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Ty m  r a z e m  n a  t r a d y c y j n y m 
koncercie noworocznym w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej zabrzmiały nie arie  
z oper, operetek i musicali, ale muzyka 
latynoska, głównie nostalgiczne 
bolera.

„Sinfonicando” to projekt Magdy Na-
varette i jej zespołu Noche de Boleros, do 
którego wykonawcy zapraszają orkiestry 
symfoniczne, tym razem Filharmonię Ryb-
nicką. Autorem opracowania muzycznego 
całości jest Wiesław Pieregorólka, pochodzą-
cy z naszego regionu kompozytor, aranżer, 
dyrygent, absolwent szkoły muzycznej 
Szafranków w Rybniku. Jak mówił we wpro-

wadzeniu dyrektor TZR Michał Wojaczek, 
„Sinfonicando” łączy namiętne latynoskie 
rytmy ze szlachetnością brzmienia orkie-
stry symfonicznej i trzeba przyznać, że FR 
pod batutą Wiesława Pieregorólki świetnie 
odnalazła się w nowocześnie zaaranżowa-
nych latynoskich rytmach. Publiczność nie 
mogła nie zauważyć też jazzowych inklinacji 
muzyków zespołu Noche de Boleros, któ-
rych solówek nie powstydziłby się Silesian 
Jazz Meeting. Było więc nie dwa, ale trzy  
w jednym. Śpiewane po hiszpańsku i portu-
galsku przez Magdę Navarette, wzbogacane 
subtelnym ruchem, piosenki są opowieścią 
o mieszkańcach Kuby, Meksyku, Argentyny 

czy Kolumbii, ich emocjach i uczuciach, 
które najlepiej wyraża bolero. Ta muzyka, ale 
także taniec flamenco, którego próbki dała 
wokalistka, są jej pasją rozwijaną w czasie 
podróży po całym świecie. Magda Navarette 
jest również producentką muzyczną, kom-
ponuje, pisze hiszpańskie teksty, prowadzi 
własne studio wokalne, uczy śpiewu i tańca 
flamenco za granicą; wydała kilkanaście 
płyt, w tym ze Stanisławem Sojką. W czasie 
rybnickiego koncertu do czynnego udziału 
wciągnęła też publiczność, która spędziła  
w TZR udany, choć może nie do końca sza-
lony, karnawałowy, wieczór.

(r) 

Symfoniczny wieczór  z  bolerem
Magda Navarette nie tylko śpiewa, tańczy, ale jest również producentką i pedagogiem

P r o w a d z ą c y  k o n c e r t  W i e s ł a w 
Pieregorólka, absolwent rybnickiej szkoły 
muzycznej, jest jednym z najlepszych 
aranżerów w kraju

Andrzej Lewocki z zespołu Noche 
de Boleros grał jak rodowity Cygan 
z Andaluzji

Latynoskie rytmy porwały również 
muzyków Filharmonii Rybnickiej

Filharmonicy w noworocznej scenerii

Zdjęcia Wacław Troszka



Szanowni Państwo! 
Rybnik wkroczył w nowy rok dynamicznie, kontynuując realizację przedsięwzięć 

warunkujących dalszy rozwój miasta. Jednym z priorytetów jest tu kwestia związana 

z szeroko rozumianym transportem. Mój nowy doradca, dr Bartosz Mazur, zajmie się 

opracowaniem kompleksowego planu, którego celem będzie zintegrowanie różnych 

form transportu funkcjonujących w mieście i w otoczeniu Rybnika. Wszystko po to, 

by mieszkańcy mogli swobodniej przemieszczać się po mieście i subregionie, korzy-

stając przy tym jak najczęściej ze zbiorowych form komunikacji zamiast z własnych 

pojazdów. Dzięki temu w Rybniku będzie żyć się wygodniej – ruch samochodowy 

stanie się bardziej płynny, a powietrze będzie czystsze. 

Początek roku to także kontynuacja walki z niską emisją. Aby wzmocnić dotych-

czasowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta podjęto 

prace nad nowym regulaminem dotacji do inwestycji ekologicznych realizowanych przez mieszkańców. Regu-

lamin ten poddany został konsultacjom społecznym, tak aby poznać Państwa zdanie w omawianym temacie  

i wypracować  najbardziej efektywne rozwiązania. Myślą przewodnią jest tutaj promowanie inwestycji, których 

realizacja przyniesie największy efekt ekologiczny. Wiąże się to zaś z przyznawaniem dofinansowania tylko  

w przypadku wymiany źródła ciepła na taki system, który spełnia określone normy. Warto przy tym zwrócić 

uwagę na fakt, że nowy regulamin zakłada znacznie wyższe kwoty dotacji, niż dotychczas miało to miejsce oraz 

uwzględnia możliwość uzyskania dotacji do termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Po opracowaniu 

ostatecznego kształtu dokumentu, zostanie on poddany głosowaniu w trakcie obrad Rady Miasta Rybnika,  

co najprawdopodobniej nastąpi 11 lutego. Mam nadzieję, że nowy regulamin zachęci mieszkańców do realizo-

wania ekologicznych inwestycji, przynosząc wymierne efekty w postaci lepszego powietrza. 

W centrum zainteresowania władz Rybnika jest także temat estetyki przestrzeni miejskiej i jej jak najbardziej 

efektywnego wykorzystania. Dlatego też, wraz z moimi współpracownikami podjąłem działania zmierzające 

do utworzenia na terenie śródmieścia parku kulturowego, który ma służyć ochronie tej wyjątkowej przestrzeni, 

uporządkować centrum  i poprawić jego atrakcyjność. Park kulturowy powstanie po podjęciu przez Radę Miasta 

Rybnika stosownej uchwały. Jednocześnie przygotowany zostanie także projekt uchwały regulującej kwestię re-

klam, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie miasta. Jestem przekonany, że dzięki tym inicjatywom 

centrum, które jest wizytówką Rybnika, stanie się harmonijną przestrzenią cieszącą zarówno mieszkańców, jak 

i przyjezdnych. 

Dbałość o przestrzeń miejską to konieczność ciągłego poszukiwania atrakcyjnych koncepcji i środków finan-

sowych. Dlatego też Rybnik uczestniczy w projekcie pn. Modelowa rewitalizacja miast. Jesteśmy jednym z 57 

samorządów, które starać się będą o dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju na realizację działań rewitalizacyj-

nych na wyznaczonych obszarach miasta. W ramach projektu, ministerialny ekspert wspiera Rybnik w planach 

realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”. Przedsięwzięcie zakłada z jednej 

strony rewitalizację obiektów tworzących krajobraz kulturowy miasta (m.in. Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, terenu 

dawnego szpitala Juliusza oraz osiedli robotniczych w dzielnicach: Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowi-

ce) z drugiej zaś podjęcie działań mających na celu łagodzenie problemów społecznych na terenach objętych 

projektem. Jest to spora szansa dla Rybnika, którą – mam nadzieję – uda się wykorzystać. 

W związku z rozpoczynającymi się w naszym województwie w drugiej połowie lutego feriami życzę dzieciom 

i młodzieży udanego i bezpiecznego wypoczynku. Mam nadzieję, że będzie to ciekawy czas zarówno dla tych, 

którzy wyjadą z miasta, jak i tych, którzy okres zimowej przerwy od nauki spędzą w Rybniku. 

 Z szacunkiem

 Piotr Kuczera

 Prezydent Miasta Rybnika
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Kolejne, lutowe wydanie „GR” ukaże się 
w niedzielę 28 lutego



Drugi budżet, 
ale pierwszy własny

W czasie grudniowej sesji rada miasta uchwaliła budżet 
na 2016 rok. To pierwszy autorski budżet prezydenta 
Piotra Kuczery, bo poprzedni przygotował jeszcze jego 
poprzednik Adam Fudali. Za przyjęciem budżetu głosowali 
radni PO i BSR-u oraz trzech radnych niezależnych; radni 
PiS-u wstrzymali się od głosu.

Sesja rady miasta – 17 grudnia 
Dochody budżetu miasta 2016

27,2% – 171,5 mln zł – udziały w podatkach dochodowych od 
osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) zasilających budżet państwa

25,1% – 158,4 mln zł – subwencja ogólna z budżetu państwa 
przeznaczona przede wszystkim na finansowanie oświaty

17,3% – 109,1 mln zł – wpływy z podatków lokalnych:  
od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

8,3% – 52,5 mln zł – dotacje celowe z budżetu państwa na 
zadania z zakresu administracji rządowej, na zasiłki rodzinne, 
na funkcjonowanie państwowej straży pożarnej, dotacje  
do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 

8,2% – 52,0 mln zł – dochody z majątku miasta: sprzedaż 
majątku, wpływy z czynszów, wieczyste użytkowanie, dzierżawa 
gruntów, lokali użytkowych oraz m.in. straganów na targowisku

6,4% – 40,3 mln zł – wpływy z opłat, w tym m.in.: za 
rejestrację pojazdów i za prawa jazdy, za koncesje na sprzedaż 
alkoholu, za odbiór odpadów komunalnych, za tzw. korzystanie  
ze środowiska naturalnego

5,5% – 34,7 mln zł – dochody jednostek budżetowych miasta – 
opłaty parkingowe i cmentarne, mandaty nałożone przez straż 
miejską oraz m.in. wpłaty za pobyt pensjonariuszy Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej

1,1% – 6,8 mln zł – dotacje z budżetu innych gmin i powiatów. Na 
mocy zawartych porozumień inne gminy i powiaty płacą miastu 
np. za naukę i pobyt swoich mieszkańców w prowadzonych 
przez Rybnik ośrodkach i placówkach opiekuńczych. Umowa 
z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu 
Zdroju w sprawie komunikacji autobusowej. Współfinansowanie 
przez powiat Rybnicki funkcjonowania Powiatowego Urzędu 
Pracy, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej

0,8% – 5,1 mln zł – pozostałe dochody własne oraz inne dotacje 
– z Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę i remont 
dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w wyniku 
którego powstanie 16 lokali socjalnych oraz z Funduszu Pracy

0,1% – 0,9 mln zł – dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 
głównie dotacje do różnego rodzaju projektów pochodzące  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, przyznane miastu m.in. przez marszałka 
województwa śląskiego w ramach tzw. programów operacyjnych

Przedświąteczna sesja już tradycyj-
nie rozpoczęła się od świątecznych 
życzeń zespołu Przygoda. Zaraz 
potem ślubowanie złożył biorący 
udział w sesji po raz pierwszy, świeżo 
upieczony radny Ginter Zaik z Gole-
jowa. Zastąpił on w radzie Wojciecha 
Piechę, byłego już radnego PiS-u, 
który w jesiennych wyborach parla-
mentarnych zdobył mandat senatora. 

Zgubny wpływ sukcesu wyborcze-
go PiS-u na funkcjonowanie klubu 
radnych tego ugrupowania na forum 
Rady Miasta Rybnika – taką tezę 
można by postawić po tym, co zaszło 
w naszej radzie miasta. Wojciech 
Piecha, obecny senator, pełniąc 
mandat radnego był członkiem klubu 
radnych PiS-u. Ginter Zaik, który 
zastąpił go w radzie z mocy prawa 
(kandydował z tej samej listy Prawa 
i Sprawiedliwości), nie przystąpił 
jednak do klubu radnych, ale dołą-
czył do radnych niezależnych, czyli 
byłych radnych PiS-u Anny Gruszki 
i Henryka Cebuli. Tym samym klub 
radnych PiS-u przestał formalnie 
istnieć, gdyż zgodnie ze statutem 
miasta klub tworzy minimum pięciu 
radnych, a w tym przypadku zostało 
ich w „klubie” tylko czterech. 

Prezydent Piotr Kuczera infor-
mując o bieżących sprawach miasta 
zwrócił uwagę m.in. na stopę bezro-
bocia w mieście, która od września 
niezmiennie wynosi 6,7 proc., co 
oznacza, że w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Rybniku jest zarejestrowa-
nych 3877 bezrobotnych rybniczan.

Zanim radni uchwalili budżet na 
rok 2016, dokonali ostatnich korekt 
w budżecie na rok 2015. Do budżetu 
trzeba było m.in. wprowadzić po-
nad 2,7 mln zł oszczędności, jakie 
magistrat uzyskał na przetargach 
dotyczących miejskich inwestycji; np. 
po przetargu na modernizację skrzy-
żowania ulic Kościuszki, Hutniczej  
i Saint Vallier okazało się, że będzie 
ona kosztować miasto o 420 tys. zł  
mniej niż zakładano. 520 tys. zł  
zaoszczędzono też w przetargu na 
dostosowanie Zespołu Szkół nr 3 na 
osiedlu Nowiny (ul. Orzepowicka) 
do aktualnych przepisów przeciw-
pożarowych. 

Planowane dochody budżetu mia-
sta zwiększono per saldo o 134,5 tys. zł,  
w tym dochody bieżące zwiększono 
per saldo o blisko 638 tys. zł, zaś 
dochody majątkowe zmniejszono 
per saldo o ponad 503 tys. zł. Z kolei 
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W radzie miasta Wojciecha Piechę, który został senatorem, zastąpił wybrany również z listy PiS-u Ginter 
Zaik (na zdjęciu). Rada wciąż pracuje jednak w niepełnym składzie, bo do dziś ślubowania nie złożyła 
Ewa Ryszka, wybrana na radną z listy BSR-u



Wydatki budżetu miasta 2016

36% – 261,7 mln zł – oświata i wychowanie 
oraz edukacyjna opieka wychowawcza (Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, świetlice szkolne, 
Młodzieżowy Dom Kultury)

14% – 99,7 mln zł – drogi i RSK (budowa i remonty 
dróg, bieżące utrzymanie dróg)

4% – 31,9 mln zł – ZTZ (lokalny transport zbiorowy)

12% – 84,4 mln zł – pomoc społeczna oraz zadania 
z zakresu polityki społecznej (świadczenia rodzinne, 
placówki pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, 
zasiłki i usługi opiekuńcze, Powiatowy Urząd Pracy, 
projekty realizowane przy finansowym wsparciu UE)

6% – 39,5 mln zł – administracja (urząd miasta, rada 
miasta, rady dzielnic, promocja miasta)

6% – 46,2 mln zł – gospodarka mieszkaniowa (Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej, wydział mienia UM)

9% – 68,3 mln zł – gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska (utrzymanie zieleni, oczyszczanie 
miasta, oświetlenie miasta, gospodarka odpadami, 
inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne)

3% – 24,0 mln zł – kultura fizyczna (Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, granty dla stowarzyszeń i klubów 
sportowych)

3% – 20,5 mln zł – kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego (Teatr Ziemi Rybnickiej, Muzeum, 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Industrialne 
Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu,  
3 dzielnicowe domy kultury)

2% – 14,5 mln zł – bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa (straż miejska, 
państwowa straż pożarna, ochotnicze straże pożarne, 
wydział zarządzania kryzysowego UM)

5% – 37,3 mln zł – pozostałe działy (ochrona 
zdrowia, działalność usługowa, obsługa zadłużenia 
miasta)

planowane wydatki budżetu zmniej-
szono per saldo o prawie 6,5 mln zł, 
w tym wydatki bieżące zmniejszono 
per saldo o prawie 2 mln zł, a wydatki 
majątkowe zmniejszono per saldo 
o 4,5 mln zł. W efekcie tych zmian 
planowana nadwyżka budżetowa, 
która zostanie przeznaczona na 
spłatę zobowiązań miasta, wzrosła do 
blisko 34,8 mln zł. 23 radnych budże-
towe poprawki przyjęło jednogłośnie, 
podobnie jak chwilę później zmiany 
w wieloletniej prognozie finansowej 
miasta. Jak zwykle przed końcem 
roku radni podjęli też uchwałę 
ustalającą wykaz wydatków, które 
nie wygasną z końcem roku budże-
towego, pokrywającego się z rokiem 
kalendarzowym. Niewygasające 
wydatki majątkowe, które miasto 
będzie musiało uregulować do końca 
pierwszego półrocza mają wynieść 
13,4 mln zł, natomiast wydatki bie-
żące nieco ponad 10 mln zł.

Budżet 2016
Procedowanie nad uchwałą bu-

dżetową przebiegało według usta-
lonego porządku. Zanim odbyło się 
decydujące głosowanie radni usłyszeli 
opinię o projektach budżetu oraz wie-
loletniej prognozie finansowej miasta 
jednego ze składów orzekających 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach. Obie były pozytywne. 
Choć projekt budżetu był wcześniej 
omawiany na komisjach branżowych 
rady miasta, prezydent Piotr Kuczera 
przedstawił go raz jeszcze, posługując 
się prezentacją multimedialną. Docho-
dy budżetu mają wynieść 631.297.835 
zł, a wydatki 728.096.763 zł. Deficyt 
budżetowy zaplanowano więc na 
poziomie prawie 96,8 mln zł. Zapla-
nowano również w razie potrzeby 
zaciągnięcie kredytów i pożyczek na 
łączną kwotę 93,1 mln zł.

Funkcjonujący od niedawna  
w samorządowych finansach tzw. 
indywidualny wskaźnik zadłuże-
nia (czyli relacja przypadających 
w danym roku budżetowym spłat 
kredytów i pożyczek oraz wykupów 
papierów wartościowych do plano-
wanych dochodów ogółem budżetu) 
w przypadku Rybnika na 2016 rok 
wynosi 12,34 proc. Tyle maksymalnie 
może wynieść średnia arytmetyczna 
z obliczonych dla ostatnich trzech lat 
(2013-2015) relacji dochodów bieżą-
cych powiększonych o dochody ze 
sprzedaży majątku oraz pomniejszo-
nych o wydatki bieżące, do dochodów 

ogółem. W budżecie Rybnika na 2016 
rok wskaźnik ten wynosi 4,17 proc. 

Na inwestycje drogowe przezna-
czono w budżecie blisko 78 mln zł. Są 
wśród nich 44 mln zł na tzw. wykupy 
gruntów, a faktycznie wypłatę od-
szkodowań za posesje i tereny zajęte 
pod budowę rybnickiego odcinka 
drogi Racibórz-Pszczyna. Cała in-
westycja, podzielona na dwa zadania, 
ma kosztować ok. 434 mln zł, zaś na 
realizację tego pierwszego, czyli od-
cinka od Żor do ul. Wodzisławskiej, 
prezydent zamierza pozyskać z fun-
duszy Unii Europejskiej 290 mln zł.  
Blisko 2,9 mln zł zostanie przezna-
czonych na realizację tegorocznego 
budżetu obywatelskiego, w ramach 
którego, jako inwestycja ogólnomiej-
ska w dzielnicy Kamień, powstanie 
tzw. pluskadełko, czyli wodny plac 
zabaw. 

W ramach dyskusji nad projek-
tem budżetu opinie poszczególnych 
klubów i grup radnych przedsta-
wili kolejno: Adam Fudali (BSR), 
Wojciech Kiljańczyk (PO), Łukasz 
Dwornik (PiS) oraz w imieniu trzech 
radnych niezależnych, ale wybra-
nych z listy wyborczej PiS-u, Anna 
Gruszka. Opinie te publikujemy na 
kolejnych stronach. Generalnie je-
dynie Łukasz Dwornik zapowiedział,  
że radni PiS-u wstrzymają się od gło-
su, pozostali zapowiedzieli poparcie 
budżetu zaproponowanego przez 
prezydenta Piotra Kuczerę. Tak więc 
za przyjęciem budżetu głosował 19 
radnych, a 4 wstrzymało się od głosu. 
Z kolei projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 
miasta poparło 21 radnych, a tylko  
2 wstrzymało się od głosu.

Jelcz jeszcze posłuży
30-letni samochód pożarniczy 

marki Jelcz, należący dotychczas 
do boguszowickiej OSP, zostanie 
nieodpłatnie przekazany gminie 
Niegowa (powiat myszkowski). 
Darowizna nie pogorszy tzw. goto-
wości bojowej OSP z Boguszowic 
Starych, bo jednostka ta w 2015 r. 
otrzymała nowy samochód ratow-
niczo-gaśniczy. Co więcej, dalsze 
utrzymanie i remontowanie Jelcza 
byłoby nieopłacalne. — Samochód 
jest jeszcze w stanie służyć, ale w dużo 
mniejszej jednostce, więc strażacy 
uznali, że jego przekazanie będzie 
miłym gestem — referował prezydent 
Piotr Kuczera, strażak-ochotnik  
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Miasto w skrócie
w 14 stycznia w urzędzie miasta odbyła się 

pierwsza w tym roku sesja Rybnickiej Rady 
Seniorów. W jej trakcie radni rozmawiali o te-
gorocznych planach m.in. o organizacji po raz 
drugi Dni Seniora, które podobnie jak w 2015 r.  
mają się odbyć w ramach czerwcowych Dni 
Rybnika. W posiedzeniu wzięła również udział 
Stanisława Adamek, dyrektor Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie po-
nownie miałby się odbyć cykl wykładów dla 
seniorów. RRS zamierza też poprzeć władze 
miasta w realizacji ważnych dla Rybnika pla-
nów, jak walka ze smogiem, czy stworzenie na 
terenie dawnego szpitala Juliusz Śródmiejskiej 
Strefy Wielopokoleniowej. Rozmawiano też 
o planach finansowych i rozdysponowaniu 
10 tys. zł, jakie na swoje funkcjonowanie ma 
Rybnicka Rada Seniorów. Radni chcieliby też w 
tym roku nawiązać współpracę z seniorskimi 
radami z zagranicy. — Od niedawna wszyst-
kie informacje o działalności Rybnickiej Rady 
Seniorów można znaleźć również w gablotce 
na parterze urzędu miasta — mówi Jolanta 
Groborz, przewodnicząca RRS. Kolejna sesja 
seniorów odbędzie się 17 marca.

w 1 lutego Wojskowa Komenda Uzupełnień  
w Rybniku rozpoczyna doroczną kwalifikację 
wojskowych, w trakcie której około 3,4 tys. 
mężczyzn z terenu podległego rybnickiej 
WKU poddanych zostanie badaniom lekar-
skim, które określą ich zdolność do służby 
wojskowej. W tym roku do obligatoryjnej 
kwalifikacji powinni zgłosić się młodzieńcy 
urodzeni w 1997 roku (687 z Rybnika) oraz 
starsi, którzy, jak dotąd nie zostali poddani 
badaniom lub otrzymali orzeczenie o cza-
sowej „niezdolności”. W Rybniku jest ich 
niemal 40. Przed wojskową komisją mogą 
stawić się również kobiety w wieku 19-24 
lat, które chcą związać się z armią, a kształ-
cą się w strategicznych dla niej zawodach. 
Obowiązkowej kwalifikacji musi poddać się 
25 rybniczanek, uczennic i studentek szkół 
medycznych. Przegląd potencjalnych żoł-
nierzy potrwa w kraju do 29 kwietnia, ale w 
Rybniku zakończy się 4 marca. 

w Strażnicy miejscy zostali wezwani do miesz-
kania przy ul. Św. Antoniego, gdzie zdaniem 
osoby zgłaszającej ktoś bił starszą kobietę. 
Prawda była zupełnie inna – w mieszkaniu 
było kilka centymetrów wody, a starsza loka-
torka krzyczała ze strachu przed porażeniem 
prądem. Ostatecznie opuściła mieszkanie 
wychodząc przez okno. Funkcjonariusze 
ustalili, że do awarii doszło w kuchni na 
pierwszym piętrze, gdzie woda lała się na 
podłogę i po ścianach spływała na parter. 
Na miejsce wezwano pracowników Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, którzy odcięli 
prąd i zakręcili zawór.

z Popielowa, a radni przychylili się do tej opinii 
jednogłośnie.  

Park w Śródmieściu
Wzorem starówek we Wrocławiu i Krakowie, 

również w śródmieściu naszego miasta ma 
zostać utworzony tzw. park kulturowy. — To 
jedna z form ochrony zabytków — mówił Tomasz 
Cioch, kierownik miejskiej pracowni urbanistycz-
nej. Obszar, jaki ma być objęty parkiem kulturo-
wym, to ok. 121 ha, a jego granice zaproponowali 
specjaliści zajmujący się zabytkami. Wstępnie też 
zostały one uzgodnione z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków. — Przepisy pozwolą określić, jakie  
w tym właśnie obszarze będą obowiązywać rekla-
my, elewacje, zasady prowadzenia działalności czy 
porządkowania terenu. Oprócz tego przepisy będą 
mogły regulować m.in. kwestie reklam na pojazdach, 
rozdawania ulotek, handlu ulicznego, ogródków 
gastronomicznych, montażu anten, czy urządzeń 
klimatyzujących — mówił Tomasz Cioch. Uchwała, 
którą radni przyjęli jednogłośnie, mówi o podjęciu 
prac nad utworzeniem takiego parku, a więc to 
dopiero pierwszy krok do jego powołania. Stąd 
też do 29 stycznia istniała możliwości składania 
wniosków w tej sprawie.  

Grunt wysokich lotów
Cztery kolejne uchwały dotyczyły nieru-

chomości, a zreferował je naczelnik wydziału 
mienia Jerzy Granek. W pierwszej z nich mowa 
była o nabyciu czterech nieruchomości (m.in. bo-
iska sportowego należącego do Klubu Sportowego 
„Polonia” Niewiadom, którym teraz zarządzać 
będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),  
w drugiej – o sprzedaży sześciu zbędnych miastu 
nieruchomości (pięciu w przetargu), m.in. z budyn-
kiem przy ul. Rudzkiej 96, administrowanym przez 
ZGM, w którym dziś nikt już nie mieszka. Trzecia 
z uchwał dotyczyła obciążenia nieruchomości w 
Ochojcu służebnością gruntową (ul. Łukowa), 
a ostatnia – wydzierżawienia bezprzetargowo 
jedenastu gruntów. Radnych zainteresowała szcze-
gólnie propozycja wydzierżawienia rybnickiej 
firmie Polymedium nieruchomości położonej na 
terenie lotniska w Gotartowicach. Firma chce 
stworzyć tam centrum montażowe i serwisowe dla 
samolotów specjalnych i ultralekkich, więc planuje 
wybudowanie m.in. hali montażowo-magazynowej 
i płyty postojowej. To drugi, po spółce „Naprzód”, 
inwestor, który chce dzierżawić działkę na lotnisku 
w Gotartowicach (ze spółką planującą budowę hali 
i lądowiska dla śmigłowców podpisano już umowę 
15-letniej dzierżawy). Przewodniczący RM Adam 
Fudali mówił o wątpliwościach związanych z tym, 
że firma Polymedium po okresie 15-letniej dzier-
żawy będzie miała możliwość zakupu terenu bez 
przetargu, a Mirela Szutka (PiS) o tym, że zarząd 
rybnickiego aeroklubu nie dostał na piśmie żad-
nych informacji w tej sprawie. Piotr Kuczera wyja-
śnił, że miasto wychodzi firmie naprzeciw, bo każdy 
inwestor wart jest zainteresowania, szczególnie,  

że będzie płacić podatki i stworzy nowe miejsca 
pracy, a kolejki chętnych do tego terenu nie było. 
Wojciech Student, pełnomocnik prezydenta ds. 
inwestycji i gospodarki przestrzennej, zapewnił 
że temat był konsultowany z aeroklubem i wy-
jaśnił Janowi Murze (BSR), że członkowie koła 
modelarzy już się w tym miejscu nie spotykają, 
więc wydzierżawienie tego terenu nie wpłynie 
na ich działalność. Odpowiedzi na swoje pytanie 
nie otrzymała natomiast radna Krystyna Stokłosa 
(PO), którą ciekawiło ile miejsc pracy inwestor 
planuje tam stworzyć. Apelowała więc o to, by  
w przyszłości takie informacje jednak podawać, 
bo są one cenne dla RM, z czym zgodził się pre-
zydent Piotr Kuczera. Z kolei radnego Benedykta 
Kołodziejczyka (PO) ucieszył fakt, że kolejna 
firma zamierza prowadzić na lotnisku działalność 
związaną z produkcją lotniczą, a Wojciech Kil-
jańczyk, że alternatywa jest jedna: — Albo będzie 
tam trawa, albo miejsca pracy związane z lotnic-
twem. Naczelnik Jerzy Granek wyjaśnił, że kwota 
dzierżawy tego terenu jest negocjowana i miałaby 
wynieść ok. 1500 zł netto miesięcznie, co zdziwiło 
radnych Mirelę Szutkę i Łukasza Dwornika. — Czy 
1500 zł jest adekwatne do takiej inwestycji? — pytał 
radny PiS-u, a prezydent odpowiedział, sięgając do 
polskich przysłów. — Lepszy rydz niż nic. Wybór 
jest taki – albo 1500 zł, miejsca pracy, produkcja 
związana z branżą lotniczą albo nic. Pytanie jaka 
kwota by nas usatysfakcjonowała? Są samorządy, 
które oddałyby taki teren za darmo, byle tylko zatrzy-
mać inwestora — mówił Piotr Kuczera. Ponownie 
swoją opinię wyraził były prezydent Adam Fudali, 
nawiązując do sprzedaży terenu obok Domusu, 
który przyniósł miastu kilka milionów. — A teraz 
proszę sobie wyobrazić, że zamiast tego oddajemy 
go w dzierżawę za powiedzmy 20 tys. zł, a inwestor 
z chwilą wybudowania zwraca się do miasta o bez-
przetargową sprzedaż tego gruntu, na którym obiekt 
wybudował. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację. 
Dziwię się, bo to jeden z nielicznych atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych w naszym mieście, który 
chcemy wydzierżawić za śmiesznie niską kwotę — 
mówił Fudali i zgłosił wniosek o wycofanie punktu 
z obrad. W zamian zaproponował rozważenie 
możliwości sprzedaży tego terenu w przetargu oraz 
zawarcie z zainteresowanym dzierżawą inwestorem 
umowy przedwstępnej, by ten „nie uciekł”. — Mu-
simy dbać o dochody tego miasta, proszę się nad tym 
zastanowić. Tutaj nie ma żadnej złośliwości z mojej 
strony, a wyłącznie troska o interes miasta — mówił 
były prezydent, decyzję swojego następcy zrzucając 
na karb braku doświadczenia. — Z pokorą przyj-
muję uwagi o moim wieku – to choroba, z której 
dość szybko się wyrasta. Nie chcę nawiązywać do 
Domusu, który nie jest już nasz i nigdy nie będzie, 
a z którym związana była afera z wycinką drzew. 
Dzierżawa terenu w Gotartowicach sprawi, że cały 
czas będziemy właścicielem tego terenu i w przyszło-
ści może się okazać, że rzeczywiście można go będzie 
lepiej wykorzystać. Na dziś mamy przewidywalnego 
inwestora, który chce uporządkować i rozwinąć 
ten teren, działa w branży lotniczej i planuje nowe 
miejsca pracy. Gdyby chciał ten teren kupić, a nie 
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Miasto w skróciewydzierżawić, zgłosiłby się z taką ofertą i z pewnością 
byśmy ją państwu przedstawili, a tak mam obawy, 
że może się wycofać — przekonywał prezydent. 
Decyzję o tym, czy punkt wycofać z obrad czy też 
nie, radni omówili w czasie przerwy ogłoszonej 
przez przewodniczącego RM Adama Fudalego, 
po której odbyło się głosowanie jego wniosku. Za 
wycofaniem tego punktu z obrad opowiedziało się 
4 radnych, przeciwnych było 12, a 7 się wstrzymało. 
Warto dodać, że jeszcze jeden temat wywołał zain-
teresowanie radnych – wydzierżawienie toruńskiej 
firmie Real Property Fund dwóch terenów: przy ul. 
Braci Nalazków w Boguszowicach i przy ul. Wrębo-
wej w Niedobczycach. Mają tam powstać budynki 
handlowe z parkingami; pierwszy – medyczny 
(najprawdopodobniej apteka), drugi – spożywczy. 
Mariusz Węglorz (BSR) z Niedobczyc wyraził 
obawy o przyszłość innych handlujących, kiedy 
wyrośnie im konkurencja, i zwrócił uwagę, że teren 
przy ul. Wrębowej należałoby raczej wykorzystać 
na parking czy plac zabaw. — Osiem mniejszych 
sklepów splajtowało po tym, jak w Niedobczycach 
powstała „Biedronka” — mówił radny Węglorz. 
Piotr Kuczera odpowiadał, że to prawo wolne-
go rynku, na którym liczy się konkurencyjność,  
a Arkadiusz Szweda (PiS) zaproponował, by  
w takich jak ten, dyskusyjnych przypadkach, mia-
sto zasięgało opinii rad dzielnic, które najlepiej 
znają temat. Prezydent wyjaśniał, że zależy mu na 
jak najlepszej współpracy z dzielnicami, a w tym 
przypadku żadne uwagi w tej sprawie do niego nie 
dotarły. Podkreślił też, że nad tematem pochylili 
się urbaniści, a Wojciech Student zwrócił uwagę, 
że w uchwale mowa jest o działce, a nie o obiekcie, 
który ma na niej powstać, co zresztą obwarowane 
jest wymogami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. — Kiedy inwestor złoży do-
kumentację zobaczymy, co planuje tam wybudować i 
czy jest to zgodne z planem, który dokładnie określa, 
co może tam powstać — mówił odpowiadając na 
pytanie Henryka Cebuli. Ostatecznie całą uchwałę 
o wydzierżawieniu jedenastu terenów przyjęło 
13 radnych, 2 było przeciw, a 8 się wstrzymało. 
Pozostałe uchwały gruntowe przyjęto jednogłośnie.  

Nowe przedszkole 
i gimnazjum sportowe

— To odpowiedź na prośbę społeczności tej 
szkoły — mówił Wojciech Świerkosz o zamia-
rze przekształcenia z dniem 31 sierpnia br. 
Gimnazjum Sportowego nr 1 w Śródmieściu 
w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 
1. Z wnioskiem zwrócił się Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy „Rybnik”, który od 1999 roku pro-
wadzi w tym gimnazjum szkolenie w ramach klas 
sportowych. Ich wychowankowie tworzą również 
trzon trzecioligowej drużyny MKKS-u „Rybnik”. 
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, podobnie 
jak propozycję powstania z dniem 1 września br. 
Przedszkola nr 50 przy ul. Sztolniowej w Bogu-
szowicach Starych. O konieczności budowy tej 
placówki mówili nie tylko rodzice boguszowickich 
maluchów, ale też dyrekcja lokalnej podstawówki. 

Przypomnijmy: obecny budynek Przedszkola nr 18, 
które działa w ramach Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 6, posiada jedynie sześć sal, co jest 
niewystarczające wobec potrzeb boguszowickiej 
społeczności. Nowe przedszkole będzie mieściło 
się w samodzielnym budynku przy ul. Sztolniowej 
29 c. Będzie posiadać 10 sal oraz stołówkę i pod 
względem liczby miejsc porównywalne będzie je-
dynie z Przedszkolem nr 43 na Nowinach. Obecny 
budynek Przedszkola nr 18 zaadaptowany zostanie 
na potrzeby najmłodszych uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 16, w której nauka musi się odbywać 
na dwie zmiany. Tak więc budowa nowego przed-
szkola wpłynie też na poprawę warunków nauki 
uczniów z Boguszowic Starych. 

— Mamy problem z rozstrzygnięciem przetargu 
na budowę tej placówki. Czy zatem zdążymy do 
1 września otworzyć to przedszkole? — pytał Jan 
Mura z Boguszowic, a prezydent Kuczera wyjaśnił, 
że dzięki dzisiejszym technologiom powinno się 
udać nadrobić czas stracony na przetargowe od-
wołania. — Jestem optymistą — stwierdził. Radni 
przyjęli też jednogłośnie i bezdyskusyjnie zasady 
rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i 
szkół podstawowych.

Poradzą muzeum
Radni powołali też nową dziewięcioosobową 

radę muzeum, bo kadencja poprzedniej się 
skończyła. W latach 2016-2019 w nowej radzie 
pracować będą: wiceprezydent Piotr Masłowski 
i radna Anna Gruszka, Stanisław Dzierżęga z 
rybnickiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Górnictwa, proboszcz parafii św. 
Antoniego Grzegorz Olszowski i wicestarosta po-
wiatu rybnickiego Marek Profaska oraz Krzysztof 
Kluczniok z Urzędu Gminy Lyski, Michał Kapias 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a 
także dr hab. prof. Zbigniew Kadłubek i dr hab. 
Agnieszka Adamowicz-Pośpiech z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Uchwałę przyjęto jed-
nogłośnie.

Mają alternatywę
— Projekt pozwoli zaopiekować się młodzieżą 

opuszczającą dom dziecka, rodziny zastępcze czy 
placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dzięki niemu 
w pierwszym okresie od momentu usamodzielnie-
nia się młodzi ludzie będą objęci instytucjonalną 
opieką — referował Piotr Masłowski uchwałę 
w sprawie przyjęcia indywidualnego programu 
usamodzielnienia dla miasta na lata 2015-
2023. Będzie on realizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, przy wsparciu Stowarzyszenia 
„17”, w ramach dofinansowanego z UE projektu 
„Alternatywa”. Młodzi ludzie mają otrzymać 
pomoc m.in. w planowaniu ścieżki rozwoju za-
wodowego, w zakresie gospodarowania własnym 
budżetem, czy prowadzenia gospodarstwa domo-
wego. Warto przypomnieć, że Ośrodek Pomocy 
Społecznej dysponuje dwoma mieszkaniami chro-
nionymi, do których kierowani są usamodzielniani 

w W sylwestrowy wieczór, jeszcze przed półno-
cą, w czasie awantury w jednym z rybnickich 
mieszkań krewka 37-letnia konkubina ugo-
dziła swego 32-letniego konkubenta nożem 
w podbrzusze. Mężczyzna trafił do szpitala,  
a kobieta uciekła z mieszkania, ale kilka 
godzin później była już w rękach policji. 
Prokurator zastosował wobec niej policyjny 
dozór. Za tego rodzaju przestępstwo można 
trafić do więzienia nawet na 10 lat.

w 5 stycznia rybniccy policjanci zatrzymali  
w Niedobczycach 23-letniego mieszkańca tej 
dzielnicy, który w swoim mieszkaniu, w prze-
nośnej szklarni uprawiał konopie indyjskie,  
z których liści wytwarza się marihuanę. Ryb-
nicka prokuratura rejonowa zdecydowała  
o objęciu miniplantatora dozorem policyjnym.

w Przy ul. Górnośląskiej dwa psy (prawdopo-
dobnie rasy husky) dotkliwie pogryzły sarnę. 
Przybyły na miejsce patrol straży miejskiej  
o zdarzeniu zawiadomił pracowników schro-
niska. Funkcjonariusze próbowali ustalić,  
do kogo należały agresywne zwierzęta, jed-
nak w okolicy nikt tego nie wiedział. Sarnę 
trzeba było uśpić.

w Ustawodawca udowodnił, że wciąż jesteśmy 
mistrzami świata w wylewaniu dziecka z ką-
pielą. Z końcem roku straże miejskie straciły 
możliwość wykorzystywania fotoradarów. 
W związku z tym w Rybniku wyłączono 
systemy kamer rejestrujących na trzech 
skrzyżowaniach samochody przejeżdżające 
na czerwonym świetle, co jest jednym z po-
ważniejszych i najbardziej niebezpiecznych 
wykroczeń drogowych. I pomyśleć, że to 
wszystko dzieje się w kraju, w którym ze 
względu na liczbę ofiar wypadków samo-
chodowych, po każdym tzw. długim week-
endzie można by ogłaszać żałobę narodową. 
Być może w przyszłości system ten będzie 
jednak służyć poprawie bezpieczeństwa na 
drogach. — Rozmawiamy w tej sprawie  
z policją, bo nie chciałbym, by ten sprzęt się 
marnował. Mam nadzieję, że w przyszłości 
będzie z niego korzystać rybnicka drogówka 
— mówi prezydent Piotr Kuczera.  

w Z początkiem roku, po rozstrzygnięciu ko-
lejnego przetargu zorganizowanego przez 
Nadleśnictwo Rybnik, w rybnickich lasach 
znów pojawili się pilarze. Tną wyłącznie 
wiatrołomy, czyli drzewa przewrócone  
i połamane w czasie dwóch ubiegłorocznych 
wichur. Jak wylicza nadleśnictwo, do obro-
bienia mają jeszcze ok. 30 tys. m3 drzewa, 
co stanowi połowę zinwentaryzowanych 
wiatrołomów. Prace mają się zakończyć 
jeszcze w pierwszym kwartale, chodzi  
o to, by zdążyć przed nastaniem wiosennych 
temperatur i atakiem pasożytów. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 7
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Miasto w skrócie wychowankowie, którzy po opuszczeniu placówki 
opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej 
nie mają możliwości powrotu do rodziny naturalnej 
lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, unie-
możliwiającej im znalezienie mieszkania. Osób 
usamodzielnianych w roku 2013 w naszym mieście 
było 112, w 2014 – 111, a z pomocy na usamodziel-
nienie w formie pieniężnej oraz pracy socjalnej 
skorzystało w 2015 r. 117 wychowanków. Uchwałę 
przyjęto przy 1 głosie przeciwnym, był to jednak 
wynik błędu radnej Krystyny Wałach (BSR), która 
zapewniła, że program popiera. 

Dwa programy 
jednym głosem

W czasie posiedzenia przyjęto też Miejski 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 
rok oraz Miejski Program Przeciwdziałania 
Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie na lata 2016-2021. Oba zreferował Piotr 
Masłowski. — To podstawa do wydatkowania 
środków z tzw. korkowego, a więc opłat wpływają-
cych do miasta z koncesji alkoholowych. W skali 
roku to ok. 3 mln zł i podobną kwotę wydajemy 
m.in. poprzez granty, na funkcjonowanie ośrodka 
interwencji kryzysowej czy letnie wyjazdy młodzieży 
w ramach akcji MOSiR-u. Aby od stycznia móc 
uruchomić te środki musimy ten program przyjąć 
— wyjaśnił wiceprezydent, referując program 
„alkoholowy”. Przy tej okazji Krystyna Wałach 
zwróciła się z wnioskiem do prezydenta o utwo-
rzenie w mieście ogrzewalni i łaźni dla bezdom-
nych. — Dyskutujemy nad tematem noclegowni, bo  
z pewnością to lepsze niż pobyt tych osób na dworcu 
komunikacji miejskiej. Na razie szukamy rozwiąza-
nia — odpowiedział Piotr Masłowski. Arkadiusz 
Szweda, mimo uwag do programu, zapowiedział, 
że zagłosuje za jego przyjęciem. — Mam wrażenie, 
że program odzwierciedla sytuację z cyklu „przy-
chodzi pacjent do lekarza, a ten patrzy na niego  
i mówi: biseptol”. W tym programie nie ma żadnej 
diagnozy, nie wiemy, jakie miasto ma w tej dziedzinie 
potrzeby i problemy. Na komisjach dyskutowaliśmy 
o podjęciu działań w sprawie dopalaczy i program 
dotyka tego obszaru, ale tylko hipotetycznie, bo nie 
przekłada się to na zapisy uchwały. Mam prośbę, by 
nie stawiać nas więcej w sytuacji, w której musimy się 
bawić w znachorów. Piotr Masłowski wyjaśnił: — 
Przygotowujemy sprawozdania roczne z wykonania 
tego programu i takie, które wysyłamy do Polskiej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
ale przyznaję, że ten dokument takiej diagnozy nie 
zawiera, choć mógłby. Pracujemy nad przygoto-
waniem strategii polityki społecznej dla miasta  
i chciałbym, abyśmy stamtąd zaczerpnęli bazę dla 
powstawania tego rodzaju dokumentów. Mariusz 
Węglorz zaproponował, by w związku z pracami 
nad strategią polityki społecznej, która ma powstać 
do lutego, zorganizować spotkanie z osobami 
niepełnosprawnymi (odbyło się ono 14 stycznia w 
bibliotece, więcej na stronie 16). Program radni 

przyjęli jednogłośnie, podobnie, jak program prze-
ciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2016-2021. Referujący temat 
wiceprezydent wspomniał o interdyscyplinarnym 
zespole, który prowadzi działania w ramach tzw. 
niebieskiej karty. — Mamy bogatą listę instytucji 
skutecznie z sobą współpracujących. Zespół pracuje 
tak dobrze, że jako jedyny w kraju otrzymał nagrodę 
ministra za swoje działania — mówił Masłowski.

O hałasie i smogu
Radni wysłuchali też sprawozdania z reali-

zacji w mieście w latach 2013-2015 programu 
ochrony środowiska przed hałasem oraz ra-
portu o stanie środowiska w województwie ślą-
skim w roku 2014 (roczny poślizg to specyfika 
tego opracowania). Jak wyjaśnił Janusz Koper, 
1108 mieszkańców naszego miasta narażonych jest 
na przekroczenie poziomu hałasu drogowego (do 
5 dB) w porze dziennej, a niecałe 700 osób – w 
porze nocnej. Z kolei na nadmierny hałas kolejowy 
narażonych jest 17 osób (w porze dziennej) i 15 
w porze nocnej, a na skutki działania obiektów 
przemysłowych (kopalń Jankowice, Chwałowi-
ce, czy elektrowni) – 46 osób w porze dziennej,  
a 137 – w porze nocnej. — W większości wypadków 
przekroczenia poziomu hałasu w mieście zostały 
ograniczone — mówił Janusz Koper, przypomina-
jąc też o ekranach akustycznych ustawionych przy 
kilku szkołach. Ze względu na obszerność raportu 
o stanie środowiska w województwie w roku 2014, 
omawiając go wiceprezydent skupił się tylko na wy-
branych zagadnieniach. Szczególnie dużo miejsca 
poświęcił największej bolączce nie tylko naszego 
miasta, czyli zanieczyszczeniu powietrza, którego 
stan w województwie nieznacznie się poprawia, 
ale niestety Rybnik wciąż znajduje się w czołówce 
gmin, w których przekroczone są średnie roczne 
stężenia szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszone-
go PM10 i benzo(a)pirenu. — Spalamy w piecach 
nie to co trzeba — diagnozował wiceprezydent, 
który zwrócił też uwagę na brak wietrznych dni 
w 2014 r., które mogłyby tę niekorzystną sytuację 
zmienić. Wspomniał również o poprawie stanu 
rzek województwa, w tym również Nacyny i Rudy, 
ale też o niekorzystnym poziomie wód. — Już z tego 
raportu wynika, że stany wód są niskie, więc kiedy 
za rok będziemy analizować raport z 2015 r., który 
był wyjątkowo upalny i z niewielką ilością opadów, 
sytuacja będzie jeszcze gorsza. Gołym okiem było 
widać, że poziom wód w Zalewie Rybnickim i w 
ciekach wodnych wyraźnie spadł — mówił Janusz 
Koper. Raport o stanie środowiska dostępny jest 
na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska (www.katowice.pios.
gov.pl).

