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WYBORY
WAŻNE

dla samorządu
W najnowszym rankingu „Wspólnoty”
podsumowującym wydatki samorządów na inwestycje w latach 2016-2018, wśród miast na prawach powiatu Rybnik znalazł się na siódmym
miejscu. Jest się z czego cieszyć?

miasta i innych miejskich jednostkach
fantastyczne kadry, które są bardzo skuteczne w poszukiwaniu i zdobywaniu
zewnętrznych źródeł finansowania naszych miejskich inwestycji.

Na pewno tak, bo w poprzednich
zestawieniach zajmowaliśmy miejsce
w drugiej, a nawet w trzeciej dziesiątce.
Nasze wysokie miejsce to w dużej mierze
efekt pozyskania gigantycznej unijnej
dotacji w wysokości 290 mln zł na jedną
z największych inwestycji drogowych na
Śląsku, jaką jest dobiegająca powoli końca budowa rybnickiego odcinka drogi
regionalnej Racibórz – Pszczyna. Ale w
okresie, który obejmuje ranking, sporo zainwestowaliśmy również w walkę
z niską emisją, czyli w termomodernizację budynków użyteczności publicznej
połączoną na ogół z wymianą starego
kotła węglowego na nowe, zdecydowanie bardziej ekologiczne źródło ciepła.
Łączna kwota dotacji pozyskanych na
termomodernizację 30 miejskich budynków to blisko 44 mln zł.

Trwają prace nad przyszłorocznym
budżetem miasta. Nie jest tajemnicą,
że obecnie miasto funkcjonuje w zupełnie innych finansowych realiach…
Rzeczywiście, sytuacja finansowa
nie tylko Rybnika, ale wszystkich właściwie samorządów w Polsce znacznie
się pogorszyła. To w dużej mierze wina
polityki rządu. Podwyżka płacy minimalnej w oczywisty sposób przełożyła
się na wzrost cen usług. Z kolei obniżenie podatku PIT, w którym samorządy
gminne mają swój udział, spowoduje,
że budżety miast i gmin zasilą znacznie
mniejsze kwoty. Na to wszystko nakłada
się odwieczny problem zbyt małej subwencji oświatowej, którą miasto otrzymuje z budżetu państwa. W przyszłym
roku do funkcjonowania oświaty, którą
powinno finansować państwo, dopłacimy w Rybniku, bagatela, 40 mln zł.
Tę i tak trudną sytuację komplikuje
jeszcze konieczność zwrotu pobranego
w minionych latach przez miasto
podatku od wyrobisk górniczych. Z tego
względu w przyszłorocznym budżecie
miasta zabraknie więc pieniędzy na
planowaną wcześniej budowę budynku
senioralnego w śródmieściu.

Nie byłoby tych inwestycji i dotacji
z Unii Europejskiej, gdyby w budżecie miasta nie było pieniędzy na tzw.
wkład własny…
No tak. Pod względem finansowym
byliśmy bardzo dobrze przygotowani
do rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej w historii Unii Europejskiej.
Dzięki temu już w pierwszym jej okresie
udało nam się zdobyć unijne dofinansowanie do wielu kluczowych jeśli chodzi
o rozwój Rybnika inwestycji. Nie sposób
też nie wspomnieć, że mamy w urzędzie

W październiku czekają nas jubileuszowe 50. Rybnickie Dni Literatury
i… wybory parlamentarne.
W obu przypadkach zachęcam

Okładka: Drużyna PGG ROW-u Rybnik z pucharem za wygranie Nice I Ligi.
Od lewej stoją: Siergiej Łogaczow, Mateusz Szczepaniak, Mateusz Tudzież, Troy Batchelor,
trener Piotr Żyto, Dan Bewley i Przemysław Giera; klęczą: Robert Chmiel i kapitan
rybnickich „rekinów” Kacper Woryna
Zdjęcia Wacław i Marcin Troszka

WACŁAW TROSZKA

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą

mieszkańców do licznego udziału. Program jubileuszowych Rybnickich Dni
Literatury jest wyjątkowo interesujący.
Oprócz ciekawych spektakli i koncertów odbędą się spotkania z autorami,
którzy są wyjątkowymi osobowościami: Manuelą Gretkowską, Normanem
Daviesem i Mariuszem Szczygłem.
Warto w tych spotkaniach wziąć udział,
więc serdecznie zapraszam. A co do
wyborów… nie ulega wątpliwości,
że od ich wyniku w dużym stopniu będzie zależeć przyszłość samorządów.
Samorządów, które najlepiej znają
faktyczne potrzeby swoich mieszkańców i potrafią je zaspokajać. To w dużej mierze dzięki samorządom polskie
miasta, miasteczka i wioski w ciągu
ostatnich już blisko 30 lat zmieniły się
nie do poznania. Głosując, warto o tym
pamiętać.
Rozmawiał Wacław Troszka

Kolejne wydanie „GR”
ukaże się w niedzielę
27 października
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Radni i mieszkańcy przeciw specustawie

samorząd

Społecznicy protestujący przeciw
budowie kopalni Paruszowiec obawiają się, że specustawa pozwoli ją wybudować, choć wszyscy wokoło są temu
przeciwni.
23 września przewodniczący rybnickiej rady miasta Wojciech Kiljańczyk
poinformował, że w porządku najbliższej sesji, która miała się odbyć 26
września, już po zamknięciu tego wydania „GR”, znajdzie się projekt uchwały
wyrażającej sprzeciw wobec poselskiego projektu „ustawy o zmianie ustawy”.
– Jako samorządowcy i mieszkańcy
nie zgadzamy się z polityką, która ma
prowadzić do rabunkowej i nieprzewidywalnej działalności człowieka – mówił przewodniczący Kiljańczyk.
– Minister środowiska będzie mógł
wyznaczyć obszar o specjalnym przeznaczeniu i w takim przypadku nie
będą obowiązywać zapisy planu zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, z postępowania tego będą wykluczeni mieszkańcy i samorządowcy oraz
działacze organizacji pozarządowych.
Pozbawia się nas możliwości podjęcia
postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, czyli możliwości dochodzenia swoich praw, a to
już jest niezgodne z konstytucją – mówił szef rady miasta. – Jesteśmy przeciwni złemu prawu! To projekt kolejnej ustawy odbierającej samorządom
część kompetencji – dodał.
– W uzasadnieniu projektu tej ustawy czytamy, że proponowane zmiany mają na celu usunięcie przeszkód
prawnych komplikujących poszczególne etapy inwestycji polegającej na

WACŁAW TROSZKA

Samorządowcy, aktywiści stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz zaniepokojeni mieszkańcy biją na
alarm. Chodzi o specustawę, czyli poselski projekt ustawy zmieniającej prawo geologiczne i górnicze, która
pozwoli zbudować kopalnię wbrew woli lokalnych władz samorządowych i mieszkańców oraz niezależnie
od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Radni PO i Wspólnie dla
Rybnika (na zdjęciu
w towarzystwie
mieszkańców) swemu
sprzeciwowi wobec
specustawy postanowili
nadać formę uchwały
rady miasta

wydobyciu węgla kamiennego bądź
brunatnego ze złóż o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej.
To przykre, że traktuje się nas jak przeszkodę do usunięcia, że nie będziemy
mieć wpływu na to, co się wokół nas
będzie działo. Jako przedstawiciele
mieszkańców, jako rada miasta będziemy o naszą małą ojczyznę walczyć –
deklarowała wiceprzewodnicząca rady
miasta Małgorzata Piaskowy.
– Przejrzałem projekt tej ustawy. To
nieprawda, że ma ona dotyczyć wyłącznie Bełchatowa, jak twierdzą niektórzy posłowie PiS-u. To zadziwiające,
że partia wywodząca się w jakimś stopniu z Solidarności chce stanowić takie
prawo – powiedział nam Michał Mroszczak, jeden z mieszkańców mocno zaangażowanych w poczynania, mające
uniemożliwić budowę kopalni i wydobycie węgla ze złoża Paruszowiec.

NOWY DYREKTOR BĘDZIE ZARZĄDZAĆ TRANSPORTEM
Tyszanin Łukasz Kosobucki (34 lata) zastąpi na stanowisku dyrektora
Zarządu Transportu Zbiorowego odchodzącego na emeryturę Kazimierza Bergera, który piastował to stanowisko od chwili powstania ZTZ-u
w roku 2000. Do zorganizowanego przez magistrat konkursu przystąpiło
sześciu kandydatów. Łukasz Kosobucki jest absolwentem dwóch śląskich
uczelni: Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Transportem pasażerskim zajmuje się od dłuższego czasu.
Na przełomie 2008 i 2009 roku pracował już na rzecz rybnickiego ZTZ-u,
obsługując m.in. elektroniczny system rybnickiej e-Karty i organizując
przetargi. Obecnie zwycięzca dyrektorskiego konkursu pracuje w Urzędzie Miasta Katowice, będąc zastępcą naczelnika wydziału transportu.
Pracę na stanowisku dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku rozpocznie na przełomie października i listopada, do tego czasu pracą
ZTZ-u organizującego komunikację autobusową w naszym mieście nadal
kierować będzie Kazimierz Berger. 				
(WaT)
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– Zgodnie z informacjami i deklaracjami przekazanymi przez sekretarza
stanu w Ministerstwie Energii, złoże
„Paruszowiec” nie należy do katalogu złóż o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej. Nie może
więc być mowy o tym, że specustawa
obejmie je swym zasięgiem. Jeśli natomiast radni Platformy Obywatelskiej
mają większą wiedzę w tej materii, to
poproszę o karty na stół. Obawiam się
jednak, że poza zastraszaniem rybniczan nie mają nic innego do zaproponowania. Stanowisko radnych Prawa
i Sprawiedliwości w powyższej sprawie
zostanie przedstawione na sesji rady
miasta – powiedział nam z kolei Łukasz Dwornik, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, pytany o to, jak
w czasie głosowania nad uchwałą
sprzeciwiającą się specustawie zachowają się radni PIS-u.
Procedowanie nad projektem kontrowersyjnej ustawy znalazło się
w programie ostatniego posiedzenia
Sejmu kończącej się kadencji, więc jej
przeciwnicy obawiają się, że tenże Sejm
zdoła ją jeszcze uchwalić. Z kolei samorządowcy i różne gremia samorządowe
od dłuższego czasu zwracają uwagę,
że na wspólnej komisji rządu i samorządu konsultowane są niemające większego znaczenia nowelizacje i projekty
ustaw. Natomiast te kluczowe dla partii
rządzącej i brzemienne w skutki dla samorządów są forsowane szybką ścieżką,
jako projekty poselskie niewymagające
jakichkolwiek konsultacji.
(WaT)

Od stycznia wchodzą bioodpady

Miasto w skrócie

Od początku 2020 roku obowiązkowa segregacja odpadów zostanie rozszerzona o jeszcze jeden element – bioodpady, które trzeba będzie gromadzić
w pojemnikach bądź workach koloru brązowego, w których teraz zbieramy
odpady zielone.
Bioodpady to: liście, trawa, kwiaty,
resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
rozdrobnione gałęzie, resztki roślinne
oraz odpady spożywcze: obierki, owoce
i warzywa oraz ich resztki, skorupki jaj,
a także fusy po kawie i herbacie. Do bioodpadów nie zaliczają się natomiast:
resztki mięsa, kości, ziemia, kamienie,
popiół i odchody zwierzęce. Według
unijnej dyrektywy dotyczącej odpadów,
w krajach członkowskich do 2020 roku
połowa łącznej masy zbieranych odpadów komunalnych musi być odbierana
w formie frakcji segregowanych. To dlatego na terenie całego kraju obowiązuje
ministerialne rozporządzenie określające
frakcje odpadów podlegających obowiązkowej segregacji.
Również od stycznia będą obowiązywać nowe umowy magistratu z prywat-

nymi podmiotami, które będą odbierać,
transportować oraz zagospodarowywać odpady pochodzące z naszych domostw. Od ich wartości wynikającej
z przetargów zależeć będzie wysokość
powszechnej opłaty śmieciowej, do
opłacania której zobowiązani są wszyscy
mieszkańcy. Przetarg na zagospodarowanie odpadów został już rozstrzygnięty, ale trwa jeszcze przetarg na ich odbiór
z posesji i osiedli oraz transport. Termin
składania ofert, więc i ich otwarcia, przesunięto na 2 października.
Więcej informacji dotyczących czekających nas od stycznia zmian w gospodarowaniu odpadami można znaleźć
na stronie internetowej urzędu miasta
(rybnik.eu/dlamieszkancow/aktualnosci/odpady-komunane-zmiany-od-nowego-roku/).
(WaT)

Konsultacje o konsultacjach
nego dla dzielnicy Zamysłów. Ostatnie
doświadczenia z przeprowadzanymi
konsultacjami m.in. w sprawie nowego
regulaminu Budżetu obywatelskiego
pokazały jednak, że w niektórych przypadkach konsultacje są dla magistratu
raczej kłopotliwym wymogiem formalnym niż okazją do wcielania w życie
ideałów samorządności.
Rozpoczęte konsultacje w sprawie
konsultacji mają umożliwić zebranie
jak największej liczby interesujących,
praktycznych propozycji. W spotkaniu wziął też udział przewodniczący
rady miasta Wojciech Kiljańczyk, który
zwrócił uwagę na czasowe zależności
związane z konsultowaniem projektów
uchwał, które później mają trafić pod
obrady rady miasta. Kolejne spotkanie
w urzędzie miasta w sprawie konsultacji odbędzie się w czwartek 3 października o godz. 17.
(WaT)
WACŁAW TROSZKA

22 sierpnia w urzędzie miasta odbyło się spotkanie rozpoczynające konsultacje społeczne na temat sposobu
przeprowadzania w mieście konsultacji społecznych. Wzięło w nim udział
ledwie kilkanaście osób, z których
niektóre reprezentowały działające
w mieście organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia. Wiceprezydent Piotr
Masłowski zauważył, że obowiązująca
uchwała rady miasta w sprawie konsultacji pochodzi z roku 2010, a więc praktycznie sprzed epoki tak popularnych
dziś mediów społecznościowych, które
zrewolucjonizowały komunikację i wymianę informacji. – Sami widzimy, że
to, co robimy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, jest lepsze – mówił
Piotr Masłowski, przywołując prowadzone przez miasto, modelowe z założenia konsultacje w sprawie nowego
planu zagospodarowania przestrzen-

Wiceprezydent Piotr Masłowski jest przekonany, że konsultowanie z mieszkańcami m.in.
różnego rodzaju przedsięwzięć czy regulaminów może wyjść miastu tylko na dobre

PO UKRAIŃSKU
Strona miasta www.rybnik.eu doczekała się ukraińskiej wersji językowej (https://www.rybnik.eu/
ua/). Znaleźć tam można podstawowe informacje o Rybniku oraz
przewodnik po mieście „Rybnik
bohaterem serialu. Przewodnik śladami postaci i wątków Diagnozy”,
oczywiście po ukraińsku. Kryminalno-medyczny serial „Diagnoza”
mogli oglądać również ukraińscy
widzowie, warto więc dodać, że
przewodnik po mieście i serialu
w języku ukraińskim dostępny jest
również w punkcie informacji miejskiej Halo! Rybnik. W naszym mieście mieszka i pracuje około 4 tys.
Ukraińców. To z myślą o nich stowarzyszenie „17-tka” realizuje projekt
„28. dzielnica – 28. район” (https://
www.facebook.com/28dzielnica/).
WYKŁADOWCA ZZA OCEANU
9 września w auli Centrum Kształcenia Inżynierów uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej wysłuchali wykładu prof. Wesa Grebskiego z Pennsylvania State University
pt. „Krok w przedsiębiorczość
a recepta na sukces”. Absolwent
i pracownik krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej Wes Grebski
po wyjeździe do USA przez 35 lat
pracował na Pennsylvania State
University, gdzie uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego inżynierii.
Był inicjatorem nowego kierunku
studiów poświęconych energii
odnawialnej i praktykował niekonwencjonalne formy nauki oraz
pracy ze studentami i licealistami.
Jeździł po kampusie samochodem
słonecznym, zainstalował tam turbinę wiatrową i panele słoneczne,
a z jedną z klas licealnych zbudował nawet mały samolot.
SCHRON ZNÓW OTWARTY
Najróżniejszą broń i mundury oraz
oczywiście wnętrze schronu można było zobaczyć 31 sierpnia podczas kolejnego już dnia otwartego
polskiego schronu bojowego na
Wawoku. Wybudowano go latem
1939 roku, miał dwie strzelnice,
których wyloty skierowane były
w stronę dróg biegnących od Gliwic i Rud, skąd spodziewano się
niemieckiego ataku. Schron przez
wiele lat stał zapomniany, ale dzięki społecznikowskiej pasji został
odnowiony i przystosowany do
zwiedzania. Od 2007 opiekują się
nim stowarzyszenie Pro Fortalicium i grupa Zapomniany Rybnik,
które raz w roku organizują tam
dzień otwarty.
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Rybnik bez samochodu
Na niedzielę 22 września przypadł doroczny Dzień bez Samochodu.
Już tradycyjnie kierowcy mogli w tym dniu jeździć za darmo autobusami
komunikacji miejskiej; warunkiem było posiadanie przy sobie dowodu
rejestracyjnego swojego samochodu.
projektowanie dalszej części bulwarów, którymi w przyszłości będzie można dojechać z dzielnic południowych
miasta do jego centrum), a z drugiej
podnosić jakość transportu autobusowego.
Dzień bez Samochodu był też okazją
do podsumowania statystyk wypożyczania miejskich rowerów. – Ich analiza
pokazuje, że minął bum na testowanie
roweru na zasadzie ciekawostki. Nie
było w tym roku krótkich wypożyczeń
na krótkich trasach, wzrósł natomiast
średni dystans w kilometrach przypadających na jedno wypożyczenie.
Najczęściej używane stacje roweru

WACŁAW TROSZKA

aktualności

W Halo! Rybnik rozdano 100 darmowych map z rybnickimi trasami rowerowymi oraz przewodników wyjaśniających podstawowe zasady poruszania
się po trasach rowerowych. – W Rybniku konsekwentnie zachęcamy mieszkańców do wybierania innych środków
transportu niż samochód. Zdaję sobie
sprawę, że nie zawsze jest to możliwe,
chodzi jednak o wyrabianie zdrowych
nawyków, by po samochód nie sięgać
odruchowo i zawsze – mówi prezydent
Piotr Kuczera, podkreślając, że miasto
stara się tworzyć z jednej strony przyjazne przestrzenie i szlaki komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów (trwa

miejskiego to te znajdujące się na terenie śródmieścia oraz w miejscach
wypoczynku i rekreacji, czyli wokół Zalewu Rybnickiego (Gzel, Pniowiec) i na
terenie ośrodka w Kamieniu – komentuje rybnicki oficer rowerowy Łukasz
Karbowiński.
Szkoda tylko, że przy okazji Dnia bez
Samochodu nie udało się zorganizować czegoś, co przekonałoby kolejnych rowerzystów do korzystania ze
śródmiejskich kontrapasów, pozwalających im jeździć samochodowymi
drogami jednokierunkowymi pod
prąd. Te wciąż cieszą się umiarkowaną,
delikatnie rzecz ujmując, popularnością wśród miłośników dwóch kółek.
Szkoda, bo większy ruch na kontrapasach sprawiłby, że kierowcy do jeżdżących pod prąd rowerzystów by się
przyzwyczaili i korzystanie z nich byłoby dzięki temu bardziej bezpieczne.
(WaT)

22 września, w bardzo pogodną niedzielę bez samochodu popularność
roweru wśród rybniczan najlepiej było
widać na bulwarach nad Nacyną

Rowerowy Rybnik:
600 stojaków rowerowych na terenie miasta
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PLANOWANIE
PRZESTRZENNE

3 centra przesiadkowe (boksy rowerowe, stojaki pod wiatą,
stojaki wolno stojące)

Do 9 października w urzędzie miasta wyłożony będzie do publicznego
wglądu projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru o powierzchni 142 tys. m kw.
w rejonie ul. Ludwika Zamenhofa
w dzielnicy Niewiadom (MPZP 54-3).
Dyskusja publiczna na temat tego
planu odbyła się 26 września, ale uwagi do tego projektu można składać
w magistracie do 23 października. (WaT)

Drogi dla rowerzystów (i pieszych) – 38,5 km (z nawierzchnią asfaltową – 22,2 km; z nawierzchnią z kostki lub płyt betonowych
– 12,3 km; z inną nawierzchnią, m.in. szutrową – 4 km)

31 wiat rowerowych przy szkołach

Oznakowane szlaki rowerowe: 170 km
Rower miejski w 2019 roku (36 stacji; 85 rowerów): liczba
wypożyczeń – 3.145; średnia dzienna liczba wypożyczeń – 18;
łączny czas wypożyczeń – 25.320 godzin; średni czas wypożyczenia – 48 minut; łączny przejechany dystans – 4.559 km;
średni przejechany dystans na jedno wypożyczenie – 1,45 km;
liczba wypożyczających – 988

Spółdzielnia też dociepla

Miasto w skrócie

Rybnicką Spółdzielnię Mieszkaniową śmiało można uznać za pioniera termomodernizacji budynków mieszkalnych w naszym mieście.
czyć do ciepłociągu kolejnych siedem
budynków (ul. Kościuszki 45, 45B;
ul. Szulika 12, 14, 16, 18; ul. Zwycięstwa
2). Ciepło sieciowe zostanie też doprowadzone do budynków nr 1, 3, 5, 7, 9
przy ul. Obywatelskiej w Chwałowicach, ogrzewanych dotąd przez kotłownię gazową należącą do PGNiG.
Obecnie jeszcze w 44 budynkach
Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
podstawowym ogrzewaniem są piece
węglowe, co wcale nie znaczy, że jedynym, bo w sporej części mieszkań lokatorzy za przyzwoleniem spółdzielni
we własnym zakresie wykonali sobie
etażowe ogrzewanie na gaz bądź prąd.
Z informacji posiadanych przez administrację spółdzielni wynika, że w tych
44 budynkach, w których jest łącznie
965 mieszkań, 334 są nadal ogrzewane przez piece, 222 mają centralne
ogrzewanie na węgiel, 310 posiadają
centralne ogrzewanie gazowe, a 99
centralne elektryczne. Takie budynki
z ogrzewaniem mieszanym znajdują się m.in. w centrum miasta (ulice:
Kościuszki, 3 Maja, Tęczowa, Kraszewskiego, Wysoka i Białych – w sumie
19 budynków z 291 mieszkaniami),
w Chwałowicach (ulice Szulika i Zwycięstwa – 48 mieszkań), w Boguszowicach Osiedlu (ul. Patriotów – 330
mieszkań), w Niedobczycach (ulice
Hetmańska i Obrońców Pokoju –
108 mieszkań) oraz w Niewiadomiu
(ul. Morcinka – 188 mieszkań).
Swoje budynki wielorodzinne modernizuje również miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, o czym więcej
w kolejnym wydaniu „GR”.
(WaT)
WACŁAW TROSZKA

Pierwsze bloki ze spółdzielczego
zasobu (przy ul. Wyzwolenia) ocieplono już w roku 1996 i to stosując dwie
różne technologie – styropianową
okładzinę i gruby styropianowy tynk.
Od tamtej pory kompleksowej termomodernizacji poddano 183 budynki
wielorodzinne, a częściowej 22. Dziś
na 231 budynków, a właściwie bloków
znajdujących się w zasobie RSM, kompleksowej termomodernizacji wymaga
26. Procentowo najwięcej stermomodernizowanych budynków – 95 proc. –
znajduje się na osiedlu Południe, a najmniej – 62 proc. – na osiedlu Nowiny.
Te
proekologiczne
inwestycje
przeprowadzono głównie w oparciu
o środki własne spółdzielni, posiłkując
się głównie pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach, z których sporą część
umorzono. Te tzw. premie termomodernizacyjne, które uzyskała z WFOŚ-u
spółdzielnia, wyniosły łącznie ponad
1,4 mln zł. RSM uzyskała także dotacje w wysokości blisko 676 tys. zł.
Co ważne, w czasie prac termomodernizacyjnych usunięto ze spółdzielczych
budynków ponad 438 ton szkodliwego
azbestu; do usunięcia pozostały jeszcze prawie 323 tony.
W spółdzielczym zasobie przybywa
też budynków podłączonych do sieci
ciepłowniczej, obecnie jest ich 185.
W ubiegłym roku np. podłączono do
ciepłociągu cztery niewielkie bloki
usytuowane przy ul. Cmentarnej i Tęczowej w Śródmieściu oraz budynek
przy ul. Morcinka 11 w Niewiadomiu.
Już w trakcie nowego sezonu grzewczego 2019/2020 RSM chce podłą-

Termomodernizowany blok Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Dąbrówki na
osiedlu Nowiny

POMOGLI DRYFUJĄCEMU
W niedzielę 1 września około
godz. 17 policjanci-motorowodniacy patrolujący wody Zalewu
Rybnickiego pomogli 40-latkowi
z Bytomia, który ucząc się pływać na desce windsurfingowej
(z żaglem) opadł z sił i nie był
w stanie samodzielnie dopłynąć
do brzegu. Po otrzymaniu zgłoszenia odnaleźli dryfującego bytomianina; wzięli go na pokład,
a jego deskę na hol. Mimo iż lato
już się skończyło, policja wciąż
apeluje o rozsądek i szczególną
rozwagę nad wodą!
Z ULICY DO IZBY
Strażnicy miejscy dwukrotnie
interweniowali wobec osób
w stanie znacznego upojenia alkoholowego. 16 września przypadkowi przechodnie dosłownie
ściągnęli z ul. Podmiejskiej pijanego rybniczanina. W miejscu
zamieszkania mężczyzny nikogo
nie zastano, więc ze względu na
stan zagrażający życiu i zdrowiu
został on przewieziony do chorzowskiej izby wytrzeźwień. Podobnie funkcjonariusze musieli
postąpić wobec innego nietrzeźwego, który leżał przed siedzibą
ich komendy przy ul. Reymonta.
POMOGLI TRAFIĆ DO DOMU
18 września funkcjonariusze straży miejskiej udzielili pomocy starszej pani, która się zgubiła na ul.
Raciborskiej. Osiemdziesięciolatka nie pamiętała, jak się nazywa
i gdzie mieszka, na szczęście jej
dane udało się ustalić na podstawie posiadanych dokumentów.
Funkcjonariusze przekazali starszą kobietę pod opiekę córki.
SPALANIE SIĘ NIE OPŁACA
Już w pierwszych dniach września strażnicy miejscy trzykrotnie
wystawili mandaty za spalanie
tzw. odpadów zielonych. Interwencje prowadzono w dzielnicach Zamysłów i Wielopole. –
Przypominamy, że tego rodzaju
odpady należy kompostować we
własnym zakresie lub oddać do
miejskiej kompostowni przy ul.
Pod Lasem 64 – mówi Dawid Błatoń z rybnickiej straży miejskiej.
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W poniedziałek 16 września w Ochojcu odbyło się pierwsze z cyklu spotkań informacyjnych dla mieszkańców rybnickich dzielnic zainteresowanych możliwością
uzyskania pomocy finansowej w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”, mającego przyczynić się do poprawy jakości powietrza w całym kraju.

ekologia

Spotkania organizuje rybnicka Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia”
dzięki wsparciu PGE Energia Ciepła,
czyli właściciela rybnickiej elektrowni,
który w ten sposób wciela w życie ideę
odpowiedzialności społecznej. – Rozpoczęte właśnie spotkania to ważna
akcja informacyjna i edukacyjna, która
przyczyni się do zmian na rzecz czystego powietrza w mieście i w regionie –
mówi Wojciech Sobczak, dyrektor PGE
Energia Ciepła Oddział w Rybniku.
W trakcie tych spotkań przedstawiciel fundacji Bartłomiej Kozieł wyjaśnia

po kolei wszystkie kwestie związane
z warunkami uzyskania finansowego
wsparcia domowych proekologicznych
inwestycji, a potem odpowiada na pytania mieszkańców. W Ochojcu na spotkanie przyszły 53 osoby, dwa dni później
w Kamieniu 109. Aktualny harmonogram
spotkań w dzielnicach dostępny jest na
stronie internetowej (czystepowietrzedlarybnika.pl).
Informacje
na temat wa-

Realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Czyste
powietrze” w połączeniu z ulgą termomodernizacyjną
w podatku PIT zakłada wsparcie finansowe modernizacji
energetycznej budynków (m.in. wymiana źródeł ciepła
oraz termomodernizacja) dla właścicieli jednorodzinnych
domów mieszkalnych. Program jest ogólnopolski i przewiduje wsparcie na tych samych zasadach dla wszystkich właścicieli domów na terenie całego kraju. Możliwa do otrzymania bezzwrotna dotacja w zależności od
sytuacji finansowej wnioskodawcy waha się od 15 do 90
proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, wynoszących
maksymalnie 53 000 zł. Według zapowiedzi obecnego
rządu program „Czyste powietrze” będzie realizowany do
2029 roku, a jego budżet wynosi 103 miliardy złotych.

Zasady otrzymania dofinansowania wyjaśnia mieszkańcom Bartłomiej Kozieł,
pracujący na co dzień w urzędzie miasta

„Czyste powietrze” – terminy kolejnych spotkań informacyjnych w dzielnicach:
30 września godz. 18 – Chwałęcice; 2 października godz.
18 – Paruszowiec-Piaski; 9 października godz. 18 – Wielopole; 16 paździenika godz. 18 – Boguszowice Stare;
22 października godz. 18.30 – Ligota-Ligocka Kuźnia; 23
października godz. 18 – Maroko-Nowiny; 30 października
godz. 18 – Zamysłów
Trwają uzgodnienia z kolejnymi radami dzielnic.

Złap oddech na Paruszowcu
WACŁAW TROSZKA

W Rybniku nie brakuje otoczonych ścieżkami rowerowymi miejsc rekreacyjnych. Coraz większą popularnością cieszy się Pniowiec i otwarta niedawno trasa rowerowa łącząca go ze stacją końcową kolejki wąskotorowej w Stodołach. Słoneczne, jesienne dni warto też spędzić na rybnickim Paruszowcu.

