie chwilę wytchnienia, gdy w jej domu 
zjawi się tajemnicza niania Tully – mło-
da, atrakcyjna i pełna energii dziewczy-
na? Ciepła i prawdziwa opowieść o ro-
dzicielstwie.



Nocne 
DYŻURY APTEK

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

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

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

1/2.10 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce

2/3.10 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

3/4.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle

4/5.10 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

5/6.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080 Boguszowice Osiedle

6/7.10 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

7/8.10 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

8/9.10 Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

9/10.10 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049 Ligota-Ligocka Kuźnia

10/11.10 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608 Śródmieście/Focus

11/12.10 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016 Boguszowice Osiedle 

12/13.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040 Maroko-Nowiny/os. Dworek

13/14.10 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083 Śródmieście

14/15.10 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

15/16.10 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218 Meksyk

16/17.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

17/18.10 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka 

18/19.10 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

19/20.10 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036 Kamień

20/21.10 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście 

21/22.10 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice

22/23.10 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście 

23/24.10 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347 Chwałowice

24/25.10 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna

25/26.10 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364 Boguszowice Osiedle

26/27.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

27/28.10 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

28/29.10 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec

29/30.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832 Smolna/Kaufland

30/31.10 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ/Galeria Śląska

31.10/1.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

Poprzedniej zimy pilotażowo odbierano popiół z prywatnych pose-
sji w dzielnicach: Niedobczyce, Niewiadom i Zebrzydwice i, jak oce-
nia magistrat, praktyka ta cieszyła się wśród mieszkańców dużym 
powodzeniem.

Jak tłumaczy wiceprezydent Janusz Koper, wprowadzenie obowiąz-
ku zbierania popiołów i żużla w osobnych pojemnikach wynika wprost z 
konieczności zmniejszenia przez miasto tonażu odpadów zmieszanych 
trafiających na gminne składowisko odpadów. Obowiązujące prawo na-
rzuca w tej materii miastu określone parametry, procentowo określa-
jące stosunek ilości odpadów zbieranych selektywnie do ogólnej ilo-
ści odpadów odbieranych z posesji. W ubiegłym roku było to 20 proc., 
w tym roku odpady segregowane (papier, szkło, metal, plastik, popiół) 
mają już stanowić 30 proc. wszystkich odpadów trafiających na skła-
dowisko. Jeśli będzie ich mniej, miastu będą grozić kary finansowe. By 
ich uniknąć, wprowadza się osobną zbiórkę popiołu.

By firma Eko wywożąca odpady z Rybnika nie musiała ponosić do-
datkowych kosztów, co mogłoby prowadzić do zerwania przez nią umo-
wy zawartej w wyniku przetargu, który odbył się w roku 2016, a z dru-
giej strony, by nie podnosić w Rybniku powszechnej opłaty śmiecio-
wej (obecnie przy selektywnej zbiórce odpadów 11 zł od osoby mie-
sięcznie), zmniejszono częstotliwość odbierania z prywatnych pose-
sji odpadów zmieszanych. Od listopada do końca kwietnia będą one 
odbierane co miesiąc, a nie, jak dotąd, co dwa tygodnie. W przypadku 

posesji opalanych węglem lub drzewem osobna zbiórka popiołu spo-
woduje zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, ale tam, gdzie po-
piołu się nie produkuje, koniecznością może okazać się zakup dodat-
kowego pojemnika na „zmieszane”.

– Twarde dane pokazują, że z selektywną zbiórką odpadów nie jest 
u nas najlepiej. Odpadów zmieszanych procentowych zamiast coraz 
mniej, mamy coraz więcej, wygląda więc na to, że mieszkańcy nie se-
gregują swoich śmieci tak solidnie, jak powinni. Wprowadzenie obo-
wiązku selektywnej zbiórki popiołu jest więc najprostszym sposobem 
na poprawę tej niekorzystnej sytuacji – tłumaczy wiceprezydent Ja-
nusz Koper. Zauważa, że jesienią i zimą, przy niższych temperaturach, 
dłuższe składowanie na terenie posesji odpadów zmieszanych nie po-
winno stanowić większego problemu.