Ponownie o regulaminie
— Nadzór prawny wojewody zakwestionował 

niektóre zapisy w zmienionym we wrześniu re-
gulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta. Prościej będzie te sugestie przyjąć 
niż z nimi polemizować — mówił Janusz Koper,  

w Strażnicy interweniowali w dzielnicy Ma-
roko-Nowiny po zgłoszeniu pielęgniarki 
środowiskowej, która poinformowała, że 
od kilku dni nie może nawiązać kontaktu ze 
swoją podopieczną. Starsza kobieta od kilku 
dni nie otwierała drzwi, również sąsiedzi nie 
widzieli jej od jakiegoś czasu. Na miejsce 
przybył patrol straży miejskiej oraz straż po-
żarna. Dopiero długie i głośne dobijanie się 
do mieszkania odniosło skutek. Starsza pani 
otworzyła i przywitała wszystkich słowami: 
„Chłopcy, ale ja was nie znam…”.

w Wstępnie na ok. 1 mln zł oszacowała straż 
pożarna straty po pożarze w budynku 
szatni i łaźni kopalni Jankowice. Pożar 
wybuchł 6 stycznia ok. g. 10, gdy z racji 
święta Trzech Króli kopalnia nie fedrowała. 
Według wstępnej oceny strażaków ogień 
zaprószył jeden z pracowników nocnej 
zmiany. Objął on ostatecznie aż trzy piętra 
budynku, w którym na szczęście nikogo 
wtedy nie było.

w Coraz częściej można spotkać osoby sprzą-
tające kupy po swoich psach. Ułatwiają 
to coraz łatwiej dostępne „psie pakiety”, 
czyli woreczki na odchody czworonogów. 
Jeszcze w 2015 roku magistrat zakupił 
blisko 80 tys. takich woreczków oraz 115 
dystrybutorów takich darmowych psich 
pakietów. Część z nich zastąpi zepsute 
urządzenia, ale większość z nich pojawi się 
w nowych miejscach, co właścicielom psów 
ma ułatwić dbanie o porządek. Niektóre 
nowe lokalizacje uzgodniono z administra-
cjami spółdzielni mieszkaniowych.

w Zarząd województwa przyznał Rybnikowi 
dwie kolejne dotacje ze środków Unii 
Europejskiej. Ponad 2,9 mln zł wyniesie 
dofinansowanie do termomodernizacji bu-
dynków Zespołu Szkół Budowlanych przy 
ul. Świerklańskiej, realizowanej etapami w 
latach 2011-2015. Z kolei do modernizacji 
jednego z odcinków ul. Sportowej w dziel-
nicy Niewiadom, którą przeprowadzono 
w latach 2014-2015 urząd marszałkowski 
dopłaci 4,1 mln zł.

w 4 lutego w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie 
się gala finałowa 10. dorocznego konkursu 
Człowiek Roku Rybnik.com.pl. W jej trakcie 
nagrody odbiorą wskazani przez kapitułę 
konkursu zwycięzcy trzech plebiscytowych 
kategorii: biznes, kultura i sport. Swoją na-
grodę odbierze też człowiek roku wybrany 
przez internautów. SMS-owy plebiscyt, w 
którym biorą udział wszyscy nominowani 
w trzech wymienionych wyżej kategoriach, 
czyli w sumie 15 osób trwał do 29 stycznia 
do g. 12, a jego wyniki są dostępne na 
portalu. Szczegóły na www.rybnik.com.pl.
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Pierwsza sesja
Sesja rady miasta – 21 stycznia 

choć zmiany były raczej kosmetyczne. Wy-
dział nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego zasugerował, by zastąpić nazwę 
budownictwo wielomieszkaniowe – „wielolokalo-
wym”, do odpadów zielonych dopisać „ulegające 
biodegradacji”, a z zapisu o możliwości kompo-
stowania odpadów we własnym zakresie stworzyć 
osobny rozdział. Zmieniony został też zapis do-
tyczący rodzaju zamykanych pojemników. — W 
regulaminie mieliśmy pojemnik 110/120 litrów, 
ale nadzór wojewody oczekuje, że jednoznacznie 
go określimy. Wpiszemy więc do regulaminu,  
że będzie to pojemnik 120 l, ale uspokajam osoby, 
które mają mniejsze, 110 l pojemniki, że śmieci będą 
od nich odbierane bez konieczności wymiany tych 
kubłów — mówił Janusz Koper. Zanim jednogło-
śnie uchwałę przyjęto Łukasz Dwornik wspomniał 
o śmieciach niewywożonych z sektora czwartego 
(Maroko-Nowiny, Smolna, Zamysłów i Zebrzydo-
wice), a Arkadiusz Szweda zastanawiał się, czy ma 
sens odbieranie odpadów zielonych w okresie od 
grudnia do lutego, a więc w środku zimy. Janusz 
Koper wyjaśnił, że jeżeli ta jest łagodna, takie 
odpady mogą powstawać, więc warto pomyśleć o 
ich wywożeniu również w okresie zimowym. Radni 
przyjęli regulamin jednogłośnie, a w konsekwencji 
również uchwałę w sprawie szczegółowego sposo-
bu odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości. W porównaniu z wrześniową 
uchwałą, do nowej listy odpadów niebezpiecznych, 
takich jak przeterminowane leki, zużyte baterie, 
akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny 
dodano też chemikalia. Doprecyzowano też, 
że w zabudowie wielolokalowej papier będzie 
odbierany częściej, bo raz w tygodniu, a razem  
z odpadami wielkogabarytowymi odbierane będą 
też zużyte opony.   

Trzy skargi odrzucone
Pierwsza z przedstawionych tego wieczora 

skarg dotyczyła zmiany organizacji ruchu 
w rejonie ul. Wyboistej w Zamysłowie, co 
zdaniem skarżącej spowodowało wydłużenie 
dojazdu do jej nieruchomości i zagraża bez-
pieczeństwu ruchu. — Zarzut przedstawiony  
w skardze nie potwierdził się — referował przewod-
niczący komisji rewizyjnej Łukasz Kłosek (PO), 
a radni przychylili się do tej opinii i przy jednym 
głosie wstrzymującym się uznali skargę za bezza-
sadną. Przy czterech głosach wstrzymujących się 

odrzucono skargę na działalność dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 18 w Boguszowicach, która doty-
czyła uniemożliwienia regularnego realizowania 
obowiązku szkolnego przez córkę skarżącego. — 
Osią sporu były nieporozumienia pomiędzy rodzica-
mi oraz brak nakazu sądu w tej sprawie — wyjaśnił 
szef komisji rewizyjnej. Okazało się, że ojciec nie 
wyrażał zgody na to, by dziecko chodziło do szkoły  
w Boguszowicach, a matka, by uczyło się w szkole 
w Gaszowicach. Tę kwestię rozstrzygnęła dopiero 
decyzja sądu, a komisja rewizyjna nie doszukała 
się nieprawidłowego działania dyrektora bo-
guszowickiej podstawówki. Przy trzech głosach 
wstrzymujących się, za bezzasadną uznano 
skargę dotyczącą nadużywania stanowiska przez 
dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
w Rybniku poprzez uniemożliwianie kontaktu  
z dziećmi. Jak wyjaśnił Łukasz Kłosek, skarżący 
przebywają obecnie poza granicami kraju, mają 
zawieszoną władzę rodzicielską, a trójka ich dzieci 
na mocy postanowienia sądu znalazła się pod 
opieką niezawodowej rodziny zastępczej, którą 
wspiera rybnicki ośrodek. Co więcej biologiczni 
rodzice nie pojawiają się na rozprawach odnośnie 
alimentów, uregulowania kontaktów z dziećmi  
i przywrócenia władzy rodzicielskiej. We wrześniu 
przedstawiciele ośrodka rozmawiali z rodzicami 
biologicznymi o kontaktach z dziećmi, ale ustale-
nia nie zostały przez nich zrealizowane. Komisja 
Rewizyjna nie doszukała się więc nieprawidłowe-
go działania dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej w Rybniku.

*   *   *
Radni jednogłośnie zmienili też statut Powia-

towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku 
i październikową uchwałę w sprawie wysokości  
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki, a także 
regulamin przyznawania dorocznych nagród pie-
niężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
(wnioski o ich przyznanie będzie można składać 
co roku od 2 lutego do 31 marca, a ich weryfi-
kacją zajmie się biuro kultury). Radni dokonali 
też kosmetycznej zmiany w uchwale o zasadach 
ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych do-
mach pomocy i przyjęli „Strategię rozwoju sportu  
w Rybniku do 2020 roku”. Tym razem zrezygnowano  
z ostatniego punktu sesji – wnioski, oświadczenia, 
interpelacje i pytania radnych. 

(WaT), (S)

Miasto w skrócie

Pierwsza w tym roku sesja rady miasta odbyła się 21 stycznia. W jej trakcie radni m.in. 
dokonali pierwszych korekt w tegorocznym budżecie miasta, poprawili zakwestionowaną przez 
nadzór prawny wojewody uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe i podjęli 
uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta programu „Rybnik przyjazny seniorom”. 
Szczegółowa relacja z sesji w lutowym wydaniu „GR”.

Kolejna sesja Rady Miasta Rybnika odbędzie się 11 lutego o g. 16. 

w Do 12 lutego mogą zgłaszać swoje kandy-
datury osoby chcące ubiegać się o stano-
wisko dyrektora Industrialnego Centrum 
Kultury w dzielnicy Niewiadom. ICK funkcjo-
nuje formalnie od początku roku, a powstało  
z połączenia Domu Kultury w Niewiadomiu i 
znajdującej się tuż obok Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy”. Szczegóły dotyczące konkursu można 
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej rybnic-
kiego magistratu (bip.um.rybnik.eu) w zakładce 
„Komunikaty i ogłoszenia”, w rubryce „nabór”.

w W dzielnicy Paruszowiec-Piaski strażnicy miejscy 
przyłapali na gorącym uczynku sprawcę spalania 
odpadów. Mężczyzna spalał w piecu centralnego 
ogrzewania płyty wiórowe, za co został ukarany 
mandatem. Straż miejska przypomina, że na bie-
żąco prowadzi kontrole przydomowych kotłowni i 
sprawdza każde otrzymane zgłoszenie w sprawie 
zabronionego spalania odpadów. Do 29 stycznia  
w kancelarii miejskiego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej były przyjmowane zgłoszenia osób 
chcących zostać członkami działającej w ZGM-ie 
komisji mieszkaniowej. Gremium to sprawdza 
m.in. poprawność kwalifikacji wniosków o miesz-
kanie składanych przez mieszkańców. Zgodnie z 
uchwałą rady miasta, wnioskodawcom za spełnie-
nie określonych kryteriów są przyznawane punkty 
i to ich suma decyduje o ewentualnym przyznaniu 
mieszkania bądź miejscu w kolejce oczekujących.  

w 26 stycznia przed południem w okolicy ul. Nie-
dobczyckiej znaleziono zwłoki 58-letniego męż-
czyzny, który jak się okazało mieszkał niedaleko 
od miejsca, w którym go znaleziono. Prokurator 
zarządził sekcję zwłok. Przyczyną zgonu mogło 
być wychłodzenie organizmu.

w 22 stycznia w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
odbyła się już druga konferencja pod hasłem 
„Metropolia szansą dla Subregionu Zachodnie-
go”, zorganizowana przez Ruch Autonomii Ślą-
ska. RAŚ chce doprowadzić do zmiany ustawy 
metropolitalnej tak, by mogły na niej skorzystać 
również miasta i gminy naszego subregionu.

w Po blisko trzyletniej przerwie związanej z modernizacją 
linii kolejowej, do rozkładu jazdy wróciły pociągi Kolei 
Śląskich relacji Rybnik – Chałupki. Teraz wsiadając do 
pociągu na rybnickim dworcu można również dojechać 
pospiesznym do czeskiego Bohumina. W dni robocze 
pociągi do Chałupek odjeżdżają z dworca o g. 7.30; 
9.06; 10.56; 13.32; 15.22; 16.56; 17.15; 17.43; 19.38; 
20.42 i 21.16. Natomiast do Bohumina przez Chałupki  
o g. 7.30; 10.56; 13.32; 15.22, a o g. 9.06 i 17.15 
odjeżdżają pospieszne do Bohumina.

w Za co kochamy siebie, za co kochamy Rybnik – to 
temat walentynkowego konkursu ogłoszonego 
przez biuro kultury magistratu. Do 8 lutego na 
adres kultura@um.rybnik.pl trzeba przesłać 
trwający nie dłużej niż minutę film ukazujący 
zakochaną parę rybniczan na tle Rybnika. Szcze-
góły na stronie internetowej (kultura.rybnik.eu).

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 9



Opinie prezydenta i ugrupowań reprezentowanych w radzie miasta o budżecie na 2016 rok

Piotr Kuczera, prezydent Rybnika
To oczywiście taki budżet, na jaki nas stać. To budżet moż-

liwości, ale ukierunkowany na problemy, o których mówiłem 
w kampanii wyborczej i będący konsekwencją wniosków 
wyciągniętych przeze mnie po pierwszym roku urzędowania. 
Zadaniem priorytetowym, przy założeniu, że zdobędziemy 
w konkursie unijne dofinansowanie, jest budowa naszego 
odcinka drogi Racibórz-Pszczyna. W tym budżecie jest więc 
poważna kwota 44 mln zł przeznaczona na odszkodowania 
za posesje i grunty, na których zostanie ta droga zbudowana. W ramach walki z niską emisją, 
o 100 proc. zwiększyliśmy kwotę na dopłaty do termomodernizacji przeprowadzanych przez 
mieszkańców w swoich domach, a jako miasto również przygotowujemy się do termomo-
dernizacji kolejnych naszych obiektów.

Niezwykle istotną kwestią jest dla mnie zorganizowanie zintegrowanego transportu pu-
blicznego. Od niespełna roku pracuje w urzędzie miasta tzw. oficer rowerowy, a od początku 
tego roku również mój doradca ds. transportu, który ma przygotować plan zintegrowanego 
transportu. 1 mln zł przeznaczyliśmy na pierwszy etap rewitalizacji poszpitalnego kompleksu 
Juliusz. Chcemy za te pieniądze uporządkować teren dawnego szpitala i wyburzając mur 
oddzielający go od parku Bukówka otworzyć cały ten kompleks na miasto, a organizując 
tam różnego rodzaju imprezy m.in. kulturalne pokazać i przybliżyć Juliusza mieszkańcom. 
Oczywiście na bieżąco śledzimy ogłaszane programy oraz konkursy i przygotowujemy wnioski 
o środki unijne. Trwać będzie również dalsze porządkowanie terenu i modernizacja kolejnych 
obiektów Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. Nie zapominamy o rekreacji, więc są w tym budżecie 
również środki na ścieżki rowerowe. 

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, kontynuowana będzie gruntowna modernizacja ul. 
Rudzkiej, a kilkanaście innych ulic zostanie zmodernizowanych w nieco mniejszym zakresie. 
Generalnie 18,3 proc. budżetu chcemy przeznaczyć na inwestycje, pozostała część to sztywne 
właściwie wydatki bieżące przeznaczane na utrzymanie tego, co już w mieście mamy. Inwe-
stycje, które znalazły się w tym budżecie to zadania, które jako inwestor jesteśmy w stanie 
obsłużyć i dobrze nadzorować. Nie napompowaliśmy tego budżetu inwestycjami, które są 
ponad nasze siły, tylko po to by uchodzić za bardzo proinwestycyjnych. Chcę żeby powoli, 
ale systematycznie następowała standaryzacja miejskich obiektów, istniejących w różnych 
dzielnicach, ale też usług świadczonych dla ich mieszkańców przez miejskie placówki. Tak jak 
odbywa się to od lat, wszelkie oszczędności będziemy przeznaczać na zmniejszenie deficytu 
budżetowego. Naturalnie cały czas staramy się zwiększyć bazę dochodową miasta, ale to 
zadanie niezwykle trudne.

Blok Samorządowy Rybnik
Omawiając budżet miasta na 2016 rok trzeba się odnieść 

do sytuacji „idealnej budżetu” w ogóle. Budżet jest idealny 
wtedy, gdy jest budżetem zrównoważonym, tzn. miasto wydaje 
tylko tyle, ile ma dochodów. Nasze miasto, jak cały kraj jest na 
etapie transformacji gospodarczej. Cały czas musimy gonić 
kraje o przodujących gospodarkach. Dlatego też w budżetach 
na kolejne lata zazwyczaj wydatki są wyższe niż dochody.  
W minionych latach w Rybniku zrobiono bardzo dużo, ale jeszcze 
dużo jest do zrobienia. Dlatego budżet na 2016 r. jest obciążony deficytem 96.798.928,60 zł, 
który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 22.530.150,18 zł oraz kredytem  
w wysokości 73.740.323,24 zł. Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej miasta i jego rozwoju 
ma wysokość nadwyżki operacyjnej. 

W projekcie budżetu na 2016 rok nadwyżka operacyjna wynosi 11.122.609,30 zł (wysokość 
optymalna to około 80 mln zł). Cała nadwyżka operacyjna w 2016 roku będzie przeznaczona na 
sfinansowanie części rozchodów (wynoszących 18.835.157,65 zł). Pozostała część rozchodów 
zostanie sfinansowana nowym kredytem. Dlatego zadaniem prezydenta miasta w budżecie 
na 2016 rok oraz na całą kadencję musi być doprowadzenie do wzrostu nadwyżki operacyjnej 
tak, by mieściła się ona w granicach 13% dochodów bieżących. Biorąc pod uwagę to, że jest to 
pierwszy budżet nowego prezydenta Rybnika oraz zapowiedziane zmiany w gospodarce państwa 
budzące wiele niejasności, BSR poprze projekt budżetu miasta Rybnika na 2016 rok, zastrzegając 
stałe monitorowanie realizacji budżetu i wnoszonych przez prezydenta zmian w ciągu 2016 roku.

Adam Fudali, przewodniczący Klubu Radnych BSR 

Prawo i Sprawiedliwość
Decyzja o sposobie głosowania w sprawie uchwały budżeto-

wej dla miasta Rybnika na 2016 rok jest stanowiskiem radnych 
wobec całego projektu uchwały budżetowej. Powyższe stano-
wisko ma charakter wspólnego podsumowania przedłożonego 
projektu przez radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Projekt budżetu dla Miasta Rybnika na 2016 rok jest pierw-
szym budżetem przygotowanym pod nadzorem prezydenta 
Piotra Kuczery i jego zastępców. Z przedmiotowego projektu 
wynika, że deficyt budżetowy pogłębi się o około 17 mln zł i wynosić będzie niecałe 97 mln. zł, 
ponadto nieznacznie spadnie również wskaźnik nadwyżki operacyjnej. 

Przedłożony projekt budżetu to nie tylko plan finansowy na rok nadchodzący, ale również 
konsekwencja decyzji podjętych w roku bieżącym. Wszyscy jesteśmy zgodni, że perspektywa 
kończących się za kilka lat środków z UE, przy jednoczesnym wzroście deficytu nie może być 
sygnałem optymistycznym. Według nas projekt budżetu nie jest szansą, o której prezydent 
Kuczera mówił w trakcie kampanii wyborczej. Dlaczego?
– Konstrukcja budżetu mogłaby opierać się na ujęciu zadaniowym. W przedstawionej konstrukcji 

budżet staje się mało czytelny, a skoro tak, to również my – radni, nie możemy mieć pewno-
ści co do realizacji wielu przedsięwzięć. Przygotowanie budżetu w ujęciu zadaniowym jest 
trudne, ale jednak możliwe. 

– Poczucie straconej szansy wynika ponadto z braku w projekcie budżetu wielu składanych 
przez prezydenta obietnic – rozwój budownictwa socjalnego, rozwój przedsiębiorczości. 
Jak słyszeliśmy na posiedzeniach komisji – zabrakło czasu. A szkoda, bo w tych zakresach 
prezydent mógł liczyć na naszą pomoc. 

– Niepokoi nas informacja o zwiększeniu o 2 mln subwencji na szkoły niepubliczne, co w obliczu 
utraty pracy przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych, objętych kartą 
nauczyciela będzie miało negatywne skutki.
Są również dobre informacje. Rozpoczęcie od przyszłego roku inwestycji dotyczącej budowy  

w granicach Rybnika drogi Pszczyna-Racibórz, budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej, utrzy-
manie wysokości finansowania sportu uprawianego przez dzieci i młodzież.  

Niestety, trudno w przedmiotowym uzasadnieniu dokonać pełnej analizy uchwały budże-
towej. Reasumując, radni Prawa i Sprawiedliwości oczekują wydatkowania środków gminy, 
które związane będą nie tylko z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, ale tworzącymi również 
bodźce rozwojowe. Dzisiaj w projekcie budżetu ich nie widzimy, więc wstrzymamy się od głosu. 

Łukasz Dwornik, przedstawiciel grupy radnych Prawa i Sprawiedliwości

Platforma Obywatelska
Budżet miasta, czyli plan dochodów i wydatków uchwalany 

w formie uchwały budżetowej, stanowi podstawę gospodarki 
finansowej miasta. Dzięki niemu reprezentanci władzy wyko-
nawczej są w stanie właściwie prowadzić politykę finansową 
miasta. Funkcja budżetu jest również definiowana w odniesie-
niu do możliwości finansowania obszarów funkcjonowania 
miasta, takich jak oświata, transport, pomoc społeczna, sport, 
kultura, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna oraz wiele 
innych dziedzin.

W budżecie najważniejsze są cyfry. Budżet na 2016 rok został skalkulowany na poziomie 
631 mln zł po stronie dochodowej oraz w wysokości 728 mln zł po stronie wydatkowej. 
Deficyt budżetu wynosi 96 mln zł. Nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy 
dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, została zaplanowana na poziomie 11 mln zł. 
Dla zachowania odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz możliwości inwestycyjnych 
musimy pracować nad generowaniem jak najwyższej nadwyżki operacyjnej. Mamy nadzieję, 
że w grudniu 2016 roku, dzięki odpowiednim działaniom prezydenta, nadwyżka będzie dużo 
wyższa (tak jak w 2015 roku – plan to 12 mln, a wykonanie to 57 mln zł). Zwracamy uwagę na 
zagrożenia i ryzyka dla finansów miasta. Rybnik może stracić kilkadziesiąt milionów złotych, 
jeśli obecny rząd wprowadzi w życie nowe przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku.

Większość wydatków budżetowych, to wydatki na bieżącą działalność samorządu – przo-
dują tu kwoty na finansowanie działalności oświatowej oraz zadania związane z remontem  
i utrzymaniem dróg. Znaczące sumy wiążą się również z finansowaniem zadań związanych  
z transportem zbiorowym. Ale oczywiście te zawsze pozostają w cieniu tego co dla pre-
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zydenta najistotniejsze – wydatków inwestycyjnych. Warto pamiętać, że nowe inwestycje 
powinny  generować miejsca pracy i przyczyniać się do lepszego komfortu życia mieszkańców.  
W 2016 roku zaplanowano do realizacji między innymi następujące inwestycje: kolejne etapy 
przebudowy ulicy Rudzkiej, budowę nawierzchni ulicy Szymborskiej i łącznika ulic Rudzka-
Wierzbowa; budowę nowego przedszkola w Boguszowicach Starych i dobudowę segmentu 
przedszkolnego w Chwałęcicach; termomodernizację budynków użyteczności publicznej,  
co jest ważne z punktu widzenia walki z niską emisją; rozpoczęcie prac dot. zagospodarowania 
byłego szpitala im. Juliusza Rogera oraz wiele innych.

Trzeba zauważyć i podkreślić, że w 2016 roku, po wielu latach oczekiwań, zostaną zre-
alizowane pierwsze wykupy pod budowę drogi Racibórz-Pszczyna. Jest to możliwe dzięki 
zaproponowanemu przez prezydenta Kuczerę montażowi finansowemu tego przedsięwzięcia.

Należy pamiętać o nadzorze inwestycyjnym podczas realizacji wszystkich zadań inwesty-
cyjnych. Jako radni Platformy Obywatelskiej stoimy na stanowisku, iż wszelkie nakłady na 
potrzebne miastu inwestycje należy optymalizować i urealniać ich wykonanie. To uczciwe 
wobec mieszkańców. Tak jak i w latach poprzednich, będziemy się tym inwestycjom bacznie 
przyglądać.

Musimy pamiętać, że 2016 rok, to czas, kiedy będziemy w stanie realnie wydatkować 
środki z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Warto pamiętać  
o zadaniach inwestycyjnych, które będziemy realizować w najbliższych latach, a ich źródłem 
finansowania będą środki UE, w tym te, które będą generowane w ramach Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych.

Trzeba dodać, że odpowiedzialne myślenie o rozwoju miasta, to właściwe planowanie 
dochodów i wydatków, a także zarządzanie procesem rozwoju. Prezydent, zarząd miasta, 
radni, urzędnicy i mieszkańcy muszą patrzeć na miasto w perspektywie szczegółowej, ale też 
ogólnej. Ograniczanie sposobu oceny rozwoju miasta do inwestycji realizowanych w jednej,  
a nawet w kilku dzielnicach, jest niewłaściwe. Miasto to 27 dzielnic, również te, które nie mają 
swoich reprezentantów w radzie miasta, to szereg inicjatyw ogólnomiejskich odnoszących się 
do inwestycji infrastrukturalnych, systemu oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, gospodarki 
komunalnej, ekologii, działalności gospodarczej, kultury, sportu, zagospodarowania prze-
strzennego, górnictwa. Można tak długo wymieniać. Perspektywa oczekiwań mieszkańców 
zawiera się zatem w tych wszystkich dziedzinach. Ograniczanie tego podejścia nie jest niczym 
uprawomocnione. Trzeba zatem rozumieć rozwój miasta w perspektywie nowoczesnej  
i zrównoważonej!

W trakcie prac nad budżetem w poszczególnych komisjach radni PO ustosunkowywali się 
do całego szeregu zapisów projektu budżetu. Wierzymy głęboko, że zaproponowany budżet 
zostanie zrealizowany. Dlatego poprzemy uchwałę budżetową na 2016 rok.

Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

Radni niezależni
Kolejny raz sprawdza się powiedzenie, że punkt widzenia 

zależy od punktu siedzenia. Przecież wszyscy pamiętamy dzień 
8 grudnia 2014 r., gdy po ślubowaniu pan prezydent Kuczera 
w swym krótkim exposé wielokrotnie zapraszał wszystkich do 
współpracy, ale już 10 grudnia 2014 r. koalicja PO-BSR, depcząc 
zasady demokracji i poszanowania opozycji, których domagał się 
jako radny Piotr Kuczera w 2010 r. dokonali wyborów „swoich” 
do prezydium i na szefów wszystkich komisji. Który Kuczera jest 
prawdziwy – ten radny z 2010 r. czy prezydent z 2014 r.? Jakże adekwatny w tym miejscu jest 
cytat: „Nie po słowach, ale po czynach poznaje się ludzi”. 

Dochody przyszłorocznego budżetu ustalono na ponad 631 mln zł. Jednym ze składników 
dochodów jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który zaplanowano na poziomie 165 mln 
zł. W uzasadnieniu projektu wskazano, że istnieje obawa pomniejszenia tej kwoty w przypadku 
wprowadzenia przez rząd zmiany w podatku PIT. Zwracamy uwagę, że podwyższenie kwoty 
wolnej od podatku do 8.000 zł także uszczupli dochody naszego miasta.

Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota ponad 100 mln zł. Zgodnie z obwieszczeniem 
ministra finansów obniżeniu uległy górne granice stawek podatkowych i opłat lokalnych. Dzięki 
temu na sesji w listopadzie podjęliśmy uchwałę, która generalnie obniża daniny mieszkańców na 
rzecz miasta, jednakże dla budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków zastoso-
wano co prawda obniżoną stawkę wobec obwieszczenia ministra, ale wyższą porównując rok 
2015 z 2016. Obawiamy się, że będzie to skutkowało podwyżką opłat za ścieki w 2016 roku. Czy 
możemy w tym miejscu liczyć na pana prezydenta, że nie dopuści do wzrostu opłat za ścieki?

Nie napawają optymizmem toczące się sporne postępowania z kilkoma podatnikami, których 
niekorzystne rozstrzygnięcia mogą zachwiać finansami miasta.

Czy możliwe będą do osiągnięcia dochody majątkowe na kwotę 25,6 mln zł, z czego ze 
sprzedaży mieszkań (1,8 mln zł), lokali użytkowych (1,3 mln zł) oraz nieruchomości należących 
do miasta na kwotę prawie 22 mln zł? Patrząc na wykonanie budżetu za rok 2015 – mało 
prawdopodobne. 

Zaplanowano optymistycznie, że z budżetu państwa otrzymamy ponad 148 mln. Czy wiadomo 
o ile będzie mniej milionów, gdy w wyniku zapowiedzianych zmian w oświacie sześciolatki wrócą 
do przedszkoli? (przedszkola utrzymuje wyłącznie budżet miasta – przyp. red.). Jak wykazaliśmy 
powyżej, stwierdzamy, że dochody miasta na rok 2016 zaplanowano bardzo optymistycznie. 

Wydatki budżetu na rok 2016 zostały zaplanowane na kwotę ponad 728 mln złotych.  
Z zadowoleniem przyjmujemy zaplanowaną podwyżkę wynagrodzeń pracowników jednostek 
budżetowych, bo o nią apelowaliśmy w interpelacjach na sesji rady miasta. Do oświaty, z pieniędzy 
pochodzących bezpośrednio z kieszeni naszych mieszkańców, dopłacać będziemy aż 43,4 mln zł.  
Dla przykładu – w roku 2011 dopłata ta wynosiła 27 mln zł i zamiast maleć – rośnie. Także zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej kosztują miasto ponad 5,8 mln. Jako samorządowcy 
pytamy: jak długo jeszcze samorządy będą wypełniać lukę ustawowych zadań będących po 
stronie państwa? Do Zarządu Transportu Zbiorowego, czyli komunikacji miejskiej, dopłacimy 
prawie 18 mln zł i mimo tak wysokiego wsparcia nie przekłada się to np. na mniejsze zatłoczenie 
naszych dróg, które szczególnie dotkliwe jest w centrum miasta. Oczekujemy od prezydenta 
przedstawienia konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie. Do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
dopłacimy 10 mln zł. Rodzi się pytanie czy egzekucja należności jest ze strony miasta dostateczna? 

Na zadania ujęte jako wieloletnie przedsięwzięcia zaplanowano kwotę ponad 86 mln zł. Tak 
mała kwota może jedynie świadczyć o braku długookresowej wizji rozwoju miasta.

W jednej z rubryk kolejny rok znajdujemy tą samą informację: „wypłata odszkodowań w 
związku z budową regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna” na co w tym roku zaplanowano kwotę 
niższą niż w ubiegłym, bo tylko 44 mln zł. Ile lat jeszcze będzie powtarzany zapis o wypłacie 
odszkodowań i jak długo mieszkańcy jeszcze będą czekali na wypłatę tychże odszkodowań?

Cieszy nas, że rusza budowa bardzo potrzebnego przedszkola przy ulicy Sztolniowej  
w dzielnicy Boguszowice Stare. 

Zauważamy środki na adaptację kompleksu „Juliusz” w kwocie 1 mln zł, pomimo braku 
uregulowań prawnych pomiędzy miastem a starostwem powiatowym, za to nie ma środków na 
kontynuację remontu budynków po dawnej kopalni Ignacy, pomimo sporządzonych stosownych 
aktów notarialnych.

Radna Anna Gruszka zasiada w radzie społecznej przy muzeum i dobrze zna potrzeby tej 
miejskiej jednostki, dlatego cieszymy się, że zwiększony zakres obowiązków o kop. Ignacy został 
odpowiednio skompensowany w budżecie na rok 2016. 

Założony deficyt na ponad 96 mln zł ma być sfinansowany z nowo zaciągniętego kredytu  
w wysokości 73 mln zł. W wyniku różnicy pomiędzy dochodami majątkowymi (kwota ponad 25 
mln zł), a wydatkami majątkowymi (kwota ponad 133 mln zł) wymusza zaciągnięcie nowego 
zadłużenia na ponad 107 mln. 

Stabilizacja finansowa i rozwój miasta są uzależnione od nadwyżki operacyjnej. Zaplanowana 
nadwyżka operacyjna w roku 2016 r. jest na poziomie tylko 11 mln zł i cała zostanie przeznaczona 
na finansowanie rozchodów, a po jej wykorzystaniu prezydent proponuje zaciągnięcie kolejnego 
kredytu co zapowiada dalsze zadłużanie miasta.

Podsumowując naszą opinię o tym budżecie musimy podkreślić kilka kwestii :
– nie dostrzegamy w tym projekcie ambitnych pomysłów o jakich mówił w kampanii wyborczej 

obecnie rządzący prezydent Piotr Kuczera. Nie doszukaliśmy się w budżecie pieniędzy na 
budowę tak szumnie zapowiadanych mieszkań socjalnych, mieszkań komunalnych, parkin-
gów wielopoziomowych. W związku z tym niepokoją nas zaplanowane, olbrzymie potrzeby 
kredytowe (prawie 190 mln zł).  

– zauważamy, że nadal istnieje podział na nieliczne dzielnice, w których systematycznie, co roku 
wykonuje się wiele prac i te będące w większości, w których działania prezydenta są wręcz 
symboliczne – to także jest niezgodne z obietnicami przedwyborczymi prezydenta. 

– zwracamy uwagę na fakt, że oprócz odszkodowań za grunty, w budżecie nie ma środków na 
działania związane z budową drogi Racibórz-Pszczyna. 

– niedawno pan prezydent użył zwrotu „niemożliwe stało się możliwe”, ale przy tym budżecie 
wiele wskazuje, że pod koniec 2016 r. będziemy mówić, że „możliwe stało się niemożliwe”.
Pomimo tych wszystkich, wyrażonych powyżej obaw i wątpliwości, zgodnie z tradycją jaka 

wytworzyła się na tej sali w trakcie debat nad kolejnymi budżetami miasta, dajemy szansę 
prezydentowi, by mógł go realizować, dlatego zagłosujemy za pozytywnym zaopiniowaniem 
przedstawionego „Projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Rybnika na rok 2016”.

Anna Gruszka, przedstawicielka radnych niezależnych

Poza niezbędnymi skrótami, redakcja nie ingerowała w treść opinii
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Do końca 2015 roku odpady zmieszane 
były odbierane z prywatnych posesji dwa razy  
w miesiącu, teraz są odbierane co dwa tygodnie. 
Również co dwa tygodnie będą odbierane 
odpady zielone, ale tylko w okresie wegetacji 
roślin, czyli od marca do listopada; nowością jest 
natomiast dodatkowy ich odbiór – od grudnia 
do lutego raz w miesiącu. Dodatkowo dwa razy  
w roku, zgodnie z harmonogramem, z posesji 
będą odbierane tzw. duże gabaryty, zużyte 
opony i elektrośmieci.

W tym roku po raz pierwszy w dzielnicach 
mają się pojawić mobilne punkty zbiórki od-
padów niebezpiecznych m.in. baterii i lekarstw 
oraz drobnych elektrośmieci. Przynajmniej raz  
w roku pojawią się w każdej z 27 rybnickich 
dzielnic, a o dacie i miejscu, w którym taki mo-
bilny punkt odbioru odpadów się pojawi miesz-
kańców poinformują wcześniej rady dzielnic.   

Kolejna nowość to możliwość bezpłatnego  
(w ramach miesięcznej opłaty śmieciowej) od-
dania gruzu w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK) – pół tony 
rocznie na jedną posesję. Punkt ten funkcjonuje 
na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów 
przy ul. Oskara Kolberga 67 w dzielnicy Bogu-
szowice Stare. Warunkiem jest dostarczenie tam 
gruzu we własnym zakresie i okazanie dowodu 
osobistego. Jeśli okaże się, że przywieźliśmy wię-
cej gruzu, za ową „nadwagę” będziemy musieli 
zapłacić według obowiązujących w PSZOK-u 
stawek, a te są uzależnione od kategorii, czyli 
czystości gruzu. 

Z początkiem roku zasadniczo zmienił się 
sposób naliczania opłaty śmieciowej właści-
cielom ogródków działkowych. Do tej pory jej 
wysokość była uzależniona od liczby zdeklaro-
wanych kubłów, co prowadziło do nadużyć; te-
raz rodzinne ogrody działkowe są zobowiązane 
uiścić do 20 września roczną ryczałtową opłatę 
w wysokości 30 zł od działki (2,50 zł miesięcznie 
za pojedynczą działkę).

Jeśli chodzi o kwestie techniczne związane  
z segregacją śmieci, to obecnie wszystkie opako-
wania szklane, niezależnie od ich koloru, można 
zbierać w jednym worku, zielonym lub białym.

Grzegorz Nowak, 
naczelnik magi-
strackiego wydziału 
gospodarki komu-
nalnej apeluje, by 
mieszkańcy rzetel-
nie podchodzili do 
swoich obowiąz-
ków związanych  
z gospodarowa-
niem odpadami. — 
Mówiąc obrazowo: 
jeśli ktoś umrze bądź 
s ię  wyprowadzi , 
właściciele domów 
jednorodzinnych 
korygują deklarację 
śmieciową na drugi, 
trzeci dzień, ale jeśli 
ktoś się urodzi bądź 

wprowadzi i opłata powinna być większa robią to 
półtora roku później — mówi naczelnik, zwra-
cając uwagę, iż obecnie obowiązek składania 
deklaracji śmieciowych spoczywa na faktycznych 
właścicielach posesji, a nie np. na lokatorach. 
Zgodnie z przepisami na złożenie nowej dekla-
racji właściciel posesji ma 14 dni od nastąpienia 
wszelkich zmian, np. narodzin dziecka.

Przypominamy, że powszechna, obowiązko-
wa, miesięczna opłata śmieciowa wynosi 9 zł od 
mieszkańca. Opłaty za kolejne kwartały trzeba 
wpłacić na swoje indywidualne konto do 20 
marca, 20 czerwca, 20 września i do 20 grudnia. 

Wszelkich formalności związanych z gospo-
darowaniem odpadami najlepiej dokonywać 
w budynku urzędu miasta przy ul. Rzecznej 8 
(obok targowiska przy ul. Hallera). 

(WaT)     

Chodzi o dofinansowania do modernizacji 
systemów ogrzewania, wymiany źródeł ciepła, 
ale też do zakupu i montażu przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Główny cel funkcjono-
wania systemu eko-dopłat to poprawa jakości 
powietrza w naszym mieście. 

Nowy regulamin wprowadza kilka istotnych 
zmian. Przede wszystkim wniosek o miejskie 
dofinansowanie trzeba będzie złożyć przed 
rozpoczęciem inwestycji. Dofinansowanie do 
termomodernizacji budynku jednorodzinne-
go będzie można otrzymać tylko wtedy, jeśli 
będzie jej towarzyszyć wymiana źródła ciepła 
na ekologiczne, a jeśli chodzi o przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, miasto będzie do-
płacać tylko do tych posiadających reaktor 
biologiczny.

— Dofinansujemy tylko najbardziej eko-

logiczne źródła ciepła dostępne na danym 
obszarze miasta — zapowiada Piotr Kuczera, 
prezydent Rybnika. Nie będą już przyznawa-
ne dofinansowania do zakupu ekologicznych 
pieców III i IV klasy, w zamian będzie można 
otrzymać większe dofinansowanie, do 5 tys. zł, 
do zakupu pieca V klasy, który ma znacznie 
lepsze parametry spalania. Regulamin łączy 
też dofinansowanie do wymiany bądź zmiany 
źródła ciepła z dofinansowaniem termomoder-
nizacji samego budynku. — Chcemy dać impuls 
do inwestowania we własne budynki i zmienić 
sposób myślenia. Dotacje będziemy przyznawać 
nie tylko po to, by pomóc rybniczanom w zaku-
pie bardziej ekologicznych pieców, ale przede 
wszystkim po to, by poprawić w Rybniku jakość 
powietrza. Mieszkańcy często zaciągają kredyt 
na kupno nowego samochodu, ale stosunkowo 

rzadko na docieplenie domu — komentuje 
prezydent Kuczera. 

Regulamin wprowadza też zasadę, w myśl któ-
rej dotacji na zakup nowego, nawet najbardziej 
ekologicznego pieca węglowego, nie otrzyma 
właściciel budynku, w pobliżu którego przebie-
ga gazociąg albo sieć ciepłownicza. — Wolimy 
dać dofinansowanie mieszkańcowi, który nie 
ma żadnych szans na gaz albo ciepło sieciowe, 
a dzięki pieniądzom z miasta będzie faktycznie 
mniej kopcił — stwierdza prezydent Kuczera. 

Nowy regulamin przyznawania dofinanso-
wań rada miasta uchwali prawdopodobnie na 
sesji zaplanowanej na 11 lutego. Gdy uchwała 
wejdzie w życie przestanie obowiązywać stary 
regulamin, umożliwiający mieszkańcom stara-
nie się o dofinansowanie już po zakończeniu 
inwestycji. Dlatego mieszkańcy, którzy np. 
wymienili już piec w swoim domu i chcą ubiegać 
się w magistracie o częściowy zwrot kosztów, 
powinni niezwłocznie złożyć w urzędzie stosow-
ne wnioski, by zostały one rozpatrzone jeszcze 
według starego regulaminu. 

(WaT)

Nowy regulamin eko-dopłat
Do 27 stycznia w urzędzie miasta można było składać pisemne uwagi i sugestie 

do projektu nowego regulaminu dopłat do inwestycji ekologicznych realizowanych 
w swoich domostwach przez mieszkańców Rybnika. 

Ś m i e c i o w e  n o w o ś c i

Z początkiem roku zaszły drobne zmiany w prowadzonej przez miasto gospodarce 
śmieciowej. Część z nich to efekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, pozostałe to próba ulepszenia systemu, którym zarządza magistrat.
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Od tego roku mieszkańcy mogą sami, i to za darmo, odstawić na komunalne składowisko odpadów niewielką 
ilość gruzu – pół tony na jedną posesję



Ów plan będzie kompleksową propozycją 
zorganizowania transportu, a raczej komunika-
cji pasażerskiej w mieście i będzie obejmował 
wiele elementów od autobusów i kolei poprzez 
sieć parkingów, ale również m.in. ścieżek ro-
werowych. Docelowo mieszkańcy i nie tylko, 
mają się przemieszczać po Rybniku, ale też po 
sąsiednich miejscowościach względnie szybko  
i wygodnie. Elementów tej układanki jest wiele, 
bo rozwiązania zaproponowane przez dr. Mazu-
ra będą też dotyczyć taryfy, rodzajów „biletów”  
i systemu pobierania opłat za przejazdy miejskimi 
autobusami, a nawet zmiany organizacji ruchu  
w niektórych częściach miasta. 

— Zadanie, które przede mną postawił pre-
zydent jest obszerne. Problemem, który wszyscy 
dostrzegamy jest dyktat samochodu. Chciałbym, 
aby efektem mojej pracy była większa liczba osób 
rezygnujących  z samochodu na rzecz autobusu czy 

pociągu, ale też pójścia gdzieś pieszo. Dzięki temu 
w mieście będzie się żyło wygodniej – powietrze 
będzie czystsze, lepiej funkcjonować będzie ścisłe 
centrum Rybnika, a mieszkanie w nim 
stanie się bardziej komfortowe. Jednym 
z założeń mobilności zrównoważonej jest 
unikanie podróży zbędnych. Jeżeli ludzie 
będą mieszkali względnie blisko sklepu, 
szkoły, teatru, to i potrzeby przewozowe 
będą mniejsze — podkreślał dr Bartosz 
Mazur, który przypuszcza, że wprowa-
dzanie zaproponowanych przez niego 
zmian może potrwać nawet trzy lata. 

Nowy doradca prezydenta miasta jest 
absolwentem Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, a przedmiotem 
jego pracy doktorskiej były zintegro-
wane bilety wprowadzone swego czasu  
w Tychach. Przez pięć lat pracował  

w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, gdzie 
zajmował się funduszami unijnymi. Pracował też 
w PKP Przewozy Regionalne oraz w Urzędzie 
Transportu Kolejowego, będąc dyrektorem od-
działu terenowego w Katowicach. Mieszka w Ka-
towicach, a do pracy w urzędzie miasta dojeżdża 
codziennie pociągiem. Rozmowa z dr. Bartoszem  
Mazurem w lutowym wydaniu „GR”. 