Na Paruszowcu, w bezpośrednim
sąsiedztwie tężni solankowej, powstał niewielki linowy plac zabaw
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runków skorzystania z programu „Czyste powietrze” można także uzyskać
w punkcie konsultacyjnym prowadzonym przez fundację Ekoterm Silesia
na zlecenie miasta w Kampusie w budynku przy ul. Rudzkiej 13. Jest czynny
w różnych porach (przez 100 godzin
w miesiącu). We wrześniu nie będzie już
otwarty i najwcześniej można się tam
wybrać 1 października, najlepiej jednak
umówić się na spotkanie przez internet.
Rezerwacja terminu i harmonogram
godzin pracy punktu konsultacyjnego
również na wspomnianej stronie internetowej.			
(WaT)
WACŁAW TROSZKA

Czyste powietrze w dzielnicach

Na rowerzystów, spacerowiczów
i wszystkich spragnionych relaksu czeka
tu już nie tylko tonąca w zieleni tężnia
solankowa, przy której można skorzystać
z prozdrowotnych inhalacji oryginalną,
wydobywaną od 1892 roku solanką z Zabłocia. Jest też przypominający mazurskie
akweny malowniczy staw i molo z ławeczkami, pachnąca kwietna łąka oraz niewielki plac zabaw wzorowany na popularnych
parkach linowych. Wokół samej tężni przy
stołach z planszami można zrelaksować
się, rozgrywając np. partię szachów, a
nawet czytając książkę, którą można wypożyczyć ze stojącej nieopodal plenerowej samoobsługowej minibiblioteczki.
Dla spragnionych wrażeń najmłodszych
rybniczan pojawił się tu niedawno linowy
plac zabaw, który – podobnie jak tężnia
solankowa – powstał w ramach budżetu
obywatelskiego. Z kolei zagospodarowanie najbliższego otoczenia, czyli ścieżki,
zieleń i infrastruktura, jest zasługą pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej i Rybnickich Służb Komunalnych.
(D)

Budżet obywatelski 2020

Głosowanie
bez ograniczeń wiekowych
W październiku odbędzie się głosowanie w sprawie przyszłorocznego
Budżetu obywatelskiego. W ciągu pięciu dni roboczych wrzucając kartkę
do urny bądź głosując przez internet,
każdy mieszkaniec będzie mógł oddać
jeden głos na projekt ogólnomiejski
i jeden na projekt lokalny z dowolnej
dzielnicy. Dotyczy to również licznej
grupy mieszkających w Rybniku obywateli Ukrainy. W trakcie głosowania spośród zgłoszonych propozycji
ogólnomiejskich mieszkańcy wybiorą
projekt lub projekty, które zostaną
zrealizowane za pieniądze z przyszłorocznego budżetu miasta. By jednak
doczekały się realizacji, w głosowaniu
będą musiały uzyskać przynajmniej
4 tys. głosów poparcia. Głosowania odbędą się również w dzielnicach i – co
ważne – tym razem nawet jeśli w dzielnicy został zgłoszony tylko jeden projekt, to by został uwzględniony w przyszłorocznym budżecie miasta, będzie
musiał uzyskać poparcie co najmniej
5 proc. mieszkańców danej dzielnicy
(faktycznie liczbę głosów odpowiadającą 5 proc. mieszkańców danej dzielnicy, gdyż każdy będzie mógł oddać
głos na dowolny projekt z dowolnej
dzielnicy). W tegorocznym głosowaniu
będzie mógł wziąć udział każdy rybniczanin, niezależnie od wieku, więc

również osoby nieletnie, a nawet bardzo nieletnie. Jeszcze w ubiegłym roku
w głosowaniach nad BO mogły brać
udział wyłącznie osoby, które ukończyły 16. rok życia.
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”,
w urzędzie miasta trwało jeszcze rozpatrywanie odwołań autorów zakwestionowanych projektów.
Zgodnie z uchwałą rady miasta, wyniki głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu obywatelskiego
2020 muszą być znane najpóźniej
31 października. Termin głosowania
i lista poddanych pod głosowanie
projektów zostaną podane na stronie
internetowej miasta (www.rybnik.eu).
W czerwcu mieszkańcy złożyli 11 projektów ogólnomiejskich i 58 dzielnicowych.
(WaT)

Wymagana liczba głosów potrzebnych do przegłosowania projektów lokalnych w poszczególnych dzielnicach: Boguszowice Osiedle – 525; Boguszowice Stare – 381; Chwałęcice – 92; Chwałowice – 364; Golejów – 117; Gotartowice
– 180; Grabownia – 39; Kamień – 221; Kłokocin – 131; Ligota-Ligocka Kuźnia –
202; Maroko-Nowiny – 911; Meksyk – 131; Niedobczyce – 622; Niewiadom – 231;
Ochojec – 106; Orzepowice – 181; Paruszowiec-Piaski – 238; Popielów – 165; Radziejów – 93; Rybnicka Kuźnia – 173; Rybnik-Północ – 366; Smolna – 332; Stodoły
– 30; Śródmieście – 367; Wielopole – 99; Zamysłów – 171; Zebrzydowice – 165.

ZBIERAJĄ, BO DBAJĄ

Ruszyła trzecia edycja konkursu „Makulaturę zbieramy, o środowisko dbamy”, adresowanego
do rybnickich przedszkoli i szkół
podstawowych.
Zgłoszenie do udziału w konkursie należy przesłać do 31 października na adres wydziału gospodarki komunalnej urzędu miasta
(szczegóły na www.rybnik.eu).
W ramach konkursu, który potrwa
do 20 kwietnia, w zgłoszonych

placówkach prowadzona będzie
zbiórka makulatury (papier, tektura, czasopisma, gazety i książki).
Na zwycięzców, którzy zbiorą jej
najwięcej, czekają nagrody pieniężne. W dwóch dotychczasowych
edycjach dzieci z rybnickich szkół
i przedszkoli zebrały w sumie 133
tony makulatury. Ostatnim zwycięzcą było Przedszkole nr 39 z Boguszowic-Osiedla, które pokonało 18
innych placówek uczestniczących
w tej pożytecznej rywalizacji.
(S)

Miasto w skrócie
KONCERT NA KĄPIELISKU
31 sierpnia, w ostatnią sobotę wakacji, mimo wyśmienitej pogody i
30-stopniowego upału kąpielisko
Ruda było czynne tylko do godz. 15.
Po dwugodzinnej przerwie na jego
trawiastej części (od strony stadionu)
rozpoczął się koncert muzyki rap pod
hasłem „Fishtown”, zorganizowany
z pomocą miasta przez prywatną
agencję. Z racji skróconych godzin
otwarcia bilety na Rudę były w tym
dniu tańsze o połowę, a ci, którzy na
kąpielisko się wybrali, przed godz. 15
w bardzo zdyscyplinowany sposób
je opuścili. Na scenie wystąpili m.in.:
Sokół, Żabson, OKI, Opał, Fani Dymu
i Wąski z Wydobycia. Koncert był na
tyle dobrze nagłośniony, że nieparlamentarne wypowiedzi niektórych
wykonawców było bardzo wyraźnie
słychać na sąsiednim Wawoku. Jeszcze w trakcie koncertu policja ukarała
za to głównego organizatora koncertu mandatem w wysokości 300 zł, ale
niewiele to dało, więc teraz rybnicka
komenda prowadzi postępowanie
z artykułu 141 Kodeksu wykroczeń,
sprawdzając, kto w przerwach między utworami używał na scenie słów
nieprzyzwoitych. Za takie naruszenie
porządku publicznego w myśl wspomnianego artykułu Kodeksu wykroczeń grozi kara ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 zł albo kara nagany. Główny organizator koncertu
nie chciał, by był on imprezą masową,
więc nie mógł sprzedać więcej niż tysiąc biletów. Na kąpielisko sprzedano
w tym dniu 1.558 tańszych biletów.
SZALENIEC NA KOMENDZIE
W poniedziałek 23 września około
godz. 10 do budynku komendy policji wszedł mężczyzna z młotkiem
w ręku i chwilę później zaatakował
nim recepcjonistkę komendy mającą
swe stanowisko w holu na parterze.
49-letnia kobieta zdołała uniknąć
uderzenia młotkiem, ale gdy uciekała, mężczyzna zranił ją nożem. Zaraz potem obezwładnił go policjant
pracujący w dyżurce komendy jako
zastępca oficera dyżurnego. 63-letni
rybniczanin, który nie był wcześniej
karany, trafił na badania do szpitala
psychiatrycznego, a ranna recepcjonistka do szpitala wojewódzkiego
w Orzepowicach (jej stan był stabilny). Całe zdarzenie zarejestrowała
kamera monitoringu. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi rybnicka
prokuratura rejonowa. Jak można
było przypuszczać, agresja 63-latka
miała podłoże psychiatryczne. Sąd
przyczynił się do wniosku rybnickiej
prokuratury rejonowej i najbliższe
trzy miesiące mężczyzna spędzi na
oddziale psychiatrycznym aresztu
śledczego we Wrocławiu.
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Drogowiec rybnicki
W dobrym tempie posuwa się do przodu budowa drogi regionalnej
Racibórz – Pszczyna. Z wyjątkiem warstwy ścieralnej, na całej trasie
położono już asfalt.

i

REGIONALNA PRAWIE
GOTOWA

RONDO Z MOSTEM
W trakcie budowy jest rondo na zamkniętym odcinku Obwiedni Południowej, które wraz z dochodzącą do niego
budowaną ul. Śródmiejską łączącą drogę
regionalną z obwiednią będzie częścią
nowego układu komunikacyjnego. Dawny most nad Nacyną, która przepływa
pod rondem, zastąpiono nowym obiekWACŁAW TROSZKA

drogi

Jak mówi naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel, około półroczne opóźnienie
tej inwestycji wynikło z decyzji środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, której konsekwencją była
późniejsza niż planowano wycinka drzew
na trasie drogi. – Tłumaczono to przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie
środowiska, jednak w tym samym czasie
decyzję pozytywną otrzymali inwestorzy
autostrady A1 w rejonie Pyrzowic – mówi
Jacek Hawel. Aktualnie najbardziej intensywne prace trwają na drogach dojazdowych i węzłach gotartowickim, chwałowickim, świerklańskim i wodzisławskim,
gdzie już pojawiła się warstwa ścieralna
asfaltu i wykonywane są prace wykończeniowe. By położyć warstwę ścieralną
na rondzie węzła chwałowickiego, 21
września zamknięto na jeden dzień ul.
Chwałowicką. Na przełomie października
i listopada na drogach dojazdowych rozpocznie się malowanie oznakowania poziomego. Na trasie trwają końcowe prace
konstrukcyjne na wiaduktach w ciągu
drogi regionalnej nad ulicami Gotartowicką i Chwałowicką, finiszuje odwodnienie i zagospodarowywanie skarp. Do
końca roku roboty budowlane powinny
zostać zakończone, wtedy rozpoczną się
procedury odbiorowe. Niestety, przykład
40-metrowego tunelu zbudowanego
pod linią kolejową na Paruszowcu, którego odbiór trwał dwa miesiące, dobrze nie
rokuje.

GDZIE TE EKRANY?
Mieszkańcy ul. Chwałowickiej i bocznej
Chałubińskiego protestami zareagowali
na informację, że ekrany dźwiękochłonne
oddzielające ich posesje od drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna pojawią się tylko od strony Chwałowic, a nie będzie ich,
jak się spodziewali, na około 100-metrowym odcinku od strony dzielnicy Meksyk.
Władze miasta tłumaczą, że takie rozwiązanie jest zgodne z decyzją środowiskową wydaną przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska i aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Jak mówi
naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel,
symulacje w zakresie rozprzestrzeniania
się hałasu w tym miejscu zadecydowały
o tym, że ekrany się tu nie pojawią. Mieszkańców to oczywiście nie przekonuje i nie
zamierzają rezygnować z walki o ekrany.
Nadzieja w porealizacyjnym badaniu natężenia hałasu, które zostanie przeprowadzone w rok po oddaniu drogi do użytku.
Jeśli normy hałasu zostaną przekroczone,
decyzja być może zostanie zweryfikowana i ekrany się pojawią.

Na budowę łącznika pomiędzy ulicami Giedroycia i Brzezińską Rybnik otrzymał 2,3 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Nowa droga ma być gotowa w listopadzie.

tem, który (jeszcze bez barierek) jest
prawie niezauważalny, bo niewidoczne
są dylatacje, czyli łączenia między konstrukcją mostu a częścią drogową. O wiele
ciekawiej i nowocześnie konstrukcja ta
wygląda od spodu, gdzie kopułę nad rzeką obudowano elementami mostowymi
i przyczółkami.
KABLE I RURY NICZYJE
Od sierpnia trwa budowa łącznika pomiędzy ulicami Giedroycia (d. Drzymały),
a Brzezińską. Niespełna 800-metrowy
odcinek nowej drogi przebiega przez
zdegradowane przez działalność górniczą
tereny poprzemysłowe, nie dało się zatem
uniknąć problemów ze starą infrastrukturą, do której żaden gestor mediów czy to
energetycznych, czy wodno-kanalizacyjnych się nie przyznaje. Zakończenie robót
planowane jest na początek grudnia.
REMONT POGODNEJ
Roboty na tej ulicy w dzielnicy Ligota
rozpoczęto od budowy kanalizacji deszczowej, a kolejne etapy to nowe oświetlenie drogowe, nowa konstrukcja drogi i jej
nawierzchnia.
ZAMKNIĘCIE ŻORSKIEJ
Od 25 września na okres około 4 miesięcy zamknięta została część ul. Żorskiej,
na odcinku od ulicy Pogodnej do ronda
Boguszowickiego. Ponadto, na odcinku
ulicy Żorskiej, od ulicy Żeromskiego do
ulicy Pogodnej zostaną wprowadzone
obustronne zakazy zatrzymywania się
oraz ruch dwukierunkowy. Planowane
utrudnienia związane są z budową kanalizacji deszczowej oraz remontem nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Żorskiej.

i

WORYNY GOTOWA,
CHODNIKI TEŻ

Zakończono budowę ul. Woryny (dawna droga gruntowa) w dzielnicy Zamysłów;
mieszkańcy użytkowali ją praktycznie już
od kilku tygodni. Droga długości około
jednego kilometra otrzymała nową podbudowę, nawierzchnię z kostki betonowej, kanalizację deszczową i oświetlenie.
Koszt inwestycji zrealizowanej przez spółkę z Jejkowic wyniósł niespełna 2 mln zł.
Zakończyły się również przewidziane na
ten rok roboty chodnikowe.
NOWA NAWIERZCHNIA
NA DWORKU
Ta niedługa, ale ważna komunikacyjnie ulica w centrum miasta została

Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl
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WACŁAW TROSZKA

Dobrze zainwestowaliśmy
W najnowszym rankingu „Wspólnoty”,
podsumowującym nakłady
samorządów na inwestycje w latach
2016-2018, Rybnik w gronie miast
na prawach powiatu zajął siódme
miejsce, najwyższe w historii.

Siódme miejsce w rankingu największych samorządowych inwestorów to w dużym
stopniu „zasługa” rekordowej dotacji (290 mln zł), którą władze miasta zdobyły na budowę drogi Racibórz – Pszczyna

kańca wyniosły tam 2.426 zł. Jeszcze
w 2017 roku budżet inwestycyjny
Świnoujścia nie przekraczał 50 mln zł,
ale w roku 2018 wyniósł już ponad
200 mln zł. – Świnoujście staje się nowoczesnym kurortem na skalę europejską,
ale także ważnym ośrodkiem gospodarczym w kraju – napisali we „Wspólnocie”.
W pierwszej dziesiątce miast na prawach powiatu, które w latach 2016-2018
najwięcej wydały na inwestycje, są jeszcze trzy miasta z naszego województwa

Niedługa, ale ważna dla skomunikowania miasta ul. Dworek
otrzymała nową nawierzchnię

beneficjentką oszczędności na innych
robotach drogowych i otrzyma nową
nawierzchnię. W związku z tym 20 września zamknięto ją na około 3 tygodnie,
zabezpieczając dojazd do posesji. Wytyczono i oznakowano objazdy.

i

DROŻSZE OFERTY
Pięć ofert wpłynęło na ogłoszony przez
urząd miasta przetarg na przebudowę,
a właściwie wybudowanie od nowa
wiaduktu na ul. Żorskiej (w sąsiedztwie
ronda z kulami). Miasto przeznaczyło na

Gliwice: (2. miejsce – 1.874 zł), Jaworzno
(8. – 1.296 zł) i Tychy (9. – 1.262).
W poprzednich rankingach Rybnik
plasował się na dalszych pozycjach
– za lata 2015-2017 na miejscu 19.,
a za lata 2014-2016 na 26.
W Świnoujściu w dzielnicy nadmorskiej pod szyldem Nadwiślańskiej
Agencji Turystycznej wciąż funkcjonuje „Rybniczanka”, dawny dom wczasowy kopalni Chwałowice.
(WaT)
ZDJĘCIA WACŁAW TROSZKA

Autor tego zestawienia prof. Paweł
Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego porównał majątkowe wydatki
inwestycyjne z trzech lat w przeliczeniu
na jednego mieszkańca danego miasta
bądź gminy. W przypadku Rybnika wyniosły one 1.468 zł. Na wysokie miejsce w rankingu Rybnik wywindowało
rekordowe w historii naszego województwa dofinansowanie w wysokości
290 mln zł do budowy rybnickiego odcinka drogi regionalnej
Racibórz –Pszczyna, który w sumie ma
kosztować ponad 433 mln zł. W drugiej kolejności były to dofinansowania
w łącznej kwocie 44 mln zł, które miasto
zdobyło na termomodernizacje swoich
budynków użyteczności publicznej.
Na pierwszym miejscu w rankingu
sklasyfikowano Świnoujście, które jako
jedyne przekroczyło barierę 2 tys. zł;
średnie wydatki inwestycyjne z trzech
lat w przeliczeniu na jednego miesz-

tę inwestycję 9,7 mln zł, tymczasem najtańsza oferta opiewa na blisko 10,2 mln,
a najdroższa na prawie 15,7 mln zł. Trwa
sprawdzanie ofert. Wszystko wskazuje
na to, że jeśli najtańsza będzie prawidłowa, miasto skorzysta z niej i rozstrzygnie
przetarg, a potem przeznaczy na sfinansowanie tej inwestycji dodatkowe środki.
Na zrealizowanie inwestycji wykonawca
będzie miał 420 dni od daty podpisania
umowy. Jak mówi wiceprezydent Janusz
Koper, w tym roku wykonawca miałby
dokonać koniecznych przekładek sieci,

Pierwsze w mieście
skrzyżowanie ronda
z mostem w ciągu Obwiedni Południowej

których biegnie tam całkiem sporo. Zimą
natomiast miałby rozebrać stary wiadukt.
Już dziś wiadomo, że sporym utrudnieniem dla wykonawcy będzie konieczność
uzgadniania przebiegu kolejnych etapów
przedsięwzięcia z koleją.
(r)
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U progu sezonu grzewczego kominiarze apelują o zdrowy rozsądek i zaufanie. Przestrzegają, że nieprzestrzeganie
elementarnych zasad użytkowania przewodów kominowych i wentylacyjnych, ale też uszczelnianie okien i drzwi bez
opamiętania może doprowadzić do tragedii.

WACŁAW TROSZKA

Uratuj swoje życie
i posłuchaj kominiarza

Roman Ochociński pokazuje protokół, który po przeprowadzonej kontroli kominiarz
zostawia gospodarzowi domu bądź mieszkania

Rozmawiamy z doświadczonym
rybnickim kominiarzem
Romanem Ochocińskim.
Na co u progu sezonu grzewczego
trzeba zwrócić uwagę mieszkańcom
ogrzewającym swoje mieszkania
bądź domy różnego rodzaju piecami?
Najważniejsze są profilaktyka, czyszczenie i kontrola. Profilaktyka polega na
dbaniu o kominy. Przewody dymowe
powinno się czyścić raz na kwartał, czyli
cztery razy w roku. Dwa razy w roku, czyli
raz na pół roku, powinno się czyścić przewody spalinowe, odprowadzające spaliny np. z pieca gazowego, nawet tego
z zamkniętą komorą spalania. Raz w roku
powinno się z kolei czyścić przewody
wentylacyjne. Większość użytkowników
myśli, że nic w nich nie ma, a tam zbierają
się różne zanieczyszczenia, które sprawiają, że ta wentylacja nie spełnia swego
zadania. Oczywiście mieszkańcy budynków wielorodzinnych nie muszą o tym
myśleć, bo tym zajmuje się administracja
bądź zarządca. Trzeba jednak zadbać
o to, by w dniu kontroli kominiarz mógł
wejść do naszego mieszkania. Tymczasem w czasie takich kontroli na ogół sporej części lokatorów nie ma i nie jesteśmy
w stanie sprawdzić, czy w ich mieszkaniu nie mamy do czynienia z jakimś poważnym zagrożeniem. Gdy zepsuje się
telewizor, wszyscy od razu dzwonią do
serwisanta i chcą, by najlepiej od razu
się nim zajął. Kiedy jednak jest zapcha-
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na kratka wentylacyjna i brak właściwej
wentylacji zagraża ich życiu, wówczas
większość lokatorów stwierdza, że to nic
ważnego. Problemy są również z wykonywaniem zaleceń kominiarzy. Ludzie
na ogół nie słuchają kominiarza, gdy ten
mówi im, że nie wolno zamykać nawiewników, zasłaniać kratek wentylacyjnych
i bez końca uszczelniać okien. Zawsze tłumaczę lokatorom, że ja w tym mieszkaniu
nie mieszkam, że przychodzę po to, by im
pomóc, a nie zaszkodzić. Tymczasem wiele osób traktuje nas jak zło konieczne. Kominiarz jest dla ludzi, mało tego – ponosi
odpowiedzialność karną za swoją robotę.
Jeśli coś sknocę, a wydarzy się nieszczęście, pójdę do więzienia. W czasie kontroli
nie tylko sprawdzamy przewody kominowe i wentylacyjne, ale też edukujemy
mieszkańców i uświadamiamy ich, jakie
niebezpieczeństwo im grozi, gdy zaniedbają kwestie właściwej wentylacji mieszkań. Przeciętnie na 100 skontrolowanych
mieszkań w 70 stwierdzamy mniej lub
bardziej poważne usterki, o których informujemy lokatorów, wydając konkretne
zalecenia. Gdy po roku przychodzimy ponownie, często niestety okazuje się, że nic
się nie zmieniło.
To kwestia lenistwa, sporych kosztów
czy może brak jakiejś elementarnej
wiedzy?
Ludzie nie zdają sobie sprawy, że z powodu takich zaniedbań mogą zginąć.
Piece na węgiel, drewno, a nawet te na

gaz potrzebują do spalania powietrza,
tak jak człowiek potrzebuje go, żeby oddychać. Termomodernizujemy budynki,
kupujemy dobre, bardzo szczelne okna,
drzwi itd., ale do życia bardziej od ciepła
potrzebujemy tlenu, a ten może się do
naszego ocieplonego mieszkania dostać
tylko przez nawiewniki i nieszczelności
okien i drzwi. Wiele okien ma tzw. mikrouchył; warto z tego korzystać. Jeśli mamy
pozamykane i uszczelnione mieszkanie,
to w naturalny sposób takim nawiewnikiem staje się wentylacja lub kanał spalinowy z junkersa. Następuje tzw. cofka,
spaliny z tego przewodu dostają się do
mieszkania i nieszczęście gotowe. Już po
kilku dniach niepogody mieliśmy dużo
wezwań – tu nie chce się palić w piecu,
tam klatki wentylacyjne zasysają powietrze z zewnątrz itd. Dlaczego to się nie
dzieje latem? Bo mamy wtedy otwarte
okna.
90 proc. właścicieli budynków jednorodzinnych o obowiązujących ich przepisach w tym zakresie dowiaduje się od kominiarza. Ludzie nie zdają sobie sprawy,
że prawo budowlane nakłada na nich
obowiązek przeprowadzenia raz do roku
kontroli przewodów kominowych. Niestety, większość nie zwraca na to uwagi,
wychodząc z założenia, że to jego dom,
więc i jego prywatna sprawa. Problemy
zaczynają się jednak, gdy np. w kominie
zapali się sadza. W ciągu dziesięciu ostatnich lat prawie o 100 proc. wzrosła liczba pożarów przewodów kominowych.
Powód jest oczywisty – kominy nie są
czyszczone. Jeśli dom był ubezpieczony,
to ubezpieczyciel przed wypłaceniem
odszkodowania za szkody zażąda od
nas protokołu z ostatniej kontroli kominiarskiej. Jeśli okaże się, że w ciągu
ostatniego roku żadnej kontroli nie było,
z odszkodowaniem możemy się pożegnać. Jeśli nawet właściciel sam sobie
czyścił kominy, to ubezpieczyciel zażąda
od niego zaświadczenia o odpowiednich
uprawnieniach.
A jak się ma utrzymywanie komina we
właściwym stanie do kwestii smogu?
Po usunięciu przez kominiarza sadzy
z komina jest on czysty, więc znacznie
mniej sadzy ulatnia się do atmosfery.
Ta sadza zamiast do powietrza, którym
oddychamy, trafia do tzw. czystki kominowej. Przytkany komin sprawia, że piec
źle pracuje i znacznie więcej toksyn dostaje się do atmosfery. Są ludzie, którzy
mieszkają w wybudowanym przez siebie
domu dobrych dziesięć lat, a jeszcze nie
widzieli kominiarza.

Dożynki po suszy

SABINA HORZELA-PISKULA

„atrakcją”, jaką był pożar w jednym
z radziejowskich gospodarstw. Szczęśliwie, goszczący na imprezie strażacy wraz z innymi zastępami sprawnie
ugasili ogień, a dożynkowa, już niczym
niezmącona zabawa trwała do późnego wieczora.
Boguszowianka Bernadeta Zimonczyk i gotartowianin Karol Pawela byli
starostami dożynek zorganizowanych
wspólnie przez te dwie dzielnice. Ona,
miłośniczka gotowania, domowych
wypieków i przetworów – do 2015
roku wspólnie z mężem hodowała bydło rzeźne, krowy i świnie; dziś razem
z synem hodują bydło i drób. On, pasjonat piłki nożnej i lekkiej atletyki, do
2012 roku na 11 hektarach hodował
bydło, trzodę chlewną i drób, obecnie –
kury i kaczki, które karmi uprawianymi
na własnej ziemi ziemniakami, pszeniWACŁAW TROSZKA

– Na takie drobne i cienkie ziarno
mówimy „kminek”. Mieliśmy upalne,
suche lato, zbiory może nie były dużo
mniejsze, ale z powodu braku deszczu
jakość zbóż jest słabsza. Nie będzie
też drugiego pokosu siana, bo łąki są
wypalone – mówi Wiktor Adamczyk,
szef kółka rolniczego w Popielowie,
który wspólnie z Marią Mańką, przewodniczącą koła gospodyń wiejskich,
pełnił funkcję starosty popielowsko-radziejowskiego święta plonów. Zanim 1 września z ich rąk prezydent
Piotr Kuczera przyjął dożynkowy bochen chleba, ulicami obydwu dzielnic
przejechał korowód utworzony przez
ponad 20 udekorowanych pojazdów.
Uroczystość zainaugurowała suma
w kościele Trójcy Przenajświętszej w
Popielowie, a zakończył festyn z muzyką i przekąskami oraz nieprzewidzianą

cą i pszenżytem. Starostowie wspólnie
z pozostałymi uczestnikami dożynek
przejechali w barwnym korowodzie,
w którym nie zabrakło owocowo-warzywnego „gangu świeżaków”, „świnki Pepy” i tradycyjnej żniwnej korony
dożynkowej wykonanej przez panie
z gotartowickiego Koła Gospodyń
Wiejskich. Korowód wyruszył 15 września spod siedziby Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gotartowicach do kościoła
w Boguszowicach Starych, gdzie odprawiono mszę dziękczynną za tegoroczne plony. Wśród uczestników dożynek
byli m.in. wiceprezydent Rybnika Piotr
Masłowski oraz radni Mirela Szutka,
Łukasz Kłosek i Jan Mura. Dożynki parafialne zorganizowały wspólnie rady
dzielnic Boguszowice i Gotartowice
oraz harcerze z Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Ślady”, którzy zaprosili mieszkańców
do farskiego ogrodu na popołudniowy
festyn dożynkowy.
(D), (S)

1 września dożynkowy korowód przejechał ulicami Popielowa
i Radziejowa

Przy wolnym rynku usług, od bodaj 20
lat, w sprawie kontroli kominiarskich nie
obowiązuje już rejonizacja, więc każdy
we własnym zakresie musi zadbać o to,
by jego kominy zostały przeczyszczone i
skontrolowane. Właściciel budynku może
się zwrócić w tej sprawie do dowolnego
kominiarza.
Do uszczelniania mieszkań ludzi popycha chęć zaoszczędzenia ciepła, czyli
pieniędzy…
To oczywisty błąd, bo szczelne mieszkanie nie oddycha, co powoduje nie tylko
problemy z ogrzewaniem i wentylacją,
ale i wiele innych. W mieszkaniu rośnie
wilgotność powietrza, a to zwiększa koszty jego użytkowania, bo żeby ogrzać zawilgocone powietrze, potrzeba znacznie
więcej energii. Nie wspomnę już o chorobach czy grzybie na ścianach. Im więcej
wilgoci w mieszkaniu, tym gorzej dla nas
i naszego mieszkania, a ta może też być
efektem zbyt wysokiej temperatury, czyli

Okazałą żniwną koronę dożynkową wykonały panie
z gotartowickiego Koła Gospodyń Wiejskich

przegrzewania mieszkań. Optymalna do
życia temperatura to 20, 21 stopni, ale
niektórzy grzeją do 28 stopni.
W sezonie grzewczym niektórzy
uszczelniają okna z powodu smogu…
To błędne myślenie. Jeśli zamkniemy okna, wówczas to samo powietrze
z zewnątrz wleci nam przez przewody
kominowe. W mieszkaniach nie ma próżni. Jeśli pan zatka nos, będzie pan musiał
oddychać ustami.
Od
jakiegoś
czasu
rozmawiamy
z prezydentem Kuczerą o akcji inwentaryzacji urządzeń grzewczych. Jeśli mamy walczyć ze smogiem, to musimy najpierw wiedzieć, z czym konkretnie mamy walczyć,
ile jest w mieście kopciuchów, ile pieców
innych rodzajów. Nie wiadomo jednak, jak
to ugryźć, bo brakuje narzędzi prawnych.
Ani prezydent, ani ja nie chcemy nikomu
na siłę wchodzić do mieszkania, a wiemy,
że na pewno spotkamy się z niechęcią
części mieszkańców. Wszyscy narzekają na

smog, ale jak po kontroli mówimy komuś,
że ma zły piec i w ten sposób przyczynia
się do większej emisji zanieczyszczeń,
to on już walczyć ze smogiem nie chce.
Oczywiście znacznie lepiej wygląda rozeznanie jeśli chodzi o budynki komunalne, będące własnością miasta. Prezydent
Bytomia zwrócił się np. do mieszkańców
budynków jednorodzinnych z pisemną
prośbą o przesłanie informacji o protokole
z ostatniego przeglądu kominiarskiego.
Podziałało; dziś kominiarze z Bytomia mają
po 30 zgłoszeń dziennie. Jestem przeciwnikiem nakazów. Jak się komuś coś wytłumaczy, przekona, to jest szansa, że on zmieni
swoje myślenie i postępowanie.
Rozmawiał Wacław Troszka
W dniach od 26 do 28 września w Rybniku
Stodołach miała się odbyć zorganizowana
przez śląskich kominiarzy III Ogólnopolska
Konferencja Kominiarska. Jednym z poruszanych tematów miała być współpraca
kominiarzy ze strażą pożarną.
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KĄPIELISKOWE PODSUMOWANIE LATA
16 września zamknięto Rudę – największe i najlepsze rybnickie kąpielisko
chętnie odwiedzane również przez mieszkańców ościennych miejscowości. Była czynna od 1 czerwca; w tym czasie obiekt odwiedziło 114 tys.
259 osób (+ dzieci do czwartego roku życia, które z Rudy korzystały za
darmo). Tego lata na szczęście tylko raz doszło do zanieczyszczenia biologicznego brodzika; żadnych innych przykrych zdarzeń nie odnotowano.
Przypomnijmy: frekwencyjny rekord padł w sobotę 15 czerwca – 5.982
sprzedane bilety. Nieco mniej osób (5.438 biletów) kąpało się tu w ostatnią niedzielę wakacji – 1 września. Na otwartym basenie w Chwałowicach
sprzedano minionego lata 6.237 biletów. W Kamieniu, gdzie w czerwcu
otwarto urządzone na nowo w niecce dawnego basenu kąpielisko naturalne z piaszczystą plażą, opaski uprawniające do korzystania z niego
wykupiły 20.334 osoby. Ile osób skorzystało z atrakcji Pniowca, oszacować
nie sposób, bo to kąpielisko darmowe.

ARCH. PRYW.