Takim jest za to segregacja odpadów na rybnickich osiedlach, czyli 
w budynkach wielorodzinnych. – Segregacja jest tam praktycznie fik-
cją, bo osoby, które rzetelnie segregują swoje śmieci są tam w zdecy-
dowanej mniejszości. Nie ma więc znaczenia, czy to pojemnik na od-
pady segregowane, czy na zmieszane, bo we wszystkich mamy ten 
sam miszmasz – komentuje wice-
prezydent Janusz Koper. W przy-
szłym roku urząd miasta zorganizu-
je nowe przetargi na odbiór odpa-
dów z terenu miasta i wbrew temu, 
co mówi rząd, wszystko wskazuje 
na to, że nowe umowy będą opie-
wać na znacznie wyższe kwoty niż 
do tej pory.

(WaT)

Istotna zmiana w gospodarowaniu odpadami

Popiół i „hasie” osobno
Od października do końca kwietnia raz w miesiącu z prywatnych 

posesji będzie odbierany popiół i żużel, co oznacza, że właściciele 
budynków ogrzewający swoje domy piecami na węgiel bądź drewno 
lub pochodne są zobowiązani do gromadzenia popiołu w osobnych 
pojemnikach – szarych z napisem „popiół”; najlepiej metalowych.
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a

Od października mieszkańcy ogrzewający 
swoje domostwa węglem bądź drewnem 
są zobowiązani do gromadzenia popiołu  
w osobnych pojemnikach
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Wybory w rybniku
Wszelkie ważne kwestie związane z wyborami 

samorządowymi można znaleźć na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej UM Rybnika http://bip.um.rybnik.eu 
w zakładce „Wybory samorządowe”.

Sprawy dotyczące rejestru wyborców oraz możliwości 
głosowania przez pełnomocnika załatwić można w 
Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, pokój nr 158 lub telefonicznie, pod 
nr tel. 32 43 92 160 w godzinach pracy urzędu. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania można złożyć do 12 października br. 
Uprawnieni do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być tylko 
osoba wpisana do rejestru wyborców w mieście Rybniku. 

Wyborca stale zamieszkały na obszarze miasta Rybnika 
oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały, przybywający na 
terenie gminy na swój pisemny wniosek wniesiony do 
urzędu miasta do dnia 16 października br. może zostać 
dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania. 

Spis wyborców będzie także udostępniony do wglądu 
zainteresowanych na ich pisemny wniosek w dniach  
od 1 października do 13 października 2018 r.  
w godzinach pracy urzędu miasta.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego 
przez wyborców niepełnosprawnych przyjmuje Komisarz 
Wyborczy w Bielsku-Białej III do dnia 8 października 
2018 r. – w godzinach urzędowania od poniedziałku do 
piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30, w siedzibie 
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III i Delegatury 

WYborY SAmorZąDoWE
21 października 2018 r.

W dniu 21 października br. zostaną przeprowadzone wybory samorządowe. 

Lokale wyborcze będą otwarte 
od godz. 7.00 do 21.00.

Nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem wyborów sprawuje Miejska Komisja Wyborcza, której siedziba 
mieści się w budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, II p., pok. 210. 

Miejska Komisja Wyborcza w wyborach samorządowych przyjęła zgłoszenia list kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Miasta Rybnika przez następujące komitety wyborcze (kolejność zgodna z porządkiem 
alfabetycznym):

• KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI

• KWW KUKIZ’15

• KW NASZ WSPÓLNY ŚLĄSKI DOM

• KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

• KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

• KW RYBNIK NASZE MIASTO

• KWW TADEUSZ GRUSZKA I SRD

• KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ

W wyborach Prezydenta Miasta Rybnika Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń  
w dniu 26 września br. 