(WaT)

Z końcem 2015 roku wygasła umowa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia z Centrum Medycznym, mającym swą siedzibę  
w budynku przychodni przy ul. Byłych Więźniów Politycznych 
na świadczenie tam nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców siedmiu rybnickich dzielnic (Śródmieście, 
Rybnik-Północ, Paruszowiec-Piaski, Smolna, Meksyk, Ligota-
Ligocka Kuźnia, Niedobczyce). 

Żaden inny podmiot z początkiem 2016 roku tych usług nie przejął, 
więc ponad 45 tys. mieszkańców zostało formalnie pozbawionych nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Grażyna Potera, prezes Centrum Medycznego wyjaśnia przyczyny 
zamieszania: — Ponieważ szpitale proponują lekarzom znacznie lepsze 
stawki, nie znalazłam lekarzy, którzy chcieliby u nas pracować na nocnych 

i świątecznych dyżurach. Gdy katowicki oddział NFZ przysłał mi aneks 
na rok 2016 do dotychczasowej umowy, poinformowałam, że nie mogę go 
podpisać, ale poprosiłam o ogłoszenie nowego konkursu na świadczenie tych 
usług (ze względu na zmianę przepisów NFZ ogłaszając konkurs musiałby 
zaproponować lepsze warunki współpracy – przy. red.). Choć od końca 
października NFZ wiedział, że nasza firma nie będzie prowadzić nocnych 
i świątecznych dyżurów, nic nie zrobił, a nowy konkurs, który ma zostać 
rozstrzygnięty 10 lutego, ogłosił dopiero 5 stycznia — mówi Grażyna Potera. 

Obecnie, mieszkańcy tych siedmiu dzielnic potrzebujący doraźnej 
pomocy lekarza nocami i w dni świąteczne, mogą korzystać z dwóch po-
zostałych przychodni realizujących taki kontrakt z NFZ, czyli przychodni 
przy ul. Orzepowickiej na osiedlu Nowiny i Medikor przy ul. Patriotów 
w Boguszowicach-Osiedlu.                                                                  (WaT) 

Znane są już wstępne wyniki wykonania 
budżetu miasta za ubiegły, 2015 rok. 

Dochody wyniosły 689,4 mln zł i były  
o 42,2 mln zł wyższe od tych, które założono 
w uchwale budżetowej, korygowanej później 
praktycznie na każdej sesji. Wydatki wyniosły 
615,2 mln zł i były z kolei o 111,7 mln zł niższe 
od tych z uchwały budżetowej. Nadwyżka 
operacyjna zakładana pierwotnie na poziomie 
12,7 mln zł wyniosła ostatecznie 87,5 mln zł. 
I rzecz chyba najważniejsza – gdy uchwala-
no budżet, zakładano deficyt w wysokości  
79,8 mln zł, tymczasem rok zakończył się 
nadwyżką w wysokości 74,2 mln zł.    (WaT)

Deficyt 
zamienił się 
w nadwyżkę

Doradca, który jeździ koleją

Siedem dzielnic bez dyżurów lekarza

Doświadczony transportowiec dr Bartosz Mazur opracuje dla Rybnika plan 
zintegrowanego transportu. Prezydent Piotr Kuczera przedstawił swego nowego 
doradcę w czasie konferencji prasowej w magistracie.
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Urząd miasta opublikował na swojej 
stronie internetowej informację o wstępnym 
podziale środków w tzw. konkursach gran-
towych, w których organizacje pozarządowe, 
czyli m.in. stowarzyszenia i kluby sportowe 
zabiegają o dotacje z budżetu miasta na 
realizację tzw. zadań publicznych. 

Pieniądze podzielono w sześciu dziedzinach, 
nazywanych obecnie „obszarami”. W sumie w 
konkursach tych złożono 149 ofert na łączną kwotę 
14,2 mln zł. Oczywiście do rozdysponowania było 
znacznie mniej, bo 6,5 mln zł .

Oto wstępny podział środków, w nawiasach 
liczba złożonych wniosków i łączna kwota 
wnioskowanych dotacji: działalność na rzecz 
dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku: 
5 wniosków – łączna wysokość dofinansowania 
50 tys. zł (złożono 8 wniosków na 178 tys. zł);  

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej: 3 – 45 tys. zł (3 – 67,4 tys. zł); pomoc 
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywa-
nie szans tych rodzin i osób: 4 – 100 tys. zł 
(9 – 254 tys. zł); przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym: 9 – 485 tys. zł (32 – 
1,567 mln zł); wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej: 22 – 720 tys. zł (60 – 2,725 
mln zł). Ostateczne rozstrzygnięcie konkursów 
w tych obszarach miało nastąpić do 26 stycznia.

37 klubów sportowych złożyło też w magistracie 
wnioski opiewające na łączną kwotę 9,4 mln zł,  
a dotyczące przyznania dotacji z miasta, ale na wa-
runkach ustawy o sporcie. W tym przypadku miały 
się odbyć negocjacje z klubami, a rozstrzygnięcie 
konkursu miało nastąpić do 28 stycznia. Kwota 
do rozdysponowania to 5,1 mln zł.               (WaT) 

Przed dr. Bartoszem Mazurem prezydent Kuczera postawił trudne zadanie: ma 
tak zintegrować kilka sposobów poruszania się po Rybniku, by mieszkańcom 
żyło się lepiej

K o n k u r s y  g r a n t o w e
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Przysypało i przymroziło, a na drogach, niewiele, ale jednak 
się dzieje.

 Zimowa aura nieco zwolniła, ale nie zatrzymała robót ka-
nalizacyjnych na ul. Rudzkiej w dzielnicy Stodoły, od których 
rozpoczęto kolejny, umownie VI, etap modernizacji tej drogi, 
bo niewielki mróz nie jest przeszkodą w pracach ziemnych. 
Przypomnijmy, że odcinek ten od ulicy Pniowskiej do Stalowej 
modernizuje firma Skanska, a oddanie go do użytku zaplano-
wano na sierpień. W tym samym czasie powinien być gotowy 
kolejny, około 2-kilometrowy odcinek ul. Rudzkiej przez las aż do 
granic miasta. Wykonawca VII etapu  modernizacji miał zostać 
wyłoniony kilka dni temu. 

 Natomiast śnieg i minusowa temperatura nie pozwoliły na razie 
na dokończenie remontu ul. Zwycięstwa w Chwałowicach, gdzie 
pozostało już tylko asfaltowanie nawierzchni. — Drogi robimy 
na lata, dlatego nie ryzykujemy w tych warunkach kładze-
nia nawierzchni bitumicznej — mówi naczelnik wydziału 
dróg Jacek Hawel. Roboty zostaną wznowione, jak tylko 
pozwolą na to warunki. 

 Uruchomiono postępowanie przetargowe na remont 
ulic Karlika i Sztygarskiej w Niedobczycach. Remont (pod-
budowa, nawierzchnia, nowe krawężniki) będzie współ-
finansowany przez kopalnię Marcel, która przyczyniła się 
do powstania szkód górniczych.

 Przetarg rozpisano również na remonty zdegradowa-
nych zimą nawierzchni dróg, a roboty powinny ruszyć tuż 
po dość wczesnych w tym roku  świętach wielkanocnych. 
Trwa również przetarg na roboty chodnikowe oraz dostar-
czenie elementów betonowych do układania nawierzchni 
metodą gospodarczą przez mieszkańców dzielnic, z pomo-
cą miasta w postaci cięższego sprzętu np. do korytowania 
drogi. W tym roku na betonity przeznaczono 300 tys. zł 
(dotąd 500 tys. zł), jednak drugie tyle rozdysponowa-

ne zostanie w dzielnicach na przekładki betonitowych dróg 
utwardzonych w ten sposób przed laty przy użyciu podbudowy 
piaskowej; dziś stosuje się trwalszą, cementowo-piaskową. Sam 
system gospodarczy utwardzania dzielnicowych dróg betonitami 
stosuje się w naszym mieście od 15 lat, trudno więc dziwić się, 
że zainteresowanie rad dzielnic przekładkami kilkunastoletnich 
już betonowych nawierzchni jest większe niż możliwości miasta, 
dlatego kolejne zgłoszenia będą weryfikowane.

(r)

Po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej komisja 
przetargowa raz jeszcze oceniła oferty złożone  
w przetargu na budowę przedszkola w Boguszowicach 
Starych i po raz drugi za najkorzystniejszą uznała 
ofertę rybnickiego Erbudu.

Zorganizowany przez urząd miasta przetarg na budowę 
przedszkola przy ul. Sztolniowej po raz pierwszy rozstrzygnięto 
w grudniu, wybierając ofertę Erbudu (8,241 mln zł i 60 miesięcy 
gwarancji), ale od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej 
odwołało się dwóch oferentów, których oferty ze względów 
formalnych odrzucono. KIO jedno odwołanie odrzuciła, ale 
drugie uznała i nakazała komisji przetargowej ponowną ocenę 
ofert wraz z odrzuconą wcześniej ofertą firmy, której odwoła-
nie uznała KIO. Nastąpiło to 22 stycznia i ponownie wybrano 
ofertę Erbudu. Do 30 stycznia kolejne odwołanie mogła 
jeszcze złożyć firma, która skutecznie odwołała się do KIO, 
ale jeśli tego nie zrobiła, w pierwszym tygodniu lutego dojdzie  
w magistracie do podpisania umowy z Erbudem. Przedszkole 
ma być gotowe na koniec sierpnia, taki przynajmniej był jeden 
z warunków przetargu.                                                       (WaT)

28 grudnia, a więc tuż przed końcem roku, w starostwie powiatowym 
odbyła się uroczystość wprowadzenia na stanowisko zastępcy 
komendanta miejskiego policji w Rybniku nadkom. Krzysztofa 
Skowrona. Do tej pory nowy wiceszef rybnickich mundurowych 
związany był z jednostką w Gliwicach. W Rybniku zastąpił mł. insp. 
Grzegorza Grabca, który awansował na komendanta policji w Żorach.  

Nowego zastępcę komendanta powołał Jarosław Szymczyk, Śląski Komendant Woje-
wódzki Policji, a rozkaz w tej sprawie wręczył Krzysztofowi Skowronowi inspektor Teofil 
Marcinkowski, komendant miejski policji w Rybniku. Podczas uroczystości z udziałem 
m.in. prezydenta Piotra Kuczery, starosty Damiana Mrowca i prokuratora rejonowego Ta-
deusza Żymełki, Krzysztof Skowron dziękował za docenienie jego dotychczasowej służby.

Krzysztof Skowron pracuje w policji od 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie 
ukończył prawo i administrację. Dotychczas zawodowo związany był głównie  
z jednostką w Gliwicach, gdzie pełnił służbę na różnych stanowiskach. W 2010 r. 
został komendantem komisariatu IV w Gliwicach, trzy lata później objął stanowisko 
komendanta komisariatu w Pyskowicach, a we wrześniu 2014 r. stanął na czele jed-
nostki w Strzelcach Opolskich. W Rybniku ma dowodzić pionem kryminalnym. Jest 
drugim obok nadkomisarza Mirosława Jordana zastępcą Teofila Marcinkowskiego. 

(D)

Erbud po raz drugi Nowy zastępca na komendzie
Utrudnienia na modernizowanej ul. Rudzkiej na terenie dzielnicy Stodoły potrwają jeszcze kilka miesięcy

Jak dotąd, zima tylko na kilka dni uniemożliwiła prace drogowcom
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Pod koniec ubiegłego roku w Specjalistycz-
nym Szpitalu Wojewódzkim Nr 3 w Orzepo-
wicach uruchomiono pracownię cytostatyków, 
w której sporządzane są dzienne dawki leków 
dla pacjentów cierpiących na choroby onko-
logiczne. 

 — Chcemy, by docelowo wszystkie leki dla 
chorych leczonych na naszym oddziale były przygo-
towywane w naszej pracowni. Dzięki temu zaosz-
czędzimy na drogich lekach cytotoksycznych. Dotąd 
kupowaliśmy fiolkę, po to by zużyć tylko jej część. 
W pracowni sami przygotujemy odpowiednią dawkę 
leku i nic się nie zmarnuje— mówi dr Grzegorz 
Słomian, ordynator na oddziale onkologicznym. 

Centralną Pracownię Leku Cytotoksycznego 
wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt, a 
produkcja preparatów jest tu prowadzona zgod-
nie z najwyższymi standardami jakościowymi 
zatwierdzonymi przez 
Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne.

W pracowni wyko-
rzystywany jest elek-
troniczny system zarzą-
dzania chemioterapią, 

dzięki któremu indywidualne dawki leków przy-
gotowywane są przy zapewnieniu maksimum bez-
pieczeństwa zarówno choremu, jak i personelowi. 
— Możemy przygotować lek o najwyższej jakości, 
w dawce, która zapewni maksymalną skuteczność 
i bezpieczeństwo terapii onkologicznej — dodaje  
dr Grzegorz Słomian. 

Rybnicki oddział onkologii z pododdzia-
łem hematologii wyposażony jest w 50 łóżek 
dla chorych leczonych całodobowo oraz 
siedem, a wkrótce dziewięć, stanowisk do 
podawania chemioterapii w trybie dziennym. 
— Skupiamy się na tzw. leczeniu systemo-
wym, podajemy leki dożylnie lub doustnie. 
Stosujemy chemioterapię, hormonoterapię, 
immunoterapię, nowoczesne terapie celowane. 
Z kolei pacjentów z nowotworami rzadkimi,  
np. z czerniakiem kierujemy do specjalistycznych 

ośrodków, najczęściej do Centrum Onkologii  
w Gliwicach. Nie mamy radioterapii, na któ-
rą naszych pacjentów dowozimy karetką do 
zaprzyjaźnionych ośrodków — wyjaśnia ordy-
nator i zapowiada, że na rybnickim oddziale 
onkologicznym rozwijana będzie hematologia. 
— Niedawno pozyskaliśmy specjalistę w tej dzie-
dzinie. Chcemy więc skupić się na nowotworach 
hematologicznych z wyjątkiem ostrych białaczek, 
których leczenie wymaga transplantacji szpiku.

W nowej pracowni rybnickiego szpitala będą 
przygotowywane również leki dla chorych na 
nowotwory, którzy leczeni są w innych szpitalach 
w regionie. Na jej utworzenie marszałek woje-
wództwa śląskiego przekazał kwotę 494 tys. zł. 

(D)

5 porcji warzyw dziennie, 3 porcje owoców, 
6 szklanek zielonej herbaty parzonej przez 
minimum 10 minut, do tego gorzka czekolada, 
aronia, olej rzepakowy, witamina D, a czerwone 
mięso – tylko raz w miesiącu. To recepta, jaką 
wystawiła rybniczanom dr Joanna Kasznia-
Kocot, alergolog, pediatra i wykładowca akade-
micki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej 
zalecenia dotyczą jednak nie tylko diety, która 
może nas chronić przed szkodliwym działaniem 
smogu.

 — Mieszkańcy Rybnika mogą tego nie wy-
czuwać, ja jednak odczuwam drapanie w gardle 
i źle mi się tu oddycha — mówiła dr hab. Joanna 
Kasznia-Kocot o smogu spowijającym Rybnik 
14 stycznia. Tego dnia pani doktor spotkała się z 
mieszkańcami Nowin w auli Zespołu Szkół nr 3.  
Tym razem grono słuchaczy nie było tak licz-
ne, jak podczas wcześniejszych „smogowych” 
spotkań zorganizowanych przez Centrum Roz-
woju Inicjatyw Społecznych w Chwałowicach  
i Boguszowicach. W czasie wykładu pt. „Smog 
a zdrowie” lekarka mówiła o chorobach, jakie 
może wywołać niska emisja – od zapalenia 
oskrzeli, nieżytów górnych dróg oddechowych, 

infekcji i astmy u dzieci po udary 
mózgu, nowotwory i choroby 
układu krążenia. Najbardziej 
zagrożeni na szkodliwe działanie 
smogu są ludzie starsi, małe dzieci 
i kobiety w ciąży, a niebezpieczne 
dla zdrowia są nie tylko skutki palenia w piecach 
nieodpowiednimi paliwami, śmieciami, czy 
plastikami, ale również spaliny silników diesla. 
— Warto śledzić alerty smogowe i nie wychodzić 
na spacery z małymi dziećmi, biegać czy otwierać 
okien kiedy w powietrzu jest najwięcej substancji 
zanieczyszczających. Należy też prawidłowo się 
odżywiać, nie palić papierosów i częściej wyjeż-
dżać na wakacje, najlepiej nad morze — radziła 
pani doktor. Mówiła też o Chinach, gdzie smog 
jest ogromnym problemem, z którym mieszkań-
cy radzą sobie na różne sposoby. Powodzeniem 
cieszą się tam szkoły ze specjalnymi balonami 
z czystym powietrzem, którym w czasie przerw 
w lekcjach mogą oddychać dzieci. U nas, na 
szczęście, na takie działania jeszcze nie pora, 
choć przechodnie w maseczkach na ustach nie 
są już rzadkością. 

(S)

Dietą w smog?
Z powodu szkodliwego dla zdrowia smogu, w sezonie grzewczym 

powinniśmy zmienić nasze przyzwyczajenia i zrezygnować ze spacerów 
czy wietrzenia mieszkania przed pójściem spać.

W szpitalu przygotują więcej leków

Tak wygląda komponowanie 
onkologicznych leków  

w rybnickim szpitalu
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Serdeczne podziękowania 

wszystkim,

którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze

śp. Wandy Fojt

składa syn z rodziną

W ramach projektu „Wyjście smoga”, 21 stycznia 
pracownicy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
CRIS przy użyciu przenośnego pyłomierza stworzonego 
przez pracowników Wydziału Fizyki Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie, przeprowadzili w kilku 
punktach miasta pokazowe pomiary stężenia w powie-
trzu szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10.

— To urządzenie bardzo precyzyjne, bo wyniki które 
podaje są w 95 proc. zbieżne z pomiarami, dokonywa-
nymi przez wojewódzkie stacje pomiarowe usytuowane 
w różnych częściach województwa — mówi Emil Na-
galewski z CRIS-u (na zdjęciu). W Rybniku mamy 
tylko jedną taką stację usytuowaną przy ul. Borki 
w Orzepowicach, przez co obraz jakości powietrza 
w Rybniku jest dość „jednopomiarowy”. Znacznie 
większy od Rybnika Kraków ma takich stacji aż sześć. 

(WaT)

Badanie smogu
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Osoby związane z instytucjami działający-
mi na rzecz niepełnosprawnych, a głównie  
z Warsztatami Terapii Zajęciowej przypo-
mniały problem braku w mieście zakładu 
aktywizacji zawodowej, gdzie mogłyby trafiać 
np. osoby kończące naukę w WTZ. Teraz nie 
trafiają nigdzie, więc albo siedzą w domu, albo 
blokują miejsce w warsztatach. Piotr Masłow-
ski zapewnił, że miasto popiera tę inicjatywę 
i poinformował, iż najnowszy pomysł mówi  
o uruchomieniu pralni, jako ZAZ-u. Trwa, jak 
mówił, sondowanie rynku, a zwłaszcza potrzeb 
rybnickich hoteli i restauracji w tym względzie.

Postulatów było sporo, część z nich do-
tyczyła usuwania barier architektonicznych  
w budynkach użyteczności publicznej, ale  
i opiniowania pod tym względem trafiają-
cych do urzędu miasta projektów budynków 
mających dopiero powstać. Zgłaszano m.in. 

problemy w korzystaniu z au-
tobusowej e-Karty przez osoby 
niewidome i potrzebę przygoto-
wania mieszkań chronionych dla 
osób niepełnosprawnych. Padła 
też propozycja uruchomienia w mieście punktu 
informacyjnego dla rodziców, którym urodziło 
się niepełnosprawne dziecko.

Spora część postulatów dotyczyła kwe-
stii ustawowych absurdów, które każą np. 
rodzicom dzieci z zespołem Downa co trzy 
lata uzyskiwać nowe orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. — Przecież zespół Downa 
to nie choroba, z której się można wykuro-
wać, tymczasem nie brak lekarzy, którzy piszą  
w dokumentach, że „dziecko choruje na zespół 
Downa” — mówiła Anetta Gawrysiak ze 
Szkoły Życia.

W trakcie spotkania, w którym wzięli 

też udział członkowie zarządu Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych w Rybniku, padła też informacja, 
iż punkt orzekania o stopniu niepełnospraw-
ności, funkcjonujący obecnie w budynku przy 
ul. Raciborskiej, w sąsiedztwie Plazy, zostanie 
wkrótce przeniesiony do dwukondygnacyj-
nego budynku w sąsiedztwie Prokuratury 
Rejonowej w Rybniku i dawnej Rybnickiej 
Fabryki Maszyn (obecnie Kopex).

Wiceprezydent Piotr Masłowski zapowie-
dział, że kolejne spotkanie w podobnym gronie 
odbędzie się jesienią. 

(WaT) 

Zbigniew Chodacki od lat wspiera ks. Piotra 
Smolkę, salezjanina z Zabrza, proboszcza pol-
skiej parafii w Przemyślanach. Przywrócił on 
tam do użytku i pięknie odrestaurował kościół 
parafialny św. Apostołów Piotra i Pawła, który w 
czasach Związku Radzieckiego mocno zniszczono 
zamieniając go w zakład zbrojeniowy. 12 grudnia 
z transportem 2,5 tony trwałej żywności Zbigniew 
Chodacki razem ze swym przyjacielem z Alwerni 
wyruszył w trasę do Przemyśla, gdzie nastąpił 
przeładunek zebranych darów. Ten rozprowadził 
je wśród swoich najuboższych parafian. Część 
żywności trafiła również do przedstawicieli or-
ganizacji Niebieski Kamień pomagającej osobom 

poszkodowanym w wyniku wojny w Donbasie. 
— Jestem pod wielkim wrażeniem ofiarności 

i życzliwości mieszkańców Golejowa, Grabowni, 
Rybnickiej Kuźni, Chwałęcic i Zwonowic — mówi 
Zbigniew Chodacki. To dzięki pomocy probosz-
czów okolicznych parafii udało się ich zaangażo-
wać w to wyjątkowe przedsięwzięcie. Pomogła 
też rybnicka hala Makro oraz zakład wędliniarski 
Tomaszny z Wodzisławia Śl.

Ireneusz Jajko przed świętami Bożego Na-
rodzenia zawiózł na Ukrainę 3,5 tony żywności, 
artykułów szkolnych i środków czystości, a także 
wózki i rowerki dziecięce oraz sprzęt rehabili-
tacyjny. Wszystkie te rzeczy ofiarowane przez 

ponad 30 darczyńców 
trafiły do polskich parafii 
we Lwowie, Piotrowcach, 
Stanisławowie, Tarnopo-
lu i Przemyślanach.

Obaj rybniczanie ko-
lejne zbiórki darów dla 
Polaków na Ukrainie za-
mierzają przeprowadzić 
przed świętami wielka-
nocnymi. 

(WaT)

Postulaty niepełnosprawnych
14 stycznia zastępca prezydenta miasta Piotr Masłowski, spotkał 

się w bibliotece głównej z opiekunami osób niepełnosprawnych  
i samymi niepełnosprawnymi, by usłyszeć ich postulaty dotyczące 
tego, co władze miasta mogą zmienić i poprawić, by ułatwić im życie. 

Wiceprezydent Rybnika Piotr Masłowski, usłyszał z jakimi problemami zmagają się na co 
dzień osoby niepełnosprawne mieszkające w Rybniku

Pomagają rodakom za granicą
Zbigniew  Chodacki  z Golejowa i Ireneusz Jajko z Zamysłowa od lat, niezależnie od 

siebie, przynajmniej dwa w roku – przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą 
najpierw zbierają dary dla Polaków na Ukrainie, a potem sami je im zawożą. 

— Jan Paweł II mówił, że człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; 
nie przez to, co ma, ale przez to, czym dzieli 
się z innymi — mówi Andrzej Gorzawski, 
wolontariusz roku 2015 miasta Rybnika. 
Doceniono go za kilka prospołecznych 
akcji, w tym za „Szlachetną paczkę”. Ex 
aequo tytuł wolontariusza roku kapituła 
przyznała też firmie Doosan Babcock 
Energy Polska, m.in. za akcję „Wolontariat 
w naszych rękach”. 

Andrzej Gorzawski z Wielopola ma 27 lat, 
studiuje i pracuje, jest radnym dzielnicowym 
i współorganizuje „Wielopolskie Betlejem”. 
Jako członek grupy biegowej „Spartanie dzie-
ciom” startuje w półmaratonach i zbiera środki 
na leczenie dzieci niepełnosprawnych, jest też 
wolontariuszem „Szlachetnej paczki”. Wolon-
tariatowi poświęca się od 2007 roku. — Zaczęło 
się właśnie tu, w Chwałowicach, gdzie razem  
z Szymonem Medalionem i Adrianem Gradem 
ze Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży stwo-
rzyliśmy Małą Akademię Pracy Ekstremalnie 
Twórczej, czyli świetlicę środowiskową dla dzieci. 
Teraz angażuję się w „Szlachetną paczkę”, ale 
też w inicjatywy dla mieszkańców Wielopola — 
mówi wolontariusz roku, który statuetkę otrzy-
mał w Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie 20 
grudnia odbyła się uroczysta gala wolontariatu, 
podsumowująca czwarty konkurs ogłoszony 

Wolontariusze 
2015

Zbigniew Chodacki (z lewej) i ks. Piotr 
Smolka przed busem z zebranymi  
w Rybniku darami V
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W czasie takich objazdów zachęcają bez-
domnych, głównie mężczyzn do skorzystania 
z jednej z trzech noclegowni: schroniska św. 
Brata Alberta w Przegędzy, Domu Nadziei w 
Niewiadomiu czy schroniska prowadzonego 
przez Stowarzyszenie im. Jana Pawła II Pomoc 
Potrzebującym w Śródmieściu. W sumie miasto 
dysponuje 112 łóżkami dla mężczyzn i 30 dla 
kobiet. Większość z nich znalazła swych „loka-
torów”, jednak nawet gdy jest bardzo zimno, 
większość bezdomnych, najczęściej mężczyźni, 
nie chcą słyszeć o noclegowni. — Na 56 osób 
nocujących w terenie, aż 51 odmówiło przyjścia 
do noclegowni. Za cenę przebywania w trudnych 
warunkach i w bardzo niskich temperaturach: na 
dworcach, w opuszczonych kaplicach, namio-
tach, altankach, szałasach, a nawet „domkach” 
ze styropianu, wybierają swoiście pojmowaną 
wolność. W noclegowni nie mogą przebywać pod 
wpływem alkoholu, muszą podporządkować się 
zasadom i regulaminowi, żyć w grupie. W swoich 
schronieniach takich ograniczeń nie mają — 
wyjaśnia Edyta Wąsowicz.      

Chętnie za to przyjmują ciepłe kołdry, koce 
i odzież. Korzystają też z gorących posiłków, 
które dla osób bezdomnych przygotowuje 
ochronka św. Mikołaja przy parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach 
Starych. Codziennie, z wyjątkiem sobót i nie-
dziel, wydawanych jest tu od 30 do 40 ciepłych 
dań. — Zawsze jest zupa „z wkładką”, pieczywo, 
ciepła herbata i ciasto — mówi Kornelia Mokry 

z działającego przy parafii zespołu charyta-
tywnego, którego członkowie samodzielnie 
przygotowują posiłki dla bezdomnych, a 
karmią ich już od 1992 roku. — Na początku 
były kanapki, teraz oprócz codziennych, cie-
płych posiłków przygotowujemy też wigilie. Na 
ostatniej gościliśmy prawie 70 osób bez dachu 
nad głową – dodaje Kornelia Mokry. Z kolei 
od poniedziałku do piątku do siedziby PCK 
przy ul. Chrobrego 16, gdzie można otrzymać 
odzież, pieczywo, słodkie przekąski i środki 
czystości zgłasza się po kilka osób.   

Do chwili za-
mknięcia tego 
wydania „GR” 
żaden rybnic-
ki bezdomny 
nie ucierpiał 
poważnie z po-
wodu niskich 
tempera tur , 
jednak zarów-
no pracowni-
cy zespołu ds. 
bezdomności, 
jak i strażnicy 
miejscy i poli-
cjanci trzyma-
ją rękę na pul-
sie. Gdy tylko 
pojawiają się 
większe mrozy, 

codziennie (rano i wieczorem) odwiedzają bez-
domnych w ich schronieniach. Na wspólnych 
comiesięcznych spotkaniach ustalają strategię 
działania, aktualizują liczbę bezdomnych, wery-
fikują listę miejsc, w których przebywają. — Te 
osoby na swój sposób zorganizowały sobie życie 
i otoczenie, w którym funkcjonują. Na tyle, na 
ile możemy, pomagamy im przetrwać ten trudny, 
zimowy czas — dodaje Edyta Wąsowicz. 

(D) 
•   •   •

Podziel się z bezdomnym
Straż Miejska prowadzi zbiórkę ciepłej 

odzieży dla osób bezdomnych. Przydadzą się 
nieużywane już, ale będące w dobrym stanie 
kurtki, płaszcze, swetry, spodnie, ciepła bie-
lizna, rękawiczki, szaliki, czapki, a także buty  
i koce. Ubrania można przynosić do komendy 
straży miejskiej przy ul. Reymonta 54, chęć 
przekazania odzieży można zgłosić również dy-
żurnemu SM, pod numerem tel. 32 423 04 31.   

— W tej chwili mamy w mieście 63 miejsca, w których pomieszkują i chronią się przed 
zimnem osoby bezdomne — mówi Edyta Wąsowicz, kierownik działającego w ramach 
Ośrodka Pomocy Społecznej zespołu ds. bezdomności. Jak każdej zimy, pracownicy 
ośrodka wspólnie ze strażnikami miejskimi i policją odwiedzają rozsiane po całym 
mieście kryjówki, w których koczują osoby pozbawione stałego miejsca zamieszkania.  

przez stowarzyszenie Oligos. W trakcie gali poznaliśmy też drugiego 
wolontariusza roku 2015 – firmę Doosan Babcock Energy Polska, 
nagrodzoną również w kategorii wolontariat pracowniczy i działalność 
społeczna firm. Jej pracownicy od kilku lat udzielają się w ramach akcji 
„Wolontariat w naszych rękach”, w jej ramach wymalowali jedną z sal 
w budynku dawnego szpitala Juliusz, ówczesny dom nieletniej matki, 
pomogli w odświeżeniu dwóch szkolnych sal gimnastycznych, a ostat-
nio grupa 30 pracowników wyremontowała pomieszczenia placówek 
prowadzonych przez boguszowickie stowarzyszenie „17-tka”. Firma 
wsparła też akcję rybnickiej Młodzieżowej Rady Miasta „Marzysz ty 
– spełniamy my”. Przedstawiciele Doosan Babcock nie wzięli udziału  
w gali, ale w Chwałowicach nie zabrakło pozostałych laureatów kon-
kursu – pracującego z osobami niepełnosprawnymi Daniela Janickiego, 
który sam jest niepełnosprawny (nagroda w kategorii: wolontariat indy-
widualny), druhny Pauliny Chłodek (wolontariusz senior), gotującej co 
roku dla 200 dzieciaków spędzających wakacje w harcerskim ośrodku 
w Wapienicy oraz sześciu dziewcząt z grupy „czaROWnice” (szkolne 
koło wolontariackie oraz wolontariusz internautów), która organizuje 
m.in. zbiórki darów i wyjścia dzieci na mecze piłkarskie. W kategorii 
inicjatywa wolontariacka nagrodzono rybnicką „Szlachetną paczkę”, 

która ubiegłym roku połączyła ponad 3 tys. osób. Na konkurs dla wo-
lontariuszy ogłoszony przez Oligos napłynęły 22 zgłoszenia co, zdaniem 
jego szefowej Elżbiety Piotrowskiej, potwierdza, że idea wolontariatu 
łączy coraz więcej ludzi. — Dobra 
energia jest przekazywana, widać 
że mamy z kim pracować i komu 
dziękować. Wolontariusze są obok 
nas, jak aniołowie — mówiła. 
Wiceprezydent Piotr Masłowski 
dodał: — To, że pomagając innym 
potrafimy współdziałać pokazu-
je, że stajemy się coraz bardziej 
nowoczesnym społeczeństwem.  
W czasie gali, którą współtworzyli 
wolontariusze Szlachetnej Paczki, 
wystąpili Carrantuohill i Piotr 
Tłustochowicz.

(S)

Codziennie na obiady wydawane na boguszowickiej farze przychodzi kilkudziesięciu mężczyzn

V

 W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Do schroniska nie chcą,
    wolą ciepłą kołdrę

Adam Gorzawski został Wolontariuszem Roku 2015 
miasta Rybnika
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W sumie zebrano 166.347 zł, usta-
nawiając nowy, wyśrubowany re-
kord. Poprzedni – 130 tys. zł padł w 
roku 2013, gdy rybnickiemu finałowi 
WOŚP, asystowała TVP. Na rekor-
dową kwotę składają się pieniądze 
zebrane do puszek przez 313 wolon-
tariuszy, wpływy z aukcji oraz dochód 
z Legendarnego Kosmicznego Meczu 
(25.908 zł), zorganizowanego po raz 
szósty przez Kabaret Młodych Panów. 
Już tradycyjnie w święto Trzech Króli 
w hali MOSiR-u w Boguszowicach w 
trzysetowym meczu siatkówki zmie-
rzyli się siatkarze II-ligowego Volley’a 
Rybnik z drużyną skompletowaną 
przez rybnickich kabareciarzy; w tym 
roku dla prawie kompletu publiczno-
ści zagrali w niej m.in.: rybniczanka 
Sabina Jeszka, wokalista zespołu 
Piersi Adam Asan Asanova, kabare-
ciarz Mariusz Kałamaga czy żużlowiec 
ROW-u Rybnik Kacper Woryna. 

Sam finał wielkiej orkiestry odbył 
się 10 stycznia w kampusie, gdzie 
koncertowały zespoły muzyczne i 
pojawili się m.in. strażacy ochotnicy z 
rybnickich dzielnic. Na krótko przez 

tradycyjnym „Świateł-
kiem do Nieba” od-
była się tam ostatnia 
tura licytacji, w czasie 
których spieniężono 
m.in.: namalowany 
aerografem duży ob-
raz zespołu Linkin 
Park, który na rybnic-
kim stadionie zagrał 
w sierpniu ubiegłego 
roku (800 zł – Karol 
z Bełku), przejażdżkę 
terenowym samocho-
dem grupy RMF 4 
Racing Team (950 zł 
– Rafał z Rydułtów) 
czy wreszcie jeden dzień prezydentury 
prezydenta Rybnika. Ten ostatni za 
2,5 tys. zł wylicytowała Magdalena 
Moczała, prezes spółki DMS.

Arkadiusz Klimczak, szef rybnic-
kiego sztabu WOŚP, już snuje plany, 
by w czasie przyszłorocznego 25. 
grania pod batutą Jurka Owsiaka ze-
brać w Rybniku 200 tys. zł i ustanowić 
kolejny rekord.

(WaT) 

Amelka Korzeń z Kłokocina, która od sześciu lat kwestuje na rzecz 
orkiestry, wspólnie z Jurkiem Owsiakiem dała sygnał do uroczystego 
odpalenia fajerwerków, czyli „Światełka do Nieba”. 

Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, od pamiętnego listu Amelki do Jerzego 
Owsiaka, w którym dziewczynka napisała, że chciałaby, aby w dniu jej dziewiątych 
urodzin w SP nr 19, zorganizować bicie rekordu w wykonywaniu resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej. 16 października w kłokocińskiej szkole zjawili się instruktorzy 
programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, członkowie „Pokojowego 
patrolu” i sam Jerzy Owsiak (więcej w listopadowym numerze GR). Jednym z urodzi-
nowych prezentów, jakie wówczas dostała Amelka, było zaproszenie na warszawski 
finał WOŚP wystosowane przez firmę MasterCard, która zadbała też o to, by zapew-
nić Amelce sporo atrakcji, takich jak obecność w studiu TVP podczas niedzielnego 
finału WOŚP i na scenie pod Pałacem Kultury i Nauki. Amelka, podobnie jak cała 
jej rodzina, od lat aktywnie wspiera „orkiestrę”. Przed rokiem z siostrą Agatką  

i bratem Alexem kwestowała na ulicach 
Rybnika. Tym razem 24. finał WOŚP 
spędziła w stolicy, a tuż przed poka-
zem sztucznych ogni, widzowie pod 
Pałacem Kultury i przed telewizorami 
obejrzeli film o małej wolontariuszce 
z Rybnika. — Jestem ogromnie szczę-
śliwy, że Amelka była z nami na finale  
i także tutaj podzieliła się swoim wielkim 
serduchem — mówił Jurek Owsiak. (S)

Rekordowo Wielka Orkiestra

Amelka odliczała z Owsiakiem

Amelka Korzeń wspólnie z Jurkiem Owsiakiem „odpaliła” 
„Światełko do Nieba”

Do orkiestrowej puszki 
wrzucały m.in. klient-
ki salonu fryzjerskie-
go „Fanaberia” na 
Smolnej

Rybnicki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
jego sprzymierzeńcy no i sami rybniczanie spisali się w czasie 
tegorocznego finału owsiakowej orkiestry znakomicie. 

Rybnicki finał 
WOŚP poprze-
dzi ły żmudne 
przygotowania 
w sztabie „or-
kiestry”
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W rytm Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrały 
także rybnickie salony fryzjerskie. W niedzielę, 10 stycznia 
fryzjerzy z kilku salonów w Rybniku pracowali za darmo, a ich 
klienci wpłacali pieniądze do wystawionych tam puszek WOŚP. 
— Po prostu chciałyśmy pomóc. Wszystkie usługi, które w tym 
dniu wykonywałyśmy, czyli koloryzacja, strzyżenie, stylizacja były 
przez nas kasowane, ale klientki zamiast płacić nam, wrzucały 
pieniądze do puszki z serduszkiem orkiestry — mówi Ewa Ja-
nas-Kajzar, właścicielka salonu „Fanaberia” na Smolnej. Cały 
niedzielny utarg ofiarowali orkiestrze również pracownicy 
Trend Line Studio ze Śródmieścia oraz Salonu Fryzur Ariel 
Damek z Chwałowic. Ci ostatni oddali też na licytację m.in. 
koszulkę siatkarza-olimpijczyka Mariusza Prudla z autografem 
siatkarza oraz bon na jedną z oferowanych w salonie usług.  
W sumie rybniccy fryzjerzy przekazali na orkiestrę ponad 2 tys. 
zł, z czego najwięcej udało się zebrać w salonie „Fanaberia”.  
— To pierwszy, ale na pewno nie ostatni nasz udział w WOŚP. Za 

rok znowu gra-
my! — zgodnie 
zapowiadają 
fryzjerzy.

(D) 

Strzyżenie na orkiestrę

Prawie finał finału w parku przy rybnic-
kim kampusie, czyli pamiątkowa foto-
grafia. Na zdjęciu od lewej: Aleksandra 
Kubic, prezydent Piotr Kuczera, Wojtek 
Ficek, szef sztabu Arkadiusz Klimczak, 
Magdalena Moczała, Sławek Zawisła  
i Arkadiusz Mieszczanin 

Kosmiczny mecz co roku kończy się tak samo, obie drużyny pojawiają się pod siatką w pełnych 
składach



— Wybraliśmy rodzinę z czteroletnią dziewczynką  
i siedmioletnim chłopcem, dla nich przygotowaliśmy zabawki 
– piękny różowy wózek, klocki lego i plecak, a dla ich rodziców 
sporo artykułów spożywczych, a także troje drzwi, opał, papę na 
dach, 43 litry farby i odgrzybiacze do ścian. Łącznie zrobiliśmy 
31 paczek — mówi pani Ewa z Niedobczyc, która wspólnie 
z mężem Jackiem i córką Dominiką oraz grupą prawie 
80 znajomych zaangażowała się w ogólnopolską akcję 
„Szlachetna paczka”.

Pani Ewa do akcji, w której prywatni darczyńcy z internetowej 
bazy wybierają rodziny i zgodnie z ich potrzebami przygotowują dla 
nich paczki, włączyła się za namową siostry, która jest wolontariu-
szem „Paczki”; zachęciła też rodzinę i znajomych. — Każdy z nas dał 
tyle ile mógł – od symbolicznych kwot po kilkaset złotych. Koszt naszej 
„Szlachetnej paczki” szacujemy na ok. 5 tys. zł. Warto podkreślić, że 
współpraca na rzecz tej rodziny bardzo nas wszystkich zjednoczyła — 
mówi rybniczanka, która 12 grudnia przywiozła paczki do Domu 
Kultury w Niedobczycach, gdzie mieścił się magazyn akcji. Stały tam 
stosy barwnie opakowanych prezentów, a wśród nich m.in. lodówka, 
materac do łóżka, rower, farby do malowania ścian oraz zabawki. 
Stamtąd trafiły do 97 rybnickich rodzin, osób samotnych, chorych 
i niepełnosprawnych. Takich jak pan Walerian, który dobrze radził 
sobie do momentu wylewu. Dziś ma sparaliżowaną lewą część ciała i 
sporo problemów, bo w domu nie ma łazienki, a wodę nosi ze studni. 
Bezrobotna pani Małgorzata ze swoim partnerem Krzysztofem, 
który z powodu przebytego zawału musiał zrezygnować z pracy, 
wychowuje czwórkę dzieci, które potrzebowały zimowych ubrań  
i obuwia. — Wolontariusze, którzy wracali od obdarowanych rodzin 
dzielili się swoimi wrażeniami i emocjami, jakie towarzyszyły im przy 
wręczaniu paczek. Uśmiech nie znikał z ich twarzy — mówi Adam 
Kania, lider rybnickiej „Szlachetnej paczki”, w którą tym razem 
zaangażowało się 35 pełnoprawnych wolontariuszy, wolontariusze 
wspomagający (powyżej 17. roku życia) oraz uczniowie szkół, którzy 
pracowali w DK w Niedobczycach w czasie finału i przygotowywali 
akcję. W rozwożeniu paczek, jak co roku, pomogły Rybnickie Służby 
Komunalne i strażacy-ochotnicy z Kamienia oraz, po raz pierwszy, 
straż miejska i Zarząd Zieleni Miejskiej. Paczki dla wybranych rodzin 
przygotowali m.in. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ryb-
niku, urzędu miasta, kilka rybnickich szkół, ale też politycy, młodzi 
rybniccy piłkarze, a także Kabaret Młodych Panów i zespół Carran-
tuohill. Wartość wszystkich paczek przygotowanych w ramach gru-
dniowej „Szlachetnej paczki” w Rybniku wyniosła ponad 281 tys. zł,  
a średnia wartość pojedynczej paczki – 2899 zł. Przygotowały ją 
średnio 33 osoby.                                                                              (S)

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku 
od niespełna roku działa Zespół Grupowej 
Metody Pracy Socjalnej, prowadzący grupy 
wsparcia dla osób z konkretnymi trudnościa-
mi życiowymi. 