WACŁAW TROSZKA

NIE DAMY SOBIE ZABRAĆ PRZYSZŁOŚCI!
Make love not CO2! Natura to nie bzdura! Nie mamy planety B! Wybierz
EKO nie EGO! – z takim hasłami przyszli na rynek uczniowie rybnickich
szkół, by włączyć się do protestu w obronie klimatu, zorganizowanego 20 września przez młodzież w 139 państwach świata i 60 miastach
naszego kraju. – Katastrofa klimatyczna będzie dotyczyła głównie nas,
młodych. Gdyby nie tak niszczący wpływ poprzednich pokoleń na naszą planetę, nie musielibyśmy tutaj być i martwić się o naszą przyszłość.
Zmiany klimatu odczuwamy już teraz i nikt z tym nic nie robi lub robi
za mało. Będziemy wzywać polityków do działania, bo nie damy sobie
odebrać przyszłości – przekonywała Natalia Bochenek, jedna z organizatorek rybnickiego młodzieżowego strajku klimatycznego. – Dorośli
wystawiają wam oceny z zachowania. Jaką sami powinni otrzymać od
was za to, co robią z matką Ziemią? – pytał protestujących Zdzisław
Kuczma z Rybnickiego Alarmu Smogowego.
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KOROWÓD Z RYBAMI
Po raz czwarty przez centrum miasta przeszła
barwna parada ryb prowadzona przez kapelę
Rekiny z Nacyny. Okazją do wspólnej zabawy
był Dzień Herbu zorganizowany 21 września
w ramach Festiwalu z Ikrą. – Pracowałam nad tą
rybką około pięciu godzin. Na początku mi nie
wychodziło, ale bardzo cieszę się z efektu końcowego. Ulepiłam ją z masy solnej, czyli mąki, soli
i wody, i pomalowałam farbami – mówi Martyna
Szarecka z Niedobczyc, zwyciężczyni konkursu
na najpiękniejszą rybę uczestniczącą w paradzie.
Jej szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
z Zamysłowa – okazała się najlepsza w kategorii
grupowej, a doceniono ją nie za jedną konkretną, ale kilka różnorodnych ryb przygotowanych
specjalnie na konkurs. Paradę i festiwal zorganizowały wspólnie Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia i Dom Kultury w Boguszowicach,
przy wsparciu Teatru Ziemi Rybnickiej.
SABINA HORZELA-PISKULA

SABINA HORZELA-PISKULA

W fotograficznym skrócie

WYBRZEŻE ZDOBYTE
Czterech rowerzystów i jedno wyzwanie: przejechać polskie Wybrzeże – od Świnoujścia do Gdańska. Mariusz Urbanek na swoim trójkołowcu i jego
znajomi dopięli swego. – Za nami dziewięć dni
kręcenia i jeden dzień przerwy. Na trasie czasami
się rozdzielaliśmy, więc wskazania naszych liczników są różne. Najwięcej przejechał Mariusz – od
momentu, gdy w Świnoujściu wysiedliśmy z pociągu, pokonał w sumie 687 km! Zakładaliśmy, że
będzie ich zdecydowanie mniej, ale na tę liczbę
składają się też liczne objazdy, dzięki którym unikaliśmy przepraw przez piasek – podsumowują
rowerzyści i dodają, że na trasie spotykali się z wieloma wyrazami sympatii. – Wypytywano nas o cel
podróży, o pasję Mariusza i jego niezwykły rower
z trzema kołami – dodają.

W fotograficznym skrócie

ARCH. ORG.

DOMINIKA INGRAM-NOWACZYK

DZIEŃ ANIOŁA W KAMIENIU
Rekordowa liczba ponad 500 osób wzięła
udział w Dniu Anioła, plenerowej imprezie,
którą 19 września po raz siódmy zorganizowały Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia”
z Niedobczyc. Tym razem wolontariusze,
warsztatowicze, przedstawiciele samorządu
i instytucji zaprzyjaźnionych oraz współpracujących z niedobczyckimi WTZ spotkali się
na terenie ośrodka MOSiR-u w Kamieniu.
Wspólna zabawa miała konkretny cel: zwrócić
uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych,
umożliwić im wyjście z domu i przyjaznych
pomieszczeń warsztatów oraz włączenie ich
w organizację przedsięwzięcia. Były występy artystyczne, degustacje i, jak co roku, „bitwa” o prace wykonane w pracowniach WTZ.
W czasie licytacji pod młotek poszło dziewięć niebanalnych pamiątek; zebrano prawie
1.500 zł, które zostaną przeznaczone na potrzeby warsztatowiczów.

SZEŚĆDZIESIĄTKA „SZÓSTKI”
15 września 60-lecie swojej drużyny świętowali nad zalewem rybniccy wodniacy,
czyli byli i obecni druhowie 6. Harcerskiej
Drużyny Żeglarskiej. Najpierw na stanicy nad Zalewem Rybnickim odprawiono
mszę polową, później odbył się uroczysty
jubileuszowy apel, a potem rozpoczął się
świąteczny wodniacki piknik. Nie obyło się oczywiście bez wodnej defilady,
w trakcie której wodniacy pochwalili się
swoim nowym nabytkiem, zakupioną
z finansową pomocą miasta dwumasztową łodzią klasy „wielki trener” z efektownymi czerwonymi żaglami. Więcej o rybnickich wodniakach w jednym z kolejnych
wydań „GR”.

DOMINIKA INGRAM-NOWACZYK

UROLOGIA WCZORAJ I DZIŚ
W połowie września lekarze z oddziału urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 po raz trzeci zaprosili na
obchody Europejskiego Tygodnia Urologii. – Chcemy zwiększyć świadomość mieszkańców na temat chorób układu moczowo-płciowego, bo ciągle niewiele wiedzą o profilaktyce i wczesnej diagnostyce, która w przypadku stwierdzenia choroby
pozwala uzyskać lepsze efekty leczenia – mówi dr Andrzej Potyka, ordynator na oddziale urologii. W przyszpitalnej przychodni można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji urologicznych i badań poziomu PSA we krwi, czyli markera nowotworowego, pozwalającego wykryć wczesne stadium raka prostaty, a podczas dnia otwartego oddziału zobaczyć wystawę
eksponatów oraz fotografii dokumentujących historię szpitalnictwa w mieście. Była też okazja do przyjrzenia się z bliska
pracy rybnickich urologów, którzy w sali endoskopowej, przy użyciu nowoczesnego sprzętu, przeprowadzają kilkanaście
zabiegów dziennie. Urologiczny tydzień już tradycyjnie zakończył piknik „Uro-Gun” na strzelnicy sportowej w Paruszowcu.
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– Wspólnota
daje siłę –
mówi nowy
duszpasterz
akademicki
ks. Wojciech
Iwanecki
i zaprasza do
udziału
w spotkaniach organizowanych
przez DAR

Od września Duszpasterstwem Akademickim w Rybniku
opiekuje się ks. Wojciech Iwanecki. Nowy duszpasterz
przejął prowadzenie wspólnoty w szczególnym,
jubileuszowym czasie – w październiku odbędą się
obchody 50-lecia działalności DAR-u.

historia

Od kilku tygodni prowadzi ksiądz Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku. Jakie są pierwsze wrażenia?
Cieszę się, że tu jestem. Poznaję ludzi zaangażowanych
w DAR. Niedawno razem byliśmy w Rzymie, wspólne wyjazdy
to najlepsza integracja. Czuję się bardzo związany z Rybnikiem.
Chodziłem tu do szkoły muzycznej i do liceum „Powstańców”.
Tutaj są ważne miejsca mojej młodości i środowiska, w których wzrastałem, odkrywałem powołanie, przeżywałem wzloty, upadki, miłości. Blisko domu, bo pochodzę z Pszowa, i jak
w domu. Tutejsze duszpasterstwo akademickie ma swoją specyfikę, odmienną od większych ośrodków uniwersyteckich.
DAR ma charakter bardziej weekendowy – wtedy studenci są
obecni, wracają do swoich domów. Wokół DAR-u tworzy się
też szersza wspólnota, wykraczająca poza środowisko stricte
akademickie. W spotkaniach aktywnie uczestniczą małżonkowie, rodziny, osoby niebędące już studentami, szukające swojego miejsca w Kościele. Jesteśmy otwarci i wszystkich zapraszamy. Szczególnie chciałbym jednak dotrzeć do studentów
uczących się w Rybniku.
Jakie wydarzenia i spotkania odbędą się w roku akademickim?
25 października zapraszamy na jubileusz 50-lecia DAR-u, który
będziemy świętować w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Zaplanowaliśmy premierę musicalu na podstawie historii błogosławionego Piera Giorgia Frassatiego, lecz jego przekaz odnosi się
także do współczesnego życia studenckiego. Reżyseruje Paweł Kontny, za muzykę odpowiada Piotr Kotas i zespół Chwila
Nieuwagi, ja zaś jestem autorem scenariusza. Wstęp wolny. 27
października zapraszamy także do Kościółka Akademickiego

na uroczystą mszę św. z okazji jubileuszu. Poza tym działamy
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na naszej stronie
internetowej (www.dar.rybnik.pl): w tygodniu poranne msze
św. w kaplicy św. Edyty Stein w Kampusie, dyżury duszpasterskie, spotkania kręgu biblijnego, warsztaty filozoficzne,
piątkowe spotkania dla studentów, spotkania dla małżeństw,
wspólna modlitwa i adoracja, niedzielne msze w Kościółku
o godz. 11 i 20. W listopadzie planujemy kilkudniowy wyjazd
integracyjny. Zapraszam do kontaktu także osoby zainteresowane indywidualnymi rozmowami i spowiedzią.
Co jest dla księdza ważne w prowadzeniu duszpasterstwa?
Istotne w rozwoju duchowym jest poszerzanie wiedzy na temat wiary. Pozostawanie w wieku dwudziestu, trzydziestu lat
na etapie bierzmowania czy I komunii nie pozwala stać się
dojrzałym i świadomym chrześcijaninem, tak jak wiedza matematyczna z liceum to za mało, by skończyć politechnikę. Życie
przynosi wiele pytań i wyzwań – odpowiedzią nie powinny być
formuły czytane z kartki, tylko relacja z Bogiem, modlitwa, kontemplacja, sakramenty. Ważnym elementem jest także wspólnota, dająca niesamowitą siłę. Nie chcemy być anonimowi
w życiu religijnym. Duszpasterstwo akademickie to przełamuje:
poznajemy się, spędzamy razem czas i wspólnie się rozwijamy.
Rozmawiała Małgorzata Tytko

Rybnik je beautiful

WACŁAW TROSZKA

„Rybnik je piykny, jest piękny, is
beautiful” to tytuł najnowszej książki
Marka Szołtyska. W jego bogatym
dorobku to pierwsza książka
napisana w trzech językach – po
śląsku, po polsku i po angielsku.

Po ponad 20 latach Marek Szołtysek napisał kolejną książkę w całości poświęconą
historii i charakterowi Rybnika
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WACŁAW TROSZKA

Miasto młodości

Na język angielski tekst Szołtyska
przełożyła Maria Margońska, twórczyni
szkoły językowej Logmar i – jak podkreśla autor – może on z powodzeniem
znaleźć zastosowanie w czasie nauki języka angielskiego, zastępując klasyczne
podręcznikowe czytanki. Co ważne dla
potencjalnych czytelników, język śląski
Szołtysek zapisuje literami z polskiego
alfabetu, wyróżniając wytłuszczoną kursywą jedynie pochylone śląskie „o”.
– Po ponad 20 latach to moja druga
książka poświęcona Rybnikowi. W roku
1997 wydałem „Rybnik nasze gniazdo”,
a potem napisałem też pozycje poświęcone m.in. rybnickiemu zamkowi czy
kościołowi św. Antoniego. Ta książka to
właściwie mała encyklopedia o Rybniku, kompendium wiedzy również o jego
dzielnicach – mówi autor. Pierwsza część
książki jest poświęcona właśnie dzielnicom naszego miasta. Dla każdej Szołtysek

przygotował uproszczony, za to bardzo
czytelny plan dzielnicy z najważniejszymi
jej obiektami i ulicami. Tę część kończy kolorowanka z herbami wszystkich dzielnic.
Rozrysował je tak, by można je było wykorzystać, gdy potrzebny jest herb dzielnicy
np. do szkoły albo na baner reklamujący
dzielnicowy festyn.
Rozdziały poświęcone historii Rybnika
zawierają podstawową wiedzę o dziejach
naszego miasta. A rozdział ostatni pokazuje, jak według Szołtyska Rybnik będzie
wyglądać w roku 2100. – Na ile miałem
rację, będą mogli się przekonać tylko
najmłodsi dziś czytelnicy – mówi z uśmiechem Marek Szołtysek i dodaje: – Gdyby
rybniczanie wiedzieli o Rybniku tylko to,
co jest w tej książce, zamiast rozmawiać
o polityce, można by prowadzić naprawdę interesujące rozmowy. Jednostronicowe rozdziały są, jak to u Szołtyska, bogato
ilustrowane m.in. unikatowymi zdjęciami
archiwalnymi. Książka jest już do kupienia
w rybnickich księgarniach.
(WaT)

Kolejne pochówki ubogich
Zieleń Miejska planuje posadzić
jesienią cztery drzewa (głogi) w otoczeniu pomnika św. Jana Sarkandra,
który stoi na placu przed Starym Kościołem w samym centrum miasta.
Jako że jest to teren stanowiska archeologicznego, wojewódzki konserwator
zabytków nakazał przeprowadzenie
wcześniej badań archeologicznych.
W czasie trwających tydzień prac archeolodzy odsłonili trochę pochodzących ze średniowiecza i nowożytności
„skorupek” z naczyń ceramicznych,
pochodzące prawdopodobnie z XVIII
wieku okulary, szczątki kilku trumien,
ale przede wszystkim około 19 szczątkowych pochówków. Dopiero jednak
po przeprowadzeniu badań antropologicznych, które doprecyzują wiek,
płeć i okres, z którego pochodzą, okaże się, do ilu osób faktycznie należą
wykopane szczątki kości.
Jak wyjaśnia miejski konserwator
zabytków Aleksandra Frydrychowicz,
prawdopodobnie już we wczesnym
średniowieczu w miejscu tym znajdował się cmentarz, który otaczał
niewielki drewniany kościółek pw.
św. Jana. Wzmianki o nim pojawiają
się w źródłach historycznych, a jego
istnienie potwierdziły badania archeologiczne przeprowadzone w 2014 r.
Dzisiejsze czasy niosą wiele wyzwań
dla naszej psychiki. Żyjemy szybciej,
dłużej, inaczej. Doba współczesnego
człowieka to coraz mniej snu i coraz
więcej pracy. Nowy styl życia to
również nowe zagrożenia i problemy zdrowotne – w tym zaburzenia
psychosomatyczne.
Zaburzenia psychosomatyczne to
choroby i dolegliwości ciała, które mają
swoje źródło w długich i trudnych obciążeniach psychicznych. Zagadnienie
to było tematem konferencji „Ciało
i umysł. Interdyscyplinarne podejście
wobec zburzeń psychosomatycznych”,
zorganizowanej 11 września w Teatrze
Ziemi Rybnickiej przez rybnickie Stowarzyszenie na rzecz Psychoprofilaktyki i Promocji Zdrowa Psychicznego
„Validus”. – Trzeba coraz więcej mówić o zdrowiu psychicznym i dbaniu
o nie. Profilaktyka i edukacja są bardzo
potrzebne, bo w tym obszarze wciąż
jest wiele do zrobienia – mówiła Ewa
Koper-Zając, prezes stowarzyszenia Validus. Pierwszy krok to uświadomienie
sobie, jak poważne konsekwencje dla
naszego funkcjonowania ma nadmier-

– Kościółkiem, kaplicą św. Jana lub
– jak chcą niektórzy – małym szpitalikiem opiekowały się wdowy i samotne kobiety, tzw. babki, służące pomocą
i nieraz opieką pielęgnacyjną, głównie
mieszkankom Rybnika. Do pobliskiego szpitala brackiego przy ul. Rudzkiej
przyjmowano bowiem tylko mężczyzn, i to pracujących na kopalniach
i opłacających składki robotnicze. Na
cmentarzu tym chowano więc najuboższych mieszkańców miasta, często nawet bez trumny. Główny rybnicki cmentarz znajdował się wtedy przy
ówczesnym kościele parafialnym, na
tzw. górce przy ul. Gliwickiej (obecnie
Kościółek Akademicki) – mówi Aleksandra Frydrychowicz.
Gdy w roku 2014 prowadzono tu
poprzednie badania archeologiczne,
przy okazji budowy śródmiejskiego
deptaka, wykopano również wiele
kości pochodzących z dawnych pochówków, ale nie znaleziono żadnego
kompletnego szkieletu. Co ciekawe,
po przeprowadzeniu badań antropologicznych okazało się, że wydobyte
z ziemi kości należały do dużo większej liczby osób, niżby na to wskazywała ich ilość. Podobnie może być także i w tym przypadku, ale na wyniki
badań antropologicznych przyjdzie

Skutki stresu
ny stres. Niby oczywista sprawa, lecz
omawiana przez specjalistów na konkretnych przykładach ukazuje wagę
problemu. Psychiatra Marcin Urbański
mówił m.in. o negatywnych skutkach
zaburzenia proporcji między pracą i odpoczynkiem. Brak równowagi
w tym obszarze wywołuje nadmierne
obciążenia, które później „rezonują”
w niekorzystnym funkcjonowaniu
układu nerwowego, odpornościowego i hormonalnego. Że problem jest
poważny, wskazują statystyki: w krajach rozwiniętych 40 proc. osób cierpi
z powodu niepożądanych działań stresu, ok. 70-80 proc., wszystkich wizyt
u lekarzy osób w wieku produkcyjnym
jest spowodowanych dolegliwościami
związanymi ze stresem. Wśród skutków stresu znajdziemy m.in. zaburzenia emocjonalne (lęki, fobie, zespół
stresu pourazowego), zaburzenia snu,
otyłość, migreny, zaburzenia apetytu,
nadciśnienie tętnicze, astmę oskrze-

W czasie niedawnych prac archeologicznych
na placu przed
Starym Kościołem odnaleziono
kolejne pozostałości po dawnym
cmentarzu

WACŁAW TROSZKA

Badania archeologiczne przed Starym Kościołem

nam poczekać około pół roku. Później
wszystkie opracowane znaleziska,
oprócz kości (te znajdą się w tzw. ossarium na cmentarzu przy ul. Kotucza),
trafią do Muzeum w Wodzisławiu Śl.,
które, w przeciwieństwie do rybnickiego, posiada dział archeologii.
Dopiero doktor Juliusz Roger, przejęty losem kobiet pozbawionych fachowej opieki lekarskiej, zainicjował
wybudowanie szpitala dla kobiet
z prawdziwego zdarzenia. Udało się to
już po jego śmierci, gdy powstał odnawiany i modernizowany obecnie szpital przy ul. Klasztornej, nazywany do
dzisiaj Juliuszem. 23 lutego minęła 200.
rocznica urodzin dr. Juliusza Rogera.
(WaT)

lową, zapalne choroby jelita grubego,
uzależnienia itp. Osobną dziedziną
są tzw. dermatozy, czyli schorzenia,
w których współwystępują objawy dysfunkcji psychologicznych z określonymi objawami skórnymi lub chorobami
dermatologicznymi – szerzej na ten
temat prezentowała dermatolog i wenerolog Agata Branny-Cyran. Szczegółowo powiązania przeżywanego stresu
i trudności psychicznych z hormonami
przedstawił z kolei ginekolog i endokrynolog, dr n. med. Władysław Gaweł.
Funkcjonowanie ludzkiej psychiki i jej
wpływ na procesy zachodzące w ciele
człowieka omówiła natomiast psycholog i psychoterapeuta Zuzanna Korga.
Podsumowując, jedno jest pewne: znalezienie swojej własnej równowagi to
jedna z najważniejszych umiejętności
radzenia sobie ze stresem, pędem życia
i wyzwaniami codzienności. Trzeba też
nauczyć się odpoczywać. Może nawet
warto wpisać czas na relaks w grafik codziennych zajęć – i dbać o to, by miał
jak najwyższą jakość (najlepiej bez telefonu, telewizji czy internetu).
(m)
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5 września w czasie pierwszej powakacyjnej sesji Rybnickiej Rady Seniorów
przeprowadzono wybory nowego wiceprzewodniczącego. Funkcję tę objęła
Janina Freund, szefująca jednej z trzech branżowych komisji RRS do spraw
zdrowia, pomocy społecznej i ekologii. Tajne wybory były konsekwencją
zmian w RRS – 11 czerwca dotychczasowa wiceprzewodnicząca Stefania
Forreiter została przewodniczącą rady.

SABINA HORZELA-PISKULA

– Chcę zwracać uwagę na prozę życia
seniora, która dopada nas na każdym
kroku. Dlatego powinniśmy szukać różnych możliwości działania oraz stać się
głośni i słyszalni. Powinniśmy chcieć

Na stanowisko wiceprzewodniczącej
RRS Janina Freund została wybrana
jednogłośnie

Pan Leon – strażak ochotnik z Popielowa, który gasił wielki pożar lasu w
Rybnickiej Kuźni, pani Irena – magazynierka w czasach PRL-u, ale też pan
Alfred, który w dzieciństwie przeżył
wykolejenie się pociągu – dziesięcioro rybnickich seniorów opowiedziało
historie ze swego życia Agnieszce
Urbaś, psychoterapeutce i pasjonatce fotografii, która od ubiegłego roku
pracuje z podopiecznymi Dziennego
Domu Senior+ w Popielowie.
• Dzienny Dom Senior+ w Popielowie
(ul. Konarskiego 49) działa od grudnia
2015 roku
• Podopiecznymi placówki są osoby
w wieku 60+
• Dzienny Dom Senior+ zapewnia: posiłki, warsztaty zajęciowe i stałą opiekę
wykwalifikowanego personelu; prowadzi go fundacja Byle Do Wiosny
• Placówka czynna jest od poniedziałku
do piątku od 8.00 do 16.00
Aby skorzystać z usług DDS, należy
skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Rybniku (ul. Żużlowa 25),
tel. 32 43 99 317 lub z najbliższym Punktem Terenowym OPS-u.
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więcej, bo mamy do tego prawo – seniorów w naszym mieście jest wielu,
a będzie jeszcze więcej – powiedziała
po wyborze Janina Freund, emerytowana nauczycielka języka francuskiego,
związana na co dzień z rybnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, która chce
też współpracować z młodzieżą i walczyć ze smogiem. Była jedyną kandydatką, bo na kandydowanie nie zgodził
się Henryk Ryszka z Niedobczyc. Została
wybrana jednogłośnie przez dziesięcioro obecnych na sesji radnych seniorów.
W RRS Janina Freund zasiada od grudnia ubiegłego roku, gdy do pracy w RRS
wytypował ją prezydent miasta. Piotr
Kuczera wskazał też kolejnego radnego – Lecha Gęborskiego – by uzupełnić 15-osobowy skład rady, po tym, jak
w czerwcu z pracy w RRS zrezygnowała
Jolanta Groborz, poprzednia przewodnicząca. Nowy radny złoży ślubowanie
na sesji w listopadzie.
Po wyborze wiceprzewodniczącego
radni rozmawiali o wyjeździe do Lwowa na senioralną konferencję nauko-

wą i do czeskiej Karwiny na spotkanie
z tamtejszymi seniorami oraz do dwóch
domów opieki dla seniorów prowadzonych przez Śląskie Centrum Medyczne – w Rybniku przy ul. Wrębowej oraz
w Wodzisławiu Śl. Rada poparła też
starania mieszkańców Niedobczyc, by
nowe rondo, które powstało przy ul.
Wodzisławskiej i Hetmańskiej, otrzymało nazwę „Niedobczyce-Paryż” i by na
jego wyspie stanęła mała replika wieży
Eiffla. Jednogłośnie przyjęli też uchwałę
w sprawie darmowych szczepień przeciwko grypie dla rybnickich seniorów.
Rozmawiano również o konieczności
objęcia programem teleopieki (opaski medyczne) jak największej liczby
samotnie mieszkających osób starszych oraz o nowym comiesięcznym
cyklu spotkań z twórcami-seniorami
w Halo! Rybnik (kolejne 9 października
o godz. 14).
Tematy te przywołano również dwa
dni wcześniej, 3 września, w urzędzie
miasta, gdzie członkowie RRS spotkali
się z przedstawicielami rad dzielnic. –
Zależy nam na tym, by dzielnice pomogły nam dotrzeć do seniorów i miejsc im
przyjaznych. Chcemy współpracować
na rzecz mieszkańców-seniorów, bo
wspólnie możemy zrobić dużo więcej –
przekonywała przewodnicząca RRS Stefania Forreiter. W spotkaniu w magistracie wzięli udział przedstawiciele tylko

SABINA HORZELA-PISKULA

Z nową wiceprzewodniczącą

Zoom
na seniorów
Dla 22 podopiecznych popielowskiej
placówki Agnieszka Urbaś prowadzi
zajęcia z terapii wizerunkowej, którą
wykorzystywała już wcześniej, pracując
z osobami chorymi psychicznie. – Pokazywanie zdjęć i opowiadanie własnych,
nieraz trudnych historii przynosi ulgę,
zmniejsza cierpienie i zachęca do refleksji. Kiedy już nasi seniorzy otworzyli
się przede mną, opowiedzieli mi pełne
emocji historie, o których często nie
mówili nikomu – opowiada Agnieszka
Urbaś, która postanowiła spisać usłyszane historie, sfotografować swoich
bohaterów i przygotować wystawę. Nie
wszyscy podopieczni placówki zgodzili
się na udział w tym projekcie, dlatego zaprosiła do niego ośmioro innych
rybnickich seniorów. Tak powstała wystawa „Portret sugestywny – życiowa
lekcja”, którą po raz pierwszy zaprezentowano podczas czerwcowych dni
seniora, a ostatnio – 6 września w Halo!

– Najbardziej urzekła mnie opowieść pani
Danki – mówi Agnieszka Urbaś (z prawej)
o historii jednej z bohaterek wystawy „Portret sugestywny – życiowa lekcja”

Rybnik, gdzie spotkali się niektórzy bohaterowie projektu, m.in. pani Danka,
której trudne relacje z córką poruszą
z pewnością wiele matek. – Zdjęcia miały być jednolite – wyłącznie twarze, na
ciemnym tle, charakteryzującym jakąś
niepewność. Zależało mi na tym, by
czytający miał do czynienia z monologiem sportretowanej osoby – opowiada
autorka zdjęć, która w przyszłym roku
zamierza stworzyć kolejną senioralną
wystawę. 		
(S)

dziesięciu z 27 rybnickich dzielnic, wiceprezydent Piotr Masłowski i przewodniczący rady miasta Wojciech Kiljańczyk,
dyrektorzy Ośrodka Pomocy Społecznej
i Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających seniorów w naszym mieście. Goście otrzymali plakaty reklamujące Rybnicką Radę Seniorów i dowiedzieli się,
że chce ona działać na rzecz poprawy
bezpieczeństwa rybnickich seniorów,
współpracować z Młodzieżową Radą
Miasta Rybnika i Rybnicką Radą Kobiet
oraz zaangażować się w mające ruszyć
w przyszłym roku Senioralne Centrum
Telefoniczne w ramach projektu „Halo!
Aktywni 60+”. Kamil Jakubiak z Superfundacji, która przy ul. Orzeszkowej
prowadzi cieszący się dużym zainteresowaniem klub seniora, zapowiedział,
że fundacja zaprojektuje i sfinansuje wykonanie odblasków dla seniorów, o co
również zabiega RRS, i pomoże radzie
w opracowaniu internetowej mapy aktywności rybnickich seniorów. – Znajdą
się na niej wszystkie miejsca i instytucje, które w swojej ofercie mają coś dla
seniorów. Chcemy zebrać te informacje
w jednym miejscu – zapowiedział przedstawiciel Superfundacji.
(S)

MEDIACJE W HALO! RYBNIK

18 października, w ramach obchodów
Międzynarodowego Tygodnia Mediacji,
Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego DOGMA zaprasza do
Punktu Informacji Miejskiej Halo! Rybnik (ul. Sobieskiego). Od godz. 16 będzie można dowiedzieć się tam, czym
są mediacje, kto, w jakich sprawach
i gdzie może w nich uczestniczyć. Na
godz. 17 zaplanowano prelekcję dotyczącą tej pozasądowej formy rozwiązywania sporów. Co ważne, od 2020 roku,
w punktach pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego mediacje
będą nieodpłatne. Więcej na temat mediacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.mediacja.gov.pl.
(D)

FOR zaprasza
na PIWO

Lokalne media i ich
wpływ na miasto – to tytuł
kolejnego Panelu Interaktywnej Wymiany Opinii
(PIWO), czyli dyskusyjnego
spotkania, organizowanego cyklicznie, raz w miesiącu przez Forum Obywateli
Rybnika. Najbliższe odbędzie się w środę 9 października o godz. 18 w kawiarence Teatru Ziemi Rybnickiej.
Osoby zainteresowane dyskusją mile widziane. Wstęp
wolny!
(WaT)

Słoneczniki dla Najnajów

Organizowany przez Dom Kultury w Chwałowicach Festiwal Raj Najnaj
dla maluszków i ich rodziców nagrodzono w plebiscycie Słoneczniki portalu
CzasDzieci.pl (w kategorii język – rozwijanie u dziecka inteligencji językowej).
Chwałowicki festiwal otrzymał nagrodę przyznaną przez rodziców dla najbardziej rozwojowej inicjatywy dziecięcej, bo to rodzice najlepiej wiedzą, jak bawiły się dzieci na danych zajęciach i co z nich wyniosły. Gala wręczenia Słoneczników odbyła się 21 września w Filharmonii Śląskiej w Katowicach i wzięła w niej
udział dyrektor placówki i pomysłodawczyni letniej akademii malucha – Karina
Abrahamczyk-Zator.					
(S)

UTW zmienia siedzibę
– W ostatnim tygodniu września powinniśmy rozpocząć
przeprowadzkę – zapowiada Maria Białek, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku, mieszczącego się
dotąd przy ul. Sobieskiego 15 (w pasażu). Od października zrzeszająca 300 seniorów organizacja będzie miała
swoją siedzibę na terenie Kampusu.
W budynku A (najbliżej ulicy Rudzkiej), w którym mieści
się Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, będą się odbywać cotygodniowe darmowe wykłady o różnorodnej tematyce, adresowane do szerszego grona słuchaczy niż dotychczas. – Zapraszamy nie tylko seniorów, ale wszystkich
zainteresowanych danym wykładem. Rozmiar sali, w której
może zasiąść 120 osób, pozwala nam zaprosić większe grono słuchaczy, a jej zaplecze techniczne zapewnia komfort
prowadzenia i słuchania wykładów – zachęca Maria Białek.
Harmonogram wykładów o różnorodnej tematyce – od
kultury, przez prawo i historię, po medycynę – został już
ustalony do końca tego roku (szczegóły obok). Rybnicki
Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie również korzystać
z pomieszczeń w budynku C w Kampusie (zajmowanym
kiedyś przez Uniwersytet Śląski): z sali na I piętrze, w której
będą się odbywać zajęcia językowe studentów-seniorów,
oraz z pomieszczenia świetlicowego w suterenie wyposażonego w zaplecze kuchenne. Nowy rok akademicki słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurują 3 października w Kampusie.
(S)
PROGRAM WYKŁADÓW – Kampus budynek A przy
ul. Rudzkiej 13 (sala 102), godz. 11.00, wstęp wolny

Data

Temat
Unia Europejska wobec
aktualnych wyzwań

Wykładowca
Marek Krząkała –
poseł na Sejm RP

10.10.2019

Czym jest Śląsk?

dr Bogdan Kloch

16.10.2019

Stany nagłe w okulistyce

26.09.2019

17.10.2019
24.10.2019

31.10.2019

Życiodajna i niebezpieczna
woda
Twórczość Aleksandra
Gierymskiego
Samorząd terytorialny w
polskim systemie prawnym na przykładzie miasta
Rybnika

dr med. Aniela
Kempińska
mgr inż. Zdzisław
Mencel
mgr Helena Kisielewska
mgr Zbigniew
Lubszczyk

6.11.2019

Zioła poprawiające zdrowie lek. med. Krzyszw wieku senioralnym
tof Błecha

7.11.2019

Pomiędzy powstaniami
1919-1920

14.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
5.12.2019
12.12.2019
19.12.2019

dr Bogdan Kloch

prof. Maria Warchoł-Sobiesiak
mgr Helena KisiePędzlem po mapie
lewska
mgr inż. Andrzej
Moje potyczki z prehistorią
Kapłanek
Seniorzy i młodzi – razem
prof. Katarzyna
czy osobno
Olbrycht
Wspomnienia z podróży do mgr inż. Maria
Nowej Zelandii
Krzemień
Audiobook, e-book i trady- mgr Stanisława
cyjna książka
Adamek
Muzyka polska – część IV
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Wrześniowe historie