Informacje dotyczące zarejestrowanych list kandydatów na radnych oraz kandydatów na prezydenta miasta dostępne  
są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/247300#general_
committee_stat

40 Nr 9/567; wrzesień 2018



Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej,  
ul. Piastowska 40, pokój 119, blok B, telefon/telefaks 
33 813 63 74 lub 33 812 60 39. 

Głosowanie korespondencyjne dotyczy wyborców 
niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo w zgłoszeniu, 
wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz 
z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu 
wyborczym również przy użyciu nakładki na kartę  
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 

Kto może wybierać?
Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu 

są obywatele polscy, zamieszkali na stałe na obszarze 
gminy Rybnik, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 18 lat.

gdzie głosujemy?
Głosować będzie można w tych samych lokalach 

wyborczych, w których odbywało się głosowanie  
w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. 

Pełny wykaz aktualnych siedzib obwodowych komisji 
wyborczych łącznie z granicami obwodów głosowania 
znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakładce „Wybory samorządowe” oraz  
na obwieszczeniach wyborczych. 

W jaki sposób głosujemy?
W dniu wyborów każdy wyborca otrzyma trzy pojedyncze 

karty do głosowania lub dwie pojedyncze karty i jedna 
broszurę:

• w wyborach Prezydenta Miasta Rybnika - kartę 
koloru białego o formacie 210 mm na 342 mm  
z nazwiskami kandydatów drukowanymi na różowym 
tle. W prawym górnym rogu karta ma wycięte cztery 
umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm  
lub ścięty prawy górny róg.

• w wyborach do Rady Miasta Rybnika - kartę koloru 
białego w formacie 420 mm na 500 mm z nazwiskami 
kandydatów drukowanymi na szarym tle. W prawym 
górnym rogu karta ma wycięte trzy umiejscowione  
w poziomie otwory o średnicy 7 mm. 

• w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego - 
kartę/broszurę1 koloru białego z nazwiskami kandydatów 
drukowanymi na niebieskim tle. W prawym górnym rogu 
karta ma wycięty jeden otwór o średnicy 7 mm. 

1 Format karty zależeć będzie od liczby zarejestrowanych list 
kandydatów na radnych oraz długości imienia (imion) i nazwiska 
(nazwisk) zarejestrowanych kandydatów. 

Na karcie/broszurze do głosowania wyborca 
stawia tylko jeden „x” w kratce obok nazwiska tego 
kandydata, na którego chce oddać swój głos. Przez 
znak „x” należy rozumieć co najmniej dwie linie, które 
przecinają się w obrębie kratki. 

Wybory Prezydenta miasta rybnika:
Wyborca głosuje tylko na określonego kandydata, 

stawiając znak „x” obok jego nazwiska. 

GŁOS NIEWAŻNY: 
•  znak „X” postawiony w kratce przy nazwisku więcej niż 

jednego kandydata 
•  znak „X” niepostawiony w żadnej kratce 
•  znak „X” postawiony w kratce wyłącznie przy nazwisku 

kandydata skreślonego przez miejską komisję wyborczą
W wyborach prezydenta miasta zwycięży ten kandydat, 

który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 
Jeśli żaden z kandydatów nie przekroczy wymaganego 
progu, dwa tygodnie później, tj. 4 listopada 2018 r. 
odbędzie się kolejne głosowanie (II tura wyborów),  
w którym weźmie udział dwóch kandydatów z najlepszym 
wynikiem z I tury. 

Wybory do rady miasta rybnika oraz 
Sejmiku Województwa Śląskiego:

wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając znak
 „x” obok nazwiska jednego z kandydatów wskazując tym 

samym jego pierwszeństwo do mandatu. 