Oferta spotkań jest przeznaczona dla wszystkich 
mieszkańców miasta, niezależnie od dochodu i aktu-
alnej sytuacji. — Życie bywa bardzo trudne. Najtrud-
niej jednak jest wtedy, gdy z problemami pozostajemy 
sami. Grupa daje siłę i wsparcie, często też motywuje 
do podejmowania wyzwań, które wcześniej uważali-
śmy za niemożliwe do zrealizowania. Uczestnicząc 
w spotkaniach pomagamy również innym – dzielimy 
się wiedzą, doświadczeniem, obecnością — mówi 
prowadząca grupy wsparcia dr Blanka Długi, starszy 
specjalista pracy socjalnej. W najbliższym czasie 

rozpoczną się trzy cykle spotkań – ruszają grupy dla 
seniorów i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz 
kolejna edycja cieszącej się dużym zainteresowaniem 
„Funkcjonalnej rodziny”. — W grupie dla seniorów 
nie ma kryteriów wiekowych. Zapraszamy każdego, 
kto na tym etapie życia chce być bardziej aktywny 
i ciekawy świata. Niezwykle ważna i potrzebna jest 
grupa dla opiekunów osób niepełnosprawnych.  
Z doświadczenia wiem, że są oni niezwykle obciążeni 
i narażeni na stres ich życie nieustanne zmaganie  
z rzeczywistością, szukanie pomocy, poświęcanie się, 
ale często też, niestety, zapominanie o sobie. Warto, 
aby osoby dające innym tak wiele, miały też trochę 

czasu dla siebie. Grupa „Funkcjonalna rodzina” jest 
z kolei adresowana do wszystkich, którzy chcą podjąć 
refleksję nad swoją rolą w rodzinie – jaki jestem jako 
rodzic, małżonek lub partner? Podczas spotkań będą 
także poruszane tematy związane z wychowaniem 
dzieci i relacjami w rodzinie — wyjaśnia dr Blanka 
Długi. Osobne zaproszenie jest skierowane do nasto-
latków w wieku 10-13 lat: w czasie ferii zaplanowano 
dla nich dwudniowe warsztaty integracyjno-arty-
styczne. Do wszystkich wymienionych grup trwają 
już zapisy, więcej informacji można uzyskać pod 
nr. tel. 513 151 943. Dzięki wsparciu urzędu miasta 
spotkania odbywają się w komfortowych warunkach, 
bo od listopada Zespół Grupowej Metody Pracy So-
cjalnej ma siedzibę w nowo wyremontowanym lokalu 
przy ul. Zebrzydowickiej 30.                                       (m)

Grupa daje siłę

— Udało nam się zaangażować prawie 180 
wolontariuszy ze wszystkich szkół ponadgim-
nazjalnych i sprezentować ponad 800 paczek. 
Zapłatą za kierowanie akcją były uśmiechy 
dzieci, które te paczki dostały — dodaje Domi-
nik Grabowski, przewodniczący MRM, uczeń 
„Mechanika”. Młodzi ludzie z dziesięciu szkół 
ponadgimnazjalnych na kwestowanie w Realu  
i Focusie poświęcili 320 godzin, a wartość zebra-
nego przez nich towaru wyceniono na 12.206 zł,  
z kolei do puszek wolontariuszy rybniczanie  
i nie tylko wrzucili 31.418,90 zł. — Dotychcza-
sowy rekord pobiliśmy o 6 tys. zł, i zebraliśmy  
o 9 tys. zł więcej niż przed rokiem. Udało się 
nam zrobić 806 paczek, w tym 527 z zabawkami, 
kosmetykami, czy przyborami szkolnymi dla 
dzieci oraz 234 paczki typowo żywnościowe dla 
ich rodziców, ale też 45 paczek ze słodyczami dla 
podopiecznych stowarzyszenia Oligos — wylicza 
Ola Polak, wiceprzewodnicząca MRM, na co 
dzień uczennica Zespołu Szkół Urszulańskich. 
19 grudnia paczki trafiły do ubogich rodzin 
z Rybnika i okolic. Żywność przekazano też 
do schroniska dla bezdomnych w Przegędzy.  
W akcję MRM zaangażowało się 65 rybnickich 
kuratorów społecznych, którzy wytypowali rodzi-
ny i pomogli w rozwiezieniu darów. Młodym lu-
dziom udało się też pozyskać ośmiu sponsorów, 
zorganizować koncert charytatywny i klip pro-

mujący akcję. O sukcesie, jakim była 14. „Czapka 
św. Mikołaja” rozmawiano 14 stycznia w czasie 
sesji Młodzieżowej Rady Miasta. W jej trakcie 
prezydent Piotr Kuczera podziękował radnym, 
sponsorom i wolontariuszom oraz zachęcał ich 
do dalszej aktywności. Młodzi ludzie będą mogli 
się wykazać już podczas marcowych targów edu-
kacji. Podczas sesji powołano też grupę roboczą, 
która wspólnie z bractwem kurkowym pracować 
będzie nad przygotowaniem festiwalu historycz-
nego w ramach Dni Rybnika. Młodzieżowi radni 
poparli też propozycję współpracy z rybnickim 
Yacht Clubem, który chce realizować edukacyjny 
projekt żeglarski. — Zachęcamy młodzież gim-
nazjalną i ponadgimnajzalną do nauki żeglarstwa 
na wodach Zalewu Rybnickiego. Zajęcia będą 
nieodpłatne i będą się odbywały w czasie wolnym 
od lekcji. Nie trzeba umieć pływać, wystarczą 
chęci, by rozpocząć przygodę z żeglarstwem. Nie 
zamierzamy szkolić mistrzów olimpijskich, zależy 
nam na tym, by młodzież sympatycznie spędziła 
czas na wodzie, pod okiem instruktorów — mówił 
Filip Walczak, jeden z żeglarzy mających szkolić 
rybnicką młodzież. Do dyspozycji 40, może 
50 kursantów będzie sześć nowych jachtów,  
a inicjatywę mają wesprzeć prywatni sponsorzy. 
Program podobny do tych realizowanych wcze-
śniej w Sopocie i Olsztynie rozpocznie się wiosną 
od przeszkolenia kadry instruktorów.           (S)

14. „Czapka świętego Mikołaja” 
okazała się sukcesem – młodzieży 
udało się przygotować ponad 
800 paczek

Zapakować radość

Czapka, że ho, ho, ho
— Rozwożąc paczki trafiłam do domu, w którym praktycznie nie było nic, oprócz 

łóżka, stołu i umywalki w kącie. Wtedy uświadomiłam sobie, jak ważna jest nasza 
akcja, ale też zrozumiałam, że w naszym pędzącym życiu warto czasem się zatrzymać 
i docenić, to co mamy — mówi Aleksandra Polak z Młodzieżowej Rady Miasta 
o 14. już edycji akcji charytatywnej „Czapka świętego Mikołaja”.

Ar
ch

. M
RM

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 19



Rybniczanie
W ostatnim dniu 2015 roku Rybnik miał 132.980 stałych 

mieszkańców, czyli o 1.021 mniej niż w ostatnim dniu roku 2014. 
31 stycznia 2015 roku na pobyt czasowy było u nas zameldo-
wanych 2.897 osób. Jeśli chodzi o strukturę wiekową rybniczan 
to oczywiście najliczniejszą grupę stanowią osoby w tzw. 
wieku produkcyjnym, czyli między 18 a 65 rokiem życia; jest ich  
w mieście 90. 204. Niewielką przewagę w tej grupie mają kobiety, 
których 31 grudnia było 45.845, a mężczyzn 44.359. Jeszcze 
większą przewagę rybniczanki mają w grupie osób w wieku 
poprodukcyjnym (powyżej 65 lat) – jest ich 11.279, podczas 
gdy mężczyzn 7.635; w sumie Rybnik ma 18.914 mieszkańców  
w wieku senioralnym. Tych w wieku najmłodszym – przedproduk-
cyjnym (do 17 roku życia) było na koniec minionego roku 23.862 
i to jedyna grupa, w której liczebną przewagę mają mężczyźni, 
a właściwie przyszli mężczyźni, tych jest 12.227 podczas gdy 
młodych i bardzo młodych kobiet 11.635. 

W ubiegłym roku pełnoletność osiągnęło 1339 rybniczan, 
którzy tym samym osiągnęli urzędową dojrzałość i nabyli czynne 
prawo wyborcze.

Skoro ubywa mieszkańców w mieście, ubywa ich również  
w poszczególnych dzielnicach. Tą z największą liczbą mieszkań-
ców pozostaje dzielnica Maroko-Nowiny, gdzie na koniec 2015 
roku mieszkało 18.781 osób (na koniec 2014 było ich jeszcze 
19.022). Drugie miejsce na tej liście zajmują Niedobczyce – 
12.255 (12.301 w roku 2014), a trzecie Boguszowice Osiedle 
– 10.798 (10.989). Co ciekawe, w ciągu roku nie zmieniła się 
liczba mieszkańców najmniejszej rybnickiej dzielnicy Stodół – w 
ostatnim dniu minionego roku, podobnie jak rok wcześniej, było 
ich 587. Z kolei 3 mieszkańców ubyło w ciągu roku w innej małej 
dzielnicy Grabowni, gdzie liczba ludności spadła przez to do 759. 
Najwięcej osób spoza Rybnika zameldowanych u nas na pobyt 
czasowy mieszka w dzielnicy Rybnik-Północ – 308, ale tu staty-
styki podbija Miejski Dom Pomocy Społecznej nazywany popu-
larnie domem spokojnej starości. 346 czasowych mieszkańców 
ma Śródmieście, 317 Niedobczyce, 309 Maroko-Nowiny, 283 
Paruszowiec-Piaski, 192 Boguszowice Osiedle, 133 Niewiadom, 
120 Smolna i 117 Chwałowice.

Samochody
W ciągu minionego roku o 2.734 sztuki wzrosła w naszym 

mieście liczba zarejestrowanych tu samochodów osobowych. 
Na koniec 2015 roku było ich: 60.592, czyli na jeden samochód 
przypada statystycznie nieco pond dwóch mieszkańców. Wszyst-
kich zarejestrowanych pojazdów w ostatnim dniu grudnia  było tu 
97.985. W ciągu minionego roku magistracki wydział komunikacji 
zarejestrował: 1.841 samochodów fabrycznie nowych, 3.719 
używanych krajowych i 2.343 używane sprowadzone zza 
granicy. A oto najpopularniejsze marki rejestrowane w urzędzie 
w 2015 roku: 1. volkswagen – 977; 2. opel – 819; 3. ford – 757; 
4. fiat – 550; 5. renault – 526; 6. audi – 501; 7. skoda – 475; 8. 
peugeot – 420; 9. BMW – 307; 10. toyota – 285; 11. nissan – 239; 

12. citroën – 220; 13. seat – 197; 14. mercedes 
– 193; 15. hyundai – 191; 16. mazda – 180; 17. 
honda – 161; 18. mitsubishi – 101; 19. volvo – 69; 
20. alfa romeo – 64.    

Wodociągi
5.248.874 m3 wody dostarczyły swoim od-

biorcom w Rybniku popularne „Wodociągi”, a do 
sieci kanalizacyjnej trafiło tu 4.570.741 m3 ścieków.  
W ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Rybniku ułożyło m.in. w centrum 
Rybnika 30 km sieci wodociągowej, co kosztowało 
blisko 14 mln zł; natomiast za 633 tys. zł wybudowano prawie 
900 m sieci kanalizacyjnej.

Drogówka
W 2015 roku na rybnickich drogach doszło do 67 wypadków 

(73 w roku 2014), w których zginęło 11 osób (4 w 2014), a ran-
nych zostało 65 osób (81). Odnotowano też 1234 kolizje (1141),  
w których nikt nie ucierpiał. W ciągu minionego roku policjanci  
z rybnickiej komendy w Rybniku i w gminach tworzących rybnicki 
powiat ziemski przyłapali 604 nietrzeźwych kierowców (720). 
Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego ujawnili w ciągu 
roku 13.312 wykroczeń drogowych; 11.428 razy ukarali kierowców 
mandatami, a w 1203 przypadkach spotkanie kierowcy z patrolem 
drogówki skończyło się pouczeniem. Policjanci skierowali też do 
sądu 681 wniosków o ukaranie kierowców; część tych wniosków 
dotyczyła kierowców, który odmówili przyjęcia mandatu.

Kryminałki
W Rybniku doszło do 61 rozbojów lub wymuszeń rozbój-

niczych, ale nie doszło do żadnego zabójstwa. W 2015 roku 
odnotowano spadek liczby kradzieży samochodów; skradziono 
34 auta, a stopień wykrywalności sprawców wyniósł 44,4 proc. 
co dało rybnickim policjantom drugie miejsce w województwie. 
Odnotowano też mniej kradzieży – 562. Wzrosła natomiast liczba 
przestępstw korupcyjnych. Stwierdzono ich 139, to o 126 więcej 
niż w roku 2014. W tym przypadku stopień wykrywalności spraw-
ców wyniósł 100 proc. W ciągu całego roku popełniono też w Ryb-
niku 1180 przestępstw gospodarczych (wykrywalność 88,9 proc.);  
w roku 2014 było ich 911. 

W ciągu całego roku w rybnickiej komendzie wszczęto 55 
postępowań dotyczących samobójstw, ale liczba ta obejmuje 
też przypadki zgonów z przyczyn naturalnych oraz nieskuteczne 
próby samobójcze. 

Sprzedaż mieszkań komunalnych
W minionym roku najemcom sprzedano, i to z bonifikatami, 63 

mieszkania komunalne, czyli będące własnością miasta. Trans-
akcje te przyniosły miastu 1.060.153 zł. Sześć z tych mieszkań 
sprzedano na raty. Najtańsze mieszkanie sprzedano za 3.055 zł,  
a najdroższe za 40.675 zł. Najmniejsze ze spieniężonych 
mieszkań miało blisko 31 m2, a największe nieco ponad 121 m2. 
Magistracki wydział mienia sprzedał też: 21 niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4,93 hektara, w 
tym trzy w drodze bezprzetargowej; 5 nieruchomości zabudowa-
nych o łącznej powierzchni 0,48 hektara, a jedną z nich w drodze 
bezprzetargowej. Miasto sprzedało też po przetargach 7 wolnych 
mieszkań i 8 lokali użytkowych,  w tym jeden lokal medyczny. 
Natomiast w drodze bezprzetargowej sprzedano 6 garaży.

Izba wytrzeźwień
W 2015 roku straż miejska i policja odwiozły do izby wy-

trzeźwień w Chorzowie, z którą Rybnik ma podpisaną umowę, 
830 osób nietrzeźwych z terenu Rybnika, ale ostatecznie do 

wytrzeźwienia przyjęto tam 826 osób, bo pozostałe, ze względu 
na stan zdrowia trafiły do szpitala. To zdecydowanie więcej niż 
w roku 2014, w którym w chorzowskim przybytku wytrzeźwiało 
746 osób, które trafiły tam z Rybnika. I pomyśleć, że jeszcze 
w 2013 roku wytrzeźwiało tam w sumie tylko 487 „rybniczan”.  

Autobusy
118 autobusów komunikacji miejskiej, należących do sześciu 

przewoźników, obsługując 42 linie dzienne i 3 nocne wykonało 
ponad 5.120.000 wozokilometrów, a pasażerowie zarejestrowali 
przy użyciu e-karty ponad 7.972.000 przejazdów. Wydano ponad 
3 tys. nowych e-kart imiennych, a rewizorzy wręczyli ponad 15 
tys. wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej. 1 listopada, w dniu 
Wszystkich Świętych, po raz pierwszy uruchomiono darmowe 
przejazdy dla wszystkich pasażerów, skorzystało z nich ok. 11 
tys. pasażerów. Od czerwca działa „Galeria w autobusie”, prezen-
tująca w autobusach kilku linii, na monitorach sztuki plastyczne.  
W ubiegłym roku zadebiutował też muzyczny autobus, dwukrot-
nie wożąc muzyków, koncertujących na kolejnych przystankach.

Straż miejska
Blisko 11,5 tys. zgłoszeń przyjęła w ubiegłym roku straż miej-

ska. Strażnicy skontrolowali w sumie 1032 posesje, ujawniając 
ok. 6,7 tys. wykroczeń porządkowych. SM przeprowadziła 28 
różnego rodzaju akcji, 45 prelekcji w placówkach oświatowych i 
oznakowała 209 rowerów. 245 osób strażnicy przewieźli w ubie-
głym roku do izby wytrzeźwień w Chorzowie, 199 nietrzeźwych 
przekazali ich rodzinom, a 128 pogotowiu ratunkowemu. 319 
razy strażnicy proponowali też pomoc osobom bezdomnym, ale 
aż w 300 przypadkach bezdomni nie chcieli z niej skorzystać. W 
pozostałych 19 przewieziono ich do ośrodków dla bezdomnych.

1.332 wykroczenia zarejestrowały w 2015 roku fotoradary, 
rejestrujące na trzech skrzyżowaniach samochody przejeżdża-
jące na czerwonym świetle. A fotoradar rejestrujący kierowców 
przekraczających dozwoloną prędkość, który w kwietniu się 
zepsuł, zdążył zarejestrować 436 takich wykroczeń.

Budownictwo
Magistracki wydział architektury wydał w ubiegłym roku 166 

pozwoleń na wybudowanie w sumie 192 domów jednorodzinnych 
oraz 11 pozwoleń na zbudowanie 23 budynków wielorodzinnych 
z 205 mieszkaniami. Wydano też 20 pozwoleń na wybudowanie 
20 budynków usługowych bądź biurowych.

Urząd
W ciągu 2015 roku, nie licząc coraz popularniejszej poczty 

elektronicznej, do urzędu miasta wpłynęło 127.730 pism i listów, 
a urzędnicy wysłali 258.647 urzędowej korespondencji, z czego 
221.348 przesyłek dostarczyli mieszkańcom oraz rybnickim firmom 
i instytucjom gońcy magistratu. W ubiegłym roku strona internetowa 
urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej odnotowała 1,6 mln  
odsłon, a odwiedziło ją 170 tys. użytkowników. Rośnie liczba 
abonentów miejskiego serwisu SMS-owego, pod koniec roku 
było ich 3.778; otrzymywali średnio jedną wiadomość w tygodniu.   

Rok 2015 w liczbach

Rybnickie „Wodociągi” rozszerzyły rynek zbytu wody instalując  
w centrum Rybnika wodomat, z którego w czasie letnich upałów 
rybniczanie chętnie korzystali

W czasie Dni Rybnika Piotr Kuczera, jako pierwszy prezydent w historii rybnickiego 
samorządu udzielił ślubu
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Pomoc społeczna
W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku udzielił 

pomocy finansowej 4.003 rodzinom  i osobom samotnym. Zasiłki 
celowe (na kwotę ponad 1,8 mln zł) wypłacono 1.995 osobom 
i rodzinom; zasiłki z tytułu zdarzenia losowego (27,6 tys. zł) 
otrzymało 7 osób, a zasiłki stałe wypłacono 447 osobom (prawie 
1.8 mln zł). Świadczenia w formie zasiłku okresowego przyznano 
z kolei 480 osobom samotnym i rodzinom (ponad 480 tys. zł). 

205 osób zostało skierowanych do schronisk w Rybniku Nie-
wiadomiu, Przegędzy oraz w Raciborzu. Byli to głównie bezdomni 
mężczyźni, ale również matki z dziećmi, które pozostawały bez 
dachu nad głową.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” pomocą objęto 3.974 osoby, w tym z darmowych 
obiadów w przedszkolach i szkołach korzystało 580 przedszko-
laków i 1.064 uczniów, a zasiłki na dożywianie wypłacono 1.116 
rodzinom. Wydano na to łącznie – 1,5 mln zł (900 tys. zł z dotacji 
budżetu państwa oraz 600 tys. zł z budżetu miasta).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku sfinansował pogrze-
by 14 osób bezdomnych i nieposiadających rodzin. Natomiast  
kwotę blisko 5.2 mln zł wydał na dodatki mieszkaniowe, które 
wypłacono 21.378 razy; ok. 100 tys. zł przeznaczono też na 
wypłatę 6.637 dodatków energetycznych. 

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej na 
bieżąco przebywa 150 osób. W ramach zwalniających się miejsc 
w minionym roku przyjęto tam kolejnych 30 osób. W kolejce na 
miejsce oczekuje 41 osób.

Bezpańskie psy
Do schroniska dla bezpańskich zwierząt w dzielnicy Wie-

lopole trafiły w 2015 roku 643 psy, a opuściło je 521 (połowę 
odebrali właściciele, połowę adoptowano). W ostatnim dniu roku  
w schronisku przebywało 250 psów. Trafiło tam też 152 koty,  
z których 54 opuściły schronisko. Przez krótki czas podopiecz-
nymi schroniska były też dzikie zwierzęta m.in. sarny, lisy, jeże, 
wiewiórki, zające i łabędzie.

Straż pożarna
W ubiegłym roku strażacy z rybnickiej komendy gasili w mie-

ście 614 pozarów, w tym 583 zakwalifikowane jako małe. Paliło 
się m.in. 88 budynków mieszkalnych,  2 budynki użyteczności pu-
blicznej, 19 samochodów osobowych, 1 autobus i 1 ciężarówka.

Becikowe nie pomaga
Niestety, od kilku lat demografia nie zmienia się na korzyść i  

z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci. W 2015 roku w rybnic-
kim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 1397 urodzeń, 
czyli o 43 mniej niż w roku 2014, gdy było ich 1440 (w 2013 r.  
– 1532). Niestety, o 77 wzrosła za to liczba zgonów. W 2015 było 
ich 1520, a rok wcześniej – 1443.      

I że cię nie opuszczę…
W ubiegłym roku w rybnickim ratuszu zawarto 807 mał-

żeństw, czyli o 113 mniej niż w 2014 r., gdy było ich 920. Aż 315 
związków zakończyło się rozwodem – w 2014 r. było ich 277. 
Gdyby liczbę rozwodów odnieść do liczby zawieranych małżeństw  
w danym roku (tzw. wskaźnik rozwodów), okazałoby się, że  
w 2015 rozpadło się 39 proc. związków małżeńskich. Nie ma 
reguł – rozwodzą się małżonkowie z krótkim, niespełna rocznym, 
a nawet półrocznym stażem, ale też i tacy, którzy wspólną drogę 
rozpoczynali kilkanaście lat temu. Najczęściej jednak dotyczy to 
małżeństw z dwu- i trzyletnim stażem. W 2015 roku kierownik 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku Maria Cwenar udzieliła też 
12 ślubów poza urzędem (w 2014 r. – było ich 5), najczęściej na 
terenach otaczających domy przyjęć, ale jedna z par zdecydowała 

się też na zawarcie małżeństwa w parku na kampusie. To efekt 
zmiany przepisów, które weszły w życie w marcu 2015 r. i dają 
narzeczonym możliwość zawarcia związku pod przysłowiową 
„chmurką”. W ubiegłym roku w rybnickim ratuszu odbyło się też 
pięć międzynarodowych ślubów, czyli mniej niż w 2014 r. gdy było 
ich 11. Nową drogę życia w tutejszym USC w 2015 r. rozpoczęli 
obywatele Niemiec, Albanii, Holandii, Ukrainy oraz po raz pierwszy 
Chin (więcej na stronie 22). Warto dodać, że w roku ubiegłym, 
podczas czerwcowych Dni Rybnika po raz pierwszy prezydent 
Piotr Kuczera wyręczył kierownika USC i udzielił ślubu jednej  
z par – Marcinowi Szeberze i Wioletcie Szymańskiej. W 2015 roku 
w czasie siedmiu uroczystości 116 par świętowało w magistracie 
jubileusz 50-lecia małżeństwa, czyli popularne Złote Gody (w 2014 
było ich 115). Zdecydowanie więcej było za to małżonków, którzy 
przeżyli z sobą 60 lat – w 2014 było ich 14, a w 2015 już 25 par.

Jakub już passé? 
Nareszcie coś zmienia się w rybnickim rankingu imion, jakie 

dla swoich nowo narodzonych pociech wybierają rodzice. Królu-
jący w nim przez kilka ostatnich lat Julia i Jakub powoli ustępują 
miejsca innym. Wprawdzie w 2015 r. urodziło się jeszcze 27 
Julek, ale tyle samo było też dziewczynek o imieniu Maja. Z kolei 
Jakub znalazł się dopiero na trzecim miejscu tej listy – wyprze-
dzili go Szymon (25) i co może zaskakiwać – Wojciech, który 
w rybnickich statystykach USC okazał się najpopularniejszym 
imieniem, wybranym przez rodziców aż 29 razy. W rejestrach 
Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku znalazło się też 21 Alicji 
i tyle samo Filipów, 19 Zofii, 18 Emilii, 17 Michałów i tyle samo 
dzieci o imieniu: Natalia, Hanna, Zuzanna, Bartosz, Nikodem i 
Aleksandra. Na liście była też Magdalena (10), Maria (8), Pola (6)  
i Anastazja (5) oraz 6 Alanów, 5 Fabianów, 4 Natanów i 4 Nata-
nieli. W porównaniu z rokiem ubiegłym swoje wysokie pozycje 
stracili Lena i Piotr. Warto też dodać, że na liście jest też 75 innych 
imion, które w ubiegłym roku tylko pojedyncze pary zdecydowały 
się nadać swoim dzieciom. Są wśród nich m.in. Zoya, Melania, 
Inez, Honorata, Dastin, Kaspian, Andrzej czy Bazyli. Nie zabrakło 
też obcobrzmiących imion, jak Aaliyah, Brooklyn, Luigi, czy Daniil.    

Koncertowa kultura
Rok 2015 przejdzie do historii przede wszystkim za sprawą 

rekordowego pod względem liczby widzów sierpniowego kon-
certu amerykańskiej grupy rockowej Linkin Park na rybnickim 
stadionie. Szacuje się, że piąty gwiazdorski występ obejrzało  
w naszym mieście ok. 20 tys. fanów. Ubiegły rok zapamiętamy też 
z rewelacyjnego koncertu rybniczanina Grubsona, który wystąpił 
na kampusie w czasie Dni Rybnika. W 2015 r. w największej 
miejskiej placówce kultury, czyli w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbyło się ponad 30 najróżniejszych koncertów muzycznych, 16 
różnych wystaw, ponad 10 spektakli teatralnych i 8 spektakli dla 
dzieci. Nie zabrakło też występów baletowych i kabaretowych, 
festiwali, spotkań z ciekawymi ludźmi i wystaw kwiatowych. Swoje 
premiery miały w TZR lokalne grupy teatralne.

Bezrobocie w dół
Na ostatni dzień 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Rybniku zarejestrowanych było 5587 osób (3473 kobiety),  
w tym: 3844 mieszkańców Rybnika i 1743 – powiatu rybnickiego. 
To mniej niż przed rokiem – na koniec 2014 r. w rejestrach PUP 
widniało 6187 bezrobotnych, w tym 4237 osób z Rybnika i 1950 
z powiatu. Stopa bezrobocia w mieście spadła – z 7,6 proc.  
w grudniu 2014 r. do 6,8 proc. w listopadzie 2015 (w powiecie  
z 11,5 proc. do 10,2 proc). Z kwoty 12 679 000 zł przeznaczonej 
na aktywizację zawodową bezrobotnych, wsparcie w 2015 
otrzymało 1691 osób. Najczęściej bezrobotni korzystali ze staży 
(725 osób), szkoleń (229), czy prac interwencyjnych (110). 222 

bezrobotnych skorzystało z dotacji na założenie własnej firmy, 
ale PUP dofinansował również utworzenie 81 nowych stano-
wisk pracy dla osób pozostających bez pracy. W 2015 roku na 
6005 zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy,  
w urzędzie pracy wydano 8808 skierowań. Zorganizowano też 
57 giełd pracy (761 uczestników) i 17 jarmarków ofert pracy (w 
tym 7 objazdowych jarmarków w gminach ościennych). Z różnych 
form pomocy doradczej skorzystało 4149 osób (w tym 1121 osób 
z porad indywidualnych).

Drach i Gniew
W 2015 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Rybniku było zarejestrowanych 26.777 użytkowników. 
Ilość wypożyczeń w bibliotece głównej (przy ul. Szafranka  
w Śródmieściu) przedstawia się następująco: wypożyczalnia dla 
dorosłych – 144.404, oddział zbiorów specjalnych – 28.036, od-
dział dla dzieci i młodzieży – 39.216. Po jakie pozycje najczęściej 
sięgali rybniczanie? Wśród książek dużym zainteresowaniem 
cieszyły się ostatnia powieść Szczepana Twardocha „Drach”, 
kryminały – Zygmunta Miłoszewskiego „Gniew” i Katarzyny 
Bondy „Florystka”, a także tytuły tzw. literatury kobiecej – „Szkoła 
żon” Magdaleny Witkiewicz i „Nie oddam dzieci” Katarzyny 
Michalak. Wśród płyt często sięgano po „Zapomnij mi” Sarsy 
oraz składanki „Ladies’ Jazz Album.Vol. 9” i „Marek Sierocki 
przedstawia: I Love France – The Best Of”. Coraz popularniejsze 
stają się audiobooki – wśród nich prym wiodą „Houston, mamy 
problem!” Katarzyny Grocholi, „Pierwszy śnieg” Jo Nesbø,  
a z nagrań dla dzieci  „Mors, Pinky i tajemnica dyrektora Fiszera” 
Dariusza Rekosza. W tradycyjnej, książkowej formie najmłodsi 
czytelnicy chętnie sięgają po pozycje serii wydawniczych, takich 
jak np. „Zwiadowcy” Johna Falangana. W ubiegłym roku rybnicka 
biblioteka zakupiła ponad 5900 egzemplarzy (z dotacji w ramach 
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek” na kwotę 96.210 zł).

W szpitalu więcej urodzeń
W 2015 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3  

w Orzepowicach przyjął prawie 60 tysięcy pacjentów, z czego 
niemal 32 tysiące na Szpitalny Oddział Ratunkowy. To o około 
20 tysięcy więcej niż w 2014 roku. Kontrakt placówki z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia opiewał na ponad 114 milionów zł., 
nie licząc tzw. nadwykonań, które rozliczane są w pierwszych 
miesiącach nowego roku. W szpitalu funkcjonowały 22 oddziały, 
z których najwięcej pacjentów przyjęła onkologia (5.139 osób), 
oddział położniczo-ginekologiczny (3.144) oraz SOR. Najmniej 
przyjęć odnotowano na oddziale anestezji i intensywnej terapii 
(34 przyjęcia z zewnątrz) oraz endokrynologicznym i diabetologii 
(473). Na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych  
w szpitalu zatrudnionych było ponad 330 osób. Na świat przyszło 
tu 1.182 dzieci, czyli o ponad 3 proc. więcej niż w 2014 r. Z kolei 
w szpitalnych murach zmarło ponad 890 pacjentów. W 2015 r.  
w WSS nr 3 uruchomiono dwie nowoczesne pracownie: tomo-
grafii komputerowej (za kwotę prawie 3,6 mln zł) oraz leków 
cytostatycznych za prawie 560 tys. zł. Z kolei za kwotę przeszło 
2,5 mln zł unowocześniono zakład diagnostyki obrazowej.

(WaT), (S), (D), (m)

W 2015 roku w rybnickim szpitalu przyszło na świat 1.182 dzieci
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POLICJA MA NOWE RADIOWOZY. Rybniccy policjanci mają do 
dyspozycji cztery, zupełnie nowe radiowozy. Samochody marki Kia 
Ceed kosztowały ponad 240 tys. zł, a 113 tys. zł przekazało na 
ich zakup miasto. Pozostałą część kosztów pokryła policja. Służą 
już wydziałom prewencji i ruchu drogowego oraz komisariatowi  
w Boguszowicach. Uroczyste przekazanie radiowozów z udziałem 
prezydenta Piotra Kuczery (na zdjęciu) odbyło się 13 stycznia. 
Nowe, oznakowane wozy policyjne wyposażone są w benzynowe 
silniki o pojemności 1,6 litra i mocy 99 KM, oraz  m.in. w klimaty-
zację, sześciobiegową skrzynię biegów, system ABS oraz ledowe 
oświetlenie wewnętrzne. Za pomoc w ich zakupie prezydentowi 
dziękował komendant Teofil Marcinkowski, który podkreślił dobrą 
współpracę policji z władzami samorządowymi i docenił wkład 
miasta w zapewnienie bezpieczeństwa jego mieszkańcom.

MIŁOŚĆ BEZ GRANIC. 17 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego złote obrączki z wygrawerowanymi 
chińskimi znakami szczęścia włożyli sobie na palce 25-letnia Yan Li z Chin i 34-letni rybniczanin Dawid 
Kwaśniewski. Poznali się pod koniec stycznia 2014 r. — Planując swoją drugą wyprawę do Azji internetowo 
szukałem osoby, która pomogłaby mi podróżować już tam na miejscu. Nasza znajomość rozpoczęła się więc 
od korespondencji e-mailowej, a Chiny zwiedziłem w tempie ekspresowym, by jak najwięcej czasu spędzić  
z przyszłą żoną. Potem byłem tam jeszcze dwa razy „na zolytach” — mówi z uśmiechem Dawid Kwaśniewski. 
Yan pracowała w międzynarodowym centrum finansowym, teraz chce nauczyć się trudnego języka polskie-
go. W czasie uroczystości miała na sobie strój wzorowany na góralskim, a jej wybranek, pracownik kopalni 
Jankowice – górniczy mundur. — To tradycyjna góralska suknia, bo bardzo lubię Polskę. Rybnik to piękne 
miasto i cieszę się, że mogę tu być. I love Polska — mówiła Yan Li. To pierwszy taki ślub w Rybniku. — Mieliśmy 
nowożeńców niemal z całej Europy, Afryki, Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, nawet z Japonii, ale 
chiński ślub jest pierwszym w historii, więc z pewnością go zapamiętamy — mówiła Maria Cwenar, kierownik 
rybnickiego Urzędu Stanu Cywilnego. Za dwa lata państwo młodzi planują wesele w Chinach, tradycyjne na 
ok. 200 osób. — Tam bawi się cała wioska — mówi rybniczanin. Nowożeńcy będą mieszkać na Nowinach, 
ale jak mówi Dawid Kwaśniewski, emeryturę z chęcią spędzi na chińskiej wsi. 

CHARYTATYWNIE DLA HOSPICJUM. 3 stycznia kościół Królowej 
Apostołów w Śródmieściu gościł uczestników koncertu charytatywne-
go zorganizowanego na rzecz Niemedycznego Hospicjum Domowego 
im. św. Rafała Kalinowskiego, związanego z rybnickim Duszpaster-
stwem Akademickim. Wolontariusze, bliscy podopiecznych hospicjum, 
a także prezydent Piotr Kuczera i przyjaciele stowarzyszenia oklaskiwali 
występy dzieci z przedszkola w Świerklanach, które przygotowały 
jasełka oraz zespołu Równica z Ustronia, który w iście góralskim 
stylu wykonał kolędy, pastorałki i pieśni religijne. W trakcie koncertu 
rozstrzygnięto konkurs na kartkę bożonarodzeniową pt.: „Nie ustawaj 
w miłości”, a po nim kwestowano na rzecz hospicjum. — Zebraliśmy 
2.157 zł., które przeznaczymy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego  
i środków higienicznych dla naszych podopiecznych — mówi Kata-
rzyna Lechowicz, prezes hospicjum, którego wolontariusze opiekują 
się obecnie 39 chorymi w ich domach.       

PARTNERSKI OKRĘG. W czasie trzydniowego pobytu (10-13 grudnia 2015 r.)  
w partnerskim północnoirlandzkim Newtownabbey, które obecnie, po niedaw-
nej reformie administracyjnej wraz z gminą Antrim tworzy nową jednostkę 
samorządową okręg Antrim i Newtownabbey, prezydent Piotr Kuczera wraz  
z burmistrzem zaprzyjaźnionego z Rybnikiem niemieckiego Dorsten podpisali 
nową umowę partnerską z przedstawicielami władz nowego organizmu sa-
morządowego, jakim jest ów okręg. Podpisanie umowy odbyło się zgodnie  
z iście dworskim ceremoniałem. Prezydent Kuczera wystąpił nie tylko w łańcuchu 
prezydenta Rybnika, ale i w udostępnionej przez gospodarzy czarno-niebieskiej 
todze. Pierwszą umowę partnerską prezydent Rybnika Adam Fudali i burmistrz 
Newtownabbey Paul Girvan podpisali w październiku 2013 roku, teraz rozszerzo-
no ją tylko na cały nowo powstały okręg. Na zdjęciu, od lewej, siedzą: burmistrz 
Dorsten Tobias Stockhoff, burmistrz Antrim i Newtownabbey Thomas Hogg  
i prezydent Rybnika Piotr Kuczera; stoją: zastępca burmistrza Antrim i Newtow-
nabbey John Blair oraz dyrektor tamtejszego urzędu miejskiego Jacqui Dixon. 
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NOWOROCZNIE. Zorganizowane przez DK w Niedobczycach, Miejską Orkiestrę Dętą „Rybnik” i parafie nowo-
roczne koncerty odbyły się w styczniu w kościołach w Niedobczycach, Popielowie i Chwałowicach (na zdj.). Zagrała 
polsko-czeska Orkiestra Euroregionu Silesia wraz z zespołem wokalnym 6 na 6 oraz solistami: Joanną Spandel, 
Iwoną Blachą, Sabiną i Mieczysławem Kierpcami, a dyrygowali na zmianę Marian Wolny i Arkadiusz Czyż. Z kolei  
w Trzech Króli w kościele w Niedobczycach koncert dała licząca 55 muzyków – profesorów i studentów muzycznych 
uczelni, włoska, świąteczna orkiestra Filarmonici Wind Orchestra, Poprowadzili ją Rocco Eletto oraz Angelo Semeraro.

LITERACKI RYBNIK. 26 stycznia w magistracie profesorowie Anna Kałuża i Zbigniew Kadłubek 
(na zdjęciu) przedstawili ideę ustanowionej przez prezydenta Rybnika Górnośląskiej Nagrody 
Literackiej „Juliusz”, odwołującej się do Juliusza Rogera. To pierwsza nagroda literacka w woje-
wództwie. Towarzysząca jej gratyfikacja (40 tys. zł) trafi do autora wydanej w 2015 roku książki, 
którą wybierze złożone z ośmiu specjalistów jury. Nabór książek potrwa do 23 lutego. Na koniec 
półrocza poznamy nominowanych, a zwycięzcę w czasie tegorocznych Rybnickich Dni Literatury.   

STACJA PARUSZOWIEC PRAWIE GOTOWA. W czasie gruntownego remontu praktycznie 
zbudowano od nowa, choć w nieco mniejszych wymiarach budynek stacji oraz odnowiono 
klatkę schodową znajdującą się w kolejowym nasypie i portal z głównym wejściem do stacji. 
Brakuje jeszcze wewnętrznego wyposażenia. Na dniach urząd miasta ma ogłosić przetarg na 
projekt przekopu, a konkretnie przejścia w nasypie, które znacznie skróciłoby drogę na stację 
mieszkańcom dzielnicy Rybnik-Północ. Jest szansa, że przejście to powstanie jeszcze w tym roku.

MIŁOŚĆ NA MOŚCIE. Najwyraźniej zakochani z Rybnika przeszczepili na nasz grunt ogólno-
polską już chyba praktykę oznajmiania światu swego stanu ducha poprzez przypinanie kłódek 
do elementów mostu. Na most zakochanych wybrali czerwony, a jakże most o nietypowej 
formie, łączący dwa brzegi Nacyny w sąsiedztwie parku nauki i przyrody na tyłach kampusu 
i tzw. małego Tesco. Wkrótce święto zakochanych, czyli Walentynki. Kto wie, być może od-
powiednim walentynkowym upominkiem może być w tych okolicznościach zwykła kłódka. 

STRAŻACY NA LODZIE. Przez trzy dni strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej ryb-
nickiej komendy Państwowej Straży Pożarnej ćwiczyli na zamarzniętej Tamie w Wielopolu 
ratowanie osób, pod którymi załamał się lód, w tym m.in. poruszanie się po niepewnej 
lodowej tafli. Przy solidnych mrozach Tama była przez kilka dni najpiękniejszym lodowi-
skiem w mieście. Przypominamy jednak, że by korzystać z takich naturalnych lodowisk 
jest potrzebna maksymalna doza zdrowego rozsądku i daleko posunięta ostrożność.  

NOWOROCZNY RATUSZ. 22 stycznia w ratuszu z udziałem prezydenta Piotra Kuczery odbyło się 
noworoczne spotkanie członków Izby Przemysłowo-Handlowej ROP oraz Cechu Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku. Laury Rybnickiego Rzemiosła oraz medale honorowe izby 
odebrali rzemieślnicy i szefowie firm obchodzących w tym roku różnej miary jubileusze. Piramidy 
Wiedzy Fachowości i Przyjaźni otrzymali m.in.: prof. dr hab. Jan Czempas, kierujący rybnickim 
ośrodkiem Uniwersytetu Ekonomicznego i Henryk Grzonka, prezes Polskiego Radia Katowice.



 Styczeń
• Sesja rady miasta – radni przyjęli budżet dwóch prezy-

dentów – przygotował go Adam Fudali, a realizował jego 
następca Piotr Kuczera.

• Wojciech Student pełnomocnikiem prezydenta Rybnika 
ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej

• Od 19 stycznia – zmiana zasad poruszania się po Rybnickiej 
Strefie Śródmiejskiej – wydłużenie godzin swobodnego 
wjazdu.

• Dziesięć ekologicznych autobusów marki Mercedes –Benz 
w „stajni” Zarządu Transportu Zbiorowego.

• Urodzona rybniczanka Magdalena Ogórek przedstawiona 
przez SLD jako kandydatka na prezydenta RP.

• Teatr Ziemi Rybnickiej (dotąd Rybnickie Centrum Kultury) 
wrócił do swej tradycyjnej nazwy, ale pod nowym adresem: 
plac Teatralny 1.

• Podsumowano grudniową charytatywną akcję „Czapka św. 
Mikołaja” młodzieżowej rady miasta. Młodzież zebrała 
prawie 23 tys. zł oraz towar o wartości ponad 11 tys. zł.  

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w Rybniku 
116 tys. zł.

• Ogólnopolska akcja liczenia bezdomnych – w Rybniku 
zarejestrowano 222 osób bez dachu nad głową, o 100 
więcej niż w roku poprzednim.

• Tradycyjny Marsz Pamięci organizowany przez Klub 
Inteligencji Katolickiej, w rocznicę Marszu Śmierci ewa-
kuowanych więźniów hitlerowskiego obozu w Oświęcimiu.

KULTURA: w TZR – koncert kolęd zespołu Zakopower, 
koncert noworoczny Filharmonii Rybnickiej z solistką, 
rybniczanką Katarzyną Oleś-Blacha (sopran), solistką 
Opery Krakowskiej; X Powiatowy Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich, finał „Pojedynku na słowa” w Klubie Ener-
getyka – zwycięstwo licealistów z Knurowa; w muzeum 
wystawa „Cmentarz żydowski w Rybniku”.  

Luty
• Pierwsze spotkanie prezydenta z chętnymi do otwarcia 

kawiarniano-piwnych ogródków na deptaku.
• Nowe, dotykowe kasowniki w miejskich autobusach.
• Podpisanie umowy przez Teatr Ziemi Rybnickiej na dostawę 

i montaż cyfrowego projektora kinowego z łódzką firmą.    
• Trzynasty, wyjazdowy, spacer pod hasłem „Przewodnik 

czeka” w 70. rocznicę Marszu Śmierci.
• Ferie zimowe – bogata oferta miejskich placówek dla dzieci 

i młodzieży; wizyta prezydenta Piotra Kuczery w ośrodku 
rybnickiego hufca ZHP w Wapienicy.

• Podpisanie warunkowej umowy na sprzedaż spółce Wę-

glokoks przez Kampanię Węglową kopalń: Jankowice, 
Chwałowice, Marcel i Rydułtowy-Anna.  

KULTURA: w TZR „Kilar, Hadyna – dwa serca, jeden 
Śląsk” – koncert zespołu „Śląsk”; 19. Edycja OFPY – 
zwyciężyła Agata Rożankowska, gwiazdami Katarzyna 
Groniec i bard z czeskiej Ostrawy Jaromir Nohavica; 
III Gala Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Viverso;  
w muzeum wystawa „Para – buch! Koła w ruch!”.  

Marzec
• Wojciech Świerkosz wiceprezydentem odpowiedzialnym 

za oświatę; Agnieszka Skupień asystentem i rzecznikiem 
prasowym prezydenta Rybnika. 

• Zmiany w urzędzie miasta – powołanie miejskiej pracowni 
urbanistycznej oraz biur: obsługi inwestora, organizacji 
pozarządowych i sportu, kultury, biura prasowego i biura 
miejskiego konserwatora zabytków. 

• Rozpoczęcie cyklu zebrań sprawozdawczo-wyborczych  
w dzielnicach.

• W magistracie otwarta debata dotycząca problemu niskiej 
emisji. 

• Oddanie do użytku zmodernizowa-
nego fragmentu ul. Podmiejskiej 
wraz z nowo zbudowanym mostem 
na Rudzie.

• Otwarcie po remoncie pasażu pomię-
dzy ul. Sobieskiego a parkingiem przy 
ul. Brudnioka; gwarancyjne poprawki 
na „deptakowym” skrzyżowaniu 
ulic Łony, Gliwickiej, Powstańców  
i Sobieskiego. 

• VI Targi Pracy i Przedsiębiorczości.
• Nowoczesny tomograf komputerowy 

dla Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego nr 3.   

• Pierwsza informacja o sierpniowym 
koncercie amerykańskiego zespołu 
Linkin Park na Stadionie Miejskim.

• Jarmark wielkanocny – na rynku zamiast zwyczajowego 
gaika karuzela.   

• Od wygranej z Wandą Kraków żużlowcy ŻKS ROW Rybnik 
rozpoczęli batalię o ekstraligę.

KULTURA: w TZR Maciej Maleńczuk i Psychodancing; 
Carrantuohill z gośćmi na św. Patryka; „Bracia” Cugowscy 
w DK w Boguszowicach; w Klubie Energetyka 12. Między-
narodowy Festiwal Fotografii; 11. edycja Ogólnopolskiego 
Forum Młodych Instrumentalistów; zmarł Stanisław 
Krawczyk – poeta i laureat Honorowej Złotej Lampki 

Górniczej w 1995 r.; w DK w Niewiadomiu 
XII Przegląd teatrów dziecięcych „Scenka”; 
w DK w Chwałowicach XIII Festiwal Pio-
senki Europejskiej i Festiwal podróżników 
„Karawana”; w DK w Niedobczycach 
pierwsza z 11 odsłon Babskiego Combra.

Kwiecień  
• Sesja rady miasta – radni jednomyślnie 
za przejęciem terenu zabytkowej Kopalni 

Ignacy (wcześniej do takiej decyzji prezydent przeko-
nywał radnych na terenie kopalni); kubik wody droższy  
o 32 grosze.

• Ostatnia w kadencji sesja młodzieżowej rady miasta.
• Spotkanie prezydenta Piotra Kuczery z nowo wybranymi 

przewodniczącymi zarządów i rad dzielnic.    
• Powołanie i pierwsze spotkanie Rybnickiej Rady Sportu.
• Rozpoczęcie przebudowy ul. Mikołowskiej – między bazy-

liką a rondem Mikołowskim. 
• Nawiązanie przez urząd miasta współpracy ze Stowarzy-

szeniem Architektów RP.    
• XVI Targi Pracy, organizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Rybniku.
• Czwarta edycja spływu „Wielkie sprzątanie rzeki Rudy” z 

udziałem prezydenta Kuczery i burmistrza Kuźni Racibor-
skiej Pawła Machy oraz Aleksandra Doby, który samotnie 
kajakiem przemierzył Atlantyk, Podróżnikiem Roku ame-
rykańskiej edycji pisma „National Geografic”; Odjazdowy 
bibliotekarz – rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników. 