Dr Bogdan Kloch przypomniał o dwóch książkach dotyczących
historii sprzed 80 lat – „Rybnik i powiat rybnicki
w okresie II wojny światowej” i „Ziemia rybnicko-wodzisławska
i jej mieszkańcy w wojnie obronnej 1939 roku”

w stronę dzisiejszej ul. Hallera, na co zareagowała osłaniająca pojazd piechota zmotoryzowana. Zastrzelono tam wtedy
stojącego w oknie pana Kupczaka, Wielkopolanina, który
jednak nie angażował się w działania polityczne; najprawdopodobniej był przypadkową ofiarą – opowiadał dyrektor
muzeum 7 września w Halo! Rybnik. W wyniku walk śmierć
poniosło 17 polskich żołnierzy oraz około 10 cywilów. Bogdan Kloch mówił też o różnych reakcjach mieszkańców na
wjazd wojsk niemieckich do miasta, sile strony niemieckiej,
przestrzeleniu rozety kościoła św. Antoniego, splądrowaniu
urzędu podatkowego i ewakuacji części ludności polskiej,
w tym burmistrza miasta Władysława Webera, który do końca wojny mieszkał w Warszawie. Bogdan Kloch zaprosił też
uczestników drugiego ze spotkań (7 września) do muzeum,
gdzie prezentowana jest mobilna ekspozycja edukacyjna
„Wojny rybniczan”, poświęcona losom Rybnika i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej. Najbardziej wytrwali
uczestnicy sobotniego spaceru, którzy nie przestraszyli się
obficie padającego deszczu, doszli z Bogdanem Klochem
w rejon odkrytego niedawno schronu bojowego na Nowinach. Kolejny spacer zaplanowano na 6 października.
(S)

SABINA HORZELA-PISKULA

historia

1 września 1939 roku o godz. 4.45 oddziały hitlerowskiej
5. Dywizji Pancernej ruszyły na Rybnik. Przed godz. 6.00
Gerard Kuczera z Piasków odebrał na dworcu kolejowym
przesyłkę prasy i rozpoczął jej rozwożenie, ale swojej
pracy nie dokończył. Kanonada i zbliżający się do miasta
ostrzał przestraszyły również uczestników pierwszopiątkowego nabożeństwa odprawianego przez księdza
Tomasza Reginka. Te i inne ciekawe historie sprzed 80 lat
opowiedział dr Bogdan Kloch, dyrektor rybnickiego muzeum, podczas dwóch spotkań (1 i 7 września) zorganizowanych przez Halo! Rybnik.
We wczesnych godzinach rannych 1 września około 200
niemieckich pojazdów pancernych dotarło na przedmieścia
Rybnika i rozpoczęło natarcie, posuwając się w stronę centrum wzdłuż ulic: Zebrzydowickiej, Raciborskiej i Rudzkiej.
Główny atak wojsk niemieckich spadł na 1 kompanię kpt.
Jana Kotucza w rejonie Maroka i Wawoka. Pomimo strat
polscy żołnierze powstrzymali atak od strony Orzepowic
i Zebrzydowic. Niestety, wszystko wskazuje na to, że doszło
też do zdrady. Bogdan Kloch opowiedział, jak w tym samym
czasie część kompanii Obrony Narodowej „Rybnik” pod dowództwem Waltera Wolnego mająca bronić szosy raciborskiej opuściła swoje pozycje, przeszła na stronę niemiecką
i prawdopodobnie zlikwidowała patrol saperski, mający wysadzić wiadukt kolejowy nad Zebrzydowicką, którego gruzy
miały stanowić zaporę przeciwpancerną. Akcja ta otworzyła
agresorowi drogę do centrum miasta. Po godz. 8.00 hitlerowcy mieli dotrzeć na rybnicki rynek. Godzinę później dowodzący obroną Rybnika mjr Władysław Mażewski wydał
rozkaz i wojsko polskie wycofało się z miasta. – Jest kłopot
z wykazaniem strat zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Jedną z ofiar miał być działacz narodowy z Orzepowic, zadenuncjowany i zastrzelony przed godziną 7.00. Kolejną Piotr Kupczak. Z bramy kamienicy przy ul. Wodzisławskiej
ktoś strzelał do niemieckiego czołgu, kierującego się

Po wystawie oprowadził bydgoszczanin Jerzy
Lelwic, którego krajan Marian Rejewski, matematyk
i kryptolog, w roku 1932 złamał szyfr Enigmy

– To opowieść o szyfrach i ich łamaniu, o rywalizacji między sojusznikami, ale też o szukaniu bezprecedensowych
sposobów na wyrwanie przeciwnikowi tajemnic – mówi
dr Ewa Kulik z rybnickiego muzeum o wystawie „Enigma.
Odszyfrować zwycięstwo”, którą otwarto tam 11 września.
Gościem wernisażu był Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, który zajmująco opowiedział o wkładzie polskich matematyków w złamanie szyfrów Enigmy
– niemieckiej maszyny szyfrującej. – Jesienią 1932 roku
Marian Rejewski w ciągu zaledwie trzech miesięcy złamał
jeden z najdoskonalszych systemów kryptologicznych. Można go ustawić obok dwóch innych słynnych kryptologów
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Rozszyfrować tajemnicę
– Amerykanina Williama Friedmana, który złamał japoński
szyfr purpurowy, i Szweda Arne Beurlinga, odpowiedzialnego za złamanie szyfrów niemieckiego tajnego dalekopisu
– mówił Lelwic. Zwrócił też uwagę na znaczenie spotkania
z lipca 1939 roku, w czasie którego Polacy podzielili się swoimi kryptologicznymi osiągnięciami ze służbami specjalnymi
Francji i Wielkiej Brytanii. To właśnie Brytyjczycy w ciągu kilku lat wojny rozwinęli matematyczne podstawy opracowane przed wojną przez Polaków. – Historycy są zgodni, że ich
sukces przyczynił się do skrócenia II wojny światowej o dwa
lata i ocalenia wielu potencjalnych ofiar tego konfliktu. Gdyby wojna w Europie potrwała kilka miesięcy dłużej, na Berlin
i inne miasta Niemiec spadłyby zapewne pierwsze bomby
jądrowe – stwierdził Lelwic, który opowiedział uczestnikom
wernisażu o działaniu Enigmy, wojennych i powojennych
losach Rejewskiego i jego kolegów Jerzego Różyckiego
i Henryka Zygalskiego. Oprowadził też po wystawie przygotowanej przez samorząd województwa wielkopolskiego,
którą w ratuszu można oglądać do 26 stycznia. Towarzyszy
jej przygotowana przez rybnickie muzeum mobilna ekspozycja „Wojny rybniczan” poświęcona losom Rybnika i mieszkańców w czasie II wojny światowej.
(S)

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

RYBNICKA
PIELGRZYMKA

Wojna to nie gra

NA ODPUST DO PSZOWA

Oficerski mundur 90-letniego Józefa Tkocza z Chwałowic trafił do pracowni historycznej w IV LO. Na zdjęciu oprócz darczyńcy również dr Jan Krajczok, Małgorzata
Wróbel i Małgorzata Krajczok (z prawej)

Zaangażowana w działalność Szarych
Szeregów, konspiracyjnej organizacji powstańczej i ZWZ/AK – rodzina Tkoczów
to w Chwałowicach rodzina symbol;
synonim patriotyzmu. Już na początku
wojny w swoim domu ukryli dokumentację harcerską i część księgozbioru biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych.
Potem w piwnicznym bunkrze ukrywali
partyzantów, dokonywali nasłuchu radiowego i drukowali tajne pismo „Zryw”,
redagowane przez Alfreda, Alojzego
i Ryszarda, czyli starszych braci Józefa
Tkocza, harcerza, który miał 10 lat gdy
wybuchła wojna. – Alfred, nauczyciel,
zakochał się w Annie Stefek, która przed
wojną mieszkała w budynku naprzeciwko naszego liceum. Kiedy Anka trafiła do
Auschwitz, chciał ją odbić, ale nie dał rady.
Został złapany rok później. Oboje zginęli w obozie, być może wzięli tajny ślub,
ale nie potrafimy tego potwierdzić. Ich
przyjaciel Paweł Kożdoń też trafił do Auschwitz, gdzie zabito mu matkę i ojca, ale
udało mu się uciec. Przez pół roku ukrywał się i zdobywał broń. Podczas jednej
z takich akcji został zastrzelony – opowiadał o dramatach wojny dr Jan Krajczok,
polonista w IV LO i pasjonat lokalnej
historii, który wspólnie z siostrą Małgorzatą Krajczok pisze historię Chwałowic.
To właśnie on zaprosił do liceum Józefa
Tkocza, którego ojciec Jan, uczestnik powstań śląskich, zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, matka
Maria i 22-letnia siostra Jadwiga w obozie
Ravensbrück, bracia Alfred i Alojzy w Auschwitz, a 28-letni Ryszard został powie-

szony w Tychach. Do Ravensbrück trafiła
też jego siostra Klara, której jednak udało
się przeżyć obóz i z Czerwonym Krzyżem dotrzeć do Szwecji, gdzie założyła
rodzinę; zmarła w 1996 roku. Przeżyło
też troje najmłodszych dzieci Tkoczów
– Kazimierz, który ukrywał się aż do zakończenia wojny, Łucja Tkocz-Morgała,
która w czasie wojny pracowała u rolnika
w Żorach, a potem brała czynny udział
w odradzaniu się harcerstwa w Chwałowicach, oraz właśnie Józef Tkocz,
również zaangażowany w działalność
konspiracyjną, a po wojnie – pracownik
kopalni Chwałowice. 2 września spotkał
się z licealistami i podarował szkole swój
oficerski mundur. – Nie chciałbym, żeby
skończył gdzieś na śmietniku – mówił
z troską 90-letni dziś Józef Tkocz, którego mundur trafił do szkolnej pracowni
historycznej. Chwałowiczanin wspólnie
z licealistami przeszedł też do parku naprzeciw domu kultury, pod krzyż upamiętniający jego rodzinę. – Chcieliśmy
w wyjątkowy sposób uczcić dzień sprzed
80 lat, w którym zawalił się świat. Dlatego tak ważne było dla nas, abyśmy przeszli pod ten krzyż, który nasza młodzież
często mija, nie zastanawiając się pewnie nad tym, komu jest poświęcony –
mówi dyrektor IV LO Małgorzata Wróbel.
– Zwykle życzę dziatwie szkolnej „nigdy
więcej wojny”, ale oni tego nie rozumieją. Jakiś nastolatek powiedział mi kiedyś:
„Wy mieliście fajnie, bo żyliście w czasie
wojny”, bo dzisiaj wojna kojarzy się młodym tylko z grą w komputerze – kwituje
Józef Tkocz.
(S)

Najbardziej znane jest rybnickie pielgrzymowanie do Częstochowy na Jasną Górę na początku
sierpnia. Do przejścia jest 115 km
i tradycja tych ponci jest stosunkowo młoda, bo trwa od 1946 roku.
O wiele starsza jest tzw. ślubowana pielgrzymka rybniczan do
kościoła Opatrzności Bożej w Jastrzębiu Górnym, gdzie do przejścia jest 20 km. Ślubowano ją już
w 1765 roku. Odbywa się każdego
roku w lipcu, w szóstą niedzielę po
Zielonych Świątkach. Natomiast
potencjalnie najstarszą rybnicką
poncią może być ślubowana pielgrzymka do obrazu Marki Boskiej
Uśmiechniętej w Pszowie. Może
ona sięgać nawet lat 30. XVIII
wieku. Niestety nie wiemy jednak
dokładnie, od kiedy ta tradycja
w Rybniku trwa. Z bardzo dużym
marginesem ostrożności jej początki można wyznaczyć gdzieś
pomiędzy rokiem 1730 a 1850. Do
przejścia jest 14 km, a pielgrzymka organizowana jest zawsze na
odpust Narodzenia NMP, czyli 8
września, czyli na urodziny Matki
Boskiej. W tym roku pielgrzymka
wyruszyła z Rybnika spod kościoła Matki Boskiej Bolesnej w sobotę
7 września o godz. 6.30. Na miejscu wszystko skończyło się około
godz. 15. Dawniej rybniczanie spali w Pszowie i świętowali jeszcze
drugiego dnia niedzielny odpust.
Dzisiaj wraca się w sobotnie popołudnie do domu. Jedynie nieliczni
z 50 tegorocznych pielgrzymów
pozostali tam na dzień następny.
Marek Szołtysek
MAREK SZOŁTYSEK

SABINA HORZELA-PISKULA

– Pakowałem na wózek, co się dało. Mieliśmy się ewakuować, ale odeszliśmy
ledwo 100 metrów i zawróciliśmy, gdy zobaczyliśmy uciekające wojsko. Jeden
z polskich żołnierzy został ranny na ul. Świerklańskiej. Dwie moje siostry
i Anna Stefek, które były harcerkami, wzięły go do nas, żeby go opatrzyć, ale
sąsiedzi donieśli Niemcom, przyjechało wojsko i go zabrało – opowiada Józef
Tkocz z Chwałowic. 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w której stracił
prawie całą rodzinę, wspominał w gronie chwałowickich licealistów z IV LO.

Wrześniowa, ślubowana pielgrzymka rybniczan do Pszowa

21

Czerwone światło dla zielonych szkół

edukacja

Powodów jest kilka, decyzja jedna. – Rybnickie podstawówki nie będą już
organizować tzw. zielonych szkół. W przypadku klas, które przed rokiem
rozpoczęły już zbiórkę środków na ten cel, ostateczną decyzję o wyjeździe
pozostawiliśmy dyrektorom szkół – mówi Katarzyna Fojcik, naczelnik wydziału
edukacji rybnickiego magistratu.
Rezygnacja z zielonych szkół to pokłoco oczywiście w żaden sposób nie finansie wiosennego strajku nauczycieli oraz
sowało faktycznej liczby przepracowaefekt przepisów kodeksu pracy, dotycząnych godzin, jakie nauczyciele przeznacych czasu pracy nauczycieli. – Żeby zaczali na opiekę nad uczniami; na tego
pewnić dzieciom odpowiednią opiekę,
typu wyjeździe sprawują ją praktycznie
na zielone szkoły musiałoby wyjeżdżać
stale. – Zapis, o którym mowa, nadal
kilkoro nauczycieli, bo nikt nie może być
obowiązuje w naszym regulaminie tylko
w pracy przez 24 godziny, na dodatek
dlatego, że nie został jeszcze podważony
przez dwa tygodnie. Przynajmniej jeden
przez nadzór prawny wojewody. Przy
nauczyciel powinien pilnować dzieci
następnej zmianie uchwały najprawdow nocy i odpoczywać następnego dnia.
podobniej nie uda się już go utrzymać,
Dotychczas na zielone szkoły wyjeżdżaco zresztą potwierdzają przykłady około dwóch nauczycieli, ale teraz jest to
licznych gmin – wyjaśnia naczelnik wyjuż niemożliwe – tłumaczy Katarzyna
działu edukacji. Katarzyna Fojcik przypoFojcik. Zgodnie z regulaminem wynamina też o strajku nauczycieli, podczas
grodzeń, Rybnik płacił nauczycielom za
którego wiele mówiło się o ich czasie
zieloną szkołę równowartość 15 godzin
pracy. Nauczyciele podkreślali wówczas,
ponadwymiarowych za tydzień pobytu,
że wypomina się im osiemnastogodzinny

Studio z budżetu

SABINA HORZELA-PISKULA

Nagrali już krótką audycję radiową na temat drogi, jaką pokonali od pomysłu
do realizacji studia nagraniowego, oraz piosenkę Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy” – licealiści z I LO Powstańców Śląskich przetestowali
nowe studio „Tu Powstaje(MY)” już kilka dni przed jego oficjalnym otwarciem,
które odbyło się 12 września.
Pół roku wcześniej I LO wygrało
budżetu partycypacyjnego. Krzysztof
drugą edycję szkolnego budżetu parLenard z profesjonalnego studia nagrań
tycypacyjnego i za kwotę 10 tys. zł
No Fear Records w Zamysłowie służył
stworzyło w szkole studio nagraniowe.
młodzieży fachową pomocą. Szkoła
– Powiedziałam młodzieży, że pieniądze,
pracuje teraz nad opracowaniem rejak w powiedzeniu, leżą na ulicy; wystargulaminu, który pozwoli korzystać ze
czy się po nie schylić – mówi nauczyciel
studia nie tylko uczniom, ale wszystkim
przedsiębiorczości Sabina Kotyrba, która
zainteresowanym (szczegóły wkrótce na
zachęciła młodych ludzi do opracowania
stronie internetowej szkoły). – Planów
projektu i zgłoszenia go do międzyszkolmamy wiele – chcemy nagrywać audycje
nego konkursu. – Studio powstało po to,
i audiobooki, a także publikować nasze
by pomóc nam przełamywać lęki i tremę,
audycje na szkolnym kanale na YouTuspełniać marzenia i nieprzerwanie się
be. Zależy nam również na współpracy
rozwijać – mówiła Klaudia Kulesza, przez fundacjami charytatywnymi, by audiowodnicząca samorządu uczniowskiego
booki z bajkami przekazywać dzieciom
I LO podczas oficjalnego otwarcia studia,
i małym pacjentom. Studio udostępnimy
w którym wziął udział wiceprezydent
też naszym muzykom, chórzystom i abRybnika Wojciech Świerkosz, dyrektor
solwentom oraz wszystkim, którzy będą
I LO Tadeusz Chrószcz i Katarzyna Korchcieli z niego skorzystać – zapowiada
ba, opiekunka Młodzieżowej Rady MiaKlaudia Kulesza.
sta Rybnika, pomysłodawcy szkolnego
(S)
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Studio nagraniowe w I LO
„Powstańców”
to dla młodzieży
powód do dumy

tydzień pracy, tymczasem podczas zielonych szkół czy kilkudniowych wycieczek pracują po 24 godziny na dobę.
Również związki zawodowe wskazywały,
że taka opieka wykracza poza normalne
obowiązki nauczycieli i rybniccy związkowcy zwracali na to uwagę dyrektorom naszych szkół. Wydział edukacji nie
prowadzi rejestru, więc nie wiadomo,
ile placówek ostatecznie zdecydowało się na organizację zaliczkowanych
wcześniej zielonych szkół. Wiadomo za
to jedno: – Wydział edukacji nie zabronił szkołom organizacji kilkudniowych
wycieczek szkolnych – podkreśla naczelniczka. – Prosiliśmy tylko o zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki oraz
o to, by wycieczki miały uzasadnienie
dydaktyczne i by odbywały się od poniedziałku do piątku, nie obejmując sobót
i niedziel, bo wtedy właśnie pojawia się
problem wynagradzania nauczycieli –
tłumaczy Katarzyna Fojcik.
(S)

Uczniowie
w liczbach
W Rybniku w różnych typach placówek prowadzonych przez miasto
nowy rok szkolny rozpoczęło 21.958
dzieci i młodzieży, czyli o ponad 360
więcej niż we wrześniu poprzedniego roku.
Najwięcej (10.318) młodych ludzi
uczy się w 34 miejskich podstawówkach. 2 września po raz pierwszy mury
rybnickich szkół podstawowych przekroczyło 1.289 pierwszoklasistów,
czyli dokładnie tyle samo, co przed
rokiem. Zdecydowanie więcej jest
za to uczniów w szkołach średnich,
w których prym wiodą pierwszoklasiści,
co jest efektem podwójnego naboru.
W pięciu liceach ogólnokształcących
(jedno specjalne) uczy się w sumie
2.327 licealistów, a w pięciu technikach – 3.539 uczniów. Więcej niż przed
rokiem jest też nauczycieli – od września w miejskich placówkach oświatowych zatrudnionych jest 2680 osób
(poprzednio 2574); najwięcej jest nauczycieli dyplomowanych. – Większość
osób, które chciały pracować, pracują,
choć nie obyło się bez przenosin do innych placówek – aż 83 nauczycieli musiało zmienić miejsce pracy, co w takiej
skali nie zdarzyło się nigdy wcześniej –
podsumowuje Tadeusz Bonk z rybnickiego wydziału edukacji.
(S)

Edukacja z nadwyżką
– Rozpoczęliśmy trzeci tydzień nauki i całkiem dobrze sobie radzimy, choć
to potężna szkoła – mówi Piotr Tokarz, dyrektor rybnickiego Zespołu Szkół
Technicznych, największej placówki na Śląsku, a kto wie, czy nie w Polsce.
Od września w popularnym Tyglu uczy się 1340 osób. Ponad 550 z nich to
pierwszoklasiści z podwójnego rocznika, czyli absolwenci zreformowanych,
znów ośmioklasowych podstawówek i ostatnich zlikwidowanych gimnazjów.

W Zespole Szkół Technicznych, czyli
w popularnym Tyglu, uczy się 1340
uczniów. Jest tłoczniej, ale na korytarzach nie trzeba było wprowadzać ruchu jednokierunkowego

– Jedynie trzy lekcje w tygodniu kończą się o 16.40 – mówi Małgorzata Wróbel, dyrektorka IV LO w Chwałowicach.
Od września uczy się tam 431 uczniów,
w tym aż 209 pierwszoklasistów. – Dotąd mieliśmy cztery pierwsze klasy, teraz mamy ich siedem, a rzesza uczniów
powiększyła się o 90 osób. Nie zdecydowałam się na osiem klas, bo starałam
się realnie oszacować nasze możliwości – szkoła nie jest duża i nie chciałam
zbytniego przeciążenia – wyjaśnia dyrektorka. W IV LO przybyło też sześcioro nowych nauczycieli. – Z wyjątkiem
jednej osoby to nauczyciele, którzy
uczyli dotąd w zlikwidowanych gimnazjach. Generalnie nauczycieli brakuje; najdłużej szukałam psychologa
– mówi Małgorzata Wróbel. O 15 osób
wzmocniła się też kadra I LO im. Powstańców Śląskich, która liczy dziś
ponad 70 nauczycieli. – Udało się nam
tak ułożyć plan, że ostatnia lekcja kończy się o 15.55, czyli identycznie jak
w roku ubiegłym. Frekwencja uczniów
jest na razie niemal stuprocentowa,
więc to najtrudLICZBA PIERWSZOKLASISTÓW / KLAS PIERWSZYCH /
niejszy
okres,
ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW W KLASACH PIERWSZYCH
a mieścimy się
I
LO im. Powstańców Śląskich: 390/14/28
bez
problemu,
bo budynek jest
II LO im. Frycza Modrzewskiego: 354/12/30
spory – ocenia TaIV LO im. Mikołaja Kopernika: 209/7/30
deusz Chrószcz,
Zespół Szkół Budowlanych: 279/10/28
dyrektor I LO,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych: 359/12/30
w którym uczy
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych: 445/15/30
się ponad 700
Zespół Szkół Technicznych: 558/20/28
uczniów; prawie

Zespół Szkół nr 3: 252/11/23
Zespół Szkół nr 5: 61/2/30

WACŁAW TROSZKA

– W ubiegłym roku mieliśmy
w szkole 1065 uczniów, teraz – 1340.
Mamy w sumie 50 klas, w tym aż 20
pierwszych. Wzrosła też kadra – ze
121 do 153 nauczycieli. Są wśród nich
tzw. specjaliści, emeryci, osoby tuż po
studiach oraz nauczyciele ze zlikwidowanych gimnazjów – wylicza Piotr
Tokarz z ZST, jednej z dwóch najbardziej obleganych w czasie rekrutacji
placówek. Ostatecznie od września
w Tyglu uczy się aż 558 pierwszaków,
najwięcej w mieście. Szkoła nie jest
z gumy, ale – jak uspokaja dyrektor –
na korytarzach nie trzeba było wprowadzać ruchu jednokierunkowego.
Lekcje najpóźniej kończą się tam
o godz. 20.20. – Późno, ale tak było
już przed rokiem i dwa lata temu
– wyjaśnia dyrektor. Dotyczy to
uczniów kształcących się w zawodzie
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i w głównej mierze
wynika z dyspozycyjności nauczyciela-specjalisty, który przychodzi do
szkoły tylko na te zajęcia po dniówce w swoim przedsiębiorstwie. – Nie
miałem sygnałów, by tak późna pora
uniemożliwiła uczniom korzystanie
z zajęć pozalekcyjnych czy korepetycji. W szkole odbyły się już wywiadówki i nikt z rodziców nie zgłaszał
dyrekcji uwag w tej sprawie – mówi
Piotr Tokarz. Pewnie dlatego, że taki
stan rzeczy nie jest w szkole niczym
nowym i nie będzie trwał długo, bo
tylko do końca pierwszego półrocza.

400 z nich to pierwszoklasiści. W ubiegłym roku było tam 7 klas pierwszych,
teraz jest ich 14.
– 17.45 to godzina, w której najpóźniej
kończą się u nas lekcje. Gdybym zdecydował się na pełny nabór do 14 oddziałów, zajęcia musiałyby trwać znacznie
dłużej – mówi Marek Holona, dyrektor
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, w którym uczy się 807 uczniów.
Od września w 12 klasach pierwszych
naukę rozpoczęło 359 osób, na tyle dużo,
że uroczyste ślubowanie pierwszaków
odbyło się w trzech turach. Dyrektor cieszy się, że szybciej niż przed rokiem, udało mu się skompletować kadrę nauczycieli, która liczy dziś 61 osób. – Mamy
więcej nauczycieli dochodzących i tzw.
specjalistów z firm współpracujących ze
szkołą, którzy wprawdzie nie posiadają
uprawnień pedagogicznych, ale są zatrudniani zgodnie z przepisami, z korzyścią dla uczniów. Gdyby nie ta „furtka”,
nawet nie wyobrażam sobie, jak by to
było – mówi dyrektor Mechanika i zwraca uwagę na przyszłoroczną sytuację
zdublowanego rocznika i kłopot z nauczycielami przedmiotów zawodowych.
– Trzeba będzie się nieźle natrudzić,
by znaleźć chętnych do pracy.
W prowadzonych przez miasto liceach, technikach i szkołach branżowych
od września uczy się 2949 pierwszoklasistów.
(S)
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Tragedia Górnośląska na scenie

NUTA RENESANSU
24 młodych ludzi z pracowni Walor
działającej w Młodzieżowym Domu
Kultury wzięło udział w 8. plenerze artystycznym „W bieli, kremie
i błękicie z nutą renesansu w tle”.
Grupa pod kierunkiem Iwony Dragi
i Ewy Tomas-Modlich spędziła czas
w
Baranowie
Sandomierskim
w województwie podkarpackim,
u wrót renesansowego zamku, który stał się inspiracją dla rysunków,
kolaży, rzeźb i prac malarskich. Młodzi ludzie zwiedzili również zamek
w Łańcucie.

Realizm zastąpili symbolem, a dosłowność metaforą. Efekt? – Teraz to prawdziwy spektakl teatralny – mówi reżyserka Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
o nowej wersji przedstawienia „Jo był ukradziony”. Po raz pierwszy rybniczanie
zobaczyli je dwa lata temu w plenerze kopalni Ignacy. We wrześniu Teatr Safo
z Rydułtowskiego Centrum Kultury pokazał w Teatrze Ziemi Rybnickiej jego
nową wersję. I otrzymał owację na stojąco.

KREATYWNY WERNISAŻ
15 września w Młodzieżowym Domu
Kultury odbył się wernisaż poplenerowej wystawy „Alpejska paleta
słońca”, dokumentującej działania
i efekty 23. letniego pleneru pracowni plastycznej Creatio, prowadzonej w MDK-u przez Aldonę
Kaczmarczyk-Kołucką. Uczestnicy
wernisażu – młodzież, ich rodziny,
znajomi i przyjaciele pracowni –
obejrzeli prezentację multimedialną
i film oraz prace plastyczne i graficzne powstałe w trakcie pleneru w Słowenii. Tego lata młodzież z pracowni
Creatio uczestniczyła też w plenerze
na greckiej wyspie Korfu. Jego efekty pokazane zostaną na wystawie
w MDK-u 3 listopada.
SERIALOVE DNI NIEDOBCZYC
Wyśmienicie bawili się uczestnicy
drugiej edycji Dni Niedobczyc, które
14 i 15 września zorganizował działający w tej dzielnicy dom kultury.
Na scenie w parku Czempiela wystąpiła m.in. Magda Steczkowska, prezentując utwory ze swej najnowszej
płyty „Serialove”, na której znalazły
się piosenki z kultowych polskich
seriali. Artystce towarzyszyła Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, która
już niejednokrotnie koncertowała
z uznanymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej.
FESTIWAL W OBIEKTYWIE
„Off Festival Katowice” to nie tylko
tytuł muzycznej imprezy, ale też
wystawy Anety i Macieja Kaników,
którą do końca września można
oglądać w galerii Smolna, przy
ul. Reymonta 69 (budynek SP nr 34).
– Fotografia koncertowa daje nam
wiele radości i umożliwia połączenie muzycznej i fotograficznej pasji.
Rzecz nie tylko w tym, aby zdjęciami
opowiedzieć historię muzycznego
wydarzenia, ale przede wszystkim
by pokazać emocje zarówno artystów, jak i publiczności – opowiadają małżonkowie, którzy na co dzień
związani są z Jastrzębskim Klubem
Fotograficznym „Niezależni”.
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Temat i tytuł spektaklu zaczerpnięto z wydanej w 2016 roku książki Kazimierza Miroszewskiego i Mateusza
Sobeczko „Jo był ukradziony. Tragedia
Górnośląska. Ziemia Rybnicka” o wejściu Armii Czerwonej w 1945 roku i postępowaniu wojsk radzieckich wobec
Ślązaków, wzbogaconej rozmowami
z osobami deportowanymi i ich rodzinami. – Dwa lata temu skupiliśmy się
na tym, by wiernie oddać te relacje, bo
czuliśmy odpowiedzialność za powierzony nam materiał, stąd też plenerowa wersja spektaklu była tak bardzo
realistyczna. Teraz postawiliśmy na język teatru, odarliśmy przedstawienie
z realizmu i pewnej pompatyczności
– zrezygnowaliśmy z grup rekonstrukcyjnych, a sceny agresji i przemocy
zbudowaliśmy na metaforze i symbolu – opowiada reżyserka. Cztery czerwone krzesła, stół i flaga, maszyna do
pisania, telefon, a zamiast mundurów – szare stroje i wymowne sceny,
jak ta z sekretarką Salomona Morela,
krwawego komendanta obozu Zgoda
w Świętochłowicach, który mszcząc się
za Holocaust znęcał się nad Ślązakami,
uznając ich za Niemców. – Obraz piszącej na maszynie sekretarki w zestawieniu z dramatycznymi krzykami zza
kulis o wiele bardziej wpływa na widza
niż podawanie wszystkiego „na tacy”.
Stosowaliśmy też tzw. stop-klatki – na
chwilę przed uderzeniem aktor się za-

trzymywał i pozostawał w bezruchu.
Oczywiście obawialiśmy się, że osoby,
które znają tę historię i które przyszły
zobaczyć spektakl po raz drugi, mogą
się poczuć zawiedzione; niepotrzebnie. Po spektaklu widzowie mówili,
że o wiele bardziej się wzruszyli, bo zostawiliśmy im miejsce na własne emocje – podsumowuje reżyserka. Okazją
do ponownej pracy nad tym spektaklem był zbliżający się jubileusz Teatru
Safo i projekt „10 spektakli na 10-lecie”,
w ramach którego grupa odświeży
dziesięć swoich wybranych spektakli.
– Safo ma na swoim koncie 17 różnych
produkcji, od musicali, przez adaptacje
literatury polskiej i zagranicznej, po
koncerty; tymczasem jesteśmy kojarzeni głównie z projektami historycznymi
i patriotycznymi, z czego nie do końca jesteśmy zadowoleni – opowiada
reżyserka teatru, w którym występuje
zarówno młodzież, jak i dorośli. W listopadzie Safo pokaże w Domu Kultury
w Chwałowicach dwie swoje produkcje:
„Gehinom” (więcej w kwietniowej „GR”)
i „Polska przez wszystkie przypadki”
z piosenkami w nowych aranżacjach
Jarosława Hanika.
Warto dodać, że „Gehinom” – spektakl o żydowskiej rodzinie Rybów
z Rybnika – otrzymał właśnie I nagrodę
na festiwalu „Relacje. 4 Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne” w Stalowej
Woli. 			
(S)
WACŁAW TROSZKA

historia

Kulturalnym skrótem

Mniej przemocy, więcej języka teatru
– ta zasada przyświecała zespołowi
w trakcie pracy nad nową wersją
spektaklu „Jo był ukradziony”

WACŁAW TROSZKA

Kalejdoskop kulturalny
NA KABARETOWĄ NUTĘ
• 5 września w samo południe ruszyła sprzedaż biletów na listopadowego Ryjka.
W konkursie głównym 24. Rybnickiej Jesieni Kabaretowej (21-25 listopada) wystąpią
kabarety: Dno, Czesuaf, Chyba, Czołówka Piekła, Ciach oraz rybnicki Kałasznikof. Na
Ryjku pojawią się też m.in. członkowie byłego kabaretu Limo: Ewa Błachnio, Szymon
Jachimek i Wojciech Tremiszewski oraz Abelard Giza. Ten ostatni w czasie konkursu
stendaperów One Ryj Show w Teatrze Ziemi Rybnickiej (21 listopada) wystąpi ze swoim nowym programem „Piniata”. Bilety na Ryjka są do kupienia w kasie Teatru Ziemi
Rybnickiej oraz na portalu biletynakabarety.pl.
• 20 września w sali widowiskowo-koncertowej Muza w Sosnowcu odbyła się premiera komediowego spektaklu „Lany Poniedziałek albo Góro Tsy”, w którym w rolach
głównych występują członkowie Kabaretu Młodych Panów. Komedię autorstwa Janusza Onufrowicza wyreżyserował Jerzy Bończak. W Rybniku przeznaczony dla widzów dorosłych „Lany Poniedziałek” będzie można zobaczyć 17 i 18 grudnia (TZR).
• W niedzielę 22 września w Domu Kultury w Chwałowicach ze swoim nowym programem „My, Polacy” wystąpił stendaper, rybniczanin Marcin Zbigniew Wojciech
(na zdjęciu). Publiczność nieźle się ubawiła.