GŁOS NIEWAŻNY: 
•  znak „X” postawiony w kratkach obok nazwisk 

kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście 
•  brak znaku „X” w jakiejkolwiek kratce 
•  znak „X” postawiony w kratce wyłącznie przy nazwisku 

kandydata z listy unieważnionej przez miejską komisję 
wyborczą 

WYJĄTEK - jeżeli znak „x” został postawiony obok 
nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy to 
głos jest ważny. Uznaje się wtedy, że został oddany na daną 
listę, a pierwszeństwo przysługuje temu z oznaczonych 
kandydatów, który jest najwyżej na liście.

Wybory do Rady Miasta Rybnika i Sejmiku Województwa 
Śląskiego odbędą się w systemie proporcjonalnym. 
Oznacza to, że mandaty będą dzielone pomiędzy listy 
kandydatów proporcjonalnie do liczby ważnych głosów 
oddanych na listy (metoda d’Hondta). Mandaty uzyskają 
komitety, które przekroczyły 5-procentowy próg 
wyborczy.

• 
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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. Wy-
starczy dowód osobisty, 40 zł, obroża i smycz lub transpor-
ter dla kota oraz dobre chęci, by zyskać oddanego przyja-
ciela na wiele lat. Zdjęcia psów i kotów, które można przy-
garnąć i szczegóły dotyczące adopcji na www.schroni-
sko.rybnik.pl oraz na facebookowym profilu placówki.

Nie kupuj! Przygarnij!

• 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
•  g rupa  AA Barbara  –  Boguszowice  Os ied le ,  u l .  Lompy (paraf ia  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
•  grupa AA Quo Vadis – Rybnik-Północ, ul. Gliwicka 33 (Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych)  

– spotkania w czwartki o godz. 18, w soboty o godz. 16 oraz w poniedziałki o godz. 18 (wy-
łącznie dla kobiet)

• grupa Al-Anon (dla współuzależnionych) – Śródmieście, ul. Wieniawskiego 7 (na tyłach kościoła oo. 
Werbistów) – spotkania w czwartki o godz. 18

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:

PRACUJ JAKO OPIEKUNKA
SENIORÓW W NIEMCZECH

Racibórz 
517 174 070 
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GABINETY 
LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)  
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lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman
Dermatolog-Wenerolog

tel. 692 427 312

lek. med. 
Urszula Zimoń

Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

lek. med. 
Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

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

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia
tel. 603 192 925

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

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

lek. Iwona Sułecka
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Specjalista Reumatolog

możliwość wizyt domowych, 
tel. 693 853 222

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. 
Katarzyna Musioł

Specjalista Pediatra
Onkolog, Hematolog Dziecięcy

tel. 32 432 77 94 od 14.00
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Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

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

Ważne adresy i telefony:

rybnik, rynek 12a
BIURO OGłO SZEń: 

tel. 32 42 60 070

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

Telefony alarmowe:

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

• Całodobowy Telefon Zaufania – 32 42 33 555

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRUK:

ul. kaliny 7, 41-506 chorzów

www.drukarniakolumb.pl
inFOLinia 0 801 641 691

największy lokalny nakład Twojego ogłoszenia!

Redakcja czynna 
od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny); 
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego godz. 18

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

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

POMOC PRAWNA I EMERyTALNO-RENTOWA: czwartek, godz. 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), tel. 32/4300079
Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 8-16, środa, godz. 9.30-17.30
BEZPłATNE PORADy PRAWNE: środa, godz. 15.30-17.30 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

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

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

Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-16
BEZPłATNE PORADy PRAWNE: zapisy telefoniczne lub osobiste

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

OFERUJE NASTęPUJąCE USŁUGI CMENTARNE: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych • umiesz-

czanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne • oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz prze-
chowanie zwłok w chłodni • przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.
Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: Północ, ul. Rudzka 70 b; 

Chwałęcice, ul. Karłowa; Chwałowice, ul. Kamienna; Boguszowice Stare, ul. Zadumy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sala nr 26. W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim.  
Telefon kontaktowy: 660 566 751

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