• Wybrany do RM Mariusz Wiśniewski rezygnuje z funkcji 
prezesa Stowarzyszenia „17”.  

• Otwarcie kawiarenki duszpasterstwa akademickiego „Żółty 
Młynek” na ul. Św. Jana w Śródmieściu.

KULTURA: obchody 60-lecia Domu Kultury w Niewiado-
miu; w TZR 3. edycja festiwalu „Przestrzeń wyobraźni”, 

„Nocne prowokacje” – „Zwierzenia pornogwiazdy”, 
monodram Tomasza Schimscheinera, 3. edycja Music & 
Soul Festival z udziałem m.in. Mieczysława Szcześniaka 
i Stanisława Sojki; w bazylice koncert pieśni pasyjnych  
w wykonaniu zespołu Śląsk. 

Maj
• Sesja RM – absolutorium dla dwóch prezydentów.
• 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; obchody 

święta rozpoczęła tym razem msza św. w intencji ojczyzny 
w bazylice św. Antoniego, po czym uroczystościom na 
rynku po raz pierwszy przewodził prezydent Piotr Kuczera.

• Wybory prezydenta RP – w Rybniku zwycięstwo Andrzeja 
Dudy (PiS).  

• Były prezydent Rybnika Adam Fudali odznaczony przez 
(jeszcze) prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

• Powołanie Jana Fiałkowskiego na stanowisko „oficera 
rowerowego” w UM.

• Studenckie juwenalia – gwiazdą zespół Big Cyc.  
• Miejskie obchody Dnia Strażaka.

Wrzesień – Ruda została Rzeką Roku!

Kalendarium 2015

Wrzesień – likwidacja rybnickiego PKS-u
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• Tytuł najlepszego sportowca Rybnika 2014 roku dla judoczki 
Polonii Rybnik Anny Borowskiej.

KULTURA: w TZR koncert Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego pod dyr. rybniczanina 
Grzegorza Mielimąki; koncert orkiestry symfonicznej 
szkoły muzycznej Szafranków pod patronatem Włoskiego 
Instytutu Kultury w Krakowie; Klub Energetyka – XVII 
Festiwal Sztuki Teatralnej; Alicja Majewska i Janusz Korcz 
w DK w Boguszowicach; w PiMBP wystawa okładek 
winylowych płyt wykonawców związanych z Rybnikiem 
ze zbiorów Adriana Karpety; Noc Muzeów – „Koronka 
rządzi”; w DK Niedobczyce II Diktand Ślonskij Godki;  
w DK w Boguszowicach XIII Przegląd Przedszkolnych 
Grup Tanecznych „ Roztańczone Pantofelki”.

Czerwiec 
• Sesja RM – informacja wiceprezydenta Kopera o ostatecz-

nym zamknięciu i rozliczeniu epokowej dla miasta inwesty-
cji, jaką była budowa ponad 600 km kanalizacji sanitarnej.

• Propozycja władz miasta uczczenia 25. lat samorządności 
spotkaniami mieszkańców przy grillu. 

• Dni Rybnika – procesja z Antoniczkiem, retro deptak, 
wieczór burz i gwiazd (GrubSon, Margaret), Złota Lira 
po raz 24 – zwycięzcą Litwini; goście z miast partnerskich; 
debiut prezydenta Kuczery w roli udzielającego ślubu  
w Urzędzie Stanu Cywilnego.

• Pierwsze Dni Seniora.
• VI Dni Organizacji Pozarządowych.
• Rodzinny Ośrodek Pieczy Zastępczej w Rybniku nagrodzony 

przez Zarząd Koalicji na Rzecz rodzinnej opieki zastępczej.  
• Nadzwyczajny zjazd Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej – nową 

komendantką 21-letnia phm. Martyna Kowacka.    
• Prymusi nagrodzeni – dwa spotkania z władzami miasta  

w siedzibie zespołu „Przygoda”.
• Początek sezonu na kąpielisku Ruda. 
• Według Powiatowego Urzędu Pracy, bezrobocie w stosunku 

do maja spadło o 238 osób. Bez pracy były 4204 osoby.
• VI Rybnicki Półmaraton Księżycowy organizowany przez 

MOSiR; piłkarze Energetyka ROW Rybnik przegrali 
mecz o awans do I ligi; mistrzostwa Europy w miniżużlu 
na stadionie Rybek Rybnik w Chwałowicach – zwycięzcami 
Duńczycy.

KULTURA: w TZR wręczenie miejskich nagród w dziedzinie 
kultury: laureatami zostali Wojciech Bronowski, Izabela 
Barska-Kaczmarczyk, Anna Janko i Eryk Markiewka; 
uroczystość połączono z dorocznym koncertem Filhar-
monii Rybnickiej i najlepszych uczniów szkoły muzycznej 
Szafranków; z okazji dnia dziecka spektakl „Złodzieje 
czasu” w wykonaniu zespołów związanych z TZR; akcja 
„Cała Polska czyta dzieciom”; w DK w Niewiadomiu bajka 
„O straszliwym smoku, dzielnym Szewczyku..”

Lipiec
• Decyzja Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej o przyznaniu miastu ponad 
250 tys. zł na uruchomienie dziennego 
domu dla seniorów w ramach programu 
Senior-Wigor. 

• Przeprowadzka Rady Dzielnicy Śród-
mieście z „Mechanika” do Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

• Nadkomisarz Mirosław Jordan drugim 
zastępcą komendanta miejskiego policji 
inspektora Teofila Marcinkowskiego; obchody Święta 
Policji.

• Ruszyła jubileuszowa, 70., piesza pielgrzymka na Jasną 
Górę.

• Początek remontu elewacji kościoła ewangelickiego z 1853 
r. przy ul. Miejskiej. 

• W czasie prac drogowych na ul. Rudzkiej na Wawoku 
odkryto niewybuchy z czasów II wojny światowej.

• Nad Rybnikiem przeszła nawałnica, która spowodowała 
duże szkody w drzewostanie i czasowe zamknięcie ką-
pieliska Ruda.

• Wyburzenie budynku dawnej przechodni przy ul. Hallera 
i urządzenie w tym miejscu skweru.

• W TVP1 emisja programu „Nie ma jak Polska” z Rybnikiem 
i Maciejem Orłosiem w rolach głównych.

• W rybnickim ośrodku Uniwersytetu Ekonomicznego 
międzynarodowa konferencja „Silesia in Europe, Europe 
in Silesia” zorganizowana przez Ruch Autonomii Śląska i 
europejską partię Wolny Sojusz Europejski.

• Na kąpielisku Ruda turniej siatkówki plażowej z cyklu Plaża 
Open, transmitowany przez TVP Sport.   

KULTURA: TZR 25. Międzynarodowa wystawa lilii i kom-
pozycji kwiatowych; XI Rybnik Blues Festival w Parku nad 
Nacyną – gwiazdą Juvana Jenkins; Street Band Rybnik 
– uliczne występy muzyków z MOD Rybnik.

Sierpień 
• Rybnik na siódmym miejscu w kraju w rankingu miesięcz-

nika samorządowego „Wspólnota” miast na prawach 
powiatu wydających najmniej na administrację.

• Montaż detektora burz i stacji meteorologicznej na dachu 
urzędu miasta. 

• Ruszył długo oczekiwany remont zabytkowej stacji kolejo-
wej Rybnik-Paruszowiec.

• W wydziale geodezji i kartografii UM uruchomiono zin-
tegrowany system komputerowy obsługujący cały zasób 
geodezyjny i kartograficzny miasta.

• Koncert zespołu Linkin Park na Stadionie Miejskim 
obejrzała rekordowa, 20-tysięczna publiczność; po raz 
pierwszy koncertowi towarzyszyły inne imprezy (balony, 

food-tracki, warsztaty tatuażu i in.)  
w ramach projektu Rybnik Park.  
• Inauguracja działalności Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy”.
• W szpitalu wojewódzkim w Orzepo-
wicach po zatruciu dopalaczami zmarł 
24-letni mieszkaniec dzielnicy Północ.
• Obchody Święta Wojska Polskiego. 
• Inauguracja na Stadionie Miejskim 
w Rybniku XVII Światowych Letnich 
Igrzysk Polonijnych.

• 8 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik – zwy-
cięzcą Czech Josef Czerny z Ostrawy.

• Czesław Swoboda (debel tenisa stołowego) oraz Andrzej 
Motyka (pływanie) medalistami 14. Światowych Letnich 
Igrzysk Paraolimpijskich w Los Angeles.

KULTURA: w Parku nad Nacyną VIII Międzynarodowy 
Festiwal Jazzu Tradycyjnego z udziałem m.in. Izy Zając 
oraz Jazz Band Ball Orchestra z gościem Stanleyem 
Breckenridgem; Międzynarodowa wystawa mieczyków, 
dalii i kompozycji kwiatowych.

Wrzesień  
• Referendum zarządzone jeszcze przez prezydenta Ko-

morowskiego – rybniczanie opowiedzieli się za okręgami 
jednomandatowymi, za rozstrzyganiem sporów podatko-
wych na rzecz podatników i przeciw finansowaniu partii 
politycznych z budżetu państwa.    

• Ruda wybrana Rzeką Roku w ogólnopolskim plebiscycie!
• Uroczystości z okazji 100-lecia konsekracji bazyliki św. 

Antoniego z udziałem metropolity katowickiego ks. abp. 
Wiktora Skworca.

• W dzielnicach głosowania na projekty w ramach budżetu 
obywatelskiego 2016. 

• Obchody 76. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej; piknik 
historyczny na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy. 

• Rybnik na 3. miejscu w kraju w rankingu pisma „Wspólnota” 
dotyczącym zdolności kredytowej gmin.

• Na drogi wyjechało sześć nowych autobusów czeskiej firmy 
SOR; następnych jedenaście w październiku.  

• Wyburzenie peerelowskiego domu handlowego Domus.
• Zmarła Paulina Szołtysek – 16-letnia córka współpracow-

nika „GR” Marka Szołtyska; w pogrzebie uczestniczyło 
kilkaset osób; wcześniej bieg i koncert charytatywny  
z udziałem zespołu Feel. 

• Dożynki m.in. w Popielowie i Radziejowie, w Gotartowicach 
i w Stodołach.

• Zakończenie rekordowego sezonu na Rudzie – kąpielisko 
odwiedziło ponad 190 tys. osób

• Otwarcie kolejnego marketu budowlanego Merkury Mar-
ket przy południowej obwodnicy (między Carrefourem 
a Castoramą). 

• W wieku 107 lat zmarła najstarsza mieszkanka Rybnika 
Aniela Szlosarek.

• Żużlowcy Kacper Woryna, Robert Chmiel i Kamil Wieczo-
rek srebrnymi medalistami Młodzieżowych Drużynowych 
Mistrzostw Polski.

• Na Stadionie Miejskim Grand Prix Challenge, czyli finał 
eliminacji do mistrzostwa świata na żużlu w 2016 r. – wygrał 
gorzowianin Bartek Zmarzlik.

• Dżudoczki Polonii Rybnik Katarzyna Kłys i Anna Borowska 

Sierpień – koncert zespołu Linkin Park zgromadził 20 tys. fanów

Latem wyburzono peerelowski Domus
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wspólnie z drużyną narodową wywalczyły w Kazachstanie 
tytuł wicemistrzyń świata.

KULTURA: XXX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej;  
w TZR premiera spektaklu tanecznego „A man’s World” 
w wykonaniu Teatru tańca „Vivero” z okazji 10-lecia jego 
istnienia; koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia istnienia 
Młodzieżowego Domu Kultury, w galerii Oblicza wernisaż 
wystawy z okazji 35-lecia działalności Zespołu Twórców 
Nieprofesjonalnych „Oblicza”; koncert Kuby Blokesza; 
obchody 70-lecia istnienia Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej; Narodowe czytanie „Lalki” Prusa na pl. 
Jana Pawła II (przy okazji sprzątania po imprezie samo-
chód Rybnickich Służb Komunalnych uszkodził tamtejszą 
fontannę – szkody wkrótce naprawiono); II edycja imprezy 
„Odczarujmy Boguszowice Osiedle”; Międzynarodowe 
folklorystyczne spotkania taneczne „Przygoda i przyjacie-
le”; w muzeum wystawa „Huta Silesia Design”.

Październik
• Wybory parlamentarne – w Sejmie ponownie Marek Krzą-

kała (PO) oraz Grzegorz Janik i Czesław Sobierajski (PiS); 
w Senacie debiutuje Wojciech Piecha. 

• Dwie sesje rady miasta – zgoda radnych na przejęcie za-
bytkowego kompleksu Juliusz; wcześniej wizyta radnych 
na terenie b. szpitala; radni przegłosowali wchłonięcie 
ośrodka Bushido (Nowiny) przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.

• Adam Makowicz Honorowym Obywatelem Rybnika. 
• Rusza kampania „Wyjście smoga”; Jacek Chołuj z magi-

strackiego wydziału infrastruktury miejskiej został głównym 
specjalistą ds. walki z niską emisją.

• W Kamieniu spotkanie byłych i aktualnych pracowników 
samorządu i samorządowców z okazji 25-lecia odrodzenia 
samorządności.

• Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Medale Mikołaja  
z Rybnika otrzymali zasłużeni pedagodzy: Urszula Pietru-
szek, Maria Dziedzic, Stanisława Pyzik, Alina B. Wilkoń, 
Regina Winnik-Roskosz i Marian Kotyrba.

• Nominacja do ogólnopolskiego tytułu Nauczyciel Roku dla 
anglistki Ewy Gatnar z I LO.

• Jurek Owsiak niespodziewanym gościem 9-letniej Amelki 
Korzeń, uczennicy podstawówki w Kłokocinie, wolonta-
riuszki WOŚP.

• Obchody 25-lecia „Szkoły Życia” oraz IV LO im. Kopernika 
w Chwałowicach.

• Uruchomienie w rybnickim ośrodku Uniwersytetu Ekono-
micznego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji.   

• Centrum Szkolenia Inżynierów Politechniki Śląskiej otwiera  
nowy kierunek czteroletnich studiów – zarządzanie i inży-
nieria o profilu praktycznym.

• Na emeryturę przeszła wieloletnia 
dyrektorka Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Halina Opoka. 

• Na ul. Kościuszki nasadzenia ponad 80 
karłowych lip drobnolistnych w spe-
cjalnych ozdobnych donicach; które 
nie wszystkim przypadły do gustu.

• 46. Rybnickie Dni Literatury – na in-
augurację musical „Dźwięki muzyki”, 
wśród zaproszonych literatów Szcze-
pan Twardoch; laureatem Honorowej 
Złotej Lampki Górniczej folkowy 
zespół Carrantuohill. 

• Wręczenie „Czarnych Diamentów” – nagród Izby Prze-
mysłowo-Handlowej ROP; wśród nagrodzonych rybnicki 
Transgór SA.  

• Nowe funkcje internetowego systemu Oscar – rejestr grobów 
i osób zmarłych. 

• W Ligocie-Ligockiej Kuźni I Międzynarodowy Memoriał 
Jana Liszki, propagatora bejsbola

KULTURA: w TZR koncert Adama Makowicza z okazji 
przyznania mu tytułu honorowego obywatela Rybnika  
i 75. urodzin z udziałem laureata, Krzesimira Dębskiego  
i Filharmonii Rybnickiej; XX, jubileuszowa Rybnicka Jesień 
Kabaretowa (Ryjek); w DK w Niedobczycach gala jubile-
uszowa z okazji 70-lecia placówki, gościem piosenkarka 
Ania Wyszkoni; Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego 
organizowane przez DK w Chwałowicach przyjęły imię Jana 
F. Lewandowskiego; XIV Boguszowickie Dni Młodych; 
złota statuetka Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej 
dla Ewy Klonowskiej z Zespołu Szkół nr 3 za prowadze-
nie edukacji filmowej; w DK w Chwałowicach spotkanie  
z Marcinem Kydryńskim, dziennikarzem i podróżnikiem. 

Listopad
• Sesja rady miasta – uchwalenie wysokości lokalnych po-

datków na rok 2016; po kilkuletniej przerwie podatek od 
nieruchomości za grunty pod Zalewem Rybnickim zapłaci 
właściciel elektrowni spółka EDF Polska.

• Pierwsza w kadencji, uroczysta sesja Młodzieżowej Rady 
Miasta Rybnika. 

• Obchody Święta Niepodległości – obok oficjalnej uroczy-
stości gra miejska „Spacer z historią w tle”. 

• W 50. rocznicę listu polskich biskupów do niemieckich w I 
LO odsłonięcie tablicy poświęconej kardynałowi Bolesła-
wowi Kominkowi, autorowi listu i absolwentowi tej szkoły.

• Przejęcie przez miasto od Kompanii Węglowej pozostałych 
budynków na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”.    

• Zakończenie kilku inwestycji drogowych: modernizacji ul. Rudz-
kiej wraz z budową nowego mostu na Nacynie w dzielnicy Wawok 
(tzw. I etap), a także remontu ul. Chabrowej, II etapu przebudowy 

ul. 1 Maja oraz budowy ulic Laurowej i Imbirowej  
w Ochojcu. 
• Zakończenie urządzania klasycystyczne-
go zieleńca wokół budynku sądu rejonowe-
go, czyli rybnickiego zamku. 
• Czwarte urodziny (29.11.) rybnickich 
czworaczków.  
• Ruszyła akcja charytatywna młodzieżowej 
rady miasta „Czapka św. Mikołaja”.   
• Zakończenie rotacyjnego strajku głodo-
wego pielęgniarek z bloku operacyjnego  
w szpitalu wojewódzkim w Orzepowicach. 

• Żużlowy klub, który w rozgrywkach I ligi zajął trzecie 
miejsce przyjął zaproszenie do grona ekstraligowców.

KULTURA: jubileuszowa 30. edycja Silesian Jazz Meetingu 
– wśród wykonawców saksofonista Eric Marienthal i aktor 
Piotr Polk; XI Rybnicka Jesień Chóralna; Dni Cecyliańskie 
– koncert galowy w bazylice św. Antoniego poprowadził 
Bogdan Gola; Wieczór grozy na Ignacym; występ gliwic-
kiej szkoły tańca irlandzkiego Salake z okazji 25. urodzin  
z towarzyszeniem zespołu Carrantuohill i mima Ireneusza 
Krosnego; artystyczny Wieczór z Juliuszem i teatrami 
zorganizowany na terenie dawnego szpitala Juliusza przez 
Forum Obywateli Rybnika. 

Grudzień
• Sesja rady miasta – przyjęcie budżetu na 2016 r.; Ginter 

Zaik (startował z listy PiS) z Golejowa zastąpił w radzie 
wybranego do senatu Wojciecha Piechę.

• Wizyty prezydenta Rybnika w miastach partnerskich:  
w Dorsten i Newtownabbey, gdzie podpisana została nowa 
umowa o współpracy.

• Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie – jarmark 
świąteczny, korowód, mikołajowe ryksze, Mikołaj latający 
na paralotni, kolędowy koncert Krzysztofa Krawczyka  
i inne atrakcje. 

• Otwarcie dziennego domu seniora w Popielowie w ramach 
rządowo-samorządowego programu „Senior–Wigor”. 

• Sygnalizacja świetlna na przebudowanym skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki i Saint Vallier; budowy bulwarów nad Nacyną 
na odcinku od ul. Raciborskiej do Wierzbowej oraz drogi 
łączącej ulicę Prostą z Harcerską i Świerklańską – powstało 
39. rybnickie rondo. 

• Nadkomisarz Krzysztof Skowron zastępcą komendanta 
miejskiego policji w Rybniku

• Rybniczanka podinspektor Aleksandra Nowara rzecz-
nikiem prasowym komendanta wojewódzkiego policji  
w Katowicach.

• Rybniczanin Zbigniew Zyman zwycięzcą konkursu szopek 
w Krakowie w kategorii szopek dużych.

• Po 11 latach rybnicki szpital psychiatryczny opuścił prze-
trzymywany tam wbrew wyrokowi sądowemu mężczyzna; 
sprawę nagłośniły ogólnopolskie media. 

• Bieg Barbórkowy; Piotr Żyto trenerem ekstraligowej 
drużyny żużlowców.

KULTURA: w TZR pierwszy koncert edukacyjny Filhar-
monii Rybnickiej dla dzieci; recital Artura Andrusa; 
balet „Dziadek do orzechów” w wykonaniu artystów  
ze Lwowa; pokonkursowa wystawa XXIII Ogólnopolskie-
go Konkursu Sztuki im. Van Gogha; w bibliotece wystawa 
prac Mariana Bednarka; Sylwestrowa noc oskarowych 
przebojów w TZR.

(r)

Długotrwała susza odsłoniła plaże nad Zalewem Rybnickim

W 2015 roku Rybnikowi przybyło 39 rondo. Powstało u zbiegu ul. Świerklańskiej i Harcerskiej
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Arabeska w Radzionkowie
5 grudnia w Centrum Kultury  

w Radzionkowie odbył się XI Festiwal 
Dziecięcych i Młodzie-
żowych Zespołów Tańca 
Nowoczesnego Arabe-
ska 2015. 

Podczas konkursu zaprezentowały się 
trzy grupy taneczne z Młodzieżowego 
Domu Kultury: Domino (instruktorka 
Ilona Myszka), Mini Figiel (inst. Marze-
na Butyłkin) i Mały Flex (inst. Monika 
Floryszak), które zdobyły tam wyróż-
nienia I stopnia. Najlepszym zespołem  
w kategorii do 10 lat okazał się Mały Flex, 
pokonując 17 zespołów i zdobywając  
I miejsce.

Sumy rozłączne
Członkowie grupy fotograficznej 

M6 – Beata Myśliwiec, Bartek Dziwo-
ki, Piotr Hajduga, Jacek Komorowski 
i Marcin Komorowski pokazali swoje 
prace w MDK-u.

Wystawa pod nazwą „Sumy roz-
łączne” nawiązuje do wcześniejszych 
ekspozycji grupy M6, zrealizowanych  
w 2015 roku. Każda ze zbioru prac może 
być odczytana jako odrębny komunikat, 
ale też kontrapunkt w stosunku do po-
zostałych.                                            (S)

Hanna Pasterny mieszka w Jastrzębiu 
Zdroju, a pracuje w rybnickim Centrum Roz-
woju Inicjatyw Społecznych, czyli popularnym 
CRIS-ie. Od urodzenia jest osobą niewidomą, 
a mimo to podróżuje po wielu krajach i pisze 
książki – ostatnia z nich opowiada o zwiedzaniu 
Polski, Europy i USA. Niepełnosprawność 
nie ogranicza jej aktywności: pokonując ko-
lejne bariery, sama wyrusza w dalekie wojaże, 
poznaje ciekawych ludzi i bardzo zajmująco 
potrafi o tym wszystkim opowiadać. Czy nie 
widząc można cokolwiek zwiedzać? W British 

Museum nie był to żaden problem, ponieważ 
osoba niewidoma może skorzystać z pomocy 
wolontariusza, który indywidualnie ją opro-
wadza po kolekcji niezwykłych zabytków.  
W najnowszej książce nie zabrakło także kolej-
nych historii z niecodziennej przyjaźni Hanny 
Pasterny z profesor Marion Hersh – cierpiącą 
na zespół Aspergera Żydówką, uczoną z Uni-
wersytetu Glasgow (opowieść o tej niezwykłej 
znajomości była tematem naszego artykułu 
„Tandemu w szkocką kratę”). Poza licznymi 
anegdotami spotkanie miało także walor edu-

kacyjny – było dla słuchaczy przypomnieniem, 
że choć żyjemy w tym samym świecie, zupełnie 
inaczej go doświadczamy. — Kiedy jest śnieg, 
muszę wcześniej wyjść na autobus, bo muszę 
jeszcze wkalkulować czas na to, że się zgubię  
i odnajdę. Przysypana śniegiem droga jest po-
zbawiona charakterystycznych punktów, które 
są moimi drogowskazami — tłumaczyła Hanna 
Pasterny. Wiele pytań miały dzieci – jak osoba 
niewidoma korzysta z komputera lub skąd wie, 
że noszona bluzka jest już niemodna? Autorka 
żadnym pytaniem nie była zaskoczona; przy-
znała także, że ukończyła kurs wizażu, a nawet 
prowadziła samochód. Ponadprzeciętna radość 
życia bohaterki wieczoru i realizowanie przez 
nią kolejnych marzeń przypomniały wszystkim, 
że nie ma rzeczy niemożliwych, a największe 
ograniczenia to te, które stwarzamy sobie sami.

(m)

18 i 19 lutego w Klubie Energetyka odbędzie 
się konkurs krajowy 20. Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Artystycznej, organizowanego 
przez Fundację EDF Polska. Finał festiwalu jak 
zawsze w TZR.

W przesłuchaniach wezmą udział wokaliści 
wyłonieni podczas eliminacji regionalnych w Gdań-
sku, Krakowie, Rybniku (31 stycznia), Warszawie, 
Wrocławiu i Zielonej Górze. W tych sześciu mia-
stach miały wystąpić łącznie 233 osoby, najwięcej  
w Warszawie, najmniej w Zielonej Górze; do elimi-
nacji w Rybniku zgłosiło się 39 osób. Wszyscy przy-
gotowali łącznie 466 piosenek. Najlepsza dziesiątka 
dwudniowych przesłuchań w KE awansuje do 
finału konkursu krajowego, jaki zaplanowano na 20 
lutego o g. 17 w Klubie Energetyka (bilety w cenie: 
60 zł). Poprzedzi go minirecital ubiegłorocznej zdo-
bywczyni Grand Prix rybnickiego festiwalu Agaty 

Rożankowskiej z Torunia, a zakończy koncert Edyty 
Bartosiewicz i zespołu Acoustic Trio. W niedzielę 21 
lutego o g. 17 już w Teatrze Ziemi Rybnickiej (bilety: 
60 zł) rozpocznie się koncert laureatów tegorocz-
nej OFPY, a po nim – koncert galowy z udziałem 
„Atramentowej” Stanisławy Celińskiej z gościnnym 
udziałem Katarzyny Nosowskiej, związanej od lat 
z zespołem Hey. Koncerty poprowadzi radiowiec 
Roman Czejarek. Internetowa sprzedaż biletów 
na finał festiwalu w TZR ruszyła w styczniu (www.
eventim.pl), a od 2 lutego „wejściówki” można 
również kupować w sekretariacie Fundacji EDF 
Polska oraz w kasie Teatru Ziemi Rybnickiej.        (S)

Podróże z Hanną Pasterny
Gościem pierwszego w tym roku spotkania autorskiego w rybnickiej bibliotece 

była Hanna Pasterny – podróżniczka, tłumaczka, wolontariuszka i pisarka, autorka 
wydanej niedawno książki „Moje podróże w ciemno”.

Jubileuszowa 
OFPA

Kolędowanie 
z gwiazdą

W kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Boguszowicach Starych 
odbył się koncert laureatów 11. szkol-
nego konkursu kolęd Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6 w tej dzielnicy. 

Jego gwiazdą była pochodząca z Bo-
guszowic Katarzyna Oleś-Blacha, solistka Opery 
Krakowskiej, która zaprezentowała kilka kolęd, 
a także utwory sakralne oraz arie operowe, po-
kazując skalę możliwości swojego wspaniałego 
głosu (sopran koloraturowy). Obok niej na 
kościelnej scence w kolędowo-pastorałkowym 
repertuarze wystąpili jej potencjalni następcy, 
nagrodzeni i wyróżnieni w szkolnym konkursie. 
Jurorzy przyznali dwie nagrody specjalne dla 
wykonawców, którym towarzyszyły instrumenty 

muzyczne: w kategorii klas I-III na wiolonczeli 
akompaniował sobie Leon Strzelecki, a w kat. 
klas IV-VI Antoninie i Franciszkowi Liszkom 
na akordeonie przygrywał starszy brat Maciek. 
W kat. dzieci młodszych I miejsce przyznano 
Hannie Kwiendacz, a wśród dzieci starszych 
zwyciężyli ex aequo – Laura Kapuścińska i duet 
Karol Seman i Maksymilian Fojcik. W sumie do 
konkursu zgłosiło się ponad 70 dzieci.

(r) 

Laureaci konkursu wspólnie z gwiazdą – Katarzyną Oleś-Blachą
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informator

ŚRODA
03.02

• 17.00 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: spotkanie 
autorskie z Witem Szostakiem 
i promocja jego książki „Sto dni 
bez słońca”.

• 19.00 – Herbaciarnia Małpa: 
Środowe Jam Session.

CZWARTEK
4.02

• 17.00 – Muzeum: otwarcie wy-
stawy „Dziadek z Wehrmach-
tu” (ekspozycja pamiątek ro-
dzinnych, zdjęć, dokumentów 
i relacji osób z Górnego Śląska, 
Pomorza, Warmii i Mazur, któ-
re podczas II wojny światowej 
służyły w armii niemieckiej).

PIĄTEK
05.02.

• 18.00 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: wernisaż 
wystawy prac Karoliny Kułakow-
skiej „Przestrzenie pór roku”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:  
„Pomsta”, czyli śląski spektakl 
muzyczny na podstawie „Ze-
msty” Aleksandra Fredry.

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: XVI Kon-
frontacje Non Stop Music (zespo-
ły: Whatever Rybnik i Grawitacja).

• 20.00 – Herbaciarnia Małpa: 
koncert Kuby Blokesza.

 

SOBOTA
6.02.

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Mistrzostwa województwa ślą-
skiego w tańcu freestyle (szcze-
góły: www.viverso.com.pl).

• 18.00 – Fundacja EDF Polska: 
30-stka GrubSona (urodzino-
wy koncert GrubSona i jego 
gości).

NIEDZIELA
7.02.

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: IV 
Ogólnopolski festiwal tańca 
Viverso 2016.

PONIEDZIAŁEK
8.02,

• 17.00 – Muzeum: wernisaż 
wystawy autografów znanych 
postaci z regionu (spotkanie z 
autorami ekspozycji „Dla lepszej 
wiary ręką naszą podpisaw-
szy...”, na której znajdą się auto-
grafy znanych postaci z zasobów 
Archiwum Państwowego w 
Katowicach).

WTOREK
09.02.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
spektakl komediowo-kryminalny 
„Pół na pół” (występują: Piotr 
Polk i Piotr Szwedes).

ŚRODA
10.02

• 11.00 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: wykład 
dr. Jacka Kurka pt. „Stan duszy, 
czyli o krajobrazie romantyków”.

CZWARTEK
11.02.

• 19.00 – Herbaciarnia Małpa: wer-
nisaż wystawy rysunków Sabiny 
Klajsek pt. „Kruki”.

 

PIĄTEK
12.02.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
premiera spektaklu „Zimowa 
opowieść” w wykonaniu teatru 
dziecięcego Guziczek.

• 18.00 – Zabytkowa Kopalnia 

„Ignacy”: koncert „Viva fla-
menco” (wystąpią gitarzysta 
flamenco Michał Czachow-
ski z muzykami, a zatańczy 
Anna Patkiewicz).

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: XVII 
Konfrontacje Non Stop Music 
(zespoły: Hornets’ Cage i Bye 
The Way). 

• 20.00 – Klub VIP: Premiera albu-
mu rapera Słonia „Brain Dead 
Familia” .

SOBOTA
13.02.

• 8.00 – Deptak (ul. Sobieskie-
go i Powstańców): pchli targ, 
giełda staroci i rękodzieła 
oraz kiermasz używanych 
książek.

• 22.00 – Sub-Club: wystąpią: 
Fifti & Raskal, Protest, Xc-Hash, 
Young b.

NIEDZIELA
14.02,

• 12.00 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: XV Vinyl 
Swap (giełda płyt winylowych, 
kompaktowych, kaset, nut, 
książek o tematyce muzycznej 
oraz nowego i używanego 
sprzętu grającego).

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Retransmisja baletu „Giselle” 
z udziałem tancerzy Teatru 
Bolszoj z Moskwy (sala wido-
wiskowa). 

• 17.00 – Dom Kultury w Nie-
dobczycach: spektakl kome-
diowy „Związek otwarty” 
w wykonaniu wrocławskiego 
teatru A+A.

PONIEDZIAŁEK
15.02,

• 19.00 – Bazylika św. Antoniego: 
Rybnicki wieczór chwały (cykl 
spotkań modlitewnych z muzyką 
na żywo).

WTOREK
16.02.

• 19.00 – Dom Kultury w Boguszo-
wicach: koncert zespołu Świe-
tliki z okazji 20-lecia wydania 
pierwszego albumu grupy.

ŚRODA
17.02.

• 17.00 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: Dyskusyjny 
Klub Książki: „Uległość” Michela 
Houellebecqa.

• 19.00 – Herbaciarnia Małpa: 
Środowe Jam Session.

CZWARTEK
18.02.

• od 12.00-15.00  – Klub Energety-
ka Fundacji EDF Polska: konkurs 
krajowy 20. OFPA 2016 (wy-
stąpią reprezentanci regionów 
wytypowani podczas eliminacji 
regionalnych w Gdańsku, Kra-
kowie, Rybniku, Warszawie, 
Wrocławiu i Zielonej Górze).

• 16.30 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: spotkanie 
z Bartoszem i Jakubem Danow-
skimi na temat wirtualnego 
świata gry Minecraft, wzboga-
cone warsztatami dla  dzieci i 
rodziców.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwa-
łowicach: Podróże w nieznane 
– „Rybnickim travelbusem po 
USA”.

PIĄTEK
19.02.

• od 12.00-15.00 – Klub Energety-
ka Fundacji EDF Polska: konkurs 
krajowy 20. OFPA 2016 (wy-
stąpią reprezentanci regionów 
wytypowani podczas eliminacji 
regionalnych w Gdańsku, Kra-
kowie, Rybniku, Warszawie, 
Wrocławiu i Zielonej Górze).
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PLACÓWKI KULTURY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, plac Teatralny 1, tel. 32 42 

22 132; (www.rck.rybnik.pl); 
• Dom Kultury w Chwałowicach, ul. 1 Maja 91B, tel. 32 

4216 222 (www.dkchwalowice.pl); 
• Dom Kultury w Boguszowicach, Pl. Pokoju 1, tel. 32 

42 52 016; (www.dkboguszowice.pl); 
• Dom Kultury w Niedobczycach, ul. Barbary 23, tel. 32 

43 31 065; (www.dkniedobczyce.pl); 

• Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu, ul. I. Mo-
ścickiego 15, tel. 32 42 13 755; (www.dkniewiadom.eu);

• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, ul. Mościckiego 3
• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423; (www.

muzeum.rybnik.pl); 
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sza-

franka 7, tel. 32 422 35 41  (www.biblioteka.rybnik.pl)
• Biblioteka, filia nr 2, Maroko-Nowiny, ul. Zebrzydo-

wicka 30, tel. 32 422 53 17. 
• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Broniewskiego 23, tel. 

32 422 40 88.

LOKALE I KLUBY:
• Klub Energetyka Fundacji EDF Polska, ul. Podmiejska 

1, (tel. 739 11 74). 
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 864
• Klub pod Teatrem, Plac Teatralny 1
• Herbaciarnia Małpa, ul. Kościuszki 62/1  
• Klub VIP, ul. Rynek 5
• Sub-Club, ul. Piłsudskiego 4
• Pub Geszynk, Plac Wolności 1a 

Kulturalne adresy

imprezy
cotygodniowe

wystawy

• 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
wernisaż wystawy malarstwa i 
rysunku Grażyny Zarzeckiej. 

• 20.00 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: CKA „Bez 
Prądu” – koncert Roberta Cze-
cha i Piotra Wojaczka, czyli 
jazzowe połączenie kontrabasu 
z fortepianem.

SOBOTA
20.02.

• 17.00 – Klub Energetyka Fundacji 
EDF Polska: 20. OFPA – finał kon-
kursu krajowego oraz minirecital 
ubiegłorocznej laureatki Agaty 
Rożankowskiej i koncert Edyty 
Bartosiewicz i Acoustic Trio.  

NIEDZIELA
21.02

• 15.00 i 17.30 – Dom Kultury 
w Boguszowicach: Bajkowa 
Niedziela – spektakl „Jak wojak 
Józef diobła Bogusza przepę-
dził” w wykonaniu Teatru lalek 
Marka Żyły.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
20. OFPA – koncert laureatów 
oraz koncert pt. „Atramentowa”  
Stanisławy Celińskiej z zespołem, 
gościnnie: Katarzyna Nosowska.

• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia 
„Ignacy”: „Mój Ignacy, mój Nie-
wiadom…” – wystawa fotografii 
i pamiątek związanych z kopalnią 
Ignacy i Niewiadomiem.

PONIEDZIAŁEK
22.02.

• 17.30 – Pub Geszynk: Śląski kącik 
literacki – spotkanie z autorami 
kryminałów pisanych po śląsku: 
Marcinem Melonem („Komisorz 
Hanusik”) i Marcinem Szewczy-
kiem („Silesia Noir’”).

25.02,
czwartek

• 16.00 – Biblioteka, filia nr 2: 
Dyskusyjny Klub Książki – 
„Beksińscy. Portret podwójny” 
Magdaleny Grzebałkowskiej.

PIĄTEK
26.02

• 20.00 – Klub VIP: zagrają DJ 
Mellow i DJ Scanty.

• 20.00 – Herbaciarnia Małpa: kon-
cert Gypsy and the Acid Queen.

• 20.00 – Klub pod Teatrem: kon-
cert zespołu Trans Sfer.

SOBOTA
27.02.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Koncert Kingi Głyk.

PONIEDZIAŁEK
29.02.  

• 17.00 – Młodzieżowy Dom Kultu-
ry: wernisaż wystawy „Kameleon 
come back”pracowni plastycznej 
Kameleon.

Poniedziałki
• 10.30 – Klub Energetyka Fundacji 

EDF Polska: projekt ,,Pomagam 
sobie i innym – razem jest nam 
po drodze” (cykliczne zajęcia pla-
styczno-teatralne dla seniorów).  

• 19.00 – seanse Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Ekran” w TZR: 
„Zupełnie Nowy Testament” (1 
lutego), „Syn Szawła” (8 lutego), 
„Moja miłość” (15 lutego), „45 
lat” (22 lutego), „Stare grzechy 
mają długie cienie” (29 lutego).

Środy
• 17.00 – Industrialne Centrum 

Kultury w Niewiadomiu: Czas na 
kino – seanse dla dzieci.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwało-
wicach: Plejada Dobrych Filmów 
– seanse z cyklu „Najnowsze 
filmy Romana Polańskiego”.

• 20.00 – Kulturalny Club: Wieczo-
ry z salsą (cotygodniowa nauka 
salsy w stopniu podstawowym  
i pokazy tańca).

Czwartki
• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session 

– noc z muzyką na żywo (cotygo-
dniowe spotkania sympatyków 
muzyki - blues, jazz i rock).

• 10.30 – Klub Energetyka Fundacji 
EDF Polska: projekt ,,Pomagam 
sobie i innym – razem jest nam 
po drodze” (cykliczne zajęcia 
plastyczno-teatralne dla senio-
rów).

e Teatr Ziemi Rybnickiej: Gale-
ria Sztuki: „Między ostrzem 
a obuchem” wystawa prac 
Andrzeja Obuchowicza i Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy „Cogito Noster” (do 15 
lutego) * Malarstwo i rysunki 
Grażyny Zarzeckiej (od 19 lu-
tego do 15 marca) * Galeria 
Oblicza – wystawa fotografii 
Mariana Miełka pt. „Czarne 
wspomnienia” (do 21 lutego). 

e Muzeum: Wystawa „Dziadek 
z Wehrmachtu” (ekspozycja 
pamiątek, zdjęć, dokumen-
tów osób z Górnego Śląska, 
Pomorza, Warmii i Mazur, 
które podczas drugiej wojny 
światowej służyły w armii 
niemieckiej, od 4 lutego do 25 
marca) * Wystawa autografów 

„Dla lepszej wiary ręką naszą 
podpisawszy...” z zasobów 
Archiwum Państwowego w 
Katowicach od 8 lutego do 25 
marca).

e Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna: wystawa 
prac malarstwa i tkanin „Prze-
strzenie pór roku” Karoliny 
Kułakowskiej (od 5 lutego do 
31 marca).

e Biblioteka, filia nr 4 w Paru-
szowcu-Piaskach: wystawa 
„Czytamy fotografię” Małgo-
rzaty Rduch z klubu fotogra-
ficznego Format (do 29 lutego).

e Biblioteka, filia nr 8 na Smol-
nej: „Moje ze światem wa-
dzenie” – wystawa plakatu 
Wojciecha Osuchowskiego (do 
29 lutego).

e Dom Kultury w Chwałowi-
cach: Wystawy malarstwa 
Marii Budnej-Malczewskiej 
oraz fotografii Kary Rokity  
i zdjęć nadesłanych na konkurs 
„Koncert” (do 29 lutego).

e Dom Kultury w Niedobczy-
cach: wystawa prac koła pla-
stycznego „Pędzlaki”  (do 29 
lutego).

e Industrialne Centrum Kultury 
(dawny dom kultury): wysta-
wa fotografii Mirosława Mizery 
„Piękna Helena” (od 17 lutego 
do 18 marca).

e Zabytkowa Kopalnia „Igna-
cy”: wystawa wspomnienio-
wa „Mój Ignacy, mój Niewia-
dom…” (od 21 lutego do 31 
marca).

e Galeria w autobusach (m.in. 
linii: 8, 10, 14, 15, 16, 22, 26, 
43, 46, 51, 52): na monitorach 
wyświetlane będą fotografie 
Mateusza Świstaka (mongol-
skie stepy) oraz Sebastiana 
Pańczyszyna (transport oczami 
pasjonata).
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22 lutego
PONIEDZIAŁEK

20 lutego
SOBOTA

21 lutego
NIEDZIELA

26 lutego
PIĄTEK

25 lutego
CZWARTEK

29 lutego
PONIEDZIAŁEK

27 lutego
SOBOTA



 

Obiad na czytnik
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Niewiadomiu 

zamontowano wideodomofon, a w szkolnej stołówce 
specjalny czytnik. Wideodomofon obok monitoringu 
wizyjnego ma podnieść poziom bezpieczeństwa uczniów  

w szkole. Jednak największe zainteresowanie dzieci wzbudził 
czytnik kontroli obiadów w stołówce. Urządzenie służy do 
szybkiego rejestrowania wydanych obiadów. Wykorzystuje 
ono karty zbliżeniowe i komputer z ekranem dotykowym 
oraz podłączonym czytnikiem zbliżeniowym. Uczniowie 
korzystający ze szkolnych obiadów z chęcią „odbijają” karty 
przy czytniku, rejestrując w ten sposób zjedzony posiłek. 

Dla braci mniejszych
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ochojcu 

zorganizowano akcję „Pomagamy zwierzętom ze schro-
niska”. Uczniowie zebrali 131 kg karmy mokrej i suchej 

dla psów i kotów, ale też kilka misek i legowisk, smycze, 
kaganiec i kolczatkę oraz około 4 kg żwirku do kocich kuwet. 
Wszystkie dary zostały przekazane podopiecznym rybnickiego 
schroniska 11 grudnia.

Świątecznie w Powstańcach
W Zespole Szkół nr 1 tradycyjnie już odbyła się mię-

dzynarodowa wigilijka. Uczniowie klas gimnazjalnych  
i językowych popularnych „Powstańców” przygotowali 
specjały świąteczne z Meksyku, Japonii, USA, Szwajcarii 
czy Indii. Uczestnicy spróbowali wszystkich potraw, zoba-
czyli narodowe stroje i poznali świąteczne zwyczaje danych 
państw, ale też kolędowali wspólnie z chórzystami Bel Canto. 
Warto dodać, że tuż przed świętami społeczność ZS nr 1 
spotkała się też w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie uczniowie 
pokazali spektakl pt. „Opowieść wigilijna” (reżyseria: ks. Woj-
ciech Samuel, scenografia i stroje: Izabela Karwot). Odbył się 
też koncert kolęd w wykonaniu szkolnego chóru Bel Canto, 
pod dyrekcją Lidii Blazel-Marszolik, a gościem specjalnym był 
absolwent I LO w Rybniku ks. abp Damian Zimoń.

Stroiki w Niewiadomiu
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w 

Niewiadomiu pokazali spektakl świąteczny w Zabytkowej 
Kopalni Ignacy. W przedstawieniu wzięli udział mieszkań-

cy. Oprócz przedstawienia, w ramach realizowanego w pla-
cówce projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość”, w szkole 
zorganizowano też warsztaty tworzenia ozdób świątecznych. 
Pod okiem Katarzyny Zaczek i Darii Smołki powstały stroiki 
i dekoracje. W szkole wystawiono też jasełka i kolędowano. 

Zdrowie na talerzu
Gimnazjum z Oddziałami integracyjnymi nr 7  

w Boguszowicach Starych ubiega się o certyfikat szkoły 
promującej zdrowie. Stąd też w placówce odbyły się 
warsztaty poświęcone zdrowemu odżywianiu się. 10 
grudnia poprowadziła je dietetyczka Agnieszka Kula-
Michalik. Uczniowie poznali nie tylko piramidę zdrowego 
żywienia i choroby typu bulimia i anoreksja, ale też sami 
przygotowali zdrowe przekąski na drugie śniadanie, m.in. 
sałatkę owocową z kaszą jaglaną, tortille z warzywami, czy 
kanapki z pasztetem z ciecierzycy. Na zakończenie odbyła się 
degustacja wszystkich potraw. 