SABINA HORZELA-PISKULA

JANUSZ JURCIMIERSKI

ODCIENIE, CIENIE
…to tytuł pokazu tanecznego kończącego tygodniowe warsztaty dla profesjonalnych tancerzy z kraju i z zagranicy, które
w sierpniu w Domu Kultury w Chwałowicach poprowadziła
holenderska reżyserka i choreografka Marjon van Grunsven,
dawna dyrektorka słynnego Cirque du Soleil, oraz dwoje jej asystentów. Głównym tematem przedstawienia, które 24 sierpnia
pokazano na rybnickim rynku, były cienie i światła będące metaforą współczesnego świata i relacji w nim panujących. Choreografię przygotowaną przez uczestników pod okiem Marjon
van Grunsven opracował rybnicki tancerz i choreograf Wojciech
Chowaniec z Centrum Sztuki i Rekreacji „Movytza”. – Warto pracować nad sztuką wysoką, która mam nadzieję wszystkich nas
dziś połączyła – powiedział Wojciech Chowaniec po gorąco
przyjętym przez rybnicką publiczność spektaklu. – Udowodniliście, że taniec to zjawisko synkretyczne, łączące różne dziedziny
sztuki – podsumowała występ ponad 20 tancerzy Karina Abrahamczyk-Zator, dyrektor DK w Chwałowicach, w którym odbyły
się pierwsze międzynarodowe warsztaty „Taniec i Ruch”; pewnie
nie ostatnie.

EMOCJE NA PŁÓTNACH
– Malarstwo jest światem pełnym emocji, który
pochłania mnie bez reszty – mówi Anna Lepiarczyk, której obrazy można oglądać do 3 października w galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej.
Rybniczanka związana jest z działającym w TZR
Zespołem Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” i grupą twórczą ART-JAN z Jankowic. Tworzy
techniką olejną, pastelami i piórkiem; najczęściej
pejzaże, kwiaty i portrety. – Pokazuję również kilka
abstrakcji i nowy, nieco inny styl malowania. Są też
akwarele, które tworzę od czterech lat. W tym roku
jedna z nich trafiła na wystawę do Urbino we Włoszech, druga pojechała do Albanii, a trzecią szykuję do Kosowa – opowiada malarka. Wernisaż wystawy „Malarstwo – światem pełnym emocji”, który
odbył się 6 września, cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem, a towarzyszyła mu prezentacja
sześciu historycznych portretów. – To efekt akcji
100 obrazów na 100-lecie niepodległości Polski,
w ramach której 60 malarzy z całego kraju zostało
poproszonych o namalowanie portretów sławnych Polaków. Zanim trafią do galerii narodowej
w Warszawie, wystawiane będą w kolejnych miastach – opowiadała rybniczanka, która namalowała m.in. Matejkę, Chopina i Słowackiego.
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Wycin(an)ki ze Śląska
– Przez pięć, sześć godzin dziennie tnę papier – mówi Grzegorz Dudała. Brzmi
nieciekawie? Nic bardziej mylnego. Efekty zwykłego z pozoru cięcia mogą
być zaskakujące, o czym przekonali się zwiedzający wystawę „Wycinanki
w kopalni”, którą do 9 października można oglądać w Zabytkowej Kopalni
„Ignacy” w Niewiadomiu.

NOWE WYKŁADY,
NOWA KSIĄŻKA

Do harmonogramu cyklicznych spotkań w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku wróciły wykłady
dr. Jacka Kurka.
Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie było poświęcone
Grecji i – jak to zwykle w przypadku prelekcji dr. Kurka bywa – przyciągnęło licznych zainteresowanych. Styl prowadzenia wykładów
jest bliski wspólnej medytacji
i rozważaniu treści zapisanych
w dziełach sztuki, okruchach
historii, słowach i dźwiękach
– w żadnym razie nie traci jednak
waloru erudycyjnego. Jacek Kurek
potrafi mówić w sposób jednocześnie poruszający intelekt i ducha.
Wielu słuchaczy przyznaje, że te
comiesięczne spotkania są ważnym punktem w ich kalendarzu.
Dają możliwość uczestnictwa
w mądrej refleksji i pozwalają
złapać chwilę spokoju w naszych
zabieganych czasach. Dla miłośników opowieści Jacka Kurka mamy
dobrą informację – właśnie ukazała się jego nowa książka „Widok
z okna”. Publikacja ta będzie tematem kolejnego spotkania z autorem,
które zaplanowano na 23 października o godz. 17 w rybnickiej bibliotece przy ul. Szafranka.
(m)
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sztukuje klejem, ale wszystko wycina
z jednego arkusza papieru, używając do tego nożyków do tapet. – Największą wycinankę – Orła Białego
– zrobiłem na stulecie odzyskania
niepodległości. Ma ponad 25 metrów
kwadratowych, a jej wykonanie zajęło
mi kilka miesięcy – wspomina. Na wystawie w Niewiadomiu zorganizowanej z okazji setnej rocznicy wybuchu
I Powstania Śląskiego dominuje Śląsk,
ale znajdziemy tu również portrety
aktorów, wycinanki kobiet i zwierząt
oraz przykuwające uwagę misterną
ornamentyką wycinanki żydowskie.
– Wciąż mnie ciekawią. Różnią się
od wycinanek ludowych tym, że są
związane z religią, mają skłaniać do
refleksji i modlitwy, wyróżniają się też

– Chciałem oddać hołd powstańcom
śląskim, ale też wszystkim pokoleniom
Ślązaków – mówi wycinankarz Grzegorz
Dudała o wystawie, którą na Ignacym
można oglądać do 9 października

bogactwem symboli – wyjaśnia Dudała. Podczas wrześniowego wernisażu
wycinankarz pokazał też na czym polega jego ulubione zajęcie, w którym jak
mówi, liczy się przede wszystkim skupienie i zręczność.
(S)

Wieczór sztuki widzenia
– Najbliższa jest mi kultura i stylistyka chińska. Moje prace są wyraźnie
inspirowane kaligrafią, znakiem oraz filozofią Tao – mówił grafik i malarz
Marek Przybyła z Sosnowca, jeden z uczestników pierwszego po wakacjach
interdyscyplinarnego Wieczoru Sztuk w Domu Kultury w Chwałowicach.
– To chiński pędzel do dużych liter.
Ma bardzo miękkie włosie, zwykle białe,
ale ten pędzel ma już 22 lata. Kupiłem
go w dzielnicy chińskiej w kanadyjskim
Vancouver – opowiadał 13 września
w chwałowickiej placówce, gdzie przez
najbliższy miesiąc będzie można oglądać nie tylko jego prace z cyklu „Znaki
wodne”, ale również zdjęcia „W stronę
sztuki widzenia” grupy 17 fotografów
związanych z katowicką filią „Dąb” Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”. – Tytuł
nawiązuje do Szkoły Widzenia w Jaworznie, prowadzonej przez fotografika
Jakuba Byrczka, który uczy, jak patrzeć
na świat, żeby to widzenie pogłębiać.
Zdjęcia pochodzą z ostatnich sześciu
lat, a ich autorami są osoby w różnym

wieku, o różnym fotograficznym stażu
i doświadczeniu – mówił o wystawie
mentor grupy Krzysztof Szlapa, który wspólnie z Kamilem Myszkowskim
prowadzi w DK w Chwałowicach cykl
warsztatów fotograficznych „Między
nami fotografami” (kolejne 5 października). Powakacyjny Wieczór Sztuk rozpoczął się koncertem zespołu piosenki
turystycznej i poezji śpiewanej Wariant
R. – Zapraszamy do świata gór, emocji,
pewnego rozmarzenia się w poezji i krajobrazach, po to by znaleźć swoje małe
hygge, czyli szczęście – mówił Radek
Truś, lider reaktywowanej w 2017 roku
po 20-letniej przerwie grupy z Kędzierzyna-Koźla.
(S)
SABINA HORZELA-PISKULA

inwestycje

Tworzy ją prawie 90 niecodziennych
prac, wśród nich wycięte z papieru
portrety Alfonsa Zgrzebnioka i Wojciecha Korfantego, śląskie orły i symbole
górniczej pracy, katowicki pomnik Powstańców Śląskich czy herb Rybnika.
– Chciałem oddać hołd powstańcom
śląskim, ale też wszystkim pokoleniom
Ślązaków, bo ten region jest wyjątkowo bliski mojemu sercu. Śląsk zawsze
imponował mi swoją wielobarwną kulturą i autonomicznością, stąd nawiązanie do jego dziejów i tradycji poprzez
użycie w wycinankach kupli i innych
motywów górniczych – opowiada
Grzegorz Dudała, wycinankarz i poeta
ze Szczekocin. Wycinankami zajmuje
się od sześciu lat (więcej na fanpage’u Wycinanki Dudały). Obrazów nie

Fotografie „W stronę sztuki widzenia” nieprzypadkowo budziły
zainteresowanie zwiedzających

Motocykliści niszczą las
Straż leśna, działająca na terenie Nadleśnictwa Rybnik, apeluje
o pomoc w walce z motocyklistami, którzy jeżdżąc po lasach
rozjeżdżają leśne dukty i uroczyska. Problem narasta od kilku
lat, ostatnio jednak motocyklistów jest coraz więcej i są coraz
bardziej zuchwali.
– Na quadzie oraz na motocyklu do lasu wjeżdżać nie wolno.
Za złamanie tego zakazu można otrzymać mandat w wysokości
minimum 500 zł. Z kolei jazda w miejscach szczególnie chronionych, takich jak np. użytek ekologiczny albo tzw. grodzisko, może
zostać uznana za przestępstwo. Koła motocykli motokrosowych
rozjeżdżają m.in. pagórki w sąsiedztwie obserwacyjnej wieży
przeciwpożarowej na górze Grzybówce w Golejowie – mówi Kazimierz Szweda, komendant straży leśnej. Zdarza się, że motocykliści jeżdżą całymi bandami, stwarzając zagrożenie dla spacerowiczów. Zidentyfikować ich nie sposób, bo jeżdżą w kaskach,
a motocykle i quady na ogół nie mają tablic rejestracyjnych. Ryk
silników płoszy leśne zwierzęta, które opuszczają swoje naturalne
siedliska. Niestety, w czasie takich ucieczek wiele z nich wybiega
na ulice i ginie pod kołami samochodów.
W przypadku spotkania w lesie takiej motocyklowej watahy
najlepiej poinformować o wszystkim straż leśną, dzwoniąc pod
numer tel. 604 473 318 lub pod numer alarmowy 112. Oczywiście,
o ile czujemy się na siłach, możemy sami interweniować. Leśnicy
apelują też o pomoc mieszkańców, którzy często dobrze wiedzą,
kto wjeżdża motocyklem do lasu.
(WaT)
DOMINIKA INGRAM-NOWACZYK

FESTYN NA NOWY SEZON

Tradycyjnie, tuż po zakończeniu wakacji,
z okazji Dnia Energetyka elektrownia PGE Energia
Ciepła zorganizowała rodzinny festyn.
Sobota 7 września była również dniem otwartym
mieszczącej się przy ul. Energetyków Fundacji PGE
Energia Ciepła. W jego trakcie za symboliczną złotówkę zainteresowani ofertą mogli skorzystać z basenu,
sauny i jacuzzi, aromatycznych kąpieli i groty solnej
albo masaży i zabiegów serwowanych w działającym
tu zakładzie rehabilitacji leczniczej. Była też okazja
do zapisania swych pociech (lub siebie) do jednego
z ponad dwudziestu kół zainteresowań proponujących
naukę języka angielskiego, zajęcia sportowe, taneczne,
muzyczne i hobbystyczne. Pomimo niesprzyjającej pogody obiekty fundacji oraz część plenerową imprezy
odwiedziło ponad 1000 osób. Tematem tegorocznego
festynu był sport. Chętni mogli spróbować sił m.in. na
torze wodnym do skimboardu, w turniejach łucznictwa
i piłki nożnej czy wyścigach offroadowych. Powodzeniem cieszyły się atrakcje dla najmłodszych: dmuchańce, animacje, gry i zabawy, a na zmęczonych plenerową
aktywnością czekały stoiska z napojami, ciepłymi przekąskami oraz płynąca ze sceny muzyka. – Cieszymy się,
że nasze święto było okazją do wspólnej zabawy. Dziękujemy gościom, którzy spędzili z nami sobotnie popołudnie oraz wieczór i już teraz zapraszamy wszystkich
za rok – mówi Wojciech Sobczak, dyrektor rybnickiego
oddziału PGE Energia Ciepła. 		
(D)

I Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych

Słodki amstaf najpiękniejszy
Beza, suczka rasy american staffordshire terrier, w skrócie amstaf, została
wybrana najpiękniejszym psem I Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych,
jaka w ostatni weekend wakacji odbyła się w ośrodku MOSiR-u w Kamieniu.
Przez lata rybnicki oddział Związku
Kynologicznego organizował w Kamieniu wystawy krajowe. Cieszyły się tak
dużym zainteresowaniem i uznaniem
władz związku, że te zdecydowały
o przemianowaniu ich na międzynarodowe – wyższe rangą i trwające
dwa dni. Na pierwszej, która odbyła się
31 sierpnia i 1 września, pojawiło się
blisko dwa tysiące czworonogów, którym towarzyszyli hodowcy z Polski
oraz m.in. z Czech, Rosji, Niemiec, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii,
Szwecji, Włoch, Ukrainy, a nawet z Meksyku. Zwiedzający podziwiali popularne labradory, owczarki niemieckie,
buldogi francuskie i polskie owczarki
podhalańskie, ale też przedstawicieli
mniej znanych ras: thai ridgeback, shikoku, elkhund, schipperke czy owczarki węgierskie puli. Na tzw. ringach
sędziowie wybierali najładniejsze psy
kolejnych ras, które w niedzielę wzięły
udział w wyborach najpiękniejszego
psa całej wystawy. Ten pożądany przez

hodowców tytuł przypadł suczce Bezie
(amstaf ), którą do Kamienia z podwrocławskiej hodowli przywiozła Magdalena Mieszała. – Beza jest czempionką
kilkunastu krajów, ale każda prezentacja to ogromne emocje. Jest moją
wychowanką, tym bardziej cieszą mnie
jej sukcesy – opowiada, podkreślając,
że amstafom niesłusznie przypięto
łatkę psów agresywnych: – Beza ma
ogromny temperament, uwielbia pływać, spacerować i przebywać z domownikami. Amstafy (nie są wpisane
na listę ras niebezpiecznych) niesłusznie uchodzą za agresywne, bo są kochanymi czworonogami i świetnymi
psimi niańkami. Jeśli pochodzą z dobrej, zrzeszonej w związku kynologicznym hodowli, mają łagodnych przodków i są odpowiednio wychowane,
stają się wspaniałymi towarzyszami rodziny – zapewnia. Z sukcesu cieszyli się
również Olga i Sebastian Wieczorkowie
z Rybnika, których czteroletni Duke
rasy bearded collie został wybrany naj-

Beza, suczka rasy
american staffordshire
terrier, została wybrana
najpiękniejszym psem
I Międzynarodowej
Wystawy Psów Rasowych. Do Kamienia
z podwrocławskiej
hodowli przywiozła ją
Magdalena Mieszała

piękniejszym psem oddziału rybnickiego. – Jest przekochany, mankamentem jest tylko jego długa sierść, która
szybko się brudzi i wymaga regularnej
pielęgnacji oraz dobrych kosmetyków.
W ramach dwudniowej wystawy odbyły się m.in. pokazy psów ratowniczych,
wyszkolenia i posłuszeństwa oraz
w ramach konkursu „Dziecko i pies”
– najmłodsi miłośnicy czworonogów
mogli pochwalić się umiejętnościami
swych szczekających przyjaciół.
(D)
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KULTURALNY
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
29.09 NIEDZIELA

15.00 Muzeum: „Śladem Rybnika czasów Hohenzollernów (do 1918 r.) – (nie) kontrowersyjne aspekty
dziejów miasta” – spacer po Rybniku (zbiórka obok
budynku starostwa powiatowego).
16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa Niedziela –
„I kto tu rządzi” (spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru Na Cztery Łapy).
16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Waldemar Malicki – Klasyka po
bandzie”– koncertowy show z udziałem pianisty Waldemara Malickiego i towarzyszących mu doborowych muzyków.
16.00 Klub Kultury „Harcówka” (Ligota, ul. Zakątek 19): Jesienna mozaika muzyczna – klubowy wieczór muzyki i gier
planszowych (wystąpią: J. Kleczka, A. Trefon, A. Kocyba).
16.30 Halo! Rybnik: spotkanie z udziałem Marioli Czadankiewicz-Klimek z koła terenowego Polskiego Związku
Głuchych w Rybniku, która przybliży podstawy języka
migowego.
18.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Koncert Wojciecha
Gąssowskiego.

30.09 PONIEDZIAŁEK

10.30 Biblioteka, filia nr 4 w Paruszowcu-Piaskach: Dzień głośnego czytania – seniorzy poczytają przedszkolakom.
17.00 Halo! Rybnik: Urbanistyka XX wieku – Jacek Kamiński
opowie, jak kształtowała się zieleń w mieście.

4.10 PIĄTEK

od 10.00		 Dom Kultury w Boguszowicach: Targi kultury.
17.00 Dom Kultury w Chwałowicach: „Muzeum emocji” –
spektakl taneczny w wykonaniu podopiecznych stowarzyszenia „17-tka”.
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Adjarian Song and Dance”
– widowisko muzyczne w wykonaniu Narodowego
Teatru Gruzji.
20.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Yellow Friday – wieczór
karaoke.
20.00 Herbaciarnia Małpa (ul. Kościuszki 62) – Dżaman (koncert).

5.10 SOBOTA

od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Chusty wełną malowane”
(warsztaty artystyczne „Przy kawie”).
10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Między nami fotografami (warsztaty fotografii alternatywnej).
17.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Noc Bibliotek –„Nocny Marek (Hłasko)” (w programie m.in. wystawa poświęcona Markowi Hłasce, quiz literacki i spotkanie autorskie).

6.10 NIEDZIELA
9.00

15.00

PAŹDZIERNIK
1.10 WTOREK

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Ørganek – koncert.
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek (ul. Św. Jana 2): Podróże
w nieznane – „Podróż ze smakiem, czyli jak przyprawy
zmieniają świat” – spotkanie z Jędrzejem Majką.

2.10 ŚRODA

9.00 i 11.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Urodzinowe marzenie” –
spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Pętelka.
18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Wieczorynka teatralna – spotkanie ze śląską bajarką i warsztaty plastyczne.

3.10 CZWARTEK

MANUELA
GRETKOWSKA
50. RYBNICKIE
DNI LITERATURY
11/10/2019 GODZ. 18.00
ZDJĘCIE FILIP ĆWIK NAPO IMAGES FORUM

28

od 10.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Targi kultury
(targi m.in. dla twórców, instytucji kultury, animatorów,
organizatorów spektakli, koncertów i festiwali).
11.00 Biblioteka, filia nr 4 w Paruszowcu: Międzynarodowy
Dzień Osób Starszych (zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii dla seniorów).
16.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Ptasie
girlandy” – zajęcia rękodzielnicze dla dzieci w ramach
cyklu „Kopalnia fantazji”.
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Kosmiczna podróż” – finisaż
wystawy obrazów Brygidy Przybyły.
19.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu: Ignacy
wieczorową porą – James Harries (koncert promujący
album „Live in Bratislava”).

17.00
18.00
18.00

Teatr Ziemi Rybnickiej: 51. Vinyl Swap (giełda płyt winylowych, kompaktowych, kaset, sprzętu muzycznego
i książek o tematyce muzycznej).
Halo! Rybnik: Przewodnik znowu czeka – „Z biegiem
Nacyny – rzeka w dziejach Rybnika”: spacer (od mostu
kolejowego nad Nacyną po Wawok), poprowadzi dr
Bogdan Kloch (zbiórka: parking przy sklepie Spar, obok
ronda chwałowickiego).
Dom Kultury w Chwałowicach: „Retromania – Lata
20., Lata 30.” – widowisko teatru muzycznego IWIA.
Teatr Ziemi Rybnickiej: „Tribute to Komeda” – koncert
w 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy.
Dom Kultury w Boguszowicach: „Szac” – spektakl
w wykonaniu Teatru Naumionego z Ornontowic.

8.10 WTOREK

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane –
„Muzyczna podróż do Gwinei” – spotkanie z Wiolettą
Piątek.

9.10 ŚRODA

14.00 Halo! Rybnik: „Trochę później urodzeni” – Rybnicka
Rada Seniorów zaprasza – wiersze Urszuli Pietruszek
i występ chóru rybnickich seniorów.

10.10 CZWARTEK

10.30 Biblioteka, filia nr 4 Paruszowiec-Piaski: Spotkania
z książeczką (zajęcia czytelniczo-animacyjne z elementami biblioterapii dla najmłodszych czytelników
i ich rodziców).
19.00 Klub Powstańcza (Rynek 1): Stand up w Powstańczej –
wystąpi Paweł Chałupka.

11.10 PIĄTEK

20.10 NIEDZIELA

18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: operetka
„Wiedeńska krew”.
18.30 Teatr Ziemi Rybnickiej:„Wieruszka” – komedia Marka Rębacza (wystąpią m.in.: Tomasz
Ciachorowski, Lech Dyblik i Sylwia Gliwa).

16.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 6. charytatywny koncert papieski.
16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa
Niedziela – „W poszukiwaniu królewny”
spektakl w wykonaniu Teatru Supełek.

12.10 SOBOTA

21.10 PONIEDZIAŁEK

od 8.00 Deptak: Jarmark staroci i rękodzieła oraz BioBazar w Halo! Rybnik.
10.00 Halo! Rybnik: Spotkanie numizmatyków.
14.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting
(spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami w obcych
językach).
16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Mali tropiciele wielkich przygód (robotyka).
18.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Wieczór w kratkę” (nauka szkockich
zabaw tanecznych i „Opowieści w kratkę,
czyli o Szkotach co nieco”).
18.55 Teatr Ziemi Rybnickiej: opera „Turandot” –
transmisja z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku.
20.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Rap session –
spotkanie dla miłośników rapu.

13.10 NIEDZIELA

12.00 Halo! Rybnik: „W poszukiwaniu zaginionej
wioski” – gra „Śladami dawnych rzemieślników” i opowieści o tajemnicach czernickiego zamku i jego właścicieli.
16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Inauguracja 50.
Rybnickich Dni Literatury (uroczystość
wręczenia Honorowej Złotej Lampki Górniczej i spektakl „Przybora na 102”).
19.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Król (koncert promujący nowy album wokalisty „Nieumiarkowania”).

15.10 WTOREK

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże
w nieznane – nurkowanie i podróżowanie po
Filipinach – spotkanie z Markiem Mencelem.

16.10 ŚRODA

18.00 Herbaciarnia Małpa: Środowe Jam Session.

17.10 CZWARTEK

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert symfoniczny w wykonaniu orkiestry symfonicznej
Szkoły Szafranków i artystów Opery Krakowskiej.

18.10 PIĄTEK

18.30 Dom Kultury w Boguszowicach: Spotkanie
z winylem (prowadzący Robert Pior i Adrian
Karpeta).
20.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Yellow Friday
– wieczór karaoke.

19.10 SOBOTA
9.00

Dom Kultury w Chwałowicach: warsztaty teatralne dla wychowawców przedszkolnych
w ramach festiwalu „Sztuka malucha”.

19.00 Bazylika św. Antoniego: Rybnicki Wieczór
Chwały (spotkanie modlitewne z muzyką
na żywo).

22.10 WTOREK

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże
w nieznane – spotkanie z Rafałem Głowackim na temat Kambodży.

23.10 ŚRODA

17.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna:
„Widok z okna” – wykład dr. Jacka Kurka połączony z promocją jego najnowszej książki.
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Obiecana Ziemia
Obiecana” – spektakl w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.

24.10 CZWARTEK

17.00 Halo! Rybnik: „Moja śląska droga od poezji do prozy” – spotkanie ze śląskim poetą
i prozaikiem Januszem Muzyczyszynem
w ramach cyklu „Ślōnski sztwortek”.
19.00 Klub Powstańcza: Stand up w Powstańczej
(wystąpi Tomek Kołecki).

25.10 PIĄTEK

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Jubileusz 50-lecia Duszpasterstwa Akademickiego DAR
w Rybniku (w programie m.in. musical „Żyć,
nie wegetować” inspirowany życiem Piera
Giorgia Frassatiego).
18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Kawa
z Mlekiem i Goście – koncert promujący
debiutancki album rybnickiego zespołu.

26.10 SOBOTA

10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Warsztaty
fotografii otworkowej w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej.
14.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting
(spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami w obcych
językach).
18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Jubileusz
10-lecia zespołu Zawiało.
18.55 Teatr Ziemi Rybnickiej: opera „Manon” –
transmisja z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku.

27.10 NIEDZIELA

11.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Bajki Najnajki Mateusza Świstaka.
12.00 Halo! Rybnik: Warsztaty kaligrafii nowoczesnej (zapisy: info@poprawna-optymistka.pl).
18.00 Klub Kultury „Harcówka” (ul. Zakątek 19,
Ligota-Ligocka Kuźnia): Biesiada góralska
z zespołem Beskidzcy Zbóje.

28.10 PONIEDZIAŁEK

17.00 Halo! Rybnik: Urbanistyka XX wieku – Jacek Kamiński opowie o znaczeniu symboli
w przestrzeni Rybnika.

29.10 WTOREK
9.00

Dom Kultury w Chwałowicach: 5. Rybnicki
Festiwal Teatrów Przedszkolnych„Sztuka
malucha”.
10.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Fascynujący świat pająków i skorpionów – wystawa.
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże
w nieznane –„Rowerem nad Bajkał i dalej” –
spotkanie z Pawłem Pieczką.

30.10 ŚRODA
9.00

Dom Kultury w Chwałowicach: 5. Rybnicki
Festiwal Teatrów Przedszkolnych „Sztuka
malucha”.
17.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Noc nietoperzy (zajęcia dla dzieci).
17.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Kawiarenka
seniora – comiesięczne spotkanie seniorów.

31.10 CZWARTEK

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert żorskiego
zespołu SąStąd.
Program
FESTIWALU MUZYCZNEGO
IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
na stronie 30.
Program
RYBNICKICH DNI LITERATURY
na stronie 34.
Repertuary
KINA SENIORA
i DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO
na stronie 37.

WYSTAWY:

• Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – prace
Poli Dwurnik (od 12 października do 3 listopada) i malarstwo Alojzego Błędowskiego (od 10
października do 3 listopada) * Galeria „Oblicza”
– malarstwo Błędowskiego oraz wystawy fotografii „Poszukiwanie światła” (autorka Ky Lewis)
i „Orchardia 17” (Janusz Musiał) w ramach
Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej (od 25 października do 1 grudnia).
• Muzeum: „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”
– wystawa planszowa poświęcona osiągnięciom polskich matematyków w łamaniu szyfrów Enigmy (do 26 stycznia).
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rybniku: „Nasza Azja” – wystawa akwareli
Anety Gajos (do 31 października).
• Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Wspomnienia z wakacji – wystawa
Sympatycznego Klubu Fotograficznego (od 9
września do 31 października).
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Organy w rytmie hang drumu
XXXIV edycja Dni Muzyki Organowej i Kameralnej za nami. W programie
przeważały tak lubiane przez wierną publiczność koncerty kameralno-organowe.
jeszcze zintonowania każdej piszczałki
i gruntownego czyszczenia. A to wymaga sporych środków finansowych.
W kościele MB Bolesnej na organach
zagrał Witold Zalewski, organista katedry wawelskiej, a na flecie, fagocie
i klawesynie towarzyszyło mu Trio Barokowe. Ponownie w bazylice miał miejsce koncert organistki Katarzyny Olszewskiej i tenora Jacka Szymańskiego.