Po śląsku na Nowinach
W rybnickiej „Jedenastce” odbyły się tradycyjne Dni 

Śląskie. Uczniowie SP nr 11 wzięli udział w zajęciach na temat 
gwary, śląskich tradycji i zwyczajów. W szkolnej Izbie Śląskiej 
wysłuchali opowiadań nauczycieli i obejrzeli zgromadzone 
tam rekwizyty oraz przypomnieli sobie sylwetkę patrona 
placówki Maksymiliana Basisty. W szkole zorganizowano też 
turniej wiedzy o Śląsku i festiwal piosenki śląskiej. Wystąpił 
również zespół Przygoda.

  
Prawie jak na grubie
2 grudnia uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego nr 14 w Popielowie uczestniczyli w wycieczce 
do sztolni, czyli górniczego wyrobiska ćwiczebnego  
w Chwałowicach. Wyjazd zorganizowano z okazji Barbórki, 
a dzieci przemierzyły chodnik sztolni i poznały specyfikę 

pracy górników. Uczniowie odwiedzili też stację ratownictwa 
górniczego, gdzie dowiedzieli się o niebezpiecznych akcjach 
górników-ratowników.

Na Łotwie przy stole 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych realizuje 

projekt „Nakrywanie europejskiego stołu” w ramach 
programu Erasmus Plus KA2. Oprócz Polski biorą w nim 
udział partnerzy z Łotwy, Portugalii, Włoch i Turcji. Pro-
jekt będzie trwał do 2017 roku, a rozpoczął się od wizyty 
dyrekcji i nauczycieli „Ekonomika” na Łotwie. Mała ona 
na celu wzajemne poznanie się poszczególnych zespołów 
projektowych szkół partnerskich, omówienie zaplanowanych 
zadań i ustalenie zasad współpracy pomiędzy placówkami. 
Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu w Portugalii.

Boisko na „Mikołajki”
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybnickiej 

Kuźni, dzięki miejskim funduszom wyremontowano 
boisko szkolne. Dzieci mogą już korzystać z tartanowej 
nawierzchni. Zainstalowano też słupki do siatkówki, siatki 
ochronne i piłkochwyt oraz wyznaczono linie umożliwiające 
przeprowadzenie profesjonalnych meczów koszykówki  
i siatkówki. Pierwszy „mikołajkowy” mecz koszykówki odbył 
się tam 10 grudnia. Warto dodać, że w ostatnim czasie prze-

prowadzono również termomodernizację szkoły i odnowiono 
jej elewację, wymieniono instalację wodnokanalizacyjną  
i centralnego ogrzewania, a budynek przedszkola wyposażo-
no w instalację solarną do podgrzewania wody. 

Nie tylko o sporcie
18 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 

spotkali się z absolwentem tej placówki, dziennikarzem 
sportowym i pisarzem Wojciechem Zawiołą. Gość opowia-
dał o dziennikarstwie i współpracy z hokeistą Mariuszem Czer-
kawskim i piłkarzem Robertem Lewandowskim, bohaterami 
jego książek. Zaprezentował też swoją najnowszą publikację 
pt. „Szukaj mnie”, która podobnie, jak jego wcześniejsza 
książka „Jest takie miejsce” nie dotyczy sportu. To powieść 
o młodym mężczyźnie, który znajduje dziennik i postanawia 
odnaleźć jego autora, by poznać zakończenie opisanych  
w nim losów. Spotkanie z uczniami zorganizowała Mariola 
Gwózdź, a poprowadziła inna nauczycielka tej placówki – 
Katarzyna Kołek. 

W Dubaju? Nie, w Boguszowicach
W Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach Beata i Karol 

Poremscy opowiedzieli uczniom o Dubaju. Gimnazjaliści 
poznali geografię Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
znaczenie godła i flagi oraz ciekawostki dotyczące strojów, 
obyczajów, czy surowego systemu karnego. Sporą część 
spotkania poświęcono samemu Dubajowi, który słynie z wielu 
rekordów (m.in. z najwyższego budynku na świecie – Burdż 
Chalifa – 829 m). Poremski, handlowiec w dużej polskiej 
firmie, podkreślał wagę języków i edukacji w poznawaniu 
świata. — Mam nadzieję, że takich spotkań będzie więcej  
i będą tak samo ciekawe — podsumowała spotkanie uczen-
nica Anita Zaklukiewicz, a jego organizatorkami były nauczy-
cielki Małgorzata Chmielewska i Liliana Babilas.
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Wf z klasą
W tym roku szkolnym Gimnazjum nr 10 w Ligocie-

Ligockiej Kuźni przystąpiło do trzeciej edycji programu 
WF z klasą. Jego celem jest zwiększenie aktywności dzieci 
i młodzieży oraz zainspirowanie nauczycieli wychowania 
fizycznego do prowadzenia bardziej atrakcyjnych lekcji. W G 
nr 10 przeprowadzono już m. in. mecze nauczyciele kontra 
uczniowie, lekcje z instruktorką tańca, a nawet WF z elemen-
tami matematyki, czy języka angielskiego. Koordynatorem 
programu jest nauczycielka Joanna Ulman-Szłapka. 

Urszulanki z sercem
Tylko w pierwszym półroczu tego roku szkolnego w 

Zespole Szkół Urszulańskich przeprowadzono kilka zbiórek 
dla osób potrzebujących. Za pośrednictwem braci Bonifra-
trów młodzi ludzie przekazali materiały opatrunkowe i odzież 

dla mieszkańców Ukrainy. Zabrali też 62 paczki pieluch dla 
dzieci ze Śląskiego Hospicjum w Tychach oraz zabawki, książki, 
artykuły szkolne i słodycze dla ubogich dzieci z Rybnika, a także 
ciepłą odzież dla rybnickich bezdomnych. Szkoła wzięła też 
udział w akcjach: Szlachetna Paczka i Góra Grosza, a zebrane 
ze sprzedaży własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych 
i ozdób bożonarodzeniowych ponad 3 tys. zł, przekazano na 
leczenie i rehabilitację jednego z wcześniaków. Uczniowie 
zbierają też plastikowe zakrętki dla chorującego Tymoteusza, 
telefony komórkowe dla Fundacji Świętego Mikołaja oraz 
znaczki pocztowe dla Ojców Werbistów z myślą o misjach.

Zdrowo i Mikołajkowo…
… pod takim hasłem w Gimnazjum nr 5 w Boguszo-

wicach Osiedlu odbył się konkurs związany ze zdrowym 
odżywianiem się. Uczniowie przygotowali energetyczne 
śniadania i upiekli zdrowe ciasteczka pod okiem dietetyczki 
Magdaleny Kuli-Michalik. Młodzież wykonała również plakat 
promujący zdrowe odżywianie, a kilka dni później mamy 
uczniów upiekły świąteczne ciasteczka na jarmark bożonaro-
dzeniowy. Na dwa dni przed Wigilią uczniowie i pracownicy 
szkoły kolędowali wspólnie z Piotrem Tłustochowiczem. 

Bełek kontra Niołek
21 grudnia Grupa Teatralna Nieposkromieni z Gimna-

zjum nr 3 w Chwałowicach przygotowała kolejne jaseł-
kowe przedstawienie. Społeczność szkoły, jej absolwenci 
i zaproszeni goście tym razem byli świadkami przemiany  
i nawrócenia diabełka Bełka, który dzięki wsparciu, cierpli-
wości i dobroci aniołka Niołka wyrzekł się zła, „zrzucił” rogi 
i wybrał drogę prowadzącą wprost ku nowonarodzonemu 
Jezusowi. Jak co roku jasełkowy spektakl przygotowała 
anglistka Ewy Tyl, która jest też autorką scenariusza. Wśród 
widzów oprócz uczniów i nauczycieli był też wiceprzewod-
niczący rady miasta Andrzej Wojaczek oraz dyrektorzy chwa-
łowickich placówek oświatowych: Grażyna Szarpak-Jondro, 
Joanna Cichecka i Artur Mielczarek. 

Z lampką
Paweł Buchalik i Wojciech Honisz z Zespołu Szkół Tech-

nicznych znaleźli się w finale Olimpiady Wiedzy Górniczej 
„O Złotą Lampkę”. To szóste takie osiągnięcie uczniów 
popularnego „Tygla”. 12 stycznia w Powiatowym Zespole 
Szkół w Bieruniu odbyły się eliminacje do finału VI Olimpia-
dy Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Rywalizowało 15 
dwuosobowych zespołów ze szkół kształcących w zawodzie 
technik górnictwa podziemnego. Do finału zakwalifikowało 
się 6 duetów z największą liczbą punktów, w tym również 
uczniowie ZST, którzy już są zwolnieni z etapu pisemnego 
egzaminu zawodowego. 

Ekspresem przez szkoły 
Maciej Aleksandrowicz z Zespołu Szkół Technicznych  

i Dawid Holona z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
otrzymali stypendium Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Ubiegało się o nie 12 osób z regionu * Uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych awansowali do finału kon-
kursu „Poznaj swoje prawa w pracy” – w etapie regionalnym 
Monika Kulczycka zdobyła I miejsce, a Bartek Barszcz – III * 
Zainspirowani pomysłem nauczycielki Katarzyny Zwierzyń-
skiej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 na Nowinach 
świętowali urodziny Króla Juliana, animowanego lemura  
z filmu „Madagaskar” * Uczniowie z „Budowlanki” napisali 
225 listów w czasie grudniowego maratonu pisania listów, 
akcji zorganizowanej pod patronatem Amnesty International 
* Szkoła Podstawowa nr 16 w Boguszowicach Starych zor-
ganizowała Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Eu-
ropejskiej „Podróż do Niemiec i Austrii” * Martyna Kostrzewska 
z Gimnazjum nr 5 w Boguszowicach (opiekunki: Beata Suda i 
Grażyna Mieszkowska) zajęła II miejsce w I Regionalnym Kon-
kursie Kolędy Niemieckojęzycznej w Gliwicach * Na tym samym 
konkursie wyróżnienie otrzymał zespół wokalny ze SP nr 21 
(Wiktoria Zaremba, Wiktoria Kupczyk, Emilia Musioł i Magda 
Ratajczyk) * Zaśpiewali „Świętą Panienkę”, „Mizerną cichą” 
i „Pasterze mili” i zajęli drugie miejsce w XX Wojewódzkim 
Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach. Mowa o chórzystach 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Wielopolu i Gimna-
zjum nr 1, którzy tworzą zespół Andante prowadzony przez 
Helenę Zaik * Ex aequo drugie miejsce zajął w Żorach chór Bel 
Canto z I LO pod dyrekcją Lidii Blazel-Marszolik *

Przedszkolak
 potrafi

Piernikowe święta
W Przedszkolu nr 47 w Ochojcu po raz czwarty zorganizo-

wano konkurs na najpiękniejszy świąteczny piernik. Powstały 
pierniki m.in. w kształcie choinek, bałwanków, chatki, a nawet 
piernikowy zaprzęg św. Mikołaja. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody, a piernikowe wyroby zaprezentowano na szkolnym 
kiermaszu świątecznym. 

Mali czytelnicy
W ramach projektu edukacyjnego „Książka moim 

przyjacielem” 10 grudnia dzieci z Przedszkola nr 20  
w Boguszowicach Osiedlu zostały pasowane na czy-
telników tamtejszej biblioteki. Najpierw każde dziecko 
opowiedziało, jak należy dbać o książki i zachowywać się w 
bibliotece. Potem odbyło się pasowanie na czytelników, które 
poprowadziły bibliotekarki. Warto dodać, że przedszkolaki 

spotkały się też z Kazimierą Drewniok, która w boguszowickiej 
Skarbnicy opowiedziała im o śląskich tradycjach związanych 
z Barbórką i Bożym Narodzeniem, a w ramach akcji „Taką 
tradycję mamy, że kartki na Boże Narodzenie wysyłamy” 18 
grudnia dzieci wybrały się na pocztę, gdzie poznały drogę, 
jaką musi pokonać korespondencja od nadawcy do odbiorcy. 

Kartki w konkursie
W Przedszkolu nr 20 w Boguszowicach podsumowano 

ogólnopolski konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową. 
Nadesłano 262 prace z całej Polski, a jurorki – Grażyna Paś, Grażyna 
Kupczyk, Maria Stachowicz-Polak i Bernadeta Krupa przyznały pierw-
sze miejsce Karolowi Pelczarowi z miejscowości Pogwizdów Nowy. 
Wśród wyróżnionych byli też reprezentanci naszego miasta: Zuzanna 
Tomecka (opiekun: Katarzyna Celary), Lena Szlachta (op. Natalia 
Kominek), Mikołaj Wywiał (op. Karina Dąbrowska), Milena Warnajtys 
(op. Agnieszka Chudzik) i Laura Smołka (op. Barbara Chłodek).

Jasełkowo
— Zapach choinki i świeżo upieczonego ciasta, melodia 

kolęd, oczekiwanie na prezenty i puste miejsce, które ma na 
kogoś czekać – to prawdziwy wymiar świąt — mówiła Bożena 
Stafarczyk, dyrektor Przedszkola  nr 4 z Ligoty Ligockiej Kuźni do 
uczestników jasełek. Świąteczne przedstawienia odbyły się też  

w wielu innych placówkach. Jasełka przedszkolaków z Ligoty trady-
cyjnie już odbyły się na scenie Klubu Kultury „Harcówka”. Warto dodać, 
że rodzice i opiekunowie dzieci wzięli też udział w akcji charytatywnej 
pod hasłem „Podziel się sercem”, a zorganizowanej na rzecz Domu 
Dziecka w Rybniku. Zebrano sporo artykułów spożywczych, zabawek i 
środków czystości. Jasełka przygotowały też dzieci z Przedszkola nr 20 
w Boguszowicach, a ich rodzice zaangażowali się w budowę stajenki.

Anielska orkiestra
Przedszkole nr 15 w Boguszowicach Osiedlu uczestniczy 

w unijnym projekcie eTwinning „Boże Narodzenie w naszym 
przedszkolu”, dzieląc się tradycjami świątecznymi z innymi 
państwami Europy. W ramach Klubu Twórczego Rodzica mamy 
przedszkolaków wykonały kartki świąteczne i wspólnie z dziećmi 
upiekły ciasteczka, a maluchy zaangażowały się w stworzenie 
ozdób świątecznych, którymi udekorowały choinkę. Przygotowały 
też występ pt. „Anielska orkiestra”, a utalentowani muzycznie ro-
dzice zagrali na organach, puzonie i saksofonie. Odbył się również 
konkurs kolęd i świątecznych wypieków. Dyrektor Renata Jurczyk 
złożyła rodzicom i dzieciom świąteczne życzenia, a w styczniu 
przedszkole odwiedzili kolędnicy z Gimnazjum nr 5.                 (S)
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Kacper i Baltazar przybyli z Orzepowic, 
Melchior miał najbliżej, bo mieszka w 
Chwałęcicach, a to właśnie tam 6 stycznia 
przeszedł drugi orszak Trzech Króli. 
Oprócz głównych bohaterów, w których 
wcielili się rybniczanie Sebastian, Marcin 
i Paweł, wzięło w nim udział kilkuset 
mieszkańców.

— „A ty Betlejem nie jesteś zgoła najlichsze 
spośród głównych miast Judy”. Parafrazując te 
słowa można dziś powiedzieć: „A ty chwałęcic-
kie Betlejem nie jesteś zgoła najlichsze spośród 
wszystkich rybnickich dzielnic, skoro przybyły 
tutaj takie tłumy” — mówił ks. Grzegorz Jagieł, 
organizator orszaku, w którym oprócz miesz-
kańców i orkiestry szedł również prezydent 
Piotr Kuczera i radny Jerzy Lazar, obaj w 
królewskich szatach. Trasa wiodła ulicą Czecha 
pod kościół parafialny, a orszak prowadzili 
Trzej Królowie na koniach. Dla jednego z nich 
był to debiut w roli mędrca ze Wschodu. — Cie-
szę się, że dałem się namówić Marcinowi, który 

21 grudnia w domu przyjęć Iwona odbyło 
się spotkanie opłatkowe Rady Dzielnicy 
Radziejów z seniorami. Uczestniczyły w nim 
43 osoby, a tym których zabrakło dostarczono 
paczki świąteczne. Biesiadnikom czas umiliła 
młodzież z Gimnazjum nr 13, która przygotowała 
przedstawienie jasełkowe. — Spotkania 
opłatkowe odbywające się regularnie od 2006 roku 
są doskonałą okazją do bycia razem, ale również 
do powspominania „starych, dobrych czasów”. 
Uczestnicy przyznają, że taka okazja nie zdarza 
się zbyt często, szczególnie w tak dużym gronie — 
podsumowuje Jerzy Wasilewski, przewodniczący 
Rady Dzielnicy Radziejów. 

10 grudnia Rada Dzielnicy Paruszowiec-
Piaski zaprosiła seniorów powyżej 75. roku życia 
do udziału w tradycyjnym świątecznym spotka-
niu. Uczestnicy połamali się opłatkiem, złożyli so-
bie życzenia świąteczno-noworoczne i kolędowali 
oraz zjedli przygotowany przez restaurację hotelu 
Politański świąteczny poczęstunek. Modlitwę 
odprawił proboszcz Rudolf Gniździa, a spotka-
nie poprowadził radny Andrzej Oświecimski. 
Tradycyjnie już rada dzielnicy przygotowała dla 
seniorów paczki świąteczne, które jak co roku 

Teatr Ziemi Rybnickiej
Niezwykle interesująco zapowiadają się ferie w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej. Już na piątek, 12 lutego (g. 18) zaplanowano tu pre-
mierę spektaklu „Zimowa opowieść” w wykonaniu działającego w 
placówce teatru dziecięcego „Guziczek”. Na młodych miłośników 
sztuki teatralnej czekają też kolejne przedstawienia: „Awanturka z 
leśnego podwórka” (16 lutego – g. 11), „Śnieżka i pięciu krasno-
ludków” (18 lutego – g. 17) oraz „Baballoon” (25 lutego – g. 11). 
Będą też ciekawe i różnorodne warsztaty: teatralno-lalkowe dla 
dzieci od 6. do 9. roku życia (23-25 lutego, g. 9-12), plastyczne 
(26 lutego – g. 9), podczas których dzieci w wieku 6-12 lat po-
znają warsztat malarza sztalugowego, a także tańca irlandzkiego 
(15-19 lutego) dla dzieci od 6 do 10 lat (od g. 9) oraz dla dzieci i 
młodzieży powyżej 11. roku życia (od g. 11). Zapisy na warsztaty 
pod numerami tel. 32 433 27 24 i 32 422 88 75. Zaplanowano 
też projekcje czterech filmów: „Sekrety morza” (17 lutego, g. 11 
i 17), „Mały książę” (19 lutego, g. 11 i 17), „Czarnoksiężnik z Oz” 
(24 lutego, g. 11 i 17) oraz „Bella i Sebastian 2” (26 lutego, g. 11). 
Z kolei podczas spotkania z bajarką Magdą Polkowską i Aidysem 
Norbu, muzykiem z południowej Syberii, będzie można wysłuchać 
wyjątkowych opowieści, czyli „Baśni ludów ziemi” (15 lutego – g. 
17), a Marek Szołtysek opowie o dawnych zimowych zabawach 
i zabawkach Ślązaków (22 lutego – g. 17). Ferie w TZR zakończy 
balik dla najmłodszych „W krainie elfów”. Zabawa zostanie połą-
czona z minipokazem powarsztatowym tańca irlandzkiego. Mile 
widziane stroje elfów.  Szczegóły: www. teatrziemirybnickiej.pl      

Dom Kultury Boguszowice
Przygotowana przez Dom Kultury w Boguszowicach artystycz-

na zima w mieście pełna będzie atrakcji, nie tylko artystycznych. 
Będą więc zajęcia: plastyczne (15 i 22 lutego od g. 10), taneczne 
(16, 18, 23 i 25 lutego od g. 10), rękodzieła artystycznego (16, 
18, 23 i 26 lutego od g. 10.30) i komputerowe (17, 18, 24 i 26 
lutego od g. 10.30). Zaplanowano także interesujące wycieczki: 
do Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach na 
spektakl „Tylko jeden dzień” (16 lutego), do Afrykanarium we 
wrocławskim zoo (19 lutego), do Stodoły na Gadziokach w 
Żorach, gdzie odbędą się warsztaty „Jak piyrwej starka ziemioki 
warzyła” (22 lutego) oraz na kulig z ogniskiem do Doliny Białej 
Wisełki (25 lutego). Będzie też kino dla dzieci (od poniedziałku do 
piątku, g. 9), Talent Show (17 i 23 lutego, g. 11), turniej ping-pon-
ga (24 lutego, g. 11), warsztaty aktorskie (15, 17 i 18 lutego, g. 
11), a w ramach Bajkowej Niedzieli spektakl w wykonaniu Teatru 
Lalek Marka Żyły „Jak wojak Józef diabła Bogusza przechytrzył” 
(21 lutego, g. 15 i 17.30). Na wycieczki i część zajęć obowiązują 
zapisy (tel.32 425 20 16).Szczegóły: www.dkboguszowice.pl    

Harcówka
W Klubie Kultury Harcówka ciekawie będą mogły spędzić 

czas dzieci od 6 do 11 roku życia. Przez dwa feryjne tygodnie 
(od poniedziałku do piątku) od g. 11 zaplanowano tu gry i 
zabawy sprawnościowo-ruchowe na śniegu i w sali, zajęcia 
plastyczno-techniczne, kalambury, gry planszowe i warsztaty 
kulinarne. Szczegółowy plan zajęć uzależniony będzie od 
warunków pogodowych. Szczegóły: tel. 32 423 40 80.

Dom Kultury w Chwałowicach
O zdrową porcję zimowych atrakcji zadbał też Dom Kultury 

w Chwałowicach: poranki filmowe (od poniedziałku do piątku, 
g. 10-11.30); warsztaty tańca hip-hop (15 lutego, g. 11.30); 
zajęcia scrapbookingu, podczas których powstaną kartki wiel-
kanocne (17, 18 i 19 lutego, g. 11.30) oraz warsztaty plastycz-
ne z papierową wikliną (22 i 23 lutego, g. 11.30). Dla dzieci 
powyżej siódmego roku życia zaplanowano dwie wycieczki: 
do Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej na przedstawienie 
pt. „Księga dżungli” połączone z warsztatami teatralnymi pod 
hasłem „Magiczne miejsca teatru” (16 lutego, g. 9) oraz do 
centrum wspinaczkowego „Cechownia” w Niedobczycach 
(26 lutego, g. 11.30). Dzieci będą mogły również poszaleć 
podczas wielkiej zabawy, czyli dwóch spotkań, które wypełnią 
gry, konkursy i rozrywki integracyjne (24 i 25 lutego, g. 11.30). 
Ilość miejsc ograniczona, a udział w zajęciach (częściowo 
płatnych) możliwy będzie po dostarczeniu pisemnej zgody 
rodziców lub opiekunów. Szczegóły: www.dkchwalowice.pl

Dom Kultury w Niedobczycach
Równie ciekawie będzie w Niedobczycach. Zaplanowa-

no tu wyjazdy na baseny: do Raciborza (wyjazd 17 lutego, 
g. 9) i do Żor (23 lutego, g. 10), na lodowisko w Pszowie 
(18 i 22 lutego, g. 10) do Muzeum Ognia w Żorach (19 
lutego, g. 10) i Muzeum w Raciborzu ( 24 lutego, g. 9), 
do Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej (16 lutego, g. 
9) oraz do położonej w Górkach Małych Chaty Chlebowej 
(26 lutego, g. 7.45). Z kolei w domu kultury odbędą się 
warsztaty taneczne zumby dla dzieci, kulinarne i spektakl 
teatralny (25 lutego, g. 10), a ferie w Niedobczycach 
rozpoczną się od spotkania organizacyjnego (15 lutego, 
g. 10), po którym zaplanowano zajęcia rękodzielnicze i 
projekcję filmu dla dzieci. Udział w zajęciach jest odpłatny 
(90 zł za tydzień lub 160 zł za dwa tygodnie). Szczegóły: 
www.dkniedobczyce.pl

Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu
Do 10 lutego trwają zapisy na półkolonie z Industrialnym 

Centrum Kultury w Niewiadomiu. Placówka zaplanowała za-
jęcia w centrum, czyli w domu kultury (15 lutego od g. 9-14), 
gdzie dzieci wezmą udział m.in. w przedstawieniu teatralnym 
„Maniery biedronki Lucynki”. Dzień później uczestnicy pół-
kolonii będą zwiedzać lotnisko w Gotartowicach lub pojadą 
na wycieczkę na sanki do Tworkowa. W pozostałych dniach 
zaplanowano: wyjazd na basen do Raciborza i projekcję filmu 
(17 lutego), wycieczkę do Centralnego Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach i warsztaty w „EtnoJura” w Żarkach (18 lutego) 
oraz wypad na lodowisko w Pszowie i kolejną bajkę na małym 
ekranie (19 lutego). Placówka nie zapewnia posiłku. Szczegóły: 
www.dkniewiadom.eu.

Jak co roku na różnego rodzaju turnieje i zajęcia sportowe 
zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szczegóły: www.
mosir.rybnik.pl.

(D), (S) 

Seniorzy

Ferie w mieście, czyli dla każdego 
coś ciekawego

„Tańce, hulanki, swawole” – tak w skrócie można podsumować atrakcje, jakie dla 
dzieci, które spędzą ferie w mieście przygotowały działające tu placówki kultury – 
słowem trudno będzie się nudzić.

Czas świąt Bożego Narodzenia to okres, 
któremu towarzyszy wyjątkowy nastrój. 
Trudno więc się dziwić, że właśnie przed 
lub po świętach kolejne rady rybnickich 
dzielnic organizują doroczne spotkania 
z ich najstarszymi mieszkańcami. Ze 
względu na ograniczone miejsce możemy 
wspomnieć tylko o niektórych.

Kłaniajcie się
k r ó l o w i e
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mówił mi, że atmosfera jest wyjątkowa i warto 
coś takiego przeżyć. W młodości zdarzyło mi 
się jeździć konno, więc nie miałem obaw, choć 
muszę przyznać, że ten koń był dość nerwowy 
— mówi Sebastian, który 6 stycznia w Chwa-
łęcicach zagrał Kacpra. — Stroje podobnie, 
jak przed rokiem wypożyczyliśmy, a narzeczona 
pomogła mi uzyskać ciemny kolor skóry – pomie-

szała ciemną farbę z fluidem — dodaje Marcin, 
orszakowy Baltazar. Uczestnicy przemarszu, 
niektórzy w jasełkowych przebraniach i ko-
ronach, zebrali się na placu przed kościołem, 
gdzie chwałęcickie gospodynie częstowały 
ciastem, kołoczem i chruścikami w kształcie 
królewskich koron, serwowano też grochówkę 
z kuchni polowej, a trzej królowie rozdawali 

dzieciom cukierki. Po zmroku chwałęcickie 
niebo rozświetlił z kolei widowiskowy pokaz 
sztucznych ogni. — Cieszę się, że możemy razem 
świętować, a nasza dzielnica jest dziś centrum 
miasta — mówił prezydent. — To ważne, że 
w rodzinnym gronie możemy razem przeżywać 
Boże Narodzenie — dodała Krystyna Wałach, 
radna z Chwałęcic.                                       (S)

dostali też mieszkańcy Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej. 

Na dwóch wigilijkach, 16 i 18 grud-
nia, spotkali się samotni mieszkańcy 
dzielnicy Maroko-Nowiny. — Gdyby 
nie ograniczenia finansowe, mogliby-
śmy zapełnić jeszcze jedno spotkanie. 
Musimy zapraszać naszych mieszkań-
ców rotacyjnie, co drugi rok. Niektórzy 
mają do nas o to żal, bo przecież ich 
samotność się nie zmniejsza — mówi 
Jadwiga Lenort, przewodnicząca 
zarządu dzielnicy. W sumie 200 miesz-
kańców Maroka-Nowin świętowało 
w Zespole Szkół nr 3 i w Rybnic-
kim Centrum Edukacji Zawodowej,  
a towarzyszyli im m.in. prezydent 
Piotr Kuczera, wiceprezydent Janusz 
Koper, duchowni oraz członkowie 
rady dzielnicy, którzy na czele z Marią 
Polanecką-Nabagło, Jadwigą Lenort 
i Zdzisławem Drążewskim od lat 
organizują wigilijne spotkania. Ich 
uczestnicy podzielili się opłatkiem, 
zjedli m.in. barszcz z uszkami oraz 
świątecznego karpia i wysłuchali kolęd 
w wykonaniu uczniów z SP 11 oraz 
chóru pod przewodnictwem radnej 
Mireli Szutki.

Rada dzielnicy Rybnik-Północ po 
raz pierwszy zaprosiła swoich star-
szych i samotnych mieszkańców do 
klubu pacjenta położonego na terenie 

tej dzielnicy szpitala psychiatrycznego. 
W przestronnej sali z wydzieloną 
sceną ok. 100 osób spośród 160 
zaproszonych obejrzało, podobnie 
jak obecny na spotkaniu prezydent 
Piotr Kuczera, „Czerwoną szlajfkę”, 
czyli śląską wersję „Czerwonego 
kapturka”, wystawioną przez uczniów 
dzielnicowej podstawówki, czyli Szko-
ły Podstawowej nr 5. Rada dzielnicy 
przygotowała dla zaproszonych miesz-
kańców okolicznościowe paczki. 

Opłatkiem podzielili się również 
seniorzy z Ligoty-Ligockiej Kuźni. 
10 grudnia członkowie rady dziel-
nicy ugościli ponad 120 najstar-
szych mieszkańców tej części miasta  
w Klubie Kultury „Harcówka”. Nie 
zabrakło świątecznych życzeń, które 
w imieniu władz miasta i dzielnicy 
seniorom przekazali wiceprezydent 
Piotr Masłowski oraz przedstawiciele 
rady dzielnicy. 

W grudniu swoje spotkania opłat-
kowe miały także grupy na co dzień 
związane z Harcówką: chór „Auto-
graph”, emeryci z Koła Emerytów 
i Rencistów „Silesia”, panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, zespół „Ligo-
cianka” oraz członkowie sekcji skata 
„Sambor-Silesia Rybnik”.

(WaT), (S), (D)

przy choince

Mieszkańcy Chwałęcic udowodnili, że pomysłów na oryginalny udział  
w orszaku trzech króli im nie brakuje Królowie Melchior, Kacper i Baltazar, ksiądz Grzegorz Jagieł i ... czwarty król Piotr, który przybył z Popielowa

Rada Dzielnicy Rybnik-Północ zaprosiła swoich seniorów do klubu pacjenta szpitala psychiatrycznego
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Seniorzy z Ligoty spotkali się w Klubie Kultury „Harcówka” jeszcze przed świętami 



Kiedy w 1999 r. wygrał Pan konkurs na 
dyrektora Domu Kultury w Chwałowicach, 
był Pan najmłodszą osobą na takim stano-
wisku w Rybniku. Było więc wielu sceptyków, 
ale też wiele osób Panu kibicowało. Okazało 
się, że wprowadził Pan w stare mury, ale i do 
niełatwej górniczej dzielnicy, nową jakość 
i energię. Do tego był Pan osobą odpowie-
dzialną za duże miejskie imprezy plenerowe. 
Miało to niewątpliwy wpływ na decyzję władz 
miasta o powierzeniu Panu prowadzenia 
wiodącej placówki kultury w mieście. Był 
Pan zaskoczony?

Jak dla wielu zapewne innych pracowników 
sfery kultury w naszym mieście, mających am-
bicje animowania w nim kultury, również dla 
mnie prowadzenie Teatru Ziemi Rybnickiej było 
jakimś perspektywicznym celem. Liczyłem się  
z ewentualnym udziałem w konkursie, gdyby taki 
został rozpisany, ale tak niespodziewana decyzja 
władz miasta była dla mnie zaskoczeniem. 

Można się domyślić, że czas pomiędzy 
decyzją a objęciem stanowiska z początkiem 
stycznia przeznaczył Pan na obmyślanie wła-
snej koncepcji prowadzenia TZR. Zobaczył 
Pan „swój teatr ogromny”? 

Oczywiście „teatr ogromny” we właściwych 
proporcjach. Nie czuję się w tym miejscu obco, 
bo wcześniej współpracowałem z teatrem 
jako organizator koncertów zespołu 6 na 6 z 
gwiazdami, ale też jako uczestnik wielu imprez. 
Plan działalności musiałem dołączyć do umowy  
o pracę, więc siłą rzeczy trzeba było się nad 
nim zastanowić. Rewolucji nie będzie, bo wiele 
dotychczasowych działań odpowiada mojemu 
wyobrażeniu pracy takiej placówki, aczkolwiek 
chciałbym im dodać świeżości i energii, mam też 
pomysły na nowe aktywności. Żeby jednak lepiej 
dotrzeć do potencjalnego odbiorcy, trzeba przede 
wszystkim zintensyfikować działania promocyjne 
z wykorzystaniem nowoczesnych form, w tym me-
diów społecznościowych. O ich sile przekonałem 
się, kiedy na facebooku zamieściłem informację 
o spektaklu dla dzieci w niedzielne popołudnie. 
Spędziłem sporo czasu „po godzinach”, by na tym 
portalu zachęcić do obejrzenia muzycznej bajki, 
która ostatecznie bardzo dobrze się „sprzedała”. 
Zamierzam przyjąć do pracy osobę, która zajmie 
się tym profesjonalnie, będzie też dbać o inne 
formy promocji i reklamy oraz zajmować się 
„budowaniem” publiczności. Jednym z działań w 
tej sferze będzie też odświeżenie teatralnej strony 
internetowej. Chciałbym również, by „Gazeta 
Rybnicka” jeszcze w większym stopniu była czę-
ścią łańcucha promocji działań placówki, której 

formalnie jest częścią. 
W TZR na pewno nie 
ma przerostu zatrudnie-
nia, a ponieważ planu-
ję wzbogacenie oferty 
kulturalnej, chciałbym 
powiększyć skład działu 
artystycznego (organi-
zacyjnego) do czterech, specjalizujących się w 
danej dziedzinie, osób, które będą miały co robić. 
Zresztą sam, obok czuwania nad całością pracy 
TZR, będę starał się być piątym pracownikiem 
tego działu. Przy okazji odkryłem znakomite 
narzędzie do zarządzania placówką w postaci 
miejskiego programu komputerowego Oskar, 
który zamierzam efektywnie wykorzystywać.   

Czego zatem publiczność może się spo-
dziewać?

Na pewno dalszej obecności tradycyjnych, 
kojarzonych z TZR cyklicznych imprez, jak 
szczególnie mi bliski ze względu na muzyczne 
zainteresowania Silesian Jazz Meeting czy 
Rybnickie Dni Literatury. Zdając sobie sprawę 
z siły przyciągania znanych nazwisk, chciałbym 
zainteresować rolą prowadzących SJM Marcina 
Kydryńskiego czy Marka Niedźwieckiego, osoby, 
które nie tylko dobrze czują się na scenie, ale są 
profesjonalistami w swojej dziedzinie. Chciałbym 
też, aby na SJM pojawiały się gwiazdy najwięk-
szego formatu. Również w czasie RDL nie może 
zabraknąć ciekawych spektakli, znanych nazwisk 
literatów i spotkań z nimi, organizowanych we 
współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką 
Publiczną. W ramach RDL obok tradycyjnej 
lampki górniczej, wręczana będzie nagroda 
literacka im. Juliusza (przyp. red. – Rogera, le-
karza, przyrodnika, inicjatora budowy szpitala w 
Rybniku i zbieracza pieśni ludowych, więcej na 
stronie 23), jest to pomysł miejski, który wpłynie 
w mojej ocenie bardzo pozytywnie na promocję 
Rybnika i podwyższy wartość RDL. Marzy mi się 
również, by na scenie TZR, obok fars i komedii, 
pojawiała się teatralna klasyka. Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego widzę na rynku, z inaugurującym 
go przemarszem deptakiem na wzór nowoorle-
ański i balem jazzowym. Z miasta nie zniknie 
na pewno Rybnik Blues Festival, choć nad jego 
umiejscowieniem i formą rozmawiamy z dotych-
czasowymi organizatorami. Nie ma zagrożenia 
dla Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, dla 
współpracy z Filharmonią Rybnicka i szkołą mu-
zyczną Szafranków na dotychczasowych zasadach 
czy dla innych dotychczasowych funkcji TZR, jak 
np. wystawiennicza. Planuję plener malarski dla 
artystów z miast partnerskich Rybnika, zakończo-

ny wernisażem poplenerowej wystawy. Mam też 
pomysł na tegorocznego sylwestra w sali TZR, ale 
szczegółów nie będę jeszcze zdradzał. 

Jakimi nowymi propozycjami TZR pod 
Pana kierownictwem nas zaskoczy?

Zacznę od pomysłu już realizowanego. Dość 
rzadkie spektakle operowe uzupełnimy o przekazy 
„na żywo” ze światowej sławy scen operowych.  
Pierwszą projekcją (w walentynki!) będzie balet 
romantyczny „Giselle”, w wykonaniu najlepszej 
sceny baletowej świata Teatru Bolszoj z Moskwy. 
Mamy już harmonogram spektakli z Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku – ruszamy 2 kwietnia operą 
„Madame Butterfly” Pucciniego. Realizacja tej 
idei była możliwa dzięki ubiegłorocznej inwestycji 
w nowoczesny, cyfrowy projektor kinowy i nowy 
ekran. Jakość obrazu i dźwięku jest doskonała, zaś 
realizacja na wiele kamer dostarczyć może przeżyć 
zbliżonych, a może i większych niż spektakl na 
naszej scenie. Możliwości TZR jako sali kinowej 
chcemy wykorzystać nie tylko, jak dotąd, poprzez 
goszczenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Ekran” i akademii filmowej dla młodzieży, ale też 
organizując przedpołudniowe seanse dla seniorów, 
czy „kino bez popcornu” jako alternatywę dla 
seansów w multipleksach, których „obyczajowość” 
wielu miłośnikom filmu nie odpowiada. Chciałbym 
też, by częściej gościły u nas zespoły i gwiazdy 
rockowe czy popowe – np. zespół „Lemon”  

Tradycja w parze
z nową energią

Rozmowa z nowym dyrektorem Teatru Ziemi Rybnickiej 
Michałem Wojaczkiem

Michał Wojaczek urodził się w 1973 r. w Rybniku. Jest 
absolwentem I LO im. Powstańców Śl., Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. Antoniego i Karola Szafranków oraz 
Wydziału Artystycznego w filii Uniwersytetu Śl. Cieszynie. 
Ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi oraz zarządzania w kulturze, sztuce 
i turystyce kulturowej. W latach 1998-1999 pracował 
w Wodzisławskim Centrum Kultury; w 1999 r. wygrał 
konkurs na dyrektora Domu Kultury w Chwałowicach  
i tę funkcję pełnił do końca ubiegłego roku. Przez kilka 
lat, do r. 1999 prowadził agencję artystyczną. Jako 
muzyk (gra na saksofonie) i wokalista współpracował 
z zespołem Kurcband, Orkiestrą Rozrywkową Lothara 
Dziwokiego, kwartetem saksofonowym Four Brothers  
i zespołem Wojciecha Brzezińskiego Debet; przez wiele 
lat był też członkiem zespołu woklanego 6 na 6. Z żoną 
Wiolettą Gaszką, która jest plastyczką i pracuje w DK  
w Chwałowicach, mieszkają w Świerklanach.
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czy Zbigniew Wodecki ze wspólnym 
projektem z zespołem Mitch&Mitch. Je-
stem pewny, że jeszcze inne oczekiwania  
i preferencje odbiorców znajdą odbicie  
w ankiecie, jaką zamierzam przeprowadzić.

W Chwałowicach zostawiłem kilkana-
ście lat pracy, wiele energii i wspaniałych 
współpracowników, a do TZR chciałbym 
zabrać jedną imprezę, której jestem 
pomysłodawcą, a mianowicie Rybnicką 
Jesień Chóralną im. H.M. Góreckiego.

Objął Pan obiekt po gruntownym 
remoncie, doposażony w nowy sprzęt 
projekcyjny i aparaturę dźwiękową. 
Czy w tej dziedzinie widzi Pan jakieś 
potrzeby?

To cieszy, że nie muszę rozpoczynać 
od modernizacji budynku, o co zadbało 
miasto i mój poprzednik, ale będę zabie-
gał o tzw. inteligentne światła sceniczne, 
które podniosą jakość każdego spektaklu 
i koncertu, a na jakości imprez zależy 
mi najbardziej. Można też przyjrzeć się 
miejscom wystaw i sprawić, by prace pla-
styczne były lepiej wyeksponowane. Mój 
poprzednik, doprowadzając do powrotu 
tradycyjnej nazwy Teatr Ziemi Rybnic-
kiej, podniósł wysoko poprzeczkę, bo tę 
nazwę, i wszystko co za nią idzie, trzeba 
rozpropagować szerzej.

Teatr Ziemi Rybnickiej jest siedzi-
bą licznych zespołów amatorskich,  
w których artystyczne pasje rozwijają 
głównie ludzie młodzi, choć nie tylko. 
Jak Pan widzi ich przyszłość?

Studio tańca Vivero, grupy teatralne 
Tara-Bum, Guziczek i Rondo oraz Zespół 
Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” 
mają swoją tradycję, sukcesy artystyczne, 
a także spory wkład w wyedukowanie 
świadomych odbiorców kultury i dla 
nich jest u nas miejsce. Ponieważ nadal 
jest wielkie zainteresowanie tańcem to-
warzyskim, pozostaną niedzielne kursy, 
które nie kolidują z innymi zajęciami. 
Budynek TZR nie jest zbyt dobrze 
przystosowany do takiej działalności  
i z niepokojem patrzę na grafik wyko-
rzystania wszystkich pomieszczeń, w tym 
dużej sali widowiskowej. Przekonało mnie 
to do planów budowy sali koncertowej dla 
szkoły muzycznej, bo, być może, i my na 
tym skorzystamy. Aktualnie skupiamy się 
na zapewnieniu jak najbardziej atrakcyj-
nej oferty dla dzieci i młodzieży na czas 
zimowych ferii. (Szczegóły akcji zimowej 
w TZR na str. 32). Moja umowa pracy 
opiewa na siedem lat kierowania wiodącą 
placówką kultury w mieście i jedną z naj-
większych w subregionie. To zobowiązuje.

Życzymy, by były to lata tłuste dla 
rybnickiej kultury, ale także dla wi-
dzów z Rybnika i całego regionu.   

Rozmawiała Wiesława Różańska

W książce-katalogu 
znajdziemy nie tylko 
reprodukcje dawnych 
fotografii, ale też piękne 
zdjęcia samych strojów 
ludowych, zgromadzo-
nych przez lata w rybnic-
kim muzeum i pieczo-
łowicie opisanych przez 
Aleksandrę Grabiec. Nie 
są to kompletne stroje, 
ale jedynie ich elementy. 
Pochodzą z prawie 30 
wtedy podrybnickich wsi 
m.in. z Niedobczyc, Nie-
wiadomia, Chwałowic, 
Orzepowic, Boguszowic, 
Stodół, czy Golejowa. 
— Z chwilą ukończe-
nia katalogu w naszych 
zbiorach znajdowało się 
4212 eksponatów, w tym 
zaledwie 199 związanych 
ze strojem ludowym ziemi 
rybnickiej — opowiada 

autorka książki. Najwię-
cej jest elementów stroju 
kobiecego, najmniej – 
męskiego i dziecięcego. 
Dominują jakle (bluz-
ki), zopaski (fartuchy) 
i szaltuchy (chusty na-
ramienne), praktycznie 
nie ma bielizny, butów, 
czy biżuterii. Autorka 
podkreśla, że w pracy 
nad książką pomocne 
okazały się też dwa al-
bumy fotograficzne, je-
den ze Smolnej, drugi 
najprawdopodobniej  
z Gotartowic lub Ligoc-
kiej Kuźni, dokumentu-
jący życie mieszkańców 
wsi, z którego pierwsze 
fotografie zostały wyko-
nane tuż przed wybu-
chem I wojny, a ostatnie 
na przełomie lat 20/30 
okresu międzywojen-

nego. — Wsparciem  
w pracy były dla mnie 

takie autorytety jak m.in. 
prof. Barbara Bazielich, 
która jest największym 
ekspertem w dziedzinie 
stroju ludowego. To było 
trudne i pracochłonne, ale 
też wyjątkowo ciekawe za-
jęcie. Jestem zadowolona 
z efektu. Zależało mi na 
tym, by książka zawiera-
ła nie tylko opisy muze-
alnych eksponatów, ale 
również, a może przede 
wszystkim by można 
było ją z przyjemnością 

pooglądać — opowiada 
Aleksandra Grabiec, któ-

ra tematem stroju ryb-
nickiego zainteresowała 
się 18 lat temu, kiedy 
zaczęła pracę w rybnic-
kim muzeum. Książkę 
- katalog przygotowywała 
rok. Wysiłek się opła-
cił, bo zdaniem dr Anny 
Brzezińskiej, która pracę 
recenzowała, zebrany 
materiał pokazuje nie tyl-
ko historię pojedynczych 
elementów odzieży, ale 
przede wszystkim jest 
opowieścią o życiu co-
dziennym i odświętnym 
mieszkańców Rybnika 
i okolic. 

(S)

Autorka Aleksandra Grabiec ze swoją książką–katalogiem „Jakle, kiecki 
i zopaski. Strój ludowy ziemi rybnickiej”
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27 stycznia (już po zamknięciu tego nu-
meru „GR”) w rybnickim muzeum miało 
się odbyć spotkanie promujące najnowsze 
muzealne wydawnictwa.

W serii Zeszyty Rybnickie ukazała się publikacja 
Aleksandry Grabiec, która zaciekawi nie tylko 
miłośników mody pt. „Jakle, kiecki, 
zopaski. Strój ludowy ziemi rybnickiej”  
(więcej powyżej) oraz praca zbiorowa 
„Wyznania religijne w Rybniku i po-
wiecie rybnickim w XIX i XX w.” pod 
redakcją Adama Dziuroka, Dawida 
Kellera i Bogdana Klocha. Książka ta 
jest zapisem konferencji o wyznaniach 
religijnych, jaka odbyła się w Rybniku 
w 2014 roku. Przeczytamy w niej m.in. 
o międzywojennej rozbudowie sieci 

kościołów i parafii katolickich, fenomenie rybnickiej 
pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, duszpasterstwie 
akademickim w Rybniku w jego początkowym 
okresie, ale też o rabinach rybnickiej gminy żydow-
skiej. Czytelnik znajdzie tam również informacje 
o wątkach religijnych w legendach i podaniach  

o Rybniku, działalności  
ks .  Tomasza Reginka  
w okresie kierowania parafią 
Matki Boskiej Bolesnej, 
czy rybnickiej architekturze 
sakralnej. Książka powstała 
we współpracy z katowickim 
oddziałem Instytutu Pamięci 
Narodowej. Kosztuje 30 zł. 

(S)

W muzealnej szafie

Okładkę książki zdobi stara fotografia,  
a na niej Małgosia i Klara – panny ze Smol-
nej. Wiadomo, że Klara urodziła się w 1869 r.,  
była robotnicą fabryczną, córką Jakuba  
i Pauliny ze Smolnej. Wiadomo też, że fotografię 
wykonano w atelier fotograficznym Hugo Krügera 
w 1885 roku, a tego dnia przyjaciółki ze Smolnej 
ubrane były w odświętne stroje rybnickie. — Jakle 
i kiecki nosiły również panny, ale nie tylko one, bo 
także dziewczynki. Potwierdzają to zdjęcia komunijne, 
czy szkolne — opowiada Aleksandra Grabiec z 
rybnickiego muzeum, autorka książki „Jakle, 
kiecki i zopaski. Strój ludowy ziemi rybnickiej”.

Do muzeum jak do księgarni



Kulturalnym skrótem
w XVII edycja rybnickiego festiwalu młodych talentów im. Ireneusza Jeszki odbędzie się 

już 11 i 12 marca, a nie jak dotychczas w okolicach Dnia Dziecka. Imprezę tradycyjnie 
zorganizuje Śląskie Centrum Muzyczne – Muzyka i Ruch, wspólnie ze szkołą muzyczną. 
Festiwal adresowany jest do wokalistów oraz instrumentalistów-solistów (instrumenty 
akustyczne strunowe, dęte i klawiszowe). Przesłuchania konkursowe i koncert laureatów 
odbędą się w Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku. Szczegóły na stronie interneto-
wej ŚCM (www.centrummuzyczne.republika.pl oraz pod numerem tel. 601 837 815).

w Apostołowie na jego obrazach mają twarze zbirów z Zatybrza, rzymskiej dzielnicy  
o najgorszej reputacji. Matka Boska z płótna „Zaśnięcie Marii” przypomina topielicę 
– podobno „modelką” była prostytutka wyłowiona z Tybru. — Każdy jego obraz wpro-
wadzał jakiś ferment — mówił dr Jacek Kurek o dziełach mistrza Caravaggia, który był 
bohaterem jego kolejnego wykładu zatytułowanego „Biblia Caravaggia”. — O wiele 
więcej o nim nie wiemy, niż wiemy. Był człowiekiem pełnym sprzeczności i wybucho-
wym, zdarzyło mu się nawet pobić młodego mężczyznę na śmierć. Biblia Carravagia 
jest biblią bez zmartwychwstania, nie dlatego, że nie wierzył. Był głęboko wierzący, 
ale w sposób wyjątkowo mądry — mówił wykładowca, który pasjonująco opowiedział  
o mistrzu światłocienia i jego obrazach: „Dawid z głową Goliata”, „Powołanie świętego 
Mateusza”, czy „Złożenie do grobu”. Wymowę tego ostatniego dr Jacek Kurek odkrył 
na nowo dopiero podczas kolejnej swojej wizyty w Pinakotece Watykańskiej, gdzie 
obraz można podziwiać. Kolejny malarsko-muzyczny wykład dr Jacka Kurka odbędzie 
się 10 lutego o g. 11 w bibliotece głównej.

w Prawie sześćdziesięcioosobowa grupa tancerzy ze studia tańca Vivero wzięła udział 
w otwartych mistrzostwach województwa świętokrzyskiego w Kielcach. Sprawdzili 
swoje umiejętności m.in. w hip-hopie i w jazzie. — Niezależnie od ostatecznego wyniku 
i miejsca na podium jesteśmy dumne z każdego naszego tancerza — podsumowują 
trenerki. Pierwsze miejsca zajęły w Kielcach grupy: Vivero Master Junior, Vivero Master 
i Vivero Gold oraz tancerki: Patrycja Misiewicz, Judyta Kuśka, Ofelia Sobik, Aleksandra 
Tucka, Oliwia Piontek, Ramona i Natasza Siódmok, Hanna Gęgotek, Agnieszka Dziedzic 
i Martyna Tucka. Warto dodać, że również w Rybniku odbędzie się turniej tzw. tańca 
sportowego. Otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego Viverso 2016 o puchar 
prezydenta Rybnika zaplanowano na 6 lutego na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej. 
Wstęp jest wolny. 

w Dom Kultury w Niedobczycach zaprasza na walentynkowy spektakl komediowy  
z muzyką na żywo pt. „Związek otwarty” w wykonaniu wrocławskiego Teatru A+A. 
To zabawna historia przechodzącego kryzys małżeństwa, w którym mąż nie stroni od 
innych związków, ale kiedy jego żona poznaje atrakcyjnego mężczyznę, nie chce tego 
zaakceptować. Spektakl rozpocznie się 14 lutego o g. 17.00. Bilety do 5 lutego – 20 
zł, od 8 lutego – 30 zł (informacje tel. 32 433 10 65).

w Teatr Ziemi Rybnickiej organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny „Moja przestrzeń” 
dla dzieci i młodzieży (od 4 do 19 lat), którego tematem jest wyobraźnia, inspirująca 
do podejmowania różnorodnych działań plastycznych. Prace w dowolnej technice (ma-
larstwo, grafika, rysunek, collage) należy nadesłać do 15 lutego na adres Teatru Ziemi 
Rybnickiej (szczegóły na stronie internetowej placówki www.teatrziemirybnickiej.pl). 

w Ponad 40 młodych ludzi z czterech placówek, w których zajęcia muzyczne prowa-
dzi rybniczanka Danuta Fojcik wystąpiło na scenie Domu Kultury w Chwałowicach  
w czasie cyklicznego „Wieczoru przy świecach”. Koncert zatytułowany „Moje serce to 
jest muzyk” był nie tylko popisem młodych instrumentalistów, solistów i tancerzy, ale 
też artystycznym pożegnaniem odchodzącej na emeryturę Danuty Fojcik – wielolet-
niej nauczycielki muzyki w kilku szkołach podstawowych w regionie i założycielki Art 
School w Pszowie. W latach 1993-1999 pani Danuta była też dyrektorem Domu Kultury  
w Chwałowicach. W czasie koncertu, który odbył się 22 stycznia, absolwenci i uczniowie 
wykonali m.in. kompozycje świąteczne, kolędy i utwory, nad jakimi pracowali w czasie 
muzycznych warsztatów. Danuta Fojcik organizowała je przez 15 lat. 

w 16 stycznia w Centrum Chrześcijańskim Winnica w Rybniku odbył się  koncert byłej 
wokalistki grupy Ich Troje Ani Świątczak z zespołem. — Moim językiem jest muzyka, 
więc powstało kilka piosenek, które wyrażają to, co Bóg zrobił we mnie i dla mnie — 
mówiła wokalistka, która zaśpiewała swoje autorskie piosenki o zupełnie innej tematyce 
niż ta, z którą dotąd była kojarzona. Opowiadała też anegdoty ze swojego życia. 

(S)

Cykliczny Wieczór Sztuk  
w Domu Kultury w Chwało-
wicach zdominowały dzieła 
malarskie i fotografia, a ich 
podziwianiu towarzyszyła 
muzyka Beatlesów. 
W Galerii Kolumnowej wycinek 
swojej twórczości pokazała ryb-
nicka artystka-malarka Maria 
Budny-Malczewska. Jej znakiem 
rozpoznawczym były dotąd ory-
ginalne kobiece akty, których 
bohaterki, zawsze piękne i młode, 
artystka ukazuje w niejednoznacz-
nym, enigmatycznym kontekście. 
Ale na wystawie można było rów-
nież dostrzec konie oraz portrety 
fotograficzne Anny Foltynowicz-
Koterskiej w malarskiej aranżacji 
Marii, a także robiące szczególne 
wrażenie wielkogabarytowe wy-
druki-przesłony aktów na prześwi-
tującej kanwie. Artystka zdradziła, 
zebranym oraz prowadzącemu 
wieczór nowemu dyrektorowi 
placówki Adamowi Świerczynie, 
że coraz bardziej pociąga ją pejzaż 
i taką właśnie wystawę zapowie-
działa u progu lata w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
W Galerii DeKa w hallu DK zawi-
sły zdjęcia warszawskiej fotografki 
Kary Rokity, specjalizującej się w 
fotografii koncertowej. Jej „Kon-
certy światłem malowane” po-
kazują subiektywne podejście do 
artysty na scenie i chęć uchwycenia  
w kadrze tego, co najważniejsze – 
emocji i klimatu zarówno na scenie 
jak i przed. Kara Rokita, która jest 

również organizatorką i promotor-
ką wystaw fotografii koncertowej, 
dzień po wernisażu poprowadziła 
w DK w Chwałowicach warsztaty 
dla zainteresowanych tego typu 
fotografią.
Piętro niżej, w Galerii Drugiego 
Planu, otwarto wystawę tematycz-
nie nawiązującą do poprzedniej, 
prezentującą plon konkursu foto-
graficznego „Koncert”, zorganizo-
wanego po raz pierwszy przez DK 
w Boguszowicach. Wielka liczba 
wydarzeń muzycznych różnego 
kalibru oraz ich kontekst jest zna-
komitym tematem emocjonalnych, 
oryginalnych zdjęć będących łapa-
niem chwil, które się nie powtórzą. 
Na konkurs napłynęło ponad  
400 fotografii ponad setki autorów, 
a na wystawę zakwalifikowano  
z nich 70 prac. I nagroda przypadła 
Bogusławie Horszczaruk-Kaczyń-
skiej z Warszawy, która nawet  
w tytule zdjęcia nie kryła podo-
bieństwa swojego kadru z podob-
nym z filmu „Bliskie spotkania 
trzeciego stopnia”. Organizatorzy 
wyrazili nadzieję, że odbędą się 
kolejne konkursy, szczególnie, 
że również Rybnik jest miejscem 
wielu ciekawych wydarzeń mu-
zycznych.
Podziwianiu wystaw oraz kulu-
arowym rozmowom licznie zgro-
madzonych gości towarzyszyła 
nieśmiertelna muzyka zespołu The 
Beatles w wykonaniu znakomitego 
rybnickiego gitarzysty Andrzeja 
Trefona.                                     (r) 

Bohaterowie wieczoru (od lewej): Kara Rokita, Andrzej Trefon i Maria Budny-Malczewska  
na tle jednej z jej prac

Fotograficzno-malarski 
wieczór sztuk
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ŚLĄSK JEGO DZIECIŃSTWA. — Obraz Śląska brudnego, czarnego i dymiącego, ale zarazem 
tajemniczego towarzyszy mi od dzieciństwa i wciąż mnie inspiruje. Może dlatego fotografia 
industrialna i krajobraz przemysłowy są głównym motywem moich fotografii — zastanawia się 
Marian Miełek, urodzony w Radlinie fotografik z Marklowic, którego wystawę „Czarne wspo-
mnienia” do 21 lutego można oglądać w galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej. Jej wernisaż 
odbył się 12 stycznia i był pierwszym zorganizowanym w tym roku w TZR i pierwszym, który 
otworzył nowy dyrektor placówki Michał Wojaczek. — W projekcie, który nazwałem „Czarne 
wspomnienia” spróbowałem odtworzyć obrazy, które zostały w mojej głowie, pomimo zmian, 
jakie dokonały się w otaczającym nas krajobrazie. Znikła większość dymiących hałd, kominy 
jakby mniej kopcą, a zabudowania przemysłowe są bardziej kolorowe. Przez zastosowanie 
odpowiednich technik fotograficznych i wykorzystanie specyficznego światła udało mi się 
jednak pokazać Śląsk z tamtych lat – Śląsk mojego dzieciństwa — dodaje autor prac, długoletni 
pracownik kopalni Marcel, który przygodę z fotografią rozpoczął od Klubu Fotograficznego  
w Zakładowym Domu Kultury w Radlinie, a dziś jest członkiem rybnickiego klubu fotograficznego 
Format. Warto dodać, że Marian Miełek chętnie też fotografuje przyrodę. 

159 prac nadesłanych przez 42 twórców z całego kraju ocenili jurorzy XXIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki im. Vincenta van Gogha. Artyści Ireneusz Wal-
czak, Ryszard Kalamarz i Marian Bednarek przyznali trzy równorzędne pierwsze 
nagrody w wysokości 1200 zł każda, autorkom prac malarskich: Klaudii Lacie ze 
Świętochłowic za pracę „Dwadzieścia”, Marcie Czarneckiej z Tarnowskich Gór za „6 
listopada 2014”  i Kamili Strzeszewskiej z Pyskowic za „Szczęki”. — Mam nadzieję, 
że kolejna edycja wystawy-konkursu wniosła sporo dobrego, nie tylko do kultury 
plastycznej Rybnika, ale także, albo przede wszystkim, do indywidualnego rozwoju 
każdego twórcy, który brał udział w tym wydarzeniu, bo właśnie o ten rozwój 
tutaj najbardziej chodzi. „Niech sczezną artyści” – powiedział Kantor w obronie 
sztuki, a ja mówię „Niech się odrodzą” — podsumował kurator wystawy Marian 
Bednarek. Na konkurs nadesłano nie tylko prace malarskie, ale też grafiki, rzeźby  
i kolaże. Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbyła się 16 stycznia 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej i była połączona z finisażem, czyli zakończeniem pokon-
kursowej wystawy. Konkurs zorganizowała Fundacja EDF Polska wspólnie z TZR.  

NIE TYLKO BRODA HERODA. Dziewięć dziecięcych i młodzieżowych grup teatral-
nych z Rybnika i okolic wzięło udział w XVI Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych 
„A słowo stało się ciałem”, jaki 15 stycznia odbył się w Domu Kultury w Chwałowicach. 
To właśnie ta placówka wspólnie z Gimnazjum nr 11 z Niedobczyc zorganizowała 
jasełkowe występy, które ocenili Mieczysław Błaszczyk, Jolanta Jona i Bożena Paczuska. 
Jurorzy pochwalili dobór strojów, scenografii, czy muzyki, ale podkreślili też, że scena 
nie toleruje nieodpowiednich aktorskich zachowań. W kategorii gimnazjów nagród nie 
przyznano, za to w gronie szkół podstawowych nagrodzono aż dwie grupy teatralne: 
ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 na Smolnej i ze Specjalnego 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego „Szkoła Życia”. Spektakle zwycięzców pokazano na 
deskach DK w Chwałowicach 21 stycznia, a publiczność oklaskiwała zabawne jasełka 
„Broda Heroda” uczniów SP nr 34 (na zdj.), w których Maryi i Józefowi towarzyszyła 
ptasia rodzina, a nie bez znaczenia był ów zarost króla Heroda. Z kolei jasełka „Uwierz 
w prawdy cud” grupy Baj ze Szkoły Życia, dały widzom wskazówki jak wypada żyć, 
kiedy na ziemi rodzi się Jezus.
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ŚLĄSKA GWARA NA WESOŁO. 24 stycznia na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej 
było gwarnie, wesoło i po śląsku. Wszystko za sprawą 11. Powiatowego Turnieju 
Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara Śląska na wesoło”, w którym swe umiejętności 
wokalne, aktorskie i kulinarne zaprezentowały gospodynie z Bełku, Suminy, 
Pstrążnej, Czuchowa oraz rybnickich Gotartowic i Ligoty-Ligockiej Kuźni. W tym 
roku zmieniono formułę rywalizacji, bo występy nie były, tak jak w poprzednich 
latach, oceniane przez jurorów, a jedynie przez publiczność, która swoją nagrodę 
przyznała kole gospodyń wiejskich z Bełku. Przygotowany przez mikołowski od-
dział Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz TZR konkurs 
ma kultywować dziedzictwo kulturowe i kulinarne regionu. Jego uczestniczki 
prezentują w gwarze śląskiej przyśpiewki i scenki kabaretowe. Tym razem zaśpie-
wały o sobie i miejscu w którym żyją i w zabawny sposób opowiedziały o tym co 
je „rychtig wkurzo”. Z większości scenek wynikało, że jest to służba zdrowia…  
W holu TZR panie częstowały wypieczonymi przez siebie, pysznymi pączkami, a na 
scenie publiczność bawił również Grzegorz Szyra oraz kapela Kondy z Kłokocina.   



Co będzie priorytetem w Pani 
działaniach na stanowisku dyrekto-
ra Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rybniku?

Nie będzie rewolucji. Naturalną 
koleją rzeczy jest, że kierunki wy-
tyczone przez moją poprzedniczkę 
Halinę Opokę będą kontynuowane. 
Ostatnich osiem lat pracowałam jako 
zastępca dyrektora PiMBP, co dało mi 
dobre przygotowanie do dzisiejszych 
obowiązków. Uważam, że ważnym  
i koniecznym wyzwaniem są nowe tech-
nologie. W 2016 roku w filiach został 
uruchomiony moduł wypożyczalni  
w naszym systemie bibliotecznym. 
Zatem oprócz dotychczasowego in-
ternetowego przeglądania katalogu 
czytelnik będzie miał możliwość samo-
dzielnego zamawiania, rezerwowania i 
przedłużania wypożyczenia egzempla-
rzy – niezależnie od lokalizacji. Bardzo 
wygodne będzie również otrzymywanie 
informacji systemowych „na maila”. 
Nie ukrywam, że w okresie wdrażania 
systemu liczymy na wyrozumiałość 
naszych czytelników. Niestety, z nieza-
leżnych od nas przyczyn technicznych 
korzystanie z tych funkcji nie będzie 
możliwe w filiach nr 13 (Niedobczyce), 
17 (Grabownia) oraz 18 (ul. Wawel-
ska). W przyszłym roku planujemy 
także digitalizację niektórych czaso-
pism i udostępnianie ich w formie 
cyfrowej – każdy czytelnik będzie miał 
możliwość korzystania z tych zbiorów 
za pośrednictwem komputera. Szcze-
gólnie cenne są archiwalne, mocno już 

zniszczone numery „Nowin”, stanowią-
ce ważny dokument źródłowy. 

 
Jak zachęcać do korzystania  

z biblioteki?
O czytelnika trzeba bardzo dbać. 

Oferta musi być ciekawa i zróżni-
cowana, a obsługa profesjonalna.  
W minionym roku zakupiliśmy 18.740 
woluminów za 357.641,91 zł (w tym z 
programu Biblioteki Narodowej 5.916 
woluminów za 96.200 zł). Zachęcam do 
przeglądania katalogu, naprawdę jest 
w czym wybierać. W ostatnich latach 
czytelnictwo w Rybniku utrzymuje się 
na stałym poziomie, to jest powyżej 
20 czytelników na 100 statystycznych 
mieszkańców. Jest dobrze, a będziemy 
się starać, by było jeszcze lepiej. Mamy 
kilka nowych pomysłów, których reali-
zacja zależy od tego, czy otrzymamy 
dofinansowanie. Część z nich to pro-
jekty inicjowane przez filie, nastawione 
na animację kulturalną w dzielnicach. 
Biblioteka powinna być aktywna i 
widoczna w lokalnym środowisku. Czy-
telnika wychowuje się od dziecka – stąd 
częste lekcje biblioteczne i spotkania z 
książka dla najmłodszych. Zapraszamy 
także na wernisaże, wystawy, koncerty, 
wykłady, dyskusje o literaturze czy 
spotkania autorskie. 3 lutego o g. 17 
naszym gościem będzie Wit Szostak 
– pisarz, autor książek fantasy, a 10 
lutego o g. 11 dr Jacek Kurek opowie 
o malarstwie, a konkretnie malarskich 
krajobrazach romantyków. Warto być 
z nami, zapraszamy do biblioteki.  (m)

Pojedynek był jeden, a zwycięzców – trzech. Najlepszą wokalistką 
została Jolanta Wieliczka z I LO im. Karola Miarki w Żorach, 
najlepszą recytatorką Iwona Sobecka z rybnickiego „Ekonomika”, 
a najlepszą drużyną – II LO „Frycza”. Tak więc powody do radości 
miała każda z trzech szkół-finalistów, ale najwięcej – rybnickie 
liceum, które po raz drugi z rzędu wygrało artystyczny „Pojedynek 
na słowa” zorganizowany przez Fundację EDF Polska.  

— Ranking szkół ponadgimnazjalnych Perspektywy wykazał, że jesteśmy 
84 szkołą w kraju i piątą w województwie śląskim, a dziś udowodniliśmy, że 
obok osiągnięć naukowych mamy też osiągnięcia artystyczne — nie kryła 
radości z sukcesu swoich uczniów Maria Malinowska, dyrektor II LO. 
Licealiści z Rybnika tylko czterema punktami pokonali uczniów z Żor, 
choć aż dwoje licealistów „Miarki” otrzymało od jurorek maksymalne 
oceny (40 pkt.) — W poprzednim etapie bardzo się stresowałam, teraz pode-
szłam do występu na większym luzie. Dobrze czuję się w takim kabaretowym 
repertuarze — mówi Jolanta Wieliczka, która brawurowym wykonaniem 
„Proszę sądu” Agnieszki Osieckiej wyśpiewała sobie cztery dziesiątki i tytuł 
najlepszej wokalistki tej edycji pojedynku (spośród 27 wykonawców). Za 
rok Jola chciałaby spróbować swoich sił na festiwalu OFPA. Iwona Sobec-
ka, najlepsza recytatorka turnieju (w gronie 36 wykonawców) sięgnęła po 
„Urszulę Kochanowską” Bolesława Leśmiana. — Znałam ten wiersz wcze-
śniej i jego wrażliwość wyjątkowo do mnie przemówiła. Jestem zaskoczona  

Na zaproszenie chóru Regina Apostolorum i prowadzącej go Zy-
glindy Lampert-Raszyńskiej, w kościele oo. misjonarzy pod wezw. 
Królowej Apostołów wystąpił Chór Akademicki im. prof. Jana Szy-
rockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
(dawniej Politechniki Szczecińskiej). To jeden z najlepszych chórów 
akademickich w Polsce, laureat wielu konkursów i festiwali w kraju i za 
granicą. Jego założycielem w 1952 roku był ówczesny student Politechniki 
Szczecińskiej, pochodzący z Łazisk Rybnickich Jan Szyrocki (ur. w 1931 r.), 
absolwent rybnickiej szkoły muzycznej. Był dyrektorem artystycznym chóru 
i jego dyrygentem aż do swej śmierci w 2003 r.

Chór pod dyrekcją Szymona Wyrzykowskiego przedstawił Misterium 
kolędowe, oryginalne widowisko muzyczne w opracowaniu prof. Jana 
Szyrockiego. Chórzyści zaskoczyli publiczność nastrojowym wejściem ze 
świecami, niekonwencjonalnymi zmianami ustawienia czy wcieleniem 
się w tradycyjnych kolędników z gwiazdą. Integralną częścią widowiska 
był występ gospodarzy, chóru Regina Apostolorum, który zaprezentował 
również kilka kolęd. Występ zakończyła wspólnie odśpiewana kolęda „Bóg 
się rodzi” i wyjście w rytmie poloneza przy dźwiękach pastorałki „My też 
pastuszkowie…”. Publiczność nagrodziła śpiewaków owacją na stojąco.  (r)  Biblioteka aktywna i widoczna

— O czytelnika trzeba dbać — mówi Stanisława Adamek, od 
listopada 2015 r. dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rybniku.

Misterium kolędowe
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Frycz lepszy od Miarki
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Na pożegnalnym spotkaniu odchodząca dyrektor Halina Opoka przekazała „klucz” do biblioteki swojej 
następczyni Stanisławie Adamek. Na zdj. z prezydentem Piotrem Kuczerą

Chór im. prof. Szyrockiego to jeden z najlepszych w Polsce zespołów akademickich



POLECA!
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

TeaTr Ziemi rybnickiej

Pomsta czyli Fredro po śląsku
Śląski musical na kanwie „Zemsty” Aleksandra Fredry z muzyką 

Katarzyny Gaertner i librettem Mariana Makuli. Prawdopodobnie 
pierwszy polski musical w gwarze śląskiej. „Pomsta” to spektakl wie-
lokrotnie wystawiany na scenach śląskich miast, również w Rybniku. 
Opowiada o wzajemnych waśniach autochtonów (hanysów) i przy-
jezdnych z kongresówki (goroli). Przedstawienie z udziałem artystów 
scen śląskich, czyli dwie godziny rozrywki, humoru i wzruszeń.

5 lutego, piątek – g. 19    

Viverso, czyli dwa dni z tańcem
Przez dwa dni na scenie TZR królować będzie taniec. Wszyst-

ko za sprawą Otwartych Mistrzostw Województwa Śląskiego  
o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika (6 lutego) oraz IV Ogólno-
polskiego Festiwalu Tańca (7 lutego). Uczestnikami pierwszego 
turnieju będą zespoły zrzeszone w Polskim Związku Tańca Freestyle, 
w drugim wezmą udział amatorskie dziecięce, młodzieżowe i doro-
słe zespoły oraz soliści i duety taneczne. W programach imprez po-
kazy różnych stylów tanecznych, m.in.: jazzowego, współczesnego, 
klasycznego, hip-hopu i disco. Nie zabraknie również tanecznych 
form fabularyzowanych oraz tańca towarzyskiego i ludowego. 

6 i 7 lutego (sobota, niedziela) – g. 9
     

Pół na pół
Komedia kryminalna z udziałem Piotra Polka i Piotra Szwede-

sa w reżyserii Wojciecha Malajkata. Historia dwóch przyrodnich 
braci. Realizacja ich życiowych planów i zamierzeń stoi pod zna-
kiem zapytania dopóki żyje ich … matka. Współczesna hiszpańska 
komedia pełna napięcia i grozy.

9 lutego, wtorek – g. 19
 

Kinga Głyk – live
„Happy birthday” to koncert Kingi Głyk, utalentowanej basist-

ki młodego pokolenia i córki cenionego perkusisty i wibrafonisty 
Irka Głyka. Artystce towarzyszyć będą: Paweł Tomaszewski (forte-
pian), Kuba Gwardecki (instrumenty klawiszowe) oraz Ireneusz Głyk 
na perkusji. Występ Kingi Głyk zostanie zarejestrowany na płycie CD. 

27 lutego, sobota – g. 19

Giselle na Walentynki
W tym roku Teatr Ziemi Rybnickiej dołącza do wąskiego grona 

placówek kultury, które proponują swoim widzom transmisje 
oraz retransmisje największych spektakli operowych wystawia-
nych na najważniejszych scenach operowych.   

W ubiegłym roku TZR wzbogacił się o nowoczesny, cyfrowy 
projektor i nowy ekran, dzięki czemu takie przedsięwzięcia sta-
ły się możliwe. Na „rozgrzewkę” zaplanowano tu retransmisję 
spektaklu baletowego „Giselle” z udziałem tancerzy i orkiestry 
Teatru Bolszoj z Moskwy. Przedstawienie było transmitowane 11 
października ubiegłego roku, a na rybnickim ekranie, oczywiście 
w jakości HD, będzie można je zobaczyć 14 lutego w Walentynki, 
o 17. „Giselle”, czyli historia wiejskiej dziewczyny, zakochanej w 
przystojnym młodzieńcu – księciu Albercie ukrywającym swą toż-
samość, to spektakl uwielbiany przez miłośników sztuki baletowej 
i kwintesencja baletu romantycznego. W roli Giselle utytułowana 
Swietłana Zacharowa, której partneruje Siergiej Połunin, uznany 
za niegrzecznego chłopca baletu.  

Wkrótce, w czasie pierwszego bezpośredniego przekazu, na 
teatralnym ekranie będzie można zobaczyć artystów z Metropo-
litan Opery w Nowym Jorku. — Cykl tych niezwykle interesująco 
realizowanych transmisji rozpoczniemy 2 kwietnia operą „Madame 
Butterfly” — zapowiada Michał Wojaczek, dyrektor TZR.          (D)  

„Między ostrzem a obuchem” to tytuł retrospektywnej 
wystawy według Andrzeja Obuchowicza, którą do 15 lutego 
można oglądać w Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej.

Jest artystą, który przez wiele lat w rybnickim szpitalu psychiatrycz-
nym prowadził z jego pacjentami zajęcia artoterapii. Stworzył też w nim 
wyjątkową Galerię Pod Wieżą, w której są prezentowane prace pacjen-
tów. Sam przyznaje, że gdy ponad 40 lat temu, jako świeżo upieczony 
absolwent cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego, przekraczał bramę 
psychiatryka, niewiele wiedział o chorobach psychicznych, przez co 
ówczesnego dyrektora szpitala, nieżyjącego Pawła Dragona zapytał, czy 
są one zaraźliwe. Dziś mając bogaty bagaż doświadczeń mówi otwarcie, 
że choć był również nauczycielem mianowanym i licealnym belfrem (w 
II LO w Rybniku), a także uczestnikiem krajowych i międzynarodowych 
konferencji, to nade wszystko przedkładał kontakt z osobami leczony-
mi psychiatrycznie. — O mój umysł otarły się tysiące osób i nie mam 
pewności, czy jest jakiś zakamarek ludzkiego życia, do którego bym nie 
dotarł…bo mi na to pozwolono albo o to proszono — napisał Andrzej 
Obuchowicz w zaproszeniu na wernisaż swojej wystawy. Można na niej 
oglądać nie tylko jego prace, m.in. najnowsze rysunki, ale także artykuły 
prasowe poświęcone jego działalności oraz prace jego podopiecznych, 
również pacjentów psychiatryka.

— Na tych obrazach jest prawda, która wśród ludzi zdrowych jest nie do 
wypowiedzenia — powiedział kiedyś w jednym z wywiadów. Nie wiem, 
czy oglądając wystawę Obuchowicza widz zobaczy wielką sztukę, ale 
na pewno spotka się z twórczością wyjątkową i pełną treści.    (WaT) 

Andrzej Obuchowicz, 
artysta i terapeuta

P r a w d a  w  g a l e r i i

przyznanym tytułem, bo w tej edycji było wielu świetnych recytatorów. Dla 
mnie to doskonałe pożegnanie ze sceną, na której często się pojawiałam, 
ale kończę szkołę i nie planuję dalszych występów — powiedziała Iwona  
z „Ekonomika”, szkoły która w rywalizacji zajęła trzecie miejsce. Finaliści 
sięgnęli po różnorodny repertuar – od Wisławy Szymborskiej przez Jacka 
Podsiadło po Mickiewiczowską klasykę; od Nohavicy przez Grechutę po 
Ciechowskiego. Finałowy pojedynek poprowadził Wojciech Bronow-
ski, pomysłodawca imprezy. W ciągu 13 lat odbyło się 115 koncertów,  
w których wystąpiło 1380 młodych artystów z 19 szkół z regionu. Za-
prezentowało się również 182 nauczycieli, 123 artystów profesjonalnych  
i 62 akompaniatorów, a występy oceniało łącznie 80 jurorów.               (S)
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Patrycja Szendzielorz ze zwycięskiej drużyny II LO brawurowo wykonała piosenkę Grzegorza Ciechowskiego 
i otrzymała 40 pkt.
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Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1. 
Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją.
Cennik wejściówek: karnet – 39 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl 

Program działalności na luty

Uniwersytet III Wieku
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby 

(ul. Sobieskiego 15 – w pasażu), tel. 32 755 79 90.

DKK w lutym

Wszystkie zajęcia odbywają się w RCEZ do odwołania.

1 lutego, g. 19
ZUPEŁNIE NOWY 
TESTAMENT
Prod.: Belgia/Francja/Luksem-
burg/2015, komedia, 113 min, 
scen. i reż. Jaco Van Dormael, 
obsada: Benoît Poelvoorde, Yolande 
Moreau, Catherine Deneuve.
Gdzie mieszka Pan Bóg? W Brukseli. 
Z rodziną, którą tyranizuje. Naj-
większą przyjemność sprawia mu 
bezmyślne oglądanie telewizji, do-
kuczanie żonie i wymyślanie praw, 
które coraz bardziej komplikują lu-
dziom życie. Do czasu. Jego córka Ea 
nie może go już znieść i postanawia 
się zbuntować. Wykrada ojcu z kom-
putera hasła i wszystkie tajemnice, 
dzięki którym będzie mogła urządzić 
świat zupełnie od nowa.

8 lutego, g. 19
SYN SZAWŁA
Prod.: Węgry/2015, dramat, 107 
min., scen. i reż.: László Nemes, 
obsada: Géza Röhrig, Levente 
Molnár, Urs Rechn.
Rok 1944, Auschwitz-Birkenau. 
48 godzin z życia Szawła Auslän-
dera, członka Sonderkommando 
– oddziału żydowskich więźniów 
zmuszonych asystować hitlerow-
com w wielkiej machinie zagłady 
– na krótko przed wybuchem 
buntu. W rzeczywistości, której 
nie sposób pojąć, w sytuacji bez 
szans na przetrwanie, Szaweł pró-
buje ocalić w sobie to, co zostało  
z człowieka, którym kiedyś był.

15 lutego, g. 19
MOJA MIŁOŚĆ
Prod.: Francja/2015, dramat/kome-
dia/romans, 130 min., scen. i reż. 
Maïwenn, obsada: Vincent Cassel, 
Emmanuelle Bercot, Louis Garrel.
Film supermodelki i aktorki Maïwenn, 
nagrodzony w Cannes za najlepszą 
rolę kobiecą. Historia szalonej 
i namiętnej miłości. Georgio to 
mężczyzna, przy którym nie moż-
na się nudzić. Jest uosobieniem 
marzeń każdej kobiety, pewny 
siebie, dowcipny, spontaniczny. 
Kiedy pojawia się w życiu Tony 
zmienia je o 180 stopni. Ten 
związek jest jak narkotyk – wciąga, 
uzależnia i działa jak emocjonalny 
rollercoaster.

22 lutego, g. 19
45 LAT
Prod.: Wielka Brytania/2014, dra-
mat, 93 min., scen. i reż.: Andrew 
Haigh, obsada: Charlotte Rampling, 
Tom Courtenay, Dolly Wells.
Już za tydzień Kate Mercer uczci 
wraz z mężem Geoffem 45-lecie 
swojego ślubu. Przygotowania do 
jubileuszowej imprezy przebiegają 
nadzwyczaj sprawnie. Do Geoffa 
przychodzi jednak nieoczekiwany 
list. Ciało jego pierwszej miłości, 
zamrożone w lodowcu, zostało 
odnalezione w szwajcarskich Al-
pach. Kiedy pięć dni później ma się 
odbyć z dawna oczekiwana uro-
czystość, okazuje się, że być może 
nie ma już małżeństwa, którego 
rocznicę można by świętować.

29 lutego, g. 19
STARE GRZECHY 
MAJĄ DŁUGIE CIENIE 
Prod.: Hiszpania/2014, kryminał, 
105 min., scen. i reż.: Alberto 
Rodriguez, obsada: Raúl Arévalo, 
Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre.
Południe Hiszpanii, rok 1980. Dwaj 
detektywi z Madrytu łączą siły  
w celu zbadania sprawy brutalnych 
morderstw młodych dziewczyn. Juan 
i Pedro pod względem ideologicznym 
różnią się diametralnie, ale muszą 
odłożyć na bok wszelkie animozje  
i to, co ich dzieli. Przed nimi zadanie 
schwytania bezwzględnego morder-
cy, od lat terroryzującego społeczność 
miasteczka, nad którą unosi się cień 
zupełnego lekceważenia kobiet, wy-
nikającego z mizoginicznej tradycji.

• 1.02., poniedziałek, godz. 

10.00 – dyżur prawniczy – 

mec. Szczepan Balicki;

• 4.02., czwartek, godz. 

11.00 – wykład: „Wspo-

mnienia z podróży po Islan-

dii” – Maria Krzemień;

• 10.02., środa, godz. 12.30 

– wykład „Relacje: lekarz – 

pacjent” – dr Józef Meisel;

• 11.02., czwartek, godz. 

11.00 – wykład „Wspomnie-

nie Feliksa Netza – poety, 

pisarza, przyjaciela” – Jerzy 

Frelich;

• 15.02., poniedziałek, godz. 

10.00 – dyżur prawniczy – 

mec. Gerard Kuźnik;

• 17.02., środa, godz. 13.00 – 

„Rok dla klimatu” – konkurs 

wiedzy z nagrodami – Ja-

dwiga Jemielita, Kazimierz 

Panek;

• 18.02., czwartek, godz. 

11.00 – wykład „Bezpie-

czeństwo w internecie” – st. 

aspirant Dariusz Piotrowski;

• 24.02., środa – wycieczka do 

Wieliczki, wyjazd godz. 7.00;

• 25.02., czwartek, godz. 

11.00 – wykład „Happening  

i performance” – Helena 

Kisielewska.

Rybnicka biblioteka zaprasza miłośników 
literatury na dwa spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki.

17 lutego o g. 17 w bibliotece 
głównej (ul. Szafranka 7) poroz-
mawiamy o powieści „Uległość” 
Michela Houellebecq’a. Książka 
przedstawia wizję przyszłości po 
dojściu do władzy islamskich rady-

kałów. Główny bohater, profesor literatu-
ry, obejmuje katedrę na Sorbonie, mimo 
iż warunkiem jest przejście na islam. 
Autor po raz kolejny stawia przed czy-
telnikiem pytania o tożsamość i wartości kultury europejskiej. 

•••
25 lutego o g. 16 w filii nr 2 (ul. Ze-

brzydowicka 30) odbędzie się dyskusja  
o książce Magdaleny Grzebałkowskiej 
„Beksińscy. Portret podwójny”, opowiada-
jącej losy malarza Zdzisława Beksińskiego 
i jego syna, dziennikarza i tłumacza To-
masza Beksińskiego. Rodzinna biografia, 
która staje się opowieścią o poszukiwaniu 
miłości i lęku przed samotnością. 

Serdecznie zapraszamy!
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Jubilata, w dniu jego urodzin odwiedził 
prezydent Piotr Kuczera, który przekazał mu 
życzenia i upominki. Spotkanie było okazją do 
wielu wspomnień, bo życie pana Jana, który 
urodził się w 1916 roku w Bottrop w Westfalii, 

a jako pięcioletni chłopiec wrócił do Rybnika 
z rodzicami, którzy w śląskim plebiscycie za-
głosowali za Polską, było niezwykle twórcze. 
— Gdy dorastał, usłyszał od ojca, który był 
górnikiem, że do ciężkiej roboty się nie nadaje, 

bo jest wątłej budowy i rozpo-
czął naukę u Czesława Beygi, 
właściciela domu towarowego 
w Rybniku — mówi syn ju-
bilata. Poznał tajniki pracy 
handlowca oraz dekoratora 
witryn i wystaw sklepowych. 
Wkrótce, wspólnie z bratem 
Józefem zainteresowali się 
manekinami i ich produk-
cją, a w 1934 roku stworzy-
li biznes, jakiego w Polsce 
jeszcze nie było. Ich fabryka 
manekinów odniosła suk-
ces na Targach Poznańskich 
wiosną 1939 roku, a kunszt 
braci Zająców docenił nawet 
ówczesny minister skarbu 
Eugeniusz Kwiatkowski. — 
Minister wstrzymał import 
tego typu wyrobów z Zachodu 

i postawił na fabrykę z Zamysłowa. Przygotowa-
ne przez tatę i wujka manekiny i elementy okien 
wystawowych trafiały do sklepów w największych 
miastach Polski — dodaje syn pana Jana. 
Niestety, wybuch II wojny światowej położył 
kres świetnie zapowiadającemu się interesowi. 
Zmiana realiów politycznych po wojnie spra-
wiła, że warsztat manekinów działał jednooso-
bowo, pod pieczą brata Józefa. Z kolei pan Jan 
prowadził księgarnię na ul. Sobieskiego, gdzie 
poznał swoją przyszłą żonę Bronisławę, z któ-
rą w 1948 r. ożenił się, a następnie wychował 
trójkę dzieci. Po likwidacji księgarni pracował 
w spółdzielni mleczarskiej, był też kierowni-
kiem sklepu tekstylnego przy ul. Sobieskie-
go, który prowadził aż do emerytury. Przez 
lata wiódł bardzo aktywne życie. Pracował  
w sklepie tekstylnym, podróżował po kraju,  
w poszukiwaniu różnorodnych tkanin, pomagał 
bratu w warsztacie manekinów – malował ich 
oczy, usta, włosy oraz dłonie. Po przejściu na 
emeryturę w 1983 nie zrezygnował z pracy  
w warsztacie, gdzie naprawiał uszkodzone  
i odnawiał zniszczone manekiny. Po śmierci 
brata w 1994r. kontynuował rekonstrukcję 
manekinów oraz elementów stanowiących 
dekoracje sklepowych wnętrz.

W 1996 r. pan Jan przekazał pierwsze ma-
nekiny, formy i inne dekoracje do zbiorów 
Muzeum w Rybniku. Część figur, popiersi  
i wazonów znalazła swoje miejsce w domach 
jego dzieci, a on z nostalgią wspomina czasy 
tworzenia fabryki manekinów. Od pięciu 
lat mieszka z bliskimi w Szczyrku, cieszy się 
dziećmi, sześciorgiem wnucząt i sześciorgiem 
prawnucząt. 

(D)

Poznali się przed prawie siedemdziesięciu 
laty w… przydrożnym rowie, czyli na tzw. 

rancie. Wtedy to młodzi spotykali się po 
pracy na „rantach”, gdzie wspólnie spędzali 

wolny czas: rozmawiali, grali na 
harmonijkach i śpiewali. Państwo 
Rojkowie pobrali się w listopa-
dzie 1950 roku, wychowali czworo 
dzieci, a dzisiaj cieszą się z osią-
gnięć 11 wnuków i 9 prawnuków. 
Są w dobrej kondycji fizycznej, 
pomagają sobie i wspierają w co-
dziennych obowiązkach. Jubila-
tów w dniu ich święta odwiedziły 
Urszula Stajer i Mirela Szutka 
z rady dzielnicy Gotartowice, 
które w imieniu dzielnicowych 
radnych oraz prezydenta Piotra 
Kuczery przekazały „żelaznym 

małżonkom” upominki oraz życzenia zdrowia 
i kolejnych jubileuszy.  

Nieco wcześniej, bo 16 października Żelazne 
Gody świętowali państwo Amalia i Karol 
Galusowie z Ligoty-Ligockiej Kuźni. Losy 
ich rodzin ściśle związane są z historią wojenną, 
bo pan Karol, wcielony do Wehrmachtu trafił 
do niewoli amerykańskiej, z której w 1947 
roku powrócił do kraju, a rodzina pani Amalii  
w 1945 r. uratowała życie polskich partyzantów. 
— Mieliśmy partyzantów w stodole, Niemców 
na podwórku, wojska rosyjskie w pobliżu, a my  
w piwnicy — wspomina pani Amalia.     

Po ślubie w 1950 roku pan Karol rozpoczął 
pracę w rodzinnym zakładzie rzeźniczym, a na-
stępnie w rybnickiej spółdzielni spożywców. Z 
kolei pani Amalia pracowała m.in. w starostwie 
powiatowym. Wspólnie z mężem doczekali się 
czterech córek, 12 wnuków i 4 prawnuków. Ze 
specjalnymi życzeniami i upominkami jubila-
tów odwiedzili Teresa Mastej i Kazimierz Żak 
z rady dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia.    (D)

Żelazne Gody w Gotartowicach i Ligocie

Sto lat na Zamysłowie!
13 stycznia pan Jan Zając z Zamysłowa dołączył do wyjątkowego grona rybnickich 

stulatków. Przed wielu laty, wraz ze starszym bratem Józefem założył niemal 
legendarną fabrykę manekinów, których nie powstydziłyby się witryny i ekspozycje 
eleganckich sklepów we Francji czy we Włoszech. 