Vołosi na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej,
czyli najbardziej smyczkowy finał Dni
Muzyki Organowej i Kameralnej w historii

WACŁAW TROSZKA

muzyka

Na inaugurację w bazylice św. Antoniego wystąpił zaprzyjaźniony z Rybnikiem znakomity organista i pedagog
z Francji Sylvain Pluyaut. Połowę swojego recitalu zagrał on na dolnych, a połowę na górnych, jeszcze nie do końca
wyremontowanych dużych organach,
które, jak mówi animatorka tego dorocznego wydarzenia muzycznego
Elżbieta Włosek-Żurawiecka, wymagają

W muzeum recital fortepianowy dał
rybnicki pianista, organista i kompozytor Jacek Glenc, wykonując własne preludia, a towarzyszył mu na skrzypcach
Adam Musialski. W kościele św. Józefa
Robotnika na Smolnej organowe prezentacje Wacława Golonki przeplatały
się z utworami na klarnet w wykonaniu
Wojciecha Kwiatka, a ciekawostką było
wykorzystanie instrumentu perkusyjnego hang drum, którym rytm wyznaczała Karolina Zielińska. Tradycyjnie,
zaprezentowali się też absolwenci
i uczniowie klas organowych Elżbiety
Włosek-Żurawieckiej oraz Stanisława
Pielczyka ze Szkoły Muzycznej Szafranków, a koncert „Organiści – dzieciom” odbył się w kościele MB Bolesnej
w Śródmieściu.
Na zakończenie Dni… w Teatrze Ziemi Rybnickiej wystąpił kwintet smyczkowy Vołosi, w którego skład wchodzą
zarówno profesjonalni muzycy klasyczni, jak i żywiołowi beskidzcy górale. Ich
muzyka jest wybuchową mieszanką
klasyki, world music i folkloru. – Zawsze
z zaciekawieniem czekam na koncert
finałowy, który organizowany jest przez
TZR i staram się wcześniej nie dociekać,
jakiego typu muzyka to będzie. Nigdy
jeszcze się nie zawiodłam – powiedziała
nam Elżbieta Włosek-Żurawiecka. (r)

VII Festiwal Muzyczny im. Henryka M. Góreckiego
Tradycyjnie w październiku rusza
Festiwal Muzyczny im. Henryka M.
Góreckiego, organizowany przez
Towarzystwo Muzyczne im. Braci
Szafranków. Koncerty VII edycji tego
wydarzenia zaplanowano na 6, 13, 20,
22 i 27 października, kolejno w Teatrze
Ziemi Rybnickiej, w Rydułtowskim
PROGRAM:
I Koncert Festiwalowy

„Na jazzową nutę”

Teatr Ziemi Rybnickiej
6 października, niedziela, godz. 18
Tribute to KOMEDA – koncert przypominający twórczość Krzysztofa Komedy w 50. rocznicę jego śmierci; wykonawcy: Agnieszka Wilczyńska – wokal,
Andrzej Jagodziński Trio, Orkiestra Kameralna Filharmonii Rybnickiej.
II Koncert Festiwalowy

„Z rybnickiego rynku”

Muzeum w Rybniku
22 października, wtorek, godz. 16
Anton Webern – Langsamer Satz
Ernest Chausson – Koncert na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy
op.21; Wykonawcy: Piotr Tarcholik –
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Centrum Kultury, w dworku w Łukowie
Śl. nieopodal Czernicy, miejsca urodzenia patrona imprezy, i w Muzeum
w Rybniku. Szczególnie uroczysty koncert odbędzie się ponownie w TZR
i będzie również okazją do świętowania 20. rocznicy reaktywacji Filharmonii Rybnickiej, a także 50-lecia pracy
skrzypce, Monika Wilińska-Tarcholik –
fortepian, DAFO – String Quartett
III Koncert Festiwalowy

„Pośród węglowych Alp”

Kościół pod wezw. św. Jerzego
w Rydułtowach
27 października, niedziela, godz. 10.30
Uroczysta msza św. w intencji śp. Henryka M. Góreckiego. Po mszy koncert
chóru Cecylia pod dyrekcją Zyglindy
Lampert-Raszyńskiej. W programie
pieśni sakralne.
IV Koncert Festiwalowy

„Mojemu Rybnikowi”

Teatr Ziemi Rybnickiej
27 października, niedziela, godz. 18
Uroczysty koncert z okazji 20-lecia
reaktywacji Filharmonii Rybnickiej

artystycznej znakomitego dyrygenta
Jerzego Salwarowskiego. Z orkiestrą-jubilatem wystąpi znakomita pianistka Lidia Grychtołówna, która później
da recital w dworku w Łukowie.
i 50-lecia pracy artystycznej prof. Jerzego Salwarowskiego
Henryk Mikołaj Górecki – Trzy tańce:
Robert Schumann – Koncert fortepianowy a-moll op. 54, Nikołaj Rimski-Korsakow – Szeherezada op. 35.
Wykonawcy: Filharmonia Rybnicka,
Jerzy Salwarowski – dyrygent, Lidia
Grychtołówna – fortepian.
V Koncert Festiwalowy

„Tam, gdzie mój dom rodzinny”

dwór w Łukowie Śląskim
koło Czernicy (gmina Gaszowice)
29 października, wtorek, godz. 17
Recital fortepianowy Lidii Grychtołówny; w programie utwory Fryderyka Chopina, Johannesa Brahmsa, Sergiusza Rachmaninowa.

Świetna muzyka
w zalewie dobrego piwa
Czy można kulturalnie posłuchać muzyki jazzowej, racząc się dobrym piwem
w atmosferze dalekiej od przysłowiowych budek z tym napojem? Można,
czego potwierdzeniem była organizacyjna symbioza XII Międzynarodowego
Festiwalu Jazzu Tradycyjnego oraz III Rybnickiego Zalewu Dobrego Piwa.
I muzyki... – jak dodawali animatorzy tego przedsięwzięcia.
Wonderem, Tonym Bennettem i Prince’em,
a także naszym nieżyjącym już jazzmanem
Jarkiem Śmietaną, z którego zespołem
odbyła udane tournée po Europie. Publiczność, która nie chciała artystki wypuścić ze
sceny, doczekała się bisów i sama śpiewała
z nią refreny, jak choćby znanego standardu I love you baby.
Jednak ostatnie słowo należało do
piwowarów. Po koncercie ogłoszono
zwycięzcę plebiscytu smakoszów na
najlepsze festiwalowe piwo – okazał się
nim Porter Bałtycki browaru z Jastrzębia-Zdroju. Festiwal piw rzemieślniczych
w Rybniku to nie tylko próbowanie różnych piwnych smaków, ale też panele
poszerzające wiedzę piwowarską zarówno dla warzących piwo, jak i dla degustatorów. Spotkania te prowadzili Tomasz
Gebel, autor bloga „Piwne podróże”, oraz
Artur Karpiński (Beer, Bacon &Liberty).
Główną sprawczynią całego piwnego
zamieszania jest Bernadeta Ogrodowska
z browaru Brewera, inicjatorka imprezy,
będącej już mocną pozycją wśród letnich
atrakcji Rybnika. Współorganizatorem
przedsięwzięcia był Teatr Ziemi Rybnickiej odpowiedzialny za Międzynarodowy
Festiwal Jazzu Tradycyjnego. Współpraca tych dwóch podmiotów, okazuje się
być owocna również na innym polu – od
początku 2018 roku Brewera prowadzi
w TZR kawiarenkę, w której można się też
napić firmowego piwa.
Wiesława Różańska

SYPNIJ KSIĄŻKĄ Z RĘKAWA
Do 4 października każdy posiadacz
konta facebookowego może wziąć
udział w konkursie rybnickiej biblioteki pt. „Sypnij książką z rękawa” na
najlepszy sleeveface. To fotografia
osoby z zasłoniętą przez okładkę
książki, płyty lub czasopisma częścią
ciała, najczęściej twarzą. W efekcie
powstaje portret prezentujący zabawne czasem kreatywne połączenie osobowości czytelnika z wizerunkiem jego książkowego bohatera. Wystarczy polubić profil Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
(https://www.facebook.com/Powiatowa-i-Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Rybniku-157296607614599/)
i post konkursowy oraz wykonać
zdjęcie zgodnie właśnie z techniką
sleeveface. Fotografie należy przesyłać na profil biblioteki w formie
prywatnej wiadomości, podając
swoje imię i nazwisko. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 5 października podczas Nocy Bibliotek.
KULTURA NA TARGACH
3 i 4 października Dom Kultury w Boguszowicach wspólnie z Regionalnym Instytutem Kultury z Katowic
zorganizuje targi kultury. – To szansa dla twórców, instytucji kultury,
organizatorów spektakli, koncertów
i festiwali, specjalistów od produkcji
imprez, menedżerów, promotorów
oraz artystów sztuk wszelakich, by
zaprezentować swoje produkty
szerokiej publiczności, nawiązać
kontakty i podjąć współpracę z nowymi partnerami – zachęcają organizatorzy. W ramach dwudniowych
targów zaplanowano prezentacje,
wystąpienia, kameralne koncerty, stoiska wystawiennicze i dwa
wieczorne spektakle (szczegóły na
www.dkboguszowice.pl).

PIOTR BUKARTYK

– Zaczęło się od domowego warzenia
piwa – mówi Leszek Gaszka z browaru Brewera. Dziś ten mały producent tzw. kraftowego piwa jest organizatorem cieszącego
się nie tylko lokalną popularnością festiwalu piw rzemieślniczych. Trzecia edycja tej
konsumencko-kulturalnej imprezy na zakończenie wakacji zgromadziła piętnastu
wystawców z całej Polski oraz kilka tysięcy
miłośników dobrego piwa spożywanego z
kulturą i w dobrym towarzystwie. A jeśli dodać do tego jedzonko z kilku food trucków,
a przede wszystkim strawę duchową – festiwalowe koncerty, trudno się dziwić tłumom, jakie pojawiły się w ciągu trzech dni
w Kampusie. Pierwszy dzień należał do
muzyki Beatlesów, a jego rozpoczęcie
oznajmiło uroczyste wkroczenie zasłużonego South Silesian Brass Bandu, grającego nieśmiertelny przebój „Yellow
Submarine”. Utwory z tej płyty zagrały
w zaskakujących czasem aranżacjach zespoły: Carrantuohill, Muzykajaka, Kawa
z Mlekiem, Optymalni, Jarosław Hanik
z wokalistką Karoliną Filec, Ania Drewniok
z nieodłączną harfą i zespołem smyczkowym, saksofonowy kwartet Four Brothers
oraz wspomniany już SSBB. Istne szaleństwo rozpoczęło się na widowni i pod
sceną, gdy wkroczył na nią cover band
The Beatlmen z Wrocławia. Kilkaset osób
wspólnie z „beatlesami” śpiewało przynajmniej refreny ich największych przebojów, a kilkadziesiąt urządziło pod sceną
regularną dyskotekę. Dzień później wystąpił zespół Old Timer, jeden z weteranów
tradycyjnego brzmienia, a także grupa
Krystyny Durys, wokalistki zafascynowanej erą swingu. Zaprezentowany przez
nią i jej zespół projekt „Tribute to Ladies of
jazz” to nostalgiczny ukłon w stronę tamtych czasów, a jednocześnie dynamiczny
show w amerykańskim stylu, wyrywający
publiczność z miejsc. Późnym wieczorem
w TZR odbyło się jeszcze festiwalowe jam
session. Niedzielny koncert rozpoczął rodzimy South Silesian Brass Band, mający
swój udział w powołaniu festiwalu do życia i w jego organizacji. Najwięcej emocji
wzbudziła gwiazda tegorocznej edycji
Karen Edwards, wokalistka, kompozytorka
i pianistka jazzowa, ale i aktorka oraz towarzyszące jej Eljazz Trio. Ta amerykańska
artystka współpracowała m.in. ze Steviem

Kulturalnym skrótem

Świętujący w tym roku swoje 45-lecie South Silesian Brass Band zgrabnie połączył
34. edycję Festiwalu Jazzu Tradycyjnego, którego jest współanimatorem, z rozpoczynającym muzyczny weekend The Beatles Day; zagraniu z SSBB nie oparł się
nawet dyrektor TZR Michał Wojaczek
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Czekamy na nie od końca wakacji. Nim pojawią się plakaty
z programem, zastanawiamy się, jakie wydarzenie je otworzy, który
z naszych ulubionych autorów przyjedzie na spotkanie, kto otrzyma
Honorową Złotą Lampkę Górniczą. W tym roku, 10 października,
Rybnickie Dni Literatury ruszają po raz 50.!

kultura

Jest
wielce
prawdopodobne,
że RDL są najstarszą, cykliczną imprezą tego typu w Polsce. A wszystko zaczęło się od poezji… W październiku
1962 r. zrzeszeni w klubie literackim
„Kontakty” w Domu Kultury Rybnickiej
Fabryki Maszyn miłośnicy pięknego
słowa (m.in. dyrektor DK Ryfamy Tadeusz Pintara, Zbigniew Jankowski,
Stanisław Pieles, Roman Szenk, Janina
Podlodowska i Wojciech Bronowski
(założyciel istniejącego już wtedy Teatru Poezji) zorganizowali Rybnickie
Dni Poezji, które okazały się wielkim
sukcesem. Formułę wydarzenia poszerzono i od 1963 r. funkcjonuje ono pod
nazwą Rybnickie Dni Literatury. Organizowano je nieprzerwanie do 1974 r.
(w 1972 – jako Rybnicko-Wodzisławskie DL). Przez pierwsze trzy lata komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Józef Musioł, wtedy pracownik
Miejskiej Rady Narodowej zajmujący
się sprawami kultury, dziś sędzia Sądu
Najwyższego w stanie spoczynku, pisarz i publicysta zajmujący się m.in.
problematyką i historią Śląska, a szczególnie ziemi rybnickiej, oraz Honorowy
Inauguracje pierwszych edycji Rybnickich Dni Literatury były
organizowane
z wielkim rozmachem,
a impreza przyciągała
rzesze spragnionych
kontaktu z kulturą
mieszkańców
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Obywatel Rybnika. Z czasem całą organizację wziął na siebie starszy o pięć
lat od imprezy Teatr Ziemi Rybnickiej
(za dyrekcji Władysława Porębskiego)
ze wsparciem klubu Kontakty. Później
w organizację włączyła się jeszcze Miejska (z czasem i Powiatowa) Biblioteka
Publiczna i jej filie i tak jest do dzisiaj.
Program wczesnych Dni… odpowiadał dokładnie ich nazwie i składał się
głównie ze spotkań z ludźmi pióra: do
Rybnika zjeżdżali autorzy z najwyższej
półki – od Magdaleny Samozwaniec
przez Gustawa Morcinka, Mieczysława
Jastruna, Julianów Kawalca i Przybosia
do Jana Sztaudyngera, Alfreda Szklarskiego na Wojciechu Żukrowskim kończąc, by wymienić tylko tych najbardziej wtedy popularnych. Spotkaniom
i rozmowom o literaturze, również
w szkołach i zakładach pracy, towarzyszyły kiermasze książkowe, a księgarnie od miesięcy gromadziły najbardziej
atrakcyjne wydawnictwa, by godnie
wypaść w czasach, kiedy brakowało
wszystkiego, książek również. Z czasem o RDL zrobiło się głośno w całym
kraju, a impreza była organizowana

z ogromnym rozmachem, jak na miasto leżące na węglu przystało; np.
inaugurację VI edycji z uroczystym
przemarszem górników w paradnych
mundurach transmitowano w ogólnopolskim programie TV. Tradycją stały
się też zamykające Dni… koncerty Filharmonii ROW.
Dziś trudno dociec, co stało za decyzją o likwidacji RDL po edycji w 1974 r.;
prawdopodobnie były to czynniki
natury politycznej. Ta przerwa spowodowała, że upływające lata nie
pokrywają się z liczbą edycji imprezy.
Po roku 80. władze Rybnika, a głównie prezydent Eugeniusz Szymik dążył do ich wznowienia, co udało się
w 1983 r., kiedy gospodarzem TZR
był Wojciech Bronowski. Do Rybnika znów zaczęli zjeżdżać najbardziej
uznani w swoim czasie literaci. Przyznawaną dziś w czasie RDL Honorową Złotą Lampkę Górniczą osobom
związanym z naszym regionem, bądź
z niego pochodzącym, które swoją twórczością rozsławiają Rybnik
w kraju i na świecie, w pierwszych latach wręczano zwycięzcom Konkursu
Jednego Wiersza. Konkurs zniknął
z programu Dni w latach 90., by wrócić rok temu.
ARCH. TZR

Złote Dni…

Dyrektor TZR Michał Wojaczek prezentuje emaliowaną
paterę z symbolem RDL wyprodukowaną w Hucie Silesia na okoliczność jednej z pierwszych edycji imprezy

WACŁAW TROSZKA

Rozmowa z Michałem Wojaczkiem,
dyrektorem Teatru Ziemi
Rybnickiej
Jako wieloletni animator kultury
zna Pan doskonale historię RDL,
których dziś jest Pan ich organizatorem. Jak zmieniała się ta impreza?
Zmieniły się czasy, musiały się zmienić
i Dni Literatury. Dzięki współczesnym
mediom łatwiej dotrzeć do potencjalnego widza czy słuchacza. Z drugiej
strony o wiele szersze możliwości kontaktu odbiorcy ze sztuką i twórcami
przez internet, Facebooka, YouTube’a
czy bloga, wymagają większego zaangażowania, by widza przyciągnąć,
by chciał kupić bilet. Pierwsze edycje
opierały się przede wszystkim na spotkaniach autorskich, a rekordy popularności biły kiermasze książek, których
dziś nie ma, bo dostęp do książek jest
powszechny. Niewiele też było imprez towarzyszących. Dziś RDL są bardziej interdyscyplinarne, ale staramy
się, by wydarzenia towarzyszące były
„wywiedzione ze słowa”. Przykładem
kolejne przedstawienie „Dracha” zamykające klamrą naszą przygodę z tą
adaptacją, a także spektakl „Piąta strona świata”, będący swoistą biografią
Kazimierza Kutza, którym nawiązujemy do nowej formuły Górnośląskiej
Nagrody Literackiej „Juliusz” wyróżniającej od tegorocznej edycji autorów właśnie biografii. Do pionierskich
działań środowiska artystycznego
Rybnika, kiedy w klubie Bombaj działał kabaret literacki, nawiązuje spektakl, który zainauguruje jubileuszowe Dni Literatury „Przybora na 102”
Kiedy dotychczasowa formuła
zaczęła się wyczerpywać, a nazwiska
pisarzy powielać, próbowano innych
rozwiązań, nie zawsze fortunnych, jak
np. regionalizacja imprezy, czyli zapraszanie literatów z jednego tylko regionu kraju. Zaczęło natomiast przybywać
„okołodniowych” imprez artystycznych
– spektakli teatralnych i poetycko-muzycznych, kabaretów literackich, gwiazd
piosenki literackiej, koncertów, co przez
publiczność jest do dziś przyjmowane
bardzo pozytywnie. Starano się jednak, by te wydarzenia, zgodnie z główną ideą RDL, miały literacki rodowód.
W latach 90. i później nie brakowało
spotkań z uznanymi twórcami, ale i literatami młodszego pokolenia, by wymienić Ryszarda Kapuścińskiego, Marka
Nowakowskiego, Wojciecha Tochmana,
wybitnych poetów Juliana Kornhausera

w wykonaniu Magdy Umer i Mumio.
Po raz drugi odbędzie się też reaktywowany „Turniej jednego wiersza”, od tej
edycji imienia rybnickiej poetki Janiny
Podlodowskiej. Warto też wspomnieć
o koncercie Stanisława Sojki promującym jego płytę „Muzyka i słowa”, na
której tekst jest równie ważny jak muzyka. Staramy się więc nawiązywać do
tradycji i pogodzić ją ze współczesnym
spojrzeniem na sztukę, by program był
atrakcyjny dla wszystkich uczestników
życia kulturalnego. Przyjadą też znakomici autorzy, jak choćby brytyjski
historyk Norman Davies.

ry, ale bezpośredni kontakt zapewnia
emocje, jakich nie da nam internet
czy telewizja; daje też uczestnikom takich spotkań poczucie wyjątkowości
i uprzywilejowania.

Mimo łatwości kontaktu z kulturą
poprzez media na spotkaniach z pisarzami nadal pojawiają się ludzie,
zadają pytania, czekają w kolejce
po autograf…
– Oczywiście i wciąż na takich odbiorców literatury liczymy. Dziś, kiedy
możliwości obcowania z twórczością
artystyczną jest wiele, może właśnie
dlatego spotkanie na żywo znów jest
atrakcyjne. Nowoczesne media umożliwiają powszechny dostęp do kultu-

Czy zmienił się sam odbiorca?
Ten dzisiejszy jest bardziej świadomy,
bo sam decyduje i kupuje bilet. Przez
pierwsze lata istnienia impreza miała
konotacje polityczne i władzom zależało na sukcesie frekwencyjnym,
przywożono zatem autokarami całe
załogi zakładów pracy. Miało to i dobre strony, bo trochę na siłę odbiorca
był kulturalnie edukowany. Dziś dzieje się podobnie, jeśli chodzi o bardzo
młodych odbiorców kultury, których
trzeba do późniejszego w niej uczestnictwa zachęcić, by poznali wartość
odbioru sztuki na żywo. I to przynosi
efekty, bo nasza publiczność jest dobrze wyedukowana, o czym świadczą
komplety na spektaklach, a nawet na
imprezach niszowych. Myślę, że swój
udział w tym mają też Rybnickie Dni
Literatury.
Rozmawiała Wiesława Różańska

i Ryszarda Krynickiego czy Olgę Tokarczuk, Wojciecha Kuczoka, Andrzeja Stasiuka, Michała Witkowskiego, Michała
Rusinka i wielu innych, słowem prawie
wszystkich liczących się w polskiej literaturze. Były też próby odświeżenia
formy i treści imprezy. W 2008 r. w organizację Dni Literatury włączył się rybnicki ośrodek dydaktyczny Uniwersytetu
Śląskiego, wzbogacając program o spotkania z literaturo- i językoznawcami
oraz konferencje naukowe. W roku następnym z udziałem UŚl. obowiązywało
hasło „Rybnik romantyczny”, a w kolejnym program RDL konsultowany był ze
środowiskiem artystycznym, zainteresowanym poziomem oferty kulturalnej
dla rybnickiego widza. Postawiono też
na twórców, którzy są lub byli związani
z Rybnikiem i regionem. W ubiegłym
roku wydarzeniem RDL była premiera

„Dracha” Szczepana Twardocha, wspólnego przedsięwzięcia Teatru Śląskiego
im. Wyspiańskiego oraz Teatru Ziemi
Rybnickiej przy wsparciu miasta.
Rybnickie Dni Literatury zmieniały
w ciągu półwiecza swoje oblicze, ale
ich oferta była zawsze wypadkową czasów, oczekiwań widowni i kreatywności osób decyzyjnych (po dyrektorach
Porębskim i Bronowskim i nazywanej
dobrym duchem Dni… wicedyrektor
Krystyny Piaseckiej, Aleksandry Liniany-Zejer, Adama Świerczyny i aktualnego dyrektora Michała Wojaczka).
Jedno się nie zmieniło – Rybnickie Dni
Literatury od lat stanowią najważniejsze wydarzenie kulturalne Rybnika, łączące tradycję z nowymi formami artystycznego wyrazu oraz oczekiwaniami
współczesnego odbiorcy.
(r)
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10 do 21 października

To już pięćdziesiąta edycja Rybnickich Dni Literatury! Jubileuszowe dni, będące
jedną z najstarszych imprez literackich w naszym kraju, również w tym roku obfitować będą w wiele interesujących wydarzeń artystycznych. Przed nami spektakle
teatralne, koncerty, wręczenie Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” oraz Honorowej Złotej Lampki Górniczej, dyskusje z ludźmi pióra oraz bliskie spotkania
z dorobkiem twórców, których nazwiska zelektryzują niejednego miłośnika literatury, teatru czy muzyki, m.in.: Jeremiego Przybory, Kazimierza Kutza, Szczepana
Twardocha, Stanisława Soyki, Manueli Gretkowskiej i Normana Daviesa.
(D)

zapowiedzi

SPEKTAKLE, KONCERTY,
WYSTAWY, FILM:
10 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK, GODZ. 18
– Teatr Ziemi Rybnickiej (galeria Oblicza): wernisaż wystawy
malarstwa Alojzego Błędowskiego, dedykowanej pamięci
Pawła Zientka, budowniczego Teatru Ziemi Rybnickiej
12 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA, GODZ. 17
– Teatr Ziemi Rybnickiej (galeria sztuki i sala kameralna):
„Dziewczyna z Rybnika” – wernisaż wystawy prac Poli Dwurnik oraz koncert zespołu Brzoska Quintet
13 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA, GODZ. 16
– Teatr Ziemi Rybnickiej: oficjalna inauguracja 50. Rybnickich Dni Literatury, wręczenie Honorowej Złotej Lampki
Górniczej oraz spektakl „Przybora na 102”, w którym teksty Jeremiego Przybory, znakomitego pisarza, satyryka
i współtwórcy Kabaretu Starszych Panów w teatralno-muzycznej konwencji przeplatają się z szalonymi improwizacjami Mumio. Na scenie również Magda Umer, która wcieli
się w postać Ciotki Mizerii.
15 PAŹDZIERNIKA, WTOREK, GODZ. 19
– Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl „Drach”, który powstał na
podstawie bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha
pod tym samym tytułem. Po raz kolejny, niemal rok po
premierze, będzie można zobaczyć opowieść o pięknych,
choć tragicznych losach dwóch śląskich rodzin z rybnickimi wątkami w tle i muzyką rybnickiego kompozytora
Piotra Kotasa. Przedstawienie przygotowali twórcy Teatru
Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach we
współpracy z Teatrem Ziemi Rybnickiej i pod mecenatem
miasta Rybnika.
16 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA, GODZ. 19
– Teatr Ziemi Rybnickiej (sala kameralna): happening artystyczno-ekologiczny „Kultura Smogu czy smog kultury”
w wykonaniu Teatru Mariana Bednarka.

SPOTKANIA AUTORSKIE
11 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK, GODZ. 18
– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: spotkanie
z Manuelą Gretkowską, pisarką, felietonistką, scenarzystką
filmową i znaną z wyrazistych poglądów działaczką społeczną

15 PAŹDZIERNIKA, WTOREK, GODZ. 18
– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: spotkanie
z prof. Normanem Daviesem, znakomitym brytyjskim historykiem, wykładowcą prestiżowych uczelni, autorem
prac o historii Europy, Wysp Brytyjskich i Polski, który
w 2012 roku, za upowszechnianie wiedzy o Polsce i jej kul-
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17 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK, GODZ. 18
– Halo! Rybnik: druga edycja Turnieju Jednego Wiersza
im. Janiny Podlodowskiej.
18 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK, GODZ. 19
– Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Stanisława Soyki „Muzyka
i słowa Stanisław Soyka”, będący pierwszą, osobistą wypowiedzią artysty od piętnastu lat. Nowy album określany jest
przez muzyka jako „folk z przymrużeniem oka”, a wypełniają go dźwięki z pogranicza rythm&bluesa, reggae i romantycznych ballad.
19 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA, GODZ. 18
– Teatr Ziemi Rybnickiej: gala wręczenia Górnośląskiej
Nagrody Literackiej „Juliusz” oraz spektakl „Piąta strona
świata” w wykonaniu Teatru Śląskiego na podstawie prozy
wybitnego reżysera filmowego i teatralnego Kazimierza
Kutza. Opowieść o Śląsku, czyli piątej stronie świata, w której zacierają się granice, a trudna historia bawi się ludźmi
i narodami. Jedno z najważniejszych przedstawień ostatniej dekady w Teatrze Śląskim.
20 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA, GODZ. 16
– Teatr Ziemi Rybnickiej: bajka muzyczna dla dzieci pt.: „Słonik Bombik”, czyli opowieść o łaciatym słoniu, który zmaga się z problemem akceptacji swej odmienności. Piękna
scenografia, muzyka na żywo i cała paleta emocji – humor,
smutek, strach, odwaga i radość. Spektakl, z racji swojego
przesłania, skierowany jest do widza w każdym wieku.
21 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK, GODZ. 19
– Teatr Ziemi Rybnickiej: w ramach Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Ekran” projekcja filmu „Kult ciała” z 1930 roku
w reżyserii Michała Waszyńskiego, z Eugeniuszem Bodo
w obsadzie oraz muzyką „na żywo” w wykonaniu formacji
Czerwie. Film jest adaptacją skandalizującej na swe czasy
powieści erotyczno-psychologicznej Mieczysława Srokowskiego.

turze, kształtowanie pozytywnego wizerunku i wspieranie
przemian demokratycznych w naszym kraju został odznaczony Orderem Orła Białego.

18 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK,
GODZ. 16 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna:
Biografie: miłość i sny – z finalistami Górnośląskiej Nagrody
Literackiej „Juliusz” rozmawiać będzie Ewa Niewiadomska
z Radia Katowice.
GODZ. 18 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna:
spotkanie z Mariuszem Szczygłem, cenionym dziennikarzem, reportażystą, pisarzem i laureatem licznych nagród,
w tym prestiżowej Europejskiej Nagrody Literackiej.
Na wszystkie spotkania WSTĘP WOLNY
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Teatr Ziemi Rybnickiej
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl
ØRGANEK
Koncert zespołu Tomasza Organka,
muzyka, wokalisty i autora tekstów,
laureata wielu prestiżowych nagród.
Zespół w 2014 roku podbił serca publiczności debiutancką płytą „Głupi”
i na dobre zadomowił się w gronie
cenionych i rozpoznawalnych grup
polskiej sceny muzycznej. Wyraziste,
opisujące teraźniejszość teksty i muzyka czerpiąca z tradycji vintage rocka to
wizytówka Organka i jego muzyków.
1 października, wtorek, godz. 19
NARODOWA PERŁA GRUZJI
Występ zespołu Adjarian Song and Dance zwanego Narodową perłą Gruzji, prezentującego tradycyjną gruzińską sztukę
taneczną. Widowisko muzyczne, w trakcie
którego tancerze ze szczytów Kaukazu
rozsmakują publiczność w pełnej ognia
i żywiołowości gruzińskiej kulturze.
4 października, piątek, godz. 19
WIERUSZKA
Najnowsza komedia Marka Rębacza,
autora największych komediowych
hitów teatralnych ostatnich lat. Tym
razem widzów rozbawi pełna humoru
i niespodziewanych zwrotów akcji opowieść o Wieruszce, pomocy domowej
z Ukrainy, która staje się obiektem pożądania dwóch, wiodących dotąd ustabilizowane życie domowe mężczyzn.
11 października, piątek, godz. 18.30

PÓŁ WIEKU DUSZPASTERSTWA
Obchody jubileuszu 50-lecia Duszpasterstwa Akademickiego DAR
w Rybniku. W programie m.in.: występy muzyczne, projekcja filmu
o historii rybnickiego duszpasterstwa oraz musical „Żyć nie wegetować”, inspirowany życiem Piera Giorgia Frassatiego, który wyreżyserował
Paweł Kontny. Autorem scenariusza
jest ks. Wojciech Iwanecki, a muzykę skomponował rybniczanin Piotr
Kotas.
25 października, piątek, godz. 18
JUBILEUSZ FILHARMONII
Koncert „Mojemu Rybnikowi” z okazji dwudziestolecia reaktywacji Filharmonii Rybnickiej oraz jubileuszu
50-lecia pracy artystycznej prof. Je-
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rzego Salwarowskiego. Koncert przygotowany w ramach Festiwalu im.
H.M. Góreckiego „U źródeł sławy” wypełnią utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Roberta Schumanna oraz
Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. Na
scenie Filharmonia Rybnicka, za pulpitem dyrygenckim Jerzy Salwarowski, a przy fortepianie Lidia Grychtołówna.
27 października, niedziela, godz. 18
GÓRALE ZABAWIĄ W HARCÓWCE
Klub Kultury „Harcówka” (ul. Zakątek
19 w Ligocie-Ligockiej Kuźni) zaprasza na pełną energii i przyśpiewek
biesiadę góralską z zespołem Beskidzcy Zbóje.
27 października, niedziela, godz. 18
SĄSTĄD
Koncert zespołu SąStąd promujący debiutancką płytę „Grunt”. Żorska formacja zagrała podczas koncertu „Debiuty”
na tegorocznym Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu, prezentując autorski
utwór „Indeks”. Młodzi artyści chcą, by
ich muzyka była alternatywą dla otaczającej zewsząd muzycznej komercji.
Grupę tworzą: Natalia Tomecka (śpiew,
fortepian) Dominika Kontny (śpiew,
wiolonczela), Rafał Kierpiec (śpiew,
kontrabas) oraz Bartłomiej Plewka
(perkusja).
31 października, czwartek, godz. 19

Osiem na osiem
– Utwory te reprezentują różne epoki i style – od romantyzmu po XX-lecie
międzywojenne, ale łączy je to, że na stałe wpisane są w historię polskiej
literatury – mówiła Mariola Rodzik-Ziemiańska o ośmiu nowelach wybranych
przez prezydenta Andrzeja Dudę i jego żonę Agatę Kornhauser-Dudę na ósmą
edycję narodowego czytania.
pod Klepsydrą” Brunona Schulza przeczyManderli. Uczniowie, bibliotekarze, seniorzy i zaproszeni goście wsłuchali też m.in.
tanych przez wiceprezydenta Wojciecha
fragmentów utworów „Mój ojciec wstęŚwierkosza, „Rozdzióbią nas kruki, wropuje do strażaków” ze zbioru „Sanatorium
ny…” Stefana Żeromskiego w interpretacji
czytelniczki PiMBP Barbary Pośpiech oraz
„Katarynki” Bolesława Prusa, którą wzięli
na warsztat wiceprezydent Janusz Koper
i prezydent Piotr Kuczera. – Tematyka tych
lektur jest dość trudna dla współczesnego
młodego człowieka. Czekam na narodowe czytanie, które zachwyci się literaturą
współczesną – ocenił prezydent Kuczera.
Dla uczestników ósmego narodowego
czytania przygotowano też nowele opatrzone specjalną okolicznościową pieczęRybnickie czytanie polskich
cią. Niektórzy czytelnicy opieczętowali
nowel
swoje własne egzemplarze.
(S)
SABINA HORZELA-PISKULA

Para prezydencka zainicjowała tę akcję
w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Potem czytano utwory Fredry, Sienkiewicza, Prusa,
Wyspiańskiego i Żeromskiego. Kolejna
rybnicka edycja rozpoczęła się w piątek
6 września w bibliotece (dzień przed akcją
ogólnopolską) od noweli „Dym” Marii Konopnickiej w interpretacji animatorki kultury i wokalistki zespołu Zawiało Marioli
Rodzik-Ziemiańskiej z towarzyszeniem
niezwykle klimatycznej muzyki Tomasza

MUZYCZNE OBCHODY
Koncert symfoniczny z okazji obchodów roku Stanisława Moniuszki,
wybitnego polskiego kompozytora,
dyrygenta i organisty. Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Szkoły Szafranków,
którą poprowadzi Adam Mokrus, oraz
znakomici artyści Opery Krakowskiej:
Katarzyna Oleś-Blacha (sopran) oraz
Tomasz Kuk (tenor). W programie fragmenty „Halki” i „Strasznego dworu”,
najbardziej znanych dzieł Stanisława
Moniuszki.
17 października, czwartek, godz. 18

Dyskusyjny Klub Książki
w październiku
Dyskusyjny Klub Książki zaprasza
na kolejne spotkania.
9 października o godz. 17 w bibliotece
głównej (ul. Szafranka 7) zaplanowano rozmowę o książce Uli Ryciak pt. „Nela i Artur.
Koncert intymny Rubinsteinów”. Historia ich
związku to opowieść o bliskiej relacji silnych,
artystycznych osobowości, wspólnym przeżywaniu radości i smutków oraz uwikłaniu
w niespokojne czasy minionego stulecia.
24 października o godz. 16 w filii nr 2
(ul. Zebrzydowicka 30) odbędzie się spotkanie poświęcone powieści „Wyspa” Victorii
Hislop. Fabuła stopniowo odsłania rodzinny
sekret bohaterki, która odkrywa, że jej przodkowie pochodzą z wioski leżącej blisko dawnej kolonii trędowatych, co miało znaczny wpływ na ich życie. Zapraszamy do
lektury i dyskusji! 				
(m)

Kino Seniora

Poniedziałkowe seanse dla starszych i młodszych
wielbicieli dobrego kina. Projekcje rozpoczynają się
o godz. 13, bilety w cenie 8 zł.
n 7 października – I ZNOWU ZGRZESZYLIŚMY, DOBRY
BOŻE (komedia, reż. Philippe de Chauveron, 2019)
n 21 października – ZABAWA, ZABAWA (dramat, komedia,
reż. Kinga Dębska, 2018)
n 28 października – MILCZĄCA REWOLUCJA (dramat,
reż. Lars Kraume, 2018)

Uniwersytet III Wieku

ul. Rudzka 13c, tel. 32 755 79 90

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI NA PAŹDZIERNIK
W związku ze zmianą siedziby informujemy, że od 1.10.2019
wszystkie wykłady odbywać się będą w sali nr 102 w budynku
„A”, pozostałe zajęcia w budynku „C” w Kampusie. Szczegółowy grafik zajęć umieszczony będzie na stronie internetowej
UTW oraz na tablicy ogłoszeń.
n 1.10 wtorek, godz. 15.00: marsz nordic walking, zbiórka
w Kampusie
n 3.10 czwartek, godz. 11.00: inauguracja roku akademickiego, Kampus aula, budynek „C”
n 7.10 poniedziałek, godz. 12.00: dyżur prawniczy mec. Gerard Kuźnik, sala 2.20 budynek „C”
n 8.10 wtorek, godz. 15.00: marsz nordic walking, zbiórka
przy tężni na Paruszowcu
n 10.10 czwartek, godz. 11.00: wykład „Czym jest Śląsk” – Bogdan Kloch, sala 102, budynek „A”, „Wahadło Foucaulta” – Roman Senczyna, sala 2.20, budynek „C”
n 15.10 wtorek, godz. 15.00: marsz nordic walking, zbiórka
Górka dla Burka
n 16.10 środa, godz. 11.00: wykład „Stany nagłe w okulistyce”
– dr Aniela Kempińska , budynek „A”
n 17.10 czwartek, godz. 11.00: wykład „Życiodajna i niebezpieczna woda” – Zdzisław Mencel, budynek „A”
n 21.10 poniedziałek, godz. 12.00: dyżur prawniczy mec. Gerard Kuźnik, sala 2.20, kampus, budynek „C”
n 22.10 wtorek, godz. 12.00: „Pamiętajmy o przeszłości –
warsztaty twórcze” – Edyta Korepta, budynek „C”
n 24.10 czwartek, godz. 11.00: wykład „Twórczość Aleksandra
Gierymskiego” – Helena Kisielewska, budynek „A”
n 31.10 czwartek, godz. 11.00: wykład „Samorząd terytorialny
w polskim systemie prawnym na przykładzie miasta Rybnik” – Zbigniew Lubszczyk, budynek „A”
Pozostałe zajęcia zgodnie z grafikiem tylko dla członków UTW.

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 – 45 zł; bilet – 15 zł; bilet
dla młodzieży uczącej się, studentów, seniora: – 11,00 zł; karnet dla dużej rodziny – 40,00 zł.

30 września, godz. 19.00
PARASITE
Prod. Korea Południowa, 2019, dramat, 132 min, reż.: Joon-ho Bong, obsada: Kang-ho Song, Seon-gyun Lee.
Rodzina pana Ki-taeka żyje w nędzy,
wszyscy są bezrobotni, a przyszłość
rysuje się tylko w szarych barwach.
Pewnego dnia otrzymują prezent od
losu, syn Ki-woo zostaje polecony
przez kolegę na dobrze płatną posadę
korepetytora u właściciela międzynarodowej firmy z branży IT. Chłopak
udaje się na rozmowę kwalifikacyjną
do domu rodziny Parków, żyjących
w zupełnie innym świecie.

7 października, godz. 19.00
POLITYKA
Prod. Polska, 2019, 135 min, reż.:
Patryk Vega, obsada: Iwona Bielska,
Marcin Bosak, Janusz Chabior, Andrzej
Grabowski, Ewa Kasprzyk
To film o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych
w Polsce, o rządzących i opozycji,
o świeckich liderach i politykach
w sutannach. Jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła
kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa
na osoby piastujące najwyższe urzędy
i pełniące obowiązki wobec narodu?

21 października, godz. 19.00
KULT CIAŁA
Prod. Austria, Polska 1930, melodramat, 55 min, reż.: Michał Waszyński,
obsada: Agnes Petersen, Paweł Owerłło, Krystyna Ankwicz, Eugeniusz Bodo.
Czesław jest rzeźbiarzem, który poszukuje modelki do swej rzeźby „Nowa
Wenus”. Poznaje piękną Hankę. Uważa
ją za idealny model i skłania do pozowania. Wkrótce zakochuje się w niej,
a ona w nim, miłością gwałtowną,
niezrównaną...
Na żywo gra zespół Czerwie. Muzycy
w ciągu ostatnich lat tworzą głównie
muzykę do arcydzieł kina niemego.

28 października, godz. 19.00
WYSOKA DZIEWCZYNA
Prod. Rosja, 2019, dramat, 130 min,
scen. i reż.: Kantemir Balagov, obsada:
Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov.
Opowieść o dwóch przyjaciółkach,
które pragną otrząsnąć się z wojennej
traumy, toczy się w 1945 roku w Leningradzie, który dochodzi do siebie
po latach oblężenia. Masza i Ija próbują nie tylko zapomnieć o tym, czego
doświadczyły, ale także przypomnieć
sobie, kim były, nim zardzewiały ich
plany, emocje i uczucia.
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Gdzie jest ulica
TRUNKHARDTA?
Abecadło Rzeczy Śląskich

Jedną z ciekawszych postaci związanych z Rybnikiem był Artur Trunkhardt. Większość rybniczan nie
ma jednak o nim zielonego pojęcia. Próżno też szukać na mapie Rybnika ulicy, placu czy skweru jemu
poświęconych. Szkoda, bo z pewnością był on bardziej zaangażowany w dzieje naszego miasta niż
Kościuszko, Chrobry czy Maria Skłodowska-Curie, a ulice ich imienia w Rybniku są.
URODZONY W WESTFALII

Artur Trunkhardt urodził się w niemieckiej rodzinie na terenie Westfalii
w 1887 roku. Jak dorósł – wstąpił do
zakonu jezuitów, gdzie otrzymał bardzo staranne wykształcenie. Miał zostać duchownym. Studiował teologię,
filozofię, prawo oraz ziołolecznictwo.
Oprócz ojczystego języka niemieckiego znał biegle język francuski, włoski
i angielski. Z czasem nauczył się też
trochę języka polskiego i śląskiej godki.

UCIECZKA NA ŚLĄSK

Artur nie przyjął jednak święceń
kapłańskich i w 1913 roku wystąpił
z zakonu. Popadł wtedy w konflikt ze
swą bardzo pobożną rodziną, więc
przeprowadził się na drugi koniec
ówczesnych Niemiec i zamieszkał
na Śląsku, a dokładnie w Rybniku.
Od razu pokochał swoje nowe miejsce
na ziemi. Tu się ożenił z córką bogatego rzeźnika, Nowaka.

W POWSTAŃCZYCH
SZEREGACH

Kiedy nastał czas powstań śląskich,
Trunkhardt ku zaskoczeniu wszystkich poparł stronę polską. Walczył
w batalionie Nikodema Sobika i kierował wydziałem wywiadowczym. Dzięki perfekcyjnej znajomości kilku języków potrafił skutecznie wyprowadzać
w pole Niemców oraz stacjonujące
wówczas na Śląsku wojska angielskie,
francuskie i włoskie.

DZIENNIKARZ I WYDAWCA

W latach 1919-1939 Artur Trunkhardt wydaje i redaguje w Rybniku
dziennik „Katholische Volkszeitung”
(Katolicka Gazeta Ludowa). Gazeta
ukazywała się na Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu i uchodziła za „nowoczesne niemieckojęzyczne pismo
o nastawieniu przychylnym Polsce
(polnischer tendenz)”, na potwierdzenie czego pod tytułową winietą drukowała po polsku swoje motto: „Za wiarę
i ojczyznę – za waszą i naszą wolność”.
Drugą gazetą wydawaną przez niego
w latach 1934-1935 był miesięcznik
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satyryczny „Die Spritze” (Sikawka),
gdzie szczególnie wyśmiewał rodzący się w Niemczech hitleryzm. Za te
satyry został przez władze polskie skazany na 20 miesięcy więzienia (!), bo
Polsce zależało wówczas na dobrych
stosunkach z Niemcami. Trzeba też
odnotować, że w 1925 roku Trunkhardt wydał książkę „Dzieje miasta
Rybnika…” Franciszka Idzikowskiego
z 1861 roku, dopisując historię naszego miasta do czasów sobie współczesnych, czyli do lat 20. XX wieku.

ZABIĆ ARTURA!

Już podczas powstań śląskich Artur
był dla Niemców jednym z głównych
wrogów w Rybniku i na całym Śląsku.
Wielokrotnie też w latach międzywojennych próbowano go zamordować,
więc starosta rybnicki dał mu zezwolenie na posiadanie pistoletu „brauning 9 mm”. Kiedy zaś rozpoczęła się
wojna i okupacja hitlerowska, dostał
aż siedem wyroków śmierci (!), a za
jego schwytanie obiecano pół miliona
marek nagrody. Hitlerowcom się jednak nie udało, bo Artur Trunkhardt
całą okupację skutecznie się ukrywał
w domu Lisoniów w Krzyżkowicach
koło Pszowa.

OSTATNIE LATA ŻYCIA

Po wojnie władze komunistyczne
chciały zrobić z niego bohatera, ale
jego żadne dyktatury nie interesowały. Chciał być niezależny. Pozostał
więc do końca życia w Krzyżkowicach, gdzie zarabiał na życie ziołolecznictwem, którego kiedyś nauczył się
w zakonie jezuitów. Zmarł w 1965
roku i pochowano go obok mogiły
powstańczej na cmentarzu w tychże
Krzyżkowicach.

POZOSTAŁ DZIWAKIEM
NA ZAWSZE

Do dnia dzisiejszego Artur Trunkhardt uważany jest przez niektórych
za dziwaka. Bo jak to taki prawdziwy „Niymiec blank z Niymiec” mógł
popierać polskość Śląska? To musioł
być jakiś dziwok! – często słyszę taką

Artur Trunkhardt (1887-1965)
– pisarz, wydawca, dziennikarz,
filozof, prawnik, poliglota, zielarz…
ale nade wszystko Niemiec, który
kochał Śląsk „po polsku”. Na Śląsku
mieszkał 52 lata, a z tego aż 26 lat
w Rybniku
właśnie ocenę tego człowieka. W 1998
roku próbowałem zainteresować tą
postacią Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej – bez echa! Przed kilku
laty dostałem też propozycję prelekcji
w Niemczech, w Westfalii. Przedstawiłem wówczas dwie propozycje tematów: O ich ziomku Trunkhardzie
– miało być gratis; dałem też zupełnie
inny temat za 800 euro. Organizatorzy
odrzucili propozycję gratis (!). Woleli
płacić, niż słuchać o swoim krajanie,
co kochał polski Śląsk. Takie to mamy
skomplikowane śląskie sprawy!
Tekst i fotokopia Marek Szołtysek

Wielki album Rybnika cz. 172

K

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

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

kami minionych czasów. Najbardziej
interesujące zamieścimy w „Gazecie
Rybnickiej”. Za każde zdjęcie wybrane
do druku zapłacimy 10 zł.
Sponsorem akcji jest Wydawnictwo
„Śląskie ABC”z Rybnika. Za powierzone nam zdjęcia dziękujemy!

172/1

ZDJĘCIE 172/1: Oto zdjęcie z dobrze opracowanego rodzinnego albumu, gdzie przy użyciu strzałek opisane są i nazwane
osoby uchwycone w kadrze. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia młodego pokolenia. Bo dopóki żyją starsi, trwa wiedza o ludziach z fotografii, ale po śmierci dziadków zdjęcie staje się zbiorem anonimowych postaci. Ważne też, by te napisy
robić na kopiach zdjęć, a nie na oryginałach – by nie doszło do zniszczenia cennych rodzinnych pamiątek.

ZDJĘCIE 172/2: Zdjęcie z lat międzywojennych wykonane na tyłach starej rybnickiej szkoły koło kościoła Matki Boskiej Bolesnej. Widzimy na fotografii zespół mandolinistów, a właściwie zespół instrumentów strunowych szarpanych.
Może ktoś coś więcej wie o tej grupie muzycznej. Na zdjęciu udało się rozpoznać następujące instrumenty: kolor
czerwony – mandolina, fioletowy – banjo, zielony – gitara, żółty – lutnia romantyczna, niebieski – bałałajka. Może ktoś
zna inne śląskie nazwy stosowane na te instrumenty dawniej?

FOTOKOPIE I OPRACOWANIE: MAREK SZOŁTYSEK

172/2

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

Dotrzymane
OBIETNICE

Jedenaście par małżeńskich obchodzących w tym
roku 50. rocznicę ślubu wzięło udział w uroczystym,
pierwszym po wakacjach spotkaniu w siedzibie zespołu
Przygoda, gdzie wspólnie z wiceprezydentem Januszem
Koperem, kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego Angeliką
Naczyńską-Lyp oraz młodymi artystami świętowali swój
imponujący jubileusz.
– Gdy zawieraliście związki, byłem po pierwszej komunii świętej. Mam więc krótsze, bo 36-letnie doświadczenie
małżeńskie, ale chyba też już wiem, co robić, by związek
utrzymać i jak podsycać miłość. Jesteście dowodem na to,
że prawdziwe uczucie może przetrwać życiowe burze i pokonać trudności. Razem jest raźniej – mówił Janusz Koper,
przekazując jubilatom okolicznościowe medale przyznane
im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Małżonkowie chętnie dzielili się wspomnieniami, z których wynika, że ich związki rodziły się w różnych okolicznościach i w różnym wieku: – Mieszkaliśmy we wsi Sękowo
w Wielkopolsce i znamy się „od piaskownicy”. Gdy byłam
małą dziewczynką, moja przyszła teściowa mówiła mi:
„Chciałabym, żebyś została żoną mojego Stefanka”. I tak się
stało – uśmiecha się pani Maria Gucia, która wraz z mężem
doczekała się trzech córek, siedmiu wnuków i trzech pra-

wnuków. Z kolei państwa Bernadetę i Wojciecha Palengów
połączyła praca przy warzywach, które zimą przechowywane były w magazynach spółdzielni spożywców Społem:
– Latem i jesienią rolnicy przywozili tu ziemniaki, marchew,
buraki czy seler, które umieszczaliśmy w ziemnych kopcach,
by w zimie je wyciągać, oczyszczać i wkładać do worków.
Mąż był kierowcą i rozwoził warzywa po okolicznych sklepach – mówi pani Bernadeta, która po ślubie zamieszkała
z mężem w jej rodzinnej Rybnickiej Kuźni. Skupiła się na wychowywaniu czwórki dzieci, a pan Wojciech, już jako kierowca w PKS-ie, dużo jeździł po Polsce. – Na północ zawoziłem
węgiel albo lodówki z Huty Silesia, wracałem autem załadowanym ziemniakami. Traktory z podwarszawskiego Ursusa
dostarczałem na rolnicze tereny pod Raciborzem, a do śląskich kopalń drewno, które z Finlandii do portu w Gdańsku
przypływało statkami – opowiada. W czasie stanu wojennego rozpoczął pracę w kopalni Chwałowice, skąd odszedł
na emeryturę. Dzisiaj, już jako dziadkowie dziewięciorga
wnuków i pradziadkowie dwóch prawnuków, państwo Palengowie z sentymentem spoglądają w przeszłość: – Babcia
zawsze mi mówiła: deszcz nie pada, a słońce nie świeci. I tak
jest w życiu: raz dobrze, raz źle, ale wszystko trzeba przyjąć –
dodaje pani Bernadeta.
17 września świętowali również: Jadwiga i Andrzej Bany,
Wanda i Zygmunt Dronszczykowie, Halina i Jan Kaniukowie,
Urszula i Stanisław Majowie, Stanisława i Zbigniew Momotowie, Janina i Zbigniew Palakowie, Maria i Henryk Palarzowie,
Janina i Gerard Piontkowie oraz Anna i Walter Wowrowie.
Do udziału w uroczystości zaproszono także: Marię i Jerzego Kalkowskich, Barbarę i Zygmunta Wieczorków oraz Irenę
i Henryka Zieleźnych. 			
(D)

ZDJĘCIA WACŁAW TROSZKA

Na zdjęciu u góry od lewej: Halina i Jan Kaniukowie, Maria i Stefan Guciowie, Jadwiga i Andrzej Bany, Urszula i Stanisław Majowie, Wanda
i Zygmunt Dronszczykowie
Na zdjęciu na dole od lewej: Maria i Henryk Palarzowie, Bernadeta i Wojciech Palengowie, Janina i Gerard Piontkowie, Janina i Zbigniew
Palakowie, Stanisława i Zbigniew Momotowie, Anna i Walter Wowrowie.
Na zdjęciach również wiceprezydent Janusz Koper i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp.
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PGG ROW Rybnik awansował do PGE Ekstraligi

Pię k ny finał żu żl owców
Po pięknym, emocjonującym finałowym meczu rewanżowym, który na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej odbył się w niedzielę 15 września, nasi żużlowcy wygrywając z Ostrovią 49:41 awansowali do ekstraligi.
Do grona najlepszych żużlowych drużyn w kraju rybnicki zespół wraca po dwóch latach przerwy.
w pięknym stylu pokonał Klindta, który
w czterech wcześniejszych swoich startach za każdym razem zwyciężał.
W całym meczu podopieczni trenera Piotra Żyto wygrali indywidualnie
9 z 15 wyścigów, a drużynowo tylko 6, ale
tym bardziej włodarzom, zawodnikom i
tłumom sympatyków ROW-u smakował
wywalczony awans do ekstraligi.
Nie jest tajemnicą, że szefostwo klubu z Ostrowa Wlkp. nie zamierzało w
tym roku awansować do ekstraligi, ale
wcale nie oznaczało to jeszcze, że ich
drużyna nie może wygrać I ligi. Finału
ostatecznie nie wygrali, ale na pewno
nie wyjeżdżali z Rybnika jako przegrani.
10,5 tys. biletów na ligowy finał żużlowców wyprzedano na trzy dni przed
meczem. Klub zorganizował tzw. kartoniadę (zielony bądź czarny kartonik
dla każdego widza), a zawodnicy i kibice obu drużyn spisali się na medal.
Zacięty finałowy pojedynek odbył się
we wspaniałej atmosferze, a gdy rybniczanie odbierali puchar za wygranie
ligi, waleczni ostrowianie wyszli na tor,
by pożegnać się z rybnicką publicznością i otrzymali od widzów spore
brawa. Finałowy pojedynek z Ostrovią
miał wiele smaczków. Trenerem tego
zespołu jest Mariusz Staszewski, który
jeździł w tej rybnickiej drużynie (RKM
Rybnik), która w 2003 roku, po pamiętnym meczu z Unią Tarnów na stadionie
przy Gliwickiej, po raz ostatni wywalczyła awans do ekstraligi. Prezesowi
Krzysztofowi Mrozkowi ta sztuka się
dotąd nie udała. W 2015 roku zespół
ROW-u przegrał ligowy półfinał właśnie

z Ostrovią (w rewanżu rybniczanie
nie odrobili na swoim torze strat
z pierwszego meczu w Ostrowie). Potem Ostrovia przegrała finał z Łotyszami
z Daugavpils, a że ci nie mają stadionu
na terenie RP (wymóg regulaminowy),
miejsce w ekstralidze zajęła ostatecznie
drużyna z Rybnika.
Szkoda, że finał trochę popsuła nam
telewizja. To powinien być „magiczny
wieczór” przy G72 z fajerwerkami i innymi atrakcjami. Niestety mecz w piękny
sposób wieńczący cały sezon rozpoczął
się o godz. 14.30. Fajerwerki były, ale
odpalone jeszcze przed zachodem słońca wypadły dość blado. Zwyczajowemu
ceremoniałowi stało się zadość i żużlowcy spalili marynarkę prezesa Krzysztofa
Mrozka, który jak było do przewidzenia
wsiadł na quada i z dużą klubową flagą
z napisem „Tylko zwycięstwo”, zabierając na pokład to Łogaczowa, to Szczepaniaka, wykonał kilka rund honorowych
po rybnickim torze. Puchar za wygranie
I ligi z drużyną PGG ROW-u Rybnik odebrał prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
W czterech meczach rundy finałowej
nasz zespół wystąpił w takim samym
składzie, rozpoczynając decydującą batalię o ekstraligę od efektownej 10-punktowej wygranej na torze w Tarnowie.
W tych czterech meczach w zespole PGG
ROW-u Rybnik wystąpili: Troy Batchelor, Daniel Bewley, Siergiej Łogaczow,
Mateusz Szczepaniak i Kacper Woryna
(kapitan) oraz juniorzy Mateusz Tudzież
i Robert Chmiel, dla którego był to ostatni już juniorski sezon ligowy.
Wacław Troszka
WACŁAW TROSZKA

Pierwszy mecz finałowy Nice I Ligi
w Ostrowie (8 września) ROW przegrał
44:46, wiec zważywszy, że wygrał rundę zasadniczą ligi, by wygrać dwumecz
i awansować, musiał mecz rewanżowy
po prostu wygrać. W owej rundzie zasadniczej rybniczanie pokonali Ostrovię na swoim torze 61:28, odnosząc
największe zwycięstwo w sezonie, więc
większość kibiców spodziewała się dość
łatwego zwycięstwa gospodarzy i to zapowiadały pierwsze wyścigi. Po siedmiu
wyścigach ROW prowadził 26:16, ale
z pięciu kolejnych biegów dwa zakończyły się remisami, a trzy po indywidualnych zwycięstwach Duńczyka Klindta
4:2 wygrali żużlowcy z Ostrowa, zmniejszając przewagę gospodarzy do 4 pkt,
przez co na stadionie zrobiło się nieco
nerwowo. W biegu 13. ku radości wypełnionych po brzegi trybun podwójne
zwycięstwo wywalczyła rybnicka para
Batchelor-Szczepaniak, pokonując doświadczonego Walaska (mistrz Polski
z 2004 roku) i Australijczyka Mastersa. By awansować, w dwóch ostatnich
wyścigach żużlowcy ROW-u musieli
zdobyć 3 pkt. Przedostatni bieg ta sama
para Batchelor-Szczepaniak przegrała
2:4, ale Mateusz Szczepaniak zdobywając te 2 pkt praktycznie zapewnił drużynie awans, bo by ten stał się faktem,
w ostatnim biegu kapitan „rekinów” Kacper Woryna bądź młody Anglik Bewley
musieli już tylko dojechać do mety,
choćby i za plecami obu rywali. Jak było
do przewidzenia, kropkę nad „i” postawił kapitan ROW-u Kacper Woryna. Gospodarze wygrali ten bieg 4:2, a Woryna
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WACŁAW TROSZKA

Legendy kolarstwa w Rybniku
W niedzielę 1 września, krótko po zakończeniu wyścigu kolarskiego Tour de Rybnik, w auli UE w Kampusie
odbyła się Gala Kolarstwa zwycięzców Tour de Pologne
i medalistów olimpijskich.

sport

Przybyło na nią kilkudziesięciu kolarzy, którzy przez dekady zdobywali dla
Polski medale najważniejszych imprez
kolarskich. Do Rybnika zaprosił ich Józef Gawliczek. – Spełniło się moje marzenie. Gdy tylko usłyszałem od prezydenta Piotra Kuczery, że miasto Rybnik
włączy się w organizację gali, zacząłem
rozmawiać z kolarzami. Udało się ściągnąć większość zwycięzców Tour de
Pologne. Cały czas mam nadzieję, że
wyczynowe kolarstwo jeszcze odrodzi
się w naszym regionie – mówił Gawliczek.
Kolarze przepytywani przez red.
Henryka Grzonkę, który galę poprowadził, opowiadali o swoich zwycięstwach i wspominali strategie, jakie
stosowali, by stanąć na najwyższym
stopniu podium. Prawdziwy show dał
Tadeusz Mytnik, medalista m.in. mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.
– Żeby wygrać Tour de Pologne, musiałem kupić sobie pomocników (śmiech)

Szybki Tour de Rybnik
pokazuje, że ludzie chcą uprawiać sport
– mówi Marek Szymański, najlepszy
rybniczanin podczas tegorocznej edycji
TdRybnik.
Dyrektorem wyścigu od początku
jego istnienia jest Robert Słupik, który
pozytywnie ocenia tegoroczne ściganie. – Jako perfekcjonista uważam, że
zawsze może być lepiej. Ogólnie jednak
jestem zadowolony, wyścig był ciekawy,
co ważne dopisała nam pogoda, no i co
ważniejsze – frekwencja. W pierwszym
dniu przeżyliśmy totalne oblężenie –
opowiada Robert Słupik i dodaje, że nie
da się porównać tegorocznej edycji do
pierwszej. A czy będzie kolejna? – Nie
WACŁAW TROSZKA

1 września na ulicach Rybnika pojawili się kolarze. Organizatorami 12.
edycji rybnickiego wyścigu PGE EC
Tour de Rybnik 2019 byli Fundacja
PGE Energia Ciepła oraz Fizjo-Sport
Roberta Słupika.
Od ubiegłego roku wyścig jest dwudniowy. Najpierw kolarze ścigają się na
drogach powiatu rybnickiego, by dzień
później stanąć na starcie przy Kampusie. – Tradycyjnie trasa była bardzo
szybka, ale bezpieczna. Fajnie, że taki
wyścig odbywa się w naszym mieście.
Można kontynuować przygodę z kolarstwem po zakończeniu kariery. Dodatkowo może jacyś młodzi ludzie wsiądą
na rower, żeby się pościgać. Obecnie
jest grupa zapaleńców, która spotyka
się raz w tygodniu i razem trenuje. Czasami pojawia się nawet 70-80 osób; to

i być w świetnej
formie.
Udało
się to zrobić w
1975 roku. Tak
Gospodarz kolarskiej gali Józef Gawliczek (w środku) i jego
naprawdę to nagoście – zwycięzca Tour de Pologne w latach 1954, 1955 i
sze pokolenie już
1956 Marian Więckowski ( z lewej) i Tadeusz Mytnik, który
wtedy budowało
wygrał Tour de Pologne w roku 1975
kolarstwo zawodowe. W 1971 roku uczestniczyłem
grał, podobnie jak Ryszard Szurkoww Rybniku w strasznej kraksie – oposki, który z powodów zdrowotnych do
wiadał niesamowicie energiczny MytRybnika nie przyjechał, ale przywitał
nik. Swoje trzy zwycięstwa wspominał
gości dzięki specjalnie przygotowanetakże Dariusz Baranowski, najlepszy
mu filmikowi.
kolarz TdP w latach 1991-93 i zawodnik
Wielu uczestników gali zastanawiało
Viktorii Rybnik (1994-95), który w jej
się, jak Józefowi Gawliczkowi udało się
barwach zdobył tytuł mistrza Polski.
zebrać tylu wybitnych kolarzy w jedSwoje historie związane z najwięknym miejscu. – Mnie to wcale nie dziwi,
szym polskim wyścigiem kolarskim
w świecie kolarskim wszyscy wiedzą,
opowiadali także m.in.: Stanisław
że Gawliczkowi się nie odmawia –
Gazda, Zbigniew Piątek, Andrzej Systwierdził Henryk Grzonka, były dzienpytkowski, Bogusław Fornalczyk, Jan
nikarz Radia Katowice, który przejechał
Brzeźny, Henryk Charucki, Marek Wroz kolarzami niejeden Tour de Pologne.
Marek Pietras
na, Piotr Przydział czy Zenon Jaskuła,
chociaż ten ostatni TdP nigdy nie wy-

Peleton Tour de Rybnik na ul. Rudzkiej
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wiem. Nigdy nie mam pewności, co
będzie za rok. Oczywiście jakieś plany
są, ale ostateczne decyzje zapadaną za
kilka miesięcy – kończy Słupik.
RYBNIK I POWIAT
– Udział miasta w tegorocznej edycji
nie jest jakiś kluczowy, natomiast nie
jest tajemnicą, że prezydent Piotr Kuczera stawia na rowery, więc cieszymy się,
że ta impreza jest. Fajnie, że „wylewa” się
ona poza nasze miasto, na powiat, bo to
świetna okazja do integracji. Chciałbym
podziękować Robertowi Słupikowi, bo
bez jego zaangażowania tego wyścigu
by nie było – powiedział Piotr Masłowski, wiceprezydent Rybnika. Wtórował
mu wójt Gaszowic, podkreślając, że wizyta kolarzy w jego gminie to spore wydarzenie. – Od dwóch lat mamy okazję
gościć u nas świetnych kolarzy. Jest to
też okazja, aby upamiętnić legendarnego trenera z Czernicy Karola Łukoszka.
Nasz wyścig to takie uzupełnienie ścigania w Rybniku, gdzie trasa jest techniczna, kręta. U nas odcinki są prostsze, ale
za to szybsze – stwierdził Paweł Bugdoł.
Marek Pietras

WACŁAW TROSZKA

Rybki
rozbiły bank
Po kilku latach chudych (po przejściu
do żużla Roberta Chmiela i Kamila
Wieczorka) Rybki zdominowały w
tym roku krajowe rozgrywki, zdobywając tytuły mistrzów Polski we
wszystkich trzech kategoriach – indywidualnie, drużynowo i w parach.
W rywalizacji par (Puchar Polski
Par Klubowych) młodzi podopieczni
trenera Antoniego Skupnia – Dawid
Piestrzyński i Szymon Ludwiczak (+
rezerwowi) wygrali wszystkie pięć turniejów. Podobnie było w Drużynowych
Mistrzostwach Polski. Rybki nie wygrały tylko ostatniej, szóstej rundy, która
7 września została rozegrana na ich
stadionie w Rybniku Chwałowicach.
Zawody przerwano z powodu deszczu
i z zaplanowanych 21 wyścigów odbyło się tylko 14. Tę niepełną rywalizację
siedmiu zespołów
rybniczanie ex
aequo z drużyną z Wawrowa zakoń-

Złota drużyna miniżużlowych Rybek Rybnik, od lewej stoją: gościnnie jeżdżący w zespole
Dominik Woźniak z Zielonej Góry, indywidualny mistrz Polski Dawid Piestrzyński, Szymon
Tomaszewski, Szymon Ludwiczak i Marcel Kowolik; z tyłu kierownik drużyny
Roman Chromik (z lewej) i trener Antoni Skupień

czyli na drugim miejscu, a zwyciężyli
miniżużlowcy z Gdańska.
8 września na stadionie Rybek miała się z kolei odbyć 11. runda IMP, ale
z powodu deszczu turniej odwołano,
uznając mistrzostwa za zakończone.
Tytuł zdobył bezkonkurencyjny Dawid Piestrzyński (140 pkt), który wy-

Znakomite piłkarki
Bardzo dobrze rozpoczęły walkę o mistrzostwo I ligi piłkarki TS ROW Rybnik.
Podopieczne Łukasza Wojtali w pięciu
spotkaniach zgromadziły komplet
punktów.
Przed sezonem trener, prezes i same
zawodniczki zapowiadały, że ich celem
jest awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. – Piłkarki chcą awansować, a ja im
tylko pomagam – twierdzi Tomasz Kieczka, prezes rybnickiego klubu, który już
w trakcie sezonu sprowadził do drużyny
Patrycję Matlę, reprezentantkę Polski. –
W naszej grze nie ma już tej tremy, która

towarzyszyła nam w zeszłym roku, kiedy
byliśmy beniaminkiem. Do tego zespół
został wzmocniony i chcemy to wykorzystywać – mówi piłkarka Edyta Botor.
25 września TS ROW zmierzył się
w derbowym spotkaniu z SWD Wodzisław, będą zdecydowanym faworytem
tej potyczki. Ostatecznie rybniczanki wygrały 4:0 i umocniły się na pozycji lidera.
(mp)
NAJBLIŻSZY MECZ W RYBNIKU: 19
października: ROW Rybnik – Sportowa
Czwórka Radom

VOLLEY CHCE POWALCZYĆ O CZWÓRKĘ

Przygotowania do sezonu 2019/20 rozpoczęła drużyna siatkarzy Volleya. – Udało nam się zbudować drużynę silniejszą niż w poprzednim
sezonie. Mamy w kadrze m.in. siedmiu wychowanków i kilku nowych zawodników, a każda pozycja jest nieźle obsadzona. Chłopcy mocno trenują, z nadzieją, że w nadchodzących rozgrywkach powalczymy o czołową
czwórkę, a później wszystko może się wydarzyć – mówi Roman Pinoczek,
prezes Volleya. Trenerem drużyny pozostał Wojciech Kasperski, jego asystentem będzie Krystian Lipiec.
Kolejny sezon w barwach Volleya rozegra środkowy Wojciech Zubko.
– Nasza drużyna jest bardzo młoda i ambitna. Wszyscy jesteśmy w podobnym wieku, co powinno pomóc w zbudowaniu fajnej atmosfery, a to
zawsze było siłą drużyny z Rybnika. To również pomaga walczyć o najwyższe cele, a taki mamy plan – kończy rybnicki siatkarz.
Rozgrywki ligowe zespół Volley’a rozpocznie od dwóch meczów wyjazdowych – 5 października w Jastrzębiu Zdroju i 12 w Będzinie. Pierwszy
mecz w swojej hali rybniccy siatkarze rozegrają w sobotę 19 października
z Politechniką Opolską. 					
(mp)

grał osiem z dziesięciu turniejów, za
każdym razem zwyciężając z kompletem punktów. Wicemistrzem został
gdańszczanin Mateusz Łopuski (125
pkt), a czwarte miejsce zajęła inna „rybka” Szymon Ludwiczak (109 pkt).
(WaT)

KOSZYKARKI
PRZED II LIGĄ

Poznaliśmy skład RMKS-u Rybnik na zbliżający się II-ligowy
sezon. Do drużyny dołączyło kilka nowych koszykarek, a także
rybnickie kadetki. Kadrę wzmocniły m.in. Agata Majka, mająca
na koncie 7 sezonów w kobiecej
ekstraklasie, Beata Jurczyńska,
która większość kariery spędziła
w Widzewie Łódź, broniąc barw
tej drużyny w ekstraklasie. Do Rybnika wraca Justyna Kocon, a skład
uzupełniają cztery kadetki: młodzieżowa reprezentantka Polski
Dominika Bednarek (14 lat), Nikola Banaś (16 lat), Julia Góra (16 lat)
oraz Paulina Raudner (15 lat).
Drużynę drugi rok z rzędu prowadzi trener Grzegorz Korzeń.
– Chcemy, by wokół doświadczonych zawodniczek jak Asia
Sobota, Justyna Kocon czy Agata
Majka rozwijały się młode zawodniczki z Rybnika – mówi trener
Korzeń.
(mp)
KADRA
RMKS
RYBNIK
2019/2020: Joanna Sobota, Justyna Kocon, Małgorzata Struzik,
Dominika Bednarek, Nicola Banaś, Paulina Raudner, Julia Góra,
Agata Majka, Beata Jurczyńska,
Marzena Lamczyk

43

W meczu ze Stalą Brzeg piłkarze ROW-u 1964
zdobyli dwie ładne bramki i wygrali 2:0

WACŁAW TROSZKA

Trzeciak w Grudziądzu,
rządzi Podolak
W ubiegłym sezonie piłkarze ROW-u 1964 Rybnik w kiepskim stylu spadli z II ligi.

sport

Ich trener Jacek Trzeciak nie stracił jednak pracy. Ostatecznie nie prowadzi już drużyny z ul. Gliwickiej, ponieważ przyjął ofertę z pierwszoligowej Olimpii Grudziądz. – Kontrakt
z Trzeciakiem został rozwiązany za porozumieniem stron
na prośbę 48-letniego szkoleniowca – słyszymy w rybnickim klubie. Za wyniki rybnickiego ROW-u odpowiedzialni
są teraz Michał Podolak i jego asystent Marek Hanzel. – Po
odejściu trenera Trzeciaka przyszedł do nas prezes i oznajmił,
że będę pierwszym trenerem. Nie mamy wyznaczonych jakichś konkretnych celów czy terminu, do kiedy będziemy
prowadzić drużynę – mówi Podolak, nowy pierwszy szkoleniowiec ROW-u.
Pod jego wodzą piłkarze rozegrali dwa mecze na trzecioligowych boiskach i zanotowali jedno zwycięstwo oraz jedną
porażkę. Po ośmiu seriach gier rybniczanie są na 10. miejscu tabeli. Martwi duża liczba straconych bramek i kiepskie
pierwsze połowy w wykonaniu piłkarzy ROW-u.
– W większości meczach początki mamy słabe, zaczynamy
ospale. Musimy znaleźć przyczynę takiej postawy i ją wyeliminować. Natomiast nie można powiedzieć, że jesteśmy
nieskuteczni, bo w każdym meczu strzelamy co najmniej po
dwie bramki, możemy jednak strzelać ich więcej i nad tym

KRÓTKO I SZYBKO
23 września 21. sezon zainaugurowały drużyny grające w Rybnickiej
Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej
„Atlas Tours”. Do rozgrywek zgłosiło
się 27 drużyn, w tym dwa zespoły
debiutantów z Gliwic i Orzesza. W I lidze gra 12 drużyn, a w II 15 (w dwóch
grupach). Wieńczący rozgrywki turniej finałowy zaplanowano na drugą
połowę maja. Wstęp na mecze jest
bezpłatny! Wszelkie informacje o lidze dostępne są na stronie internetowej (www.ralps.pl).
Franciszek Kańczok (61 lat), reprezentujący Aeroklub ROW, zdobył wespół
ze Stanisławem Kubitem i Jackiem
Żurowskim z Aeroklubu Gliwice drużynowe mistrzostwo świata w klasie
modeli swobodnie latających F1.
Mistrzostwa odbyły się 27 sierpnia w
Martin koło Żylina na Słowacji. Indywidualnie w rywalizacji 36 zawodników z 16 państw rybniczanin, który
w mistrzostwach świata startuje nieprzerwanie od 1991 roku, zajął siódme miejsce.
Podczas rozegranych w Gdańsku
młodzieżowych mistrzostw Polski
w żeglarstwie Katarzyna Harc, jedna
z najbardziej utalentowanych zawod-
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musimy pracować – stwierdził pomocnik Marcin Wodecki,
który w tym sezonie wrócił do Rybnika. 28 września, już po
zamknięciu tego wydania „GR”, piłkarze ROW-u mieli zagrać
na swoim boisku z drugą drużyną Śląska Wrocław.
(mp)
NAJBLIŻSZE MECZE W RYBNIKU: sobota 5 października godz. 15: ROW 1964 – Polonia Bytom; sobota 19 października godz. 15: ROW 1964 – Ruch Chrzów

niczek TS Kuźnia Rybnik, stanęła na
najniższym stopniu podium. Czwarte
miejsce w juniorach wywalczył z kolei Kacper Błaszczyk. – To wszystko
w olimpijskich klasach Laser Radial
i Standard, co jest godne podkreślenia. Gratulacje dla zawodników za
serce do walki. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, głównie miastu
Rybnik – mówi Jacek Błaszczyk, szef
rybnickich żagli.
Po raz ósmy miłośnicy dwóch kółek
spotkali się na zielonych terenach
osiedla Nowiny, by rywalizować w
MTB Race Maroko-Nowiny. Imprezę
zorganizowały wspólnie klub kolarski Viktoria, rybnicki MOSiR i Bushido. –Zależy nam na propagowaniu
ruchu i zdrowego trybu życia. Nasz
wyścig idealnie wpisuje się w budowanie mody na sport – mówi Piotr
Androsz, kierownik Bushido.
138 kolarzy MTB ścigało się na przeszło 3 km pętli, na terenie kompleksu leśnego. Startujących podzielono
na 9 kategorii; w poszczególnych
wygrali: Dawid Bleitkopf, Bartosz
Absalon, Lena Filusz, Zosia Kasińska,
Ewelina Wróbel, Zofia Bluszcz, Wiktoria Ciechanowska, Lena Ruszkiewicz,
Maciej Urbanek, Bartosz Urbanek,
Ksawier Garnek, Krzysztof Klimek,

Dominik Łucki, Paweł Cyroń, Krzysztof Urbanek.
15 września po raz 21. Rada Dzielnicy
Śródmieście zorganizowała na Zalewie Rybnickim rekreacyjne regaty
w klasie Omega o Puchar Prezydenta
Rybnika. Rozegrano sześć wyścigów.
Wyniki: 1. Chwałęcice (Marian Ojcowicz – sternik, Krystyna Wałach, Michał Chmielarz, Sebastian Bochenek),
2. Północ, 3. Orzepowice, 4. Ligota-Ligocka Kuźnia, 5. Paruszowiec-Piaski,
6. Śródmieście, 7. Wielopole, 8. Smolna, 9. Maroko-Nowiny, 10. Rybnicka
Kuźnia, 11. Niewiadom
Zwieńczeniem bardzo udanego dla
sympatyków rybnickiego żużla sezonu będzie mecz Polska kontra Reszta
Świata, który na rybnickim stadionie
odbędzie się w sobotę 12 października o godz. 13. W naszej kadrze na
pewno nie zabraknie kapitana PGG
ROW-u Rybnik Kacpra Woryny, który
28 września, już po zamknięciu tego
wydania „GR”, miał wystąpić w ostatnim finałowym turnieju indywidualnych mistrzostw Europy na Stadionie
Śląskim. Do prowadzącego po trzech
turniejach w klasyfikacji generalnej
Grigorija Łaguty rybniczanin tracił
przed finałową rozgrywką 5 pkt, zajmując czwarte miejsce.

WACŁAW TROSZKA

BEJSBOLIŚCI NIE OBRONILI TYTUŁU

Bejsboliści Silesii Rybnik nie obronili tytułu mistrza Polski,
ale sezon 2019 zakończyli z brązowym medalem. W półfinale
ekstraligi przegrali z Dębami Osielsko, a w dwóch meczach
o 3. miejsce pokonali na swoim boisku ekipę Barons Wrocław (7:2 i 15:0). – Po dwóch tytułach mistrzowskich trzecie
miejsce może być traktowane jak porażka. Ja się z taką opinią nie zgadzam. Zespół z Osielska, który prawdopodobnie
zdobędzie tytuł, zbudował bardzo silną ekipę. Dla nas ten rok
był trudny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku powalczymy
o odzyskanie tytułu. Na pewno skład będzie odmłodzony,
w najbliższym czasie będziemy też rozmawiać z naszym japońskim trenerem, czy zostanie z nami na kolejny sezon
– mówi Grzegorz Mularczyk, prezes Silesii Rybnik.
(mp)
14 i 15 września bejsboliści Silesii Rybnik dwukrotnie pokonali Baronów
z Wrocławia i zdobyli brąz mistrzostw Polski

Ogromny sukces odniosła Julia
Kowalczyk, judoczka Polonii Rybnik.
Rybniczanka po niesamowitych walkach wywalczyła w Tokio brązowy
medal mistrzostw świata.
– Duże znaczenie miała pewność
siebie, to, jak byłam nastawiona przed
zawodami i kolejnymi walkami – mówiła w oficjalnym wywiadzie po zejściu z podium rybniczanka. Zwróciła
też uwagę, że bardzo rzadko przegrywa walki o trzecie miejsce. – Dlatego
byłam pozytywnie nastawiona, ale
bardzo skupiona. Nawet moja mama
mówi, że nigdy nie przegrywam walk
o brązowe medale – dodaje Kowalczyk, która jest również aktualną mło-

Juli Kowalczyk z bardzo cennym, bo wywalczonym w Tokio brązowym medalem
mistrzostw Świata

wyłącznie na zgrupowaniach reprezentacji – mówi Ariel Kuśka, trener
Polonii Rybnik.
(mp)

W hali w Boguszowicach rozegrano 63. Mistrzostwa Polski w Dżudo. Wśród
faworytów do medali byli także przedstawiciele dwóch rybnickich klubów:
Polonii i Kejza Team. Rybniczanie nie zawiedli i wywalczyli cztery medale
– w tym aż trzy złote.
MAREK PIETRAS

Trzy złota
dżudoków

Rybniczanki zdominowały wagę do
57 kg. Od lewej Julia Kowalczyk i
Anna Borowska, wicemistrzyni
i mistrzyni Polski

dzieżową mistrzynią Europy.
Rybniczanka na co dzień reprezentuje Polonię Rybnik. I chociaż głównie trenuje na obozach kadry, stanowi wzór dla młodzieży rybnickiego
klubu. – Julia to przykład sportowca
profesjonalisty. Tytan pracy, zawsze
skoncentrowana i zdeterminowana.
Wzór do naśladowania dla jeszcze
młodszych sportowców, bo pokazuje, że dzięki ciężkiej pracy można
zajść naprawdę daleko. Nigdy nie
„politykuje”, tylko ciężko trenuje, by
być coraz lepszą zawodniczką. Julka
w różnych okresach przygotowań pracuje na kadrze oraz w klubie, ale przed
igrzyskami, myślę, że będzie trenować

WACŁAW TROSZKA

Julia Kowalczyk lubi brąz

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Agata Perenc (Polonia, waga do
52 kg), Anna Borowska (Kejza Team, 57
kg) oraz Piotr Kuczera (Kejza Team, do
90 kg). Z wicemistrzostwa cieszyła się
Julia Kowalczyk (Polonia, 57 kg). – To
coś wspaniałego zdobyć tytuł w Rybniku, marzyłam o tym. Chociaż muszę
przyznać, że przed startem było dużo
stresu, co mnie zaskoczyło. Jestem doświadczoną zawodniczką i powinnam
sobie z takimi sytuacjami radzić – mówiła po zejściu z podium Agata Perenc.
Dla Anny Borowskiej zwycięstwo miało
wyjątkowy smak. – Jest to moje pierwsze złoto mistrzostw Polski i jeszcze
wywalczone w Rybniku. Coś pięknego.
To mój szósty start na tej imprezie, zawsze zdobywałam medale, ale nigdy
nie było to złoto – opowiadała rybni-

czanka, która w finale pokonała Julię
Kowalczyk. – Prawda jest taka, że z Anią
Borowską jesteśmy na tym samym poziomie. To jest bardzo pozytywne, bo
jest rywalizacja, stąd nasze wysokie
wyniki na arenie międzynarodowej –
oznajmiła aktualna brązowa medalistka mistrzostw świata.
Po roku przerwy tytuł odzyskał Piotr
Kuczera. – Rok temu, po czterech latach dominacji, straciłem tytuł mistrza
Polski. W Rybniku udało mi się go odzyskać. Dzisiaj w trudnych momentach
pomagał mi doping kibiców z mojego
klubu, za co im dziękuję – powiedział
Kuczera.
Teraz przed rybniczanami starty
w pucharowych zawodach, na których
będą zbierać punkty klasyfikacyjne do
igrzysk w Tokio.
Marek Pietras
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Przemysł
na fest
pasją. Fotografował ludzi i dokumentował różne gminne wydarzenia i imprezy
okolicznościowe. Zostawił potężne archiwum, które wciąż odkrywam – mówi Justyna Faber-Kiermaszek, która zawodowo
również zajmuje się fotografią. Podczas
festiwalu odbyło się też pięć koncertów
pełnych industrialnych dźwięków, jednak
największym zainteresowaniem cieszyły
się komputery z lat 70., 80. i 90. ubiegłego wieku i równie dawne gry. O losach
imperium przemysłowego Karola Goduli
opowiedziała Joanna Stebel, pasjonatka historii Śląska i autorka bloga „Sassy
Silesian”. – Jest XIX wiek. Godula ma 19
kopalń rudy cynku, 40 kopalń węgla,
Dawne gry przyniosły wiele
frajdy nie tylko dzieciom, ale
też ich rodzicom

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

30.09/1.10
1/2.10
2/3.10
3/4.10
4/5.10
5/6.10
6/7.10
7/8.10
8/9.10
9/10.11
10/11.10
11/12.10
12/13.10
13/14.10
14/15.10
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Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan
Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce
Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom
Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle
Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare
Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle
Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ
Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów
Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028, Smolna
Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia
Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus
Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle
Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek
Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście
Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście

15/16.10
16/17.10
17/18.10
18/19.10
19/20.10
20/21.10
21/22.10
22/23.10
23/24.10
24/25.10
25/26.10
26/27.10
27/28.10
28/29.10
29/30.10
30/31.10
31.10/1.11

3 huty cynku, udziały w hucie Karol, kilka
majątków ziemskich i neorenesansowy
pałac w Szombierkach. Szanowano go, ale
wzbudzał też strach – opowiadała. Godula zapisał cały swój majątek 6-letniej Joannie Gryzik, podopiecznej jednej ze swoich
służących. – Joanna nazywana Śląskim
Kopciuszkiem
pomnożyła
majątek
swojego dobrodzieja siedmiokrotnie.
Zasłynęła też jako fundatorka kościołów
i kaplic. Była ukochaną hrabiną Ślązaków
– opowiadała blogerka.
(S)
Akwarele i grafiki Anety Gajos (z lewej) oraz
zdjęcia Antoniego Fabera, wybrane przez
jego wnuczkę Justynę Faber-Kiermaszek,
trafiły na wystawę pokazaną na Ignacym

ZDJĘCIA SABINA HORZELA-PISKULA

Rybnicka elektrownia, przyszpitalna wieża ciśnień, a nawet szyb Głowacki nietypowy, bo namalowany na
zwiewnej szyfonowej tkaninie. – Przemysł może być piękny. Starałam się to
pokazać zarówno w formie tradycyjnej czarnobiałej grafiki warsztatowej,
jak również w ujęciu kolorystycznej,
lekkiej akwareli – mówi akwarelistka
Aneta Gajos. Rybniczanka była jedną
z bohaterek Hoym Industry Fest, czyli
festiwalu sztuk industrialnych, którego trzecia edycja odbyła się w ostatnią
sobotę wakacji na terenie Zabytkowej
Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu.
Na wystawie „Uchronić od zapomnienia historię naszej Małej Ojczyzny, historię przemysłu na Śląsku” znalazły się
nie tylko grafiki Anety Gajos, ale też fotografie zrobione przez nieżyjącego już
Antoniego Fabera z Marklowic. – Dziadek
był elektrykiem, ale fotografia była jego

Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk
Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042, Maroko-Nowiny
Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka
Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza
Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036, Kamień
Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście
Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice
Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście
Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice
Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna
Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle
Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789, Śródmieście
Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice
brak dyżuru
Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland
Apteka”Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska
Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

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.

W Y B O R Y D O S E J M U I S E N AT U R P
W dniu 13 października br. zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podczas
których wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów.
Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat.
Miasto Rybnik znajduje się w obszarze następujących okręgów wyborczych:
– w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – okręg nr 30
– w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – okręg nr 73
nadzorowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Bielsku-Białej II, której siedziba mieści się w budynku Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, budynek B, pokój nr 119.

Lokale wyborcze w dniu głosowania będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00
Wybory w Rybniku
Sprawy dotyczące spisu osób uprawnionych, składania wniosków o dopisanie do spisu lub wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposobach
głosowania załatwić można w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 158 lub pod numerem
tel. 32 43 92 160 w godzinach pracy urzędu.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można złożyć do 4 października. 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 Rybniku.
Wyborca stale zamieszkały na obszarze miasta Rybnika
oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, przybywający na terenie gminy na swój pisemny wniosek wniesiony do urzędu miasta do dnia 8 października może zostać dopisany do
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
Spis wyborców będzie także udostępniony zainteresowanym do wglądu na ich pisemny wniosek w dniach od 23 września do 7 października w godzinach pracy urzędu miasta.
Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
przez wyborców niepełnosprawnych przyjmuje Komisarz
Wyborczy w Bielsku-Białej III do dnia 30 września 2019 r. – od
poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30,
w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, blok B, telefon/telefaks 33 813 63 74 lub 33 812 60 39.
Głosować korespondencyjnie mogą wyłącznie wyborcy
niepełnosprawni 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.
Przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej
w alfabecie Braille’a wyborca niepełnosprawny może również głosować w lokalu wyborczym.

Gdzie głosujemy?
Głosować będzie można w tych samych lokalach wyborczych, w których odbywało się głosowanie w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Pełny wykaz aktualnych siedzib obwodowych komisji wyborczych łącznie z granicami obwodów głosowania znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu
miasta (www.bip.um.rybnik.eu) w zakładce „Wybory do Sejmu
i Senatu RP 2019” oraz na obwieszczeniach wyborczych.
W jaki sposób głosujemy?
W dniu wyborów wyborca otrzyma 2 karty do głosowania:
• Kartę w wyborach do Sejmu RP (w formie broszury lub karty jednostronicowej). Na karcie do głosowania umieszczone będą zarejestrowane w danym okręgu wyborczym listy
kandydatów na posłów wraz z podaniem ich imion i nazwisk. Głosować można tylko na jedną listę kandydatów,
stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego tylko kandydata z tej listy, przez co wskazuje się
jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
– postawienia znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list
– nie postawienia znaku „X” w kratce obok nazwiska żadnego
kandydata
– postawienia znaku „X” wyłącznie w kratce przy nazwisku
kandydata z listy której rejestracja została unieważniona.
• Kartę w wyborach do Senatu RP (w formie broszury lub
karty jednostronicowej) - na karcie do głosowania umieszczone będą w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na senatora. Wyborca
głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do
głosowania znak „X” z lewej strony obok jego nazwiska.
Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
– nie postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów
– postawienia znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów
– postawienia znaku „X” przy nazwisku kandydata, którego
nazwisko zostało skreślone z listy.
Uwaga: Przez znak „X” należy rozumieć co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie kratki.

Wszelkie ważne informacje związane z nadchodzącymi wyborami można znaleźć
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Rybnika
http://bip.um.rybnik.eu w zakładce „Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019”
oraz na stronie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019
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Płatne ogłoszenia wyborcze

Szanowni Państwo!
W Sejmie RP jako Wasz przedstawiciel wielokrotnie
zabierałem głos w ważnych sprawach gospodarczych
i społecznych dla Polski i Śląska. Byłem inicjatorem wielu
ważnych projektów m.in. z okazji 100. rocznicy Powstań
Śląskich doprowadziłem do uchwalenia przez Sejm RP roku
2019 „Rokiem Powstań Śląskich”. W ten sposób pragniemy
przywrócić pamięć, oddać hołd i podziękować dzielnym
Ślązaczkom i Powstańcom Śląskim, a także całemu ludowi Śląskiemu, który mimo ponad VI wieków rozłączenia
z Macierzą zachował swoją wiarę, kulturę, język i miłość
do Ojczyzny. Jako Poseł organizuję w regionie wiele konferencji oraz uroczystości patriotycznych.

Jeśli Państwo podzielacie moje poglądy, działania oraz
przedsięwzięcia na rzecz rozwoju Śląska i całej naszej
Ojczyzny to bardzo proszę o oddanie swojego głosu
na moją osobę.
Jeśli uzyskam ponownie Państwa zaufanie będę nadal
dokładał wszelkich starań aby Śląsk był tą najcenniejszą
perłą w Koronie Polski.
Pozostaję z szacunkiem
Czesław Sobierajski

Płatne ogłoszenia wyborcze

W poprzedniej kampanii wyborczej deklarowałem,
że dołożę wszelkich starań aby elektrownia Rybnik ponownie wróciła w polskie ręce. Jak Państwo wiecie „Elektrownia
Rybnik”, głównie dzięki moim staraniom stała się znów
polską elektrownią.
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Nie kupuj! Przygarnij!

ogłoszenia i reklamy

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

Pomagają wygrać z nałogiem
Dla osób zmagających się z alkoholizmem i ich bliskich
często ostatnią deską ratunku są grupy wsparcia, czyli
spotkania grup anonimowych alkoholików. Poniżej pełna
informacja o grupach AA działających w naszym mieście:
• grupa AA Odrodzenie – Śródmieście, ul. Wieniawskiego 7 (na tyłach kościoła
oo. Werbistów) – spotkania w poniedziałki i środy o godz. 18
• grupa AA Metanoja – Śródmieście, ul. Hallera 19 – spotkania we wtorki i piątki
o godz. 18
• grupa AA Barbara – Boguszowice Osiedle, ul. Lompy (parafia św. Barbary)
– spotkania w niedziele o godz. 19
• grupa AA U Hanysów – Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego 38 (dom
parafialny) – spotkania w piątki o godz. 18.15
• 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 (wyłącznie dla kobiet)
• grupa Al-Anon (dla współuzależnionych) – Śródmieście, ul. Wieniawskiego 7
(na tyłach kościoła oo. Werbistów) – spotkania w czwartki o godz. 18

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

- Dlaczego przedsiębiorca powinien
zainteresować się Pakietem kredytowym
w Alior Banku? Co wyróżnia tę ofertę na tle
konkurencji?
- Propozycja Alior Banku łączy w sobie
najważniejsze cechy, których przedsiębiorcy
oczekują dziś od banków, czyli wysoką jakość
obsługi, elastyczność finasowania i szybkość
procesów. Decyzję kredytową podejmujemy
nawet w 30 minut, kwota kredytu może
wynieść aż 600 tys. zł, a środki wypłacane są
na konto firmy nawet w 24 h od podpisania
umowy. Co więcej, teraz przedsiębiorca
nie musi odwiedzać placówki banku. Nasz
bankier może przyjechać do siedziby jego
firmy w dogodnym dla niego terminie, aby
spisać wniosek kredytowy i podpisać umowę
na tablecie. Cały proces odbywa się więc
online i może zostać sfinalizowany nawet
w trakcie jednej wizyty u klienta.
- Do jakich przedsiębiorców skierowana jest
oferta pakietu kredytowego dla firm?

52

- Oferta została stworzona z myślą o firmach,
które potrzebują środków na bieżące
potrzeby lub chcą inwestować w rozwój
biznesu, mają roczny obrót do 8 milionów zł
i prowadzą działalność gospodarczą od co
najmniej 12 miesięcy. Przykładami mogą
być sklepy, małe hurtownie, warsztaty
samochodowe, myjnie, firmy transportowe,
restauracje, ale również wolne zawody, np.
prawnicy, lekarze, architekci.
- Wspomniała Pani, że Pakiet kredytowy
to rozwiązanie elastyczne. Na czym to
polega?
- Bank stosuje uproszczoną procedurę
i oczekuje od firmy jedynie podstawowych
dokumentów finansowych. Przyznana w
ramach Pakietu kredytowego kwota może
zostać podzielona na trzy produkty: Biznes
Kredyt, kredyt w rachunku bieżącym oraz
kartę kredytową standardową lub kartę
kredytową Mastercard Business LOTOS.
Dzięki temu klient może przeznaczyć środki

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

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

Katarzyna Pierchała
doradca klienta

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

GABINETY LEKARSKIE

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

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog

Specjalista Laryngolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

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

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

dr hab. n. med.
Maciej Świat

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

Specjalista Neurolog

USG, cytologia
tel. 603 192 925

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

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med.
Tomasz Pawlikowski

lek. med.
Urszula Zimoń

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

Specjalista Urolog

Specjalista Chirurg

Dermatolog-Wenerolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

tel. 602 759 931

tel. 692 427 312

tel. 504 154 566 od 15.00

w w w. g a b i n e t y - r e y m o n t a 5 0 . p l
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Ważne adresy

informator

• Całodobowy telefon zaufania – 32 42 33 555
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w
filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. Chrobrego
16, od poniedziałku do czwartku 15.30-17)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul. Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30, wt.
11-16, pt. 7.30-13.30)
• OPS – Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32 42 37 195; 32 42 37 188 (ul. Kościuszki 61/5, poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)
• Ostoja – punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudzka 13, budynek C,
wtorki 11-16 i czwartki 9-14, tel. 729 284 727. Spotkania z prawnikiem, tel. 693 416 859
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Białych 7,
44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od wt. do czw., godz. 9-13
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek rehabilitacji i wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32 42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik, tel. 32 755 89 61;
dyżury: wt. 10-13, czw. 13-17.30
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu
telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudzka 13
(budynek C), tel. 729 284 727, dyżury: wtorki 11-16 i czwartki 9-14.
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę
w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? przyjdź lub zadzwoń. pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie
„Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42 21 087
– wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania
wtorki 10-12.
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774,
www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek 1012. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa
m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi

ul. Chrobrego 16, 32/42 33 599. Dla kobiet znajdujących się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Telefony alarmowe
Policja
997 112, 32 42 95 200
Straż Pożarna
998 32 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Miejska
986 32 42 27 254
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego		
32 42 21 000, 32 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
- Pogotowie Ratunkowe
999 112
Pogotowie zimowe		
32 43 29 560, 32 43 29 565
Pogotowie energetyczne
991 32 30 30 991
Pogotowie gazowe
992 32 42 23 419, 32 42 25 565
Pogotowie ciepłownicze
993 32 42 24 645
Pogotowie wodno-kanalizacyjne		
32 42 23 681, 32 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		 500 543 300
Pomoc drogowa
9631 32 42 24 400, 32 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne		
32 42 22 461
Pogotowie dźwigowe		
32 42 24 085
Gospodarowanie odpadami		
32 43 92 046 (w godzinach pracy UM)
Rybnickie Służby Komunalne		
32 43 29 560

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

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku

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

Prawo i Sprawiedliwość

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

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

ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik, Rynek 12a (oficyna), tel. 32 42 28 825
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/gazeta-rybnicka/
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redakcji tekstów oraz zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja
nie odpowiada. Teksty przyjmujemy wyłącznie na nośnikach elektronicznych.
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DRUK:

BIURO OGŁOSZEŃ:

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

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

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

Sojusz Lewicy Demokratycznej

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

Rada Dzielnicy Śródmieście

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

Związek Górnośląski – koło Rybnik

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

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik

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

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda

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

Rybnicka Rada Seniorów

dyżury: wtorki w godz. 10-12, Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 213,
e-mail: rada.seniorow@miastorybnik.pl, telefon przewodniczącej 502 301 178.
W czasie dyżuru wydawanie kart Seniora.
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