— Hedwiszko dbej o siebie, bo jeszcze muszymy żyć, muszymy dożyć siedemdziesięciu 
lat! Jeszcze nikt z naszej wsi tego nie dożył! — mówi do swej żony Jadwigi pan Emil 
Rojek z Gotartowic. 8 listopada państwo Rojkowie świętowali jubileusz 65-lecia 
wspólnego życia, czyli Żelazne Gody. 
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Jadwigę i Emila Rojków odwiedziły Urszula Stajer i Mirela Szutka z rady dzielnicy 
Gotartowice

Pana Jana Zająca, stulatka z Zamysłowa, 
odwiedził prezydent Piotr Kuczera



Czerwona i biała odmiana sta-
rych śląskich róż zauważona 
ubiegłego lata przy jednym  
z domów w podrybnickich Ksią-
żenicach

Madame de Sevigne bardzo chętnie 
podróżowała też do uzdrowiska w Vichy. 
A to malownicze miasto słynęło ze swych 
leczniczych wód termalnych już w starożytności, 
kiedy nazywano je Aquae Calidae. Ale 
właśnie w czasach baroku kurort ten zaczął 
się odradzać. Powstał budynek uzdrowiska  
o nazwie „Maison du Roy”. Były dwa gabinety 
kąpielowe oraz przylegające do nich dwa 
baseny. I właśnie w nich Madame de Sevigne 
leczyła się na dolegliwości reumatyczne. To 
ona, jako pierwsza, rozsławiła to uzdrowisko 
w literaturze, gdy w 1676 roku opisała swoje 
wrażenia z pobytu w Vichy. Zatem w jednym  
z jej listów czytamy: „Wczoraj sama zanurzyłam 
różę we wrzącym źródle i długo ją w nim 
moczyłam. Wyjęłam ją i wyglądała jak świeżo 
ścięta. Potem zanurzyłam inną różę w zwykłej 
gorącej wodzie, ta jednak w mgnieniu oka 
sparzyła się. Jest pewne, że te źródła potrafią 
czynić cuda”.

W XIX wieku Francja epoki Empire prze-
żywa okres dynamicznego rozwoju. Ponowny 
rozkwit i niezwykłą popularność zyskuje wtedy 
uzdrowisko w Vichy i książki Madame de 
Sevigne. W samym Vichy architekci cesarza 
Napoleona III tworzą wspaniałe budowle. 
Natomiast Robert Moreau, ogrodnik, botanik 
i znawca róż w 1874 roku ogłasza wyhodowanie 
nowej odmiany róży. Kwiat ten jest bardzo 

wytrzymały na warunki atmosferyczne i jakby 
ciągle młody, niczym róża wykąpana niegdyś 
przez Madame de Sevigne w uzdrowiskowych 
wodach Vichy. Wspomniany Robert Moreau 
nazywa swoją nową różę – Madame de Sevigne.

Czytelnik może mieć jednak słuszną wątpli-
wość i zapytać, co to wszystko ma wspólnego 
ze Śląskiem. Otóż ma, ale żeby to zrozumieć, 
to trzeba opowiedzieć jeszcze jedną historię. 
Zatem w latach 1870-1871 trwała wojna fran-
cusko-pruska. Francuzi byli na tyle nierozsądni, 
że sami wypowiedzieli ją doskonale przygoto-
wanym do walki Prusakom. No i Prusy tę wojnę 
wygrały, a w Wersalu, niedaleko pokonanego 
Paryża, urządzono zjazd władców niemieckich  
i ogłoszono powstanie zjednoczonego Cesar-
stwa Niemiec. A zatem na skutek tej wojny jesz-
cze bardziej wzmocnili się Niemcy, zaś osłabili 
się Francuzi. Dodatkowo jeszcze Francja, jako 
że wojnę rozpoczęła, musiała Niemcom płacić 
odszkodowania wojenne. Były to sumy bardzo 
wielkie i za nie w granicach Niemiec budowano 
między innymi szkoły. I takie właśnie szkoły 
za odszkodowania francuskie powstawały 
również na Śląsku. Bo od XVIII wieku Śląsk 
był w granicach Prus, a potem w 1871 roku 
Śląsk wraz z Prusami stał się częścią Cesarstwa 
Niemiec. Jednak Francuzi, płacąc przez wiele 
powojennych lat owe reparacje, nie zawsze 
mieli gotówkę by się wywiązywać z narzuco-

nych obciążeń. Dlatego też część należności 
wnoszono w naturze. Płacono więc w towarze 
typu stal, węgiel czy urządzenia mechaniczne. 
Ale również formą zapłaty odszkodowań 
francuskich były tak z pozoru banalne rzeczy 
jak krzewy róż, z którymi miał przyjechać na 
Śląsk cały pociąg. Później obsadzano nimi 
niemieckie urzędy, szkoły i inne otoczenia 
budowli państwowych. I tak właśnie na nie-
miecki wówczas jeszcze Śląsk trafiła odmiana 
róż – Madame de Sevigne. A spod tych szkół 
czy urzędów gmin Ślązoki „uciągały” sobie te 
róże do przydomowych ogródków. Oczywiście 
trudno było Ślązokom dokładnie zapamiętać 
poprawną nazwę owej róży, więc nazywano ją 
roztomajcie: francusko rołza, rołza ze Francyje, 
rołza z wojny zipcych ajn zipcych lub używano 
zniekształconej nazwy – Madame de Solanżi.

Takie właśnie róże – może trochę zdziczałe 
– pamiętam z dzieciństwa, gdyż rosły one we 
wielu śląskich zogródkach. Czasami jeszcze 
można ją spotkać dzisiaj przy starych domach. 
Roślina rzeczywiście jest wytrzymała, skoro 
przetrwała na Śląsku około sto pięćdziesiąt lat  
i nie wyginęła. I jest to wystarczająco długi czas, 
by stać się Ślązoczką. Zatem śląskie klimaty 
to nie tylko kluski, rolady i krupnioki, ale też 
gatunki róż. 

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek
szoltysek@szoltysek.com.pl
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Stare śląskie róże
W XVII-wiecznej Francji żyła Maria Magdalena de la Fayette, znana też jako Madame de Sevigne. Była francuską 

pisarką okresu baroku, która zasłynęła z napisania licznych romansów i listów. Natomiast największy sukces czytelniczy 
odniosła jej książka „Księżna de Cleves”, którą uważa się za pierwszą prawdziwą francuską powieść psychologiczną. 
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcie 138/2:
Prezentowane zdjęcie zo-

stało ponad wszelką wąt-
pliwość wykonane podczas 
drugiej wojny światowej, co 
potwierdzają fryzury kobiet 
oraz niemieckie teksty reklam 
widoczne w tle. Jest to ja-
kaś cukiernia, kawiarnia czy 
restauracja. Najprawdopo-
dobniej była ona w Rybniku, 
ale nie ma tu stuprocentowej 
pewności – dlatego być może 
Czytelnicy pomogą to ustalić? 

Zdjęcie 138/1:
Prezentujemy bardzo sym-

patyczne zdjęcie, przedsta-
wiające rybnickie małżeń-
stwo, o czym przekonuje 
tekst na odwrocie, gdzie 
czytamy w zapisie orygi-
nalnym: „Po złotym weselu 
naszym z moją żonkom, dnia 
20.6.1942. w Rybniku. Kciś 
Franciszek i Joanna.” A zatem 
wpisu dokonał pan Franci-
szek w charakterystyczny 
śląski sposób – wymieniając 
zawsze na początku imię 
mężczyzny a potem kobie-
ty. Podkreślam, nie jest to 
nietakt, ale tradycja śląska,  
z którą często spotykam się  
w starych pamiętnikach czy 
na pocztówkach. Zdjęcie 
zostało wykonane w izbie pa-
radnej, gdzie też zawsze stało 
małżeńskie łóżko, widoczne 
na zdjęciu częściowo z lewej strony. W środ-
ku jest domowy ołtarzyk na nocnej szafce,  
a z prawej widać fragment maszyny do 
szycia, najprawdopodobniej singerki – 

przykrytej ozdobną serwetą, czyli obrusem. 
W związku z tym zdjęciem pytamy czytel-
ników, czy może ktoś potrafi coś więcej 
opowiedzieć o tym małżeństwie – któremu 

50. rocznica ślubu trafiła akurat w środku 
drugiej wojny światowej.

138/2

138/1
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Wielki album Rybnika
(cz. 138)

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy-
ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, osób i rze czy. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka-
mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my! 
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Rune Holta, 43-letni Norweg z pol-
skim obywatelstwem, mieszkający  
w Królestwie Andory (tzw. raj podatko-
wy), jako ostatni zawodnik dołączył do 
ekstraligowej już drużyny żużlowców 
ROW-u Rybnik. 

W minionym sezonie Holta dał się rybni-
czanom mocno we znaki, bo jako żużlowiec 
Ostrovii, był jej najskuteczniejszym zawod-
nikiem w wygranej przez drużynę z Ostrowa 
półfinałowej rywalizacji z ROW-em Rybnik. 
Norweg ma w swoim dorobku dwa tytuły 
indywidualnego mistrza Polski, a z polską ka-
drą trzykrotnie zdobywał tytuł drużynowych 
mistrzów świata. W ekstralidze po raz ostatni 
ścigał się w 2013 roku w barwach Włókniarza 
Częstochowa i trudno nie być ciekawym, jak 
wypadnie jego powrót do ekstraligowego 
ścigania. W nadchodzącym sezonie Holta za-
mierza również startować w lidze szwedzkiej 
(we wtorki) oraz duńskiej (środy), a w ekipie 
ROW-u będzie jeździł z polską licencją na 
prawach zawodnika polskiego.

Przypomnijmy, że w drużynie ROW-u 
startować będą również m.in.: Szwed An-
dreas Jonsson, Rosjanin Grigori Łaguta, Au-
stralijczyk Max Fricke i Damian Baliński oraz 
tercet juniorów Woryna-Wieczorek-Chmiel. 

W czasie spotkania kibiców z Rune Holtą  
i Grigorim Łagutą, które na stadionie odbyło 
się 26 stycznia, prezes ROW-u Krzysztof 
Mrozek zapowiedział, że do drużyny po-
wróci wychowanek Rafał Szombierski, który  
w ubiegłym roku wystąpił tylko w trzech me-
czach ligowych. Ważny kontrakt z klubem ma 
również młody Rosjanin Ilja Czałow, który 
w poprzednim sezonie ani razu nie pojawił 
się w składzie. Z kolei tzw. kontrakty war-
szawskie mają podpisać z rybnickim klubem 
Australijczyk Troy Batchelor, który zdobywał 
punkty dla ROW-u w ubiegłym roku oraz 
wychowanek Roman Chromik. 

Wiadomo już, że w pierwszym ekstraligo-
wym meczu ROW zmierzy się 10 kwietnia 
na swoim torze z silną drużyną KS Toruń, 
a na pierwszy mecz wyjazdowy uda się do 
Poznania na pojedynek ze Spartą Wrocław 
(w tym roku tam będzie rozgrywać swoje 
mecze). Zaplanowano już wstępnie sparingi 
– jeden ze Stalą Gorzów i dwa z Unią Lesz-
no. Prezentacja drużyny w hali MOSiR-u  
w Boguszowicach 5 marca (szczegóły do-
tyczące sprzedaży wejściówek na stronie 
internetowej klubu). 25 stycznia rozpoczęła 
się długo zapowiadana przebudowa toru.

Dżudocy na fali
Na rozegranych w Bielsku-Bia-

łej mistrzostwach Śląska w judo 
29 osobowa kadra Polonii Rybnik 
w trzech kategoriach wiekowych 
wywalczyła 15 medali: 5 złotych, 
4 srebrne i 6 brązowych. 

Złote medale zdobyli: młodzik 
Dawid Zduńczyk, juniorzy młodsi: 
Wioleta Kuczera i Kacper Widuch 
oraz juniorzy: Zuzia Komarek i Pa-
weł Borowski. Srebrne krążki zdo-
byli juniorzy młodsi: Ania Bober, 
Zuzia Łogożna i Maciek Mikszta 
oraz junior Paweł Kejza. Z brązo-
wymi medalami z zawodów wrócili 
młodzicy: Julia Rzeszutek, Patrycja 
Stachowska i Michał Banet, juniorzy 
młodsi: Damian Penka-
la i Adrian Zając oraz 
junior Daniel Kejza.  
W klasyfikacji druży-
nowej Polonia Rybnik 

zajęła 2 miejsce na 25 startujących 
w zawodach klubów.

Podczas Gali Polskiego Związku 
Judo, jaka odbyła się 8 stycznia  
w Elblągu trener Polonii Rybnik 
Artur Kejza został Trenerem Roku 
2015 Polskiego Związku Judo. 
Wśród wyróżnionych podczas gali 
zawodników znaleźli się także 
podopieczni rybnickiego trenera: 
Anna Borowska, Piotr Kuczera, 
Julia Kowalczyk oraz Katarzyna  
i Artur Kłys. 

Powracająca po kontuzji na maty 
Agata Perenc zajęła 3 miejsce 
podczas zawodów Pucharu Świata 
w Tunisie, przegrywając jedynie ze 
zwyciężczynią turnieju Helą Ayari 
z Tunezji.

Krótko i szybko
Klub Sportowy „Silesia” Rybnik ogłasza 

nabór dzieci w wieku 7-12 lat do Akademii 
Bejsbolu. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, m.in. 
Artura Strzałkę, zawodnika New York Jan-
kees Amerykańskiej Ligi Baseballowej MLB. 
Zainteresowanych rozpoczęciem przygody  
z bejsbolem, zapraszamy z rodzicami na tre-
ningi, które w okresie zimowym odbywają się 
w poniedziałki i czwartki w sali gimnastycznej 
SP nr 20 w Gotartowicach lub o kontakt telefo-
niczny: 510 604 228 lub 501 264 130.

w 
Jeszcze w grudniu Nauczycielski Klub 

Szachowy działający przy rybnickim oddziale 
ZNP zorganizował 15. Memoriał Władysława 
Leciejewskiego. Zwyciężyła w nim 20-letnia 
Angelika Dziodzio (6,5 pkt) przed Kazimierzem 
Drabiniokiem (5,5) i Piotrem Bobrowskim (5).

w
3 stycznia w Klubie Energetyka Fundacji 

EDF Polska rozegrano XXI Międzynarodowy 
„Noworoczny” Turniej Szachowy, którego 
organizatorem była sekcja szachowa TS 
„Kuźnia” Rybnik. Do rywalizacji przystąpiło 55 
uczestników m.in. z Kijowa i Ostrawy. Turniej 
miał najsilniejszą od kilku lat obsadę, gdyż  
w doborowym gronie było dwóch arcymistrzów 
i trzech mistrzów międzynarodowych. Zwy-
ciężył Omelja Artem z Awangardy Kijów, który  
wygrał siedem pierwszych partii, zaś dwie 
następne zremisował. Dwa kolejne miejsca, 

również zdobyli reprezentanci Ukrainy, zaś 
czwarte zajął arcymistrz z Ostrawy. Na 11. miej-
scu ukończył turniej polski arcymistrz Bartłomiej 
Heberla. W klasyfikacji drużynowej szachiści 
TS „Kuźnia” Rybnik zajęli trzecie miejsce.

w
Zawodnicy, trenerzy oraz działacze sekcji 

bokserskiej RMKS-u Rybnik w czasie spotka-
nia z zastępcą prezydenta Piotrem Masłowskim 
podsumowali rok 2015. Przypomnijmy, że tytuły 
mistrzów Polski młodzików zdobyli Dawid Sie-
dlecki i Szymona Skorupa, a Sebastian Konsek 
zdobył dwa medale mistrzostw Polski wśród 
młodzieżowców i seniorów. W minionym roku 
rybniccy pięściarze wywalczyli również trzecie 
miejsce w klasyfikacji drużynowej mistrzo-
stwach Polski młodzików, 8 medali mistrzostw 
Śląska, zwyciężali na 7 międzynarodowych 
turniejach a Daniel Skorupa zajął 5 miejsce 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Do 
kadry Polski młodzieżowców powołani zostali 
S. Konsek i B.Lutka, zaś trenerami rybnickich 
bokserów są: Zbigniew Gąsiorowski, Wojciech 
Podgórny i Tolek Jakimczuk oraz dorywczo 
Mateusz Mazik. 

w
Drużyny biorące udział w Amatorskiej 

Lidze Piłki Siatkowej Atlas Tours rozegrały już 
ponad 15 kolejek spotkań, po których w I lidze 
na prowadzeniu, z dorobkiem 45 punktów, 
znajduje się Dwójka Świerklany Projtrans, tyle 
samo punktów ma druga w tabeli Leśna Perła 
Damons Rybnik. Trzeci w tabeli KS Volley 

Katowice ma 41 punktów, ale o dwa spotkania 
rozegrane więcej. Kolejne zespoły mają już 
poniżej 30 punktów. W II lidze z dorobkiem 44 
punktów w tabeli prowadzi VRF Klimatyzacja 
Artus Żory przed Utikom Viktory AIR Team  
i Nord Świerklany RO-JO Team.

w
W Rybnickiej Amatorskiej Lidze Koszykówki 

zespoły rozegrały 6 kolejkę II rundy rozgrywek. 
Na prowadzeniu w tabeli z 11 zwycięstwami i 
1 porażką na koncie Siećrabatów.pl. Kolejne 
w tabeli zespoły doznały 3 porażek, a to: 
Hawajskie Koszule Żory i Na Rondzie Team 
Żory. Do konfrontacji żorskich drużyn dojdzie 
31 stycznia, kiedy to zostanie rozegrana 7 
kolejka. Początek tego meczu o godz. 12.00 na 
sali MOSiR-u przy ul. Powstańców Śl. Tydzień 
później formę Teamu z Żor sprawdzi lider tabeli. 
14 lutego natomiast z Siećrabatów.pl zmierzą 
się Hawajskie Koszule. 

w
20 grudnia na siłowni hali sportowej w Bogu-

szowicach odbył się rybnicki WiP, czyli dwubój 
siłowy wyciśnij i przysiądź. W tegorocznej 
edycji imprezy w 3 kategoriach wystartowało 33 
zawodników i zawodniczek. Rywalizację sied-
miu zawodniczek wygrała Magdalena Kostka, 
która wykonała 53 przysiady z obciążeniem 
równym połowie masy swego ciała i wykonała 
194 wyciśnięć sztangą, która ważyła tyle, co 20 
proc. jej wagi. Druga była Kinga Moczydłowska, 
a trzecia Aneta Niedźwiecka. Mężczyźni rywali-
zowali w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród 

juniorów zwyciężył ubiegłoroczny zwycięzca 
Tomasz Tolarz, drugi był Patryk Chomiuk,  
a trzeci Mateusz Gefert. W grupie seniorów 
pierwszy był Rafał Taraszkowski, który wycisnął 
sztangę 170 razy i wykonał 93 przysiady na 
suwnicy. Drugi był ubiegłoroczny zwycięzca 
Jacek Brodzik, a trzeci Łukasz Gajos. 

w
Piłkarze już w styczniu rozpoczęli bardzo in-

tensywne przygotowania do wiosennej rundy II-
ligowych rozgrywek. 16 stycznia w pierwszym 
oficjalnym sparingu drużyna ROW-u 1964 
Rybnik przegrała 1:2 z drużyną MFK Karvina, 
a jedyną bramkę dla rybniczan zdobył Mariusz 
Muszalik w 88 minucie. Cztery dni później odbył 
się sparing pomiędzy drużyną ROW- u a ekipą 
BKS-u Stal Bielsko-Biała, w którym to nasi 
przeciwnicy ponownie wygrali 2:1, zapewniając 
sobie zwycięstwo w samej końcówce. Jedyną 
bramkę dla rybniczan zdobył Dawid Drozdow-
ski, a więc zawodnik przymierzany do pierwszej 
drużyny. W kolejnym sparingu rybniczanie na 
wyjeździe przegrali z I-ligową drużyną MKS-u 
Kluczbork 0:2 25 stycznia piłkarze ROW-u 
1964 Rybnik rozpoczęli obóz przygotowawczy 
w ośrodku w Kamieniu, który ma na celu lepsze 
przygotowanie fizyczne drużyny do zbliżającej 
się wielkimi krokami rundy wiosennej. W jego 
ramach, 27 stycznia już po zamknięciu tego 
wydania „GR”, mieli się zmierzyć w Kamieniu  
z Concordią Knurów. Ligowa wiosna rozpocz-
nie się dla piłkarzy ROW-u na początku marca 
od pojedynku z GKS Tychy.

Były rywal żużlowcem ROW-u

19 grudnia w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej w czasie dorocznej Gali 
Judo zaprezentowali się wszy-
scy zawodnicy Polonii Rybnik od 
najmniejszego do największego. 
Po zejściu ze sceny był czas na 
posiłek regeneracyjny
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17 września na Stadionie Miej-
skim w Rybniku odbędzie się 
czwarty i ostatni turniej finałowy 
tegorocznych Indywidualnych 
Mistrzostw Europy na Żużlu. 
Eurosport będzie go transmitować  
w swoim kanale otwartym i zmaga-
nia żużlowców będą mogli zobaczyć 
telewidzowie w 71 krajach.

Rozgrywki te organizowane od 2013 
roku w odświeżonej formule przez pol-
ską firmę One Sport, pod auspicjami 
europejskiego oddziału Międzynaro-
dowej Federacji Motocyklowej i we 
współpracy z Eurosportem, cieszą się 
wśród kibiców i samych zawodników 
dużą popularnością.

Oczywiście organizacja tak waż-
nego turnieju bez pomocy miasta 
byłaby niemożliwa. Magistrat na jego 
organizację przeznaczy 300 tys. zł, 
a prezydent Piotr Kuczera zwraca 
uwagę, że to oczywiste nawiązanie do 
długich i pięknych tradycji rybnickiego 
żużla. Przypomnijmy, że dwukrot-
nie na rybnickim stadionie w roku 
1971 (mistrzostwo świata Wyglendy 
i Szczakiela) i 1985 odbyły się finały 
mistrzostw świata par, a w roku 1983 
pamiętny finał kontynentalny indywi-
dualnych mistrzostw świata, w którym 
Zenon Plech pokonał Niemca Egona 
Müllera, zwycięzcę finału światowego  
i zdobywcy tytułu mistrza świata.

Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u 
Rybnik zwraca uwagę, że Rybnik 
powrócił do grona ośrodków orga-
nizujących najważniejsze żużlowe 
imprezy na świecie. W 2014 odbył się 
na naszym stadionie finał mistrzostw 
Europy juniorów, w roku ubiegłym 
GP Challenge, czyli finał eliminacji 
do tegorocznych indywidualnych mi-
strzostw świata (cykl turniejów GP). 
W tym roku poznamy nowego mistrza 
Europy, choć oczywiście nie można 
wykluczyć, że tytuł obroni aktualny 
mistrz Rosjanin Emil Sajfutdinow. 

Prezes Mrozek nie ukrywa, że jego 
celem jest sukces organizacyjny i kom-
plet publiczności na stadionie.  

Na ubiegłorocznym GP Challenge 
byli w Rybniku przedstawiciele One 
Sport, którzy po tym, co tu zobaczyli, 
zaproponowali Rybnikowi organiza-
cję ostatniego finału europejskiego 
championatu. — Rozmowy były krótkie 
i bardzo konkretne — przyznaje Jan 
Konikiewicz z One Sport.

Organizatorowi finału przysługuje 
jedna tzw. dzika karta, czyli jedno 
miejsce w obsadzie turnieju. Prezes 
Mrozek zapowiedział już, że tym 
rybnickim finalistą będzie Kacper 
Woryna. I tu pojawia się wątpliwość, 
czy obiecywanie tego miejsca jednemu 
z trzech rybnickich juniorów, którzy  
w minionym sezonie punktowali  
w lidze i to na dwa miesiące przed 
rozpoczęciem sezonu (finał IME 
będzie jego zwieńczeniem) nie jest 
błędem pedagogiczno-wychowaw-
czym? Prezes Mrozek przekonuje, że 
nie, a występ Woryny w tym finale to 
najlepsze rozwiązanie. 

Być może w gronie finalistów znajdą 
się również obecni obcokrajowcy RO-
W-u Rybnik Grigori Łaguta (szósty 
w ubiegłorocznych IME), Andreas 
Jonsson albo Rune Holta, który za-
mierza wystartować w eliminacjach.  
W czterech turniejach finałowych, 
które odbędą się 17 czerwca (Gustrow 
– Niemcy), 6 sierpnia (Daugavpils – 
Łotwa), 20 sierpnia (Togliatti – Rosja) 
i 17 września w Rybniku wystartuje 
pięciu najlepszych zawodników ubie-
głorocznej edycji mistrzostw Euro-
py, siedmiu finalistów wyłonionych  
w eliminacjach, których finał odbędzie 
się 27 maja w niemieckim Olching, 
trzech posiadaczy stałych „dzikich 
kart” przyznanych przez organizato-
rów rozgrywek oraz zawodnik, który 
otrzyma lokalną „dziką kartę” na 
jeden, konkretny finał.

Przed rewanżem
Koszykarze MKKS Rybnik wystę-

pujący w rozgrywkach III ligi wygrali 
wszystkie trzy spotkania od początku 
roku. 9 stycznia w Zabrzu pokonali miej-
scowy MKS 104:51, tydzień później we 
własnej hali ograli KKS Tarnowskie Góry 
73:63, a w ostatnim meczu w Raciborzu 
pokonali miejscową Ofensywę 66:51. Pod-
opieczni Łukasza Szymika 6 lutego zmierzą 
się w Bielsku-Białej z miejscowym DAAS 
Basket Hills i być może uda im się tam zre-
wanżować za jedyną porażkę poniesioną 
w rozgrywkach, bo we własnej hali MKKS 
Rybnik przegrał z bielską drużyną 59:66. 

Przed rewanżem w Bielsku oba zespoły  
z jedną porażką koncie przewodzą w ligo-
wej tabeli. Pierwsze 4 zespoły śląskiej III 
ligi awansują do fazy play-off na szczeblu 
strefy śląsko – opolskiej. 

Zmagania z talentami
II-ligowi siatkarze TS Volley Rybnik 

udanie zakończyli stary i rozpoczęli 
nowy rok. 

19 grudnia we własnej hali pokonali 3:0 
Juvenię Głuchołazy, a 9 stycznia w meczu 
wyjazdowym pokonali 3:1 TKS Tychy.  
W kolejnym spotkaniu, grając przed własną 
publicznością, wygrali 3:2 z MKS Andrychów. 
W decydującym 5. secie rybniczanie pokonali 
wicelidera rozgrywek 15:12. Wygrać tie-
breaku nie udało się rybnickim siatkarzom 

w spotkaniu przeciwko Akademii Talentów 
Jastrzębskiego Węgla. W nim goście wygrali 
z Volleyem 15:8. To właśnie z jastrzębską 
drużyną rybniczanie toczą bój o 4. miejsce  
w tabeli, dające przepustkę do dalszej fazy 
rozgrywek. Obecnie to rywale rybniczan 
zajmują 4 miejsce ale rybniccy siatkarze 
mają do rozegrania jedno zaległe spotkanie 
i teoretycznie łatwiejszych rywali w ostatnich 
4 kolejkach. W Rybniku Volley zagra 13 
lutego z Koksem Radlin, 17 lutego z Win-
nerem Czechowice – Dziedzice i 20 lutego 
na zakończenie rundy z Rafako Racibórz.

Piłkarskie nadzieje
W hali w Boguszowicach odbył się 

zorganizowany po raz drugi turniej 
piłki nożnej o Puchar Prezesa RKP 
ROW Rybnik dla chłopców z rocz-
nika 2005 i młodszych. W gronie 10 
zespołów podzielonych na dwie grupy 
znalazły się m.in. 3 drużyny gospodarza 
turnieju. Po 20 rozegranych spotkaniach 
eliminacyjnych w półfinałach FC Hlucin 
z Czech pokonał 
w rzutach karnych 
R O W  R y b n i k 
„A”, a naprzód 

Rydułtowy wygrał z Górnikiem Radlin.  
W finale czeska drużyna zrewanżowała 
się piłkarzom z Naprzodu za porażkę w 
grach eliminacyjnych i pewnie wygrała 
3:0. W meczu o 3. miejsce RKP ROW 
wygrał z Górnikiem Radlin 4:2. Naj-
lepszym bramkarzem turnieju został 
rybniczanin Gabriel Węgrzyn, pozostałe 
nagrody indywidualne powędrowały do 
zawodników drużyn przyjezdnych.        

Finał Mistrzostw Europy w Rybniku

Prezydent Piotr Kuczera, jako gospodarz miasta zamierza kultywować długie i piękne tradycje 
rybnickiego żużla. Na drugim planie prezes ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek, na trzecim – Jan 
Konikiewicz z One Sport        

Mali piłkarze RKP ROW-u 
Rybnik zajęli w turnieju 
trzecie miejsce
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W spotkaniu z zespołem KKS-u Tarnowskie Góry ryb-
niccy koszykarze znów w końcówce meczu pozbawili 
rywali wszelkich złudzeń

Drużynę z Andrychowa rybniccy siatkarze pokonali po pięciosetowym pojedynku
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2 pozycje książkowe

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

empik

19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

Komplet srebrnej biżuterii
Rybnik:
ul. Sobieskiego 5
ul. Rynkowa 1
ul. Rynek 11 - Salon Porcelany 
                        Rosenthal
Żory, ul. Moniuszki 18A
Wodzisław, ul. W. Kubsza 13

Zestaw książek

Wydawnictwo
ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

Pamiątki i upominki z Rybnika

Karnet 
na lodowisko

2 podwójne zaproszenia
na jedną z imprez artystycznych 

odbywających się w TZR

plac Teatralny 1
tel. 32 42 22 132

www.teatrziemirybnickiej.pl

EDYCJA - Książki Naukowe  
i Specjalistyczne

2 książki „Chachary czyli 
dzieje Franciszka Kopca 

od Stalinogrodu  
do Brukseli”

2 książki 
„O czym 

szeptoł zegłówek”
Rybnik, ul. Korfantego 4a/1, tel. 32 42 22 388

Kornowac, ul. Raciborska 175, tel. 32 43 01 593
www.artdent.org, tel. 601 42 76 99

Bon wartości 100 zł
na usługi dentystyczne

Już tradycyjnie nasz świąteczny konkurs wymyślony  
i wyrysowany przez Kazimierę Drewniok cieszył się dużym 
zainteresowaniem naszych czytelników. Otrzymaliśmy 
183 odpowiedzi, w tym 95 drogą mailową. Zdecydowana 
większość była poprawna. Pani Kazia postawiła tym razem 
przed naszymi czytelnikami trudne zadanie, bo po pierw-
sze trzeba było rozpoznać herby sąsiednich miast (zakła-
damy, że herb Rybnika nie sprawił nikomu najmniejszego 
problemu), a po drugie dopasować do sześciu z tych ośmiu 
miast świętych patronów. Trudność poległa na tym, że nie 
wszystkie mają swoich oficjalnych patronów, „zatwier-
dzonych” stosowną uchwałą rady miasta. W niektórych 
przypadkach, jak np. Żor, święty Florian jest kojarzony  
z tym miastem ze względu na jego historię i związaną z 
nią doroczną procesją ogniową, a także całkiem już współ-
czesne Muzeum Ognia. Z kolei Rydułtowy swoje związki ze 
św. Jerzym zawdzięczają najstarszej i największej parafii, 
której patronuje. Jak wiemy z relacji naszych czytelników, 
skojarzenie tych miejsko-świętych par wymagało sporo 
zachodu; byli i tacy, którzy starali się rozwiązać konkurs 
„drogą urzędową”, dzwoniąc do urzędów miast, a nawet 
do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Można więc 

założyć, że nasz świąteczny konkurs przyczynił się też do 
spopularyzowania tej regionalnej wiedzy również wśród 
urzędników. 

A oto i rozwiązanie: 
JASTRZĘBIE ZDRÓJ – św. Jan Nepomucen; 
RACIBÓRZ – św. Marceli; 
RYBNIK – św. Antoni; 
RYDUŁTOWY – św. Jerzy; 
WODZISŁAW ŚL. – św. Wawrzyniec; 
ŻORY – św. Florian. 
Miasta bez patronów: CZERWIONKA-LESZCZYNY i RADLIN.

Trzecie zadanie było najłatwiejsze bo polegało na do-
kończeniu popularnego, przynajmniej kiedyś, przysłowia: 
Wiedzą sąsiedzi jako kto siedzi. Oczywiście z sąsiedzką 
wszechwiedzą wciąż mamy do czynienia, tyle że może 
samo przysłowie jest dzisiaj przytaczane rzadziej niż kiedyś.

Wszystkim Czytelnikom, którym udało się rozwiązać nasz 
konkurs gratulujemy, a tych, do których uśmiechnęło się 
szczęście w losowaniu, zapraszamy po odbiór nagród. 

Ich fundatorom raz jeszcze dziękujemy.

Rozwiązanie konkursu świątecznego
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ul. Powstańców 6, Rybnik

Karbidka z połowy XX w. 

Galeria
„Pod Manekinem”

Rybnik, ul. Floriańska 1, tel. 32 42 282 01

Karnet

Wydawnictwo 
ŚLĄSKIE ABC 
Marek Szołtysek

Książka
„Kuchnia Matki Boskiej”

44-210 Rybnik, ul. Zawiszy Czarnego 18
www.slaskie-abc.com.pl; tel. 603 277 323

Rybnik, Rynek 6, tel. 32 422 64 62
www.damiani.pl

2 zestawy kosmetyków

3 zestawy upominkowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
tel. 324328000 (BOK)

tel. 324328099 (Centrala)

2-osobowy karnet na rok 2016

Tort bezowy na 8 osób 

Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 16, 
tel. 600 388 730; www.gateau.pl

Rybnik, ul. Dworek 12b, tel. 32 44 02 224
www.dentica24.pl

Przegląd i profilaktyczne ściąganie 
kamienia

wejściówki na mały basen 
i na sunę Infrared

Księgarnia św. Jacka 
Rybnik, ul. Powstańców 4

5 terminarzy 
5 książek „Rączka gotuje”

2 książki „Huta Sielsia Design””

Muzeum w Rybniku
Rynek 18

www.muzeum.rybnik.pl

Rybnik, Rynek 12 
tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

„Kuchnia. Produkty 
spożywcze z czterech 

stron świata”

Lista nagrodzonych:
Komplet biżuterii Artis: Janusz Polok 
Zestaw książek Znaku: Sebastian Twardowski
Karnet na lodowisko MOSiR: Monika Poźniak
Bon na usługi Art Dent: Aleksandra Szewczyk
Karnet do Bushido: Adam Porwoł
Karnet DKF: Małgorzata Konsek
Zestaw upominków z PWiK: Lucyna Korduła, Bernadeta Pytlik, Andrzej Orzechowski 
Zestaw kosmetyków Damiani: Natalia Zimoń, Zofia Kiziak  
Pamiątki i upominki z Rybnika: Daria Waniek
Sadzonki z Nadleśnictwa Rybnik: Izabela Klimek
Książka „Chachary czyli dzieje Franciszka Kopca od Stalingrodu do Brukseli”: Łucjan Krypczyk,  
Łukasz Ćwiękała
Zestaw książek: „O czym szeptoł zegłówek” i „Huta Silesia Design”: Marta Gruszczyk, Joanna Stołtny
Książka „Kuchnia Matki Boskiej”: Stanisław Kuśka
Przegląd i ściąganie kamienia w Dentica 24: Józef Bizon
Tort bezowy od Gateau: Ewa Swaczyna
Podwójne zaproszenie do TZR: Stanisław Szewc, Piotr Waga 
Upominek dla zdrowia: Florian Reclik
Butla wody z pompką: Sylwester Rybiński
Książka z Empiku: Henryk Paszenda, Teresa Nowak
Terminarz i książka „Rączka gotuje”: Tomasz Pogodziński, Helena Piecha, Jarosław Salamon, Krzysztof 
Kula, Bogusław Brzezina
Wejściówki na mały basen i saunę EDF: Dominika Janus
Książka „Kuchnia. Produkty spożywcze z czterech stron świata”: Agata Ściubidło
Karbidka z połowy XX w.: Adam Kołodziejczyk

Po odbiór nagród należy się zgłosić do naszej redakcji (Rybnik, Rynek 12a) 
od środy 3 lutego w godzinach od 9 do 15 w ciągu miesiąca. 
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2 pozycje książkowe

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

empik
19-litrowa butla wody 

z pompką 

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

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

empik
poleca

Rybnik, ul. Chrobrego 1, tel. 32 661 87 00

zaprasza

Szczegóły na www.multikino.pl

Honorujemy karty
Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zacho-

dzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 
Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu powyżej zdjęciu i podać co przedsta-

wia i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 19 lutego. 
Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) 

lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomości 
imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:

9 lutego „Kino na Obcasach” 
– „Brooklyn”
Wzruszająca historia Eilis 
Laceym – młodej irlandzkiej 
imigrantki, która w latach 
pięćdziesiątych dwudzieste-
go wieku jedzie do Nowego 
Jorku. Porzuca rodzinny dom  
w nadziei, że w Stanach spełni 
swój amerykański sen. 

•   •   •
18 lutego, g. 20 – Queen Rock 
Montreal 
Na specjalne życzenie fanów 
ponowny pokaz koncertu Queen 
Rock Montreal. Odnowiona 
cyfrowo wersja najlepszego kon-
certu wszechczasów na dużym 
ekranie! Zarejestrowany na żywo 
w Montreal’s Forum w 1981, był 
pierwszym koncertem nagranym 
przez grupę w formacie kino-

wym. Teraz oryginalny film został odrestaurowany w Ultra HD 
wraz z wspaniałym dźwiękiem przestrzennym, żeby stworzyć 
nie lada gratkę dla fanów Queen na całym świecie.

Thomas Morgenstern, Moja 
walka o każdy metr, Wydawnic-
two Sine Qua Non, Kraków 2016.

Sport to piękna pasja, bywa 
jednak niebezpieczny. Austriacki sko-
czek narciarski Thomas Morgenstern, 
dwukrotny zdobywca Kryształowej 
Kuli za wygranie Pucharu Świata, 
przeżył trzy groźnie wyglądające 
upadki. Po ostatnim z nich wrócił na 
skocznię, by podczas igrzysk w Soczi zdobyć z drużyną srebrny medal. 
W 2014 roku ogłosił jednak zakończenie kariery. Książka ukazuje nie 
tylko duszę prawdziwego sportowca, lecz również portret ambitnego 
i wymagającego wobec siebie samego człowieka.

•   •    •
DVD Żyć nie umierać, reż. 

Maciej Migas, Kino Świat 2015.
Gwiazdor popularnego tele-

wizyjnego show niespodziewanie 
dowiaduje się, że jest śmiertelnie 
chory. Wobec diagnozy nie zała-
muje się, lecz postanawia zacząć 
żyć naprawdę: naprawić błędy, 
uporządkować sprawy, pogodzić 

się z córką. Inspiracją dla fabuły była historia aktora Tomasza 
Szymkowa. Film warty polecenia także ze względu na kolejną 
bardzo dobrą rolę Tomasza Kota.
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Prezydent Miasta Rybnika przypomi-
na, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się 
przepisy dotyczące odprowadzania do 
wód lub do ziemi ścieków pochodzą-
cych z własnego gospodarstwa domo-
wego zlokalizowanego w aglomeracji 
lub poza aglomeracją.

Zmiany te reguluje rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
2014.1800), które nakłada m.in. obowiązek 

podwyższonego stopnia redukcji zanieczysz-
czeń zawartych w ściekach odprowadzanych 
z przydomowych oczyszczalni ścieków 
położonych w aglomeracji. Obecnie aglo-
meracja obejmuje 24 rybnickie dzielnice. 
Poza aglomeracją są obecnie Chwałęcice, 
Grabownia i Stodoły.

Informacji w zakresie przydomowych 
oczyszczalni ścieków udziela Wydział Eko-
logii Urzędu Miasta Rybnika - tel. 32 43 92 
033, a o tereny zlokalizowane w aglome-
racji można pytać w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika - tel. 
32 43 92 167.

Jak co roku rybnicki Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza mieszkańców do 
udziału w styczniowym modlitewnym marszu pamięci, organizowanym w 
okrągłą 70. rocznicę „marszu śmierci” pędzonych przez hitlerowców więź-
niów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, co miało miejsce na początku 1945 roku. 
Marsz odbędzie się w niedzielę 31 stycznia, a rozpocznie się o g. 15 już tradycyjnie 
przy pomniku przy ul. Gliwickiej, usytuowanym między Stadionem Miejskim a kąpie-
liskiem Ruda. Ten modlitewny marsz zakończy msza św. w zabytkowym, drewnianym 
kościele św. Katarzyny w Wielopolu. 

Rocznicowy marsz z modlitwą

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmiana przepisów



Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego 
harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od poniedziałku 
do piątku trwają od g. 24-7, w soboty od 22-8, a w niedziele 
od g. 22-7. Informacja o dyżurach aptek dostępna również na 
stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

Uwaga! W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4) 
od poniedziałku do piątku jest czynna do g. 24, zaś w soboty do 
18. Z kolei apteka Damian (ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie, 
również w niedziele i święta do g. 22.

Nawet w 24 godziny!
POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

791 920 430, 696 291 035, 882 701 790, 668 681 881 * * * *

*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora  www.katowicezachod.proficredit.pl

1/2.02 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

2/3.02 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 733 80 49 Ligota-Ligocka Kuźnia

3/4.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

4/5.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

5/6.02 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

6/7.02 Apteka, ul. Barbary 22, tel. 32 42 26 281 Niedobczyce

7/8.02 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel.  32 42 24 049 Śródmieście 

8/9.02 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 211, tel. 32 42 32 066 Nowiny

9/10.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

10/11.02 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice

11/12.02 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce 

12/13.02 brak dyżuru

13/14.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

14/15.02 Apteka „Medea”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 739 40 03 Boguszowice Osiedle

15/16.02 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka

16/17.02 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

17/18.02 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

18/19.02 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Real

19/20.02 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080 Boguszowice Osiedle

20/21.02 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

21/22.02 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

22/23.02 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

23/24.02 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście  

24/25.02 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

25/26.02 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna 

26/27.02 Apteka „Cefarm”, ul. Gliwicka 45/06, ul. 32 42 730 95 Północ/Carrefour

27/28.02 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

28/29.02 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218 Meksyk 

29.02/1.03 Apteka „Ziko”, ul. Chrobrego 1, tel. 32 755 56 08 Śródmieście/Focus

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonują 
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z Zarządzeniem 
Prezydenta Rybnika sześć takich punktów działa również  
w naszym mieście. 

Prowadzenie połowy z nich powierzono wyłonionej w konkursie ofert 
Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”  
z siedzibą w Mikołowie, prowadzącemu działalność pożytku publicznego. 
Pozostałe trzy punkty na podstawie zawartych porozumień z Okręgową 
Izbą Radców Prawnych w Katowicach oraz Okręgową Radą Adwokacką 
w Katowicach, powierzono wskazanym przez rady w drodze umów cywil-
no-prawnych radcom prawnym oraz adwokatom. Utworzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej jest rezultatem wejścia w życie ustawy  
z dnia 5 sierpnia 2015 r. zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W punktach miesz-
kańcy mogą zasięgnąć porad m.in. z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych, spraw karnych, cywilnych, administracyjnych czy rodzinnych. 

Z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać (na etapie przedsądowym) 
osoby do 26. roku życia, posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po 
ukończeniu 65. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzają-
cego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej, kombatanci, weterani oraz osoby zagrożone lub poszkodo-
wane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Nieodpłatna 
pomoc prawna będzie na terenie Rybnika udzielana zgodnie z zamieszczonym 
poniżej harmonogramem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Lokalizacja punktu udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram pracy 
punktu

Podmiot 
obsługujący 

Urząd Miasta Rybnika, 
ul. Rzeczna 8

poniedziałek-piątek 
g. 8.30-12.30 radcowie prawni

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, ul. Pod Lasem 62

poniedziałek-piątek 
g. 8.30-12.30 adwokaci

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji – Centrum Rekreacji 

i Rehabilitacji „Bushido”, 
ul. Floriańska 1

poniedziałek, środa 
g. 13.00-17.00;

wtorek, czwartek, piątek 
g. 9.00-13.00

radcowie prawni 
oraz adwokaci

Administracja 
Domów Mieszkalnych Nr 2, 

ul. Patriotów 32

poniedziałek, wtorek, 
środa, g. 9.00-13.00;

czwartek, g. 12.00-16.00; 
piątek, g. 8.00-12.00

stowarzyszenie
„DOGMA”

Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej, 

ul. 1 Maja 59

poniedziałek, środa
g. 13.00-17.00;

wtorek, czwartek, piątek
g. 9.00-13.00

stowarzyszenie 
„DOGMA”

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
Zespół „Przygoda”, 
ul. Świerklańska 42a

poniedziałek, środa, 
piątek, g. 8.30-12.30;

wtorek, czwartek 
g. 11.00-15.00

stowarzyszenie 
„DOGMA”

Nieodpłatna 
pomoc prawna w Rybniku
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UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW!
Od 2016 roku nastąpiły zmiany w przepisach 

regulujących podatek od nieruchomości, rolny 
i leśny, polegające m.in. na tym, żnie będą 
wydawane i doręczane decyzje podatkowe, 
jeżeli podatek nie będzie wyższy od 6 zł,  
w przypadku gdy podatek nie przekracza 100 zł,  
podatek będzie płatny jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty (15.03.).

Informacje ogólne: 

Stawki podatków lokalnych 
w Rybniku w 2016 roku

Informacje o stawkach podatkowych do-
stępne są na stronie internetowej www.rybnik.
eu zakładka Podatki 2016 oraz w Wydziale 
Podatków (Urząd Miasta, I piętro, sala 151). 

Przypominamy 
o terminach płatności podatków 

w 2016 roku:
– od nieruchomości i rolnego: 15 marca,  

16 maja, 15 września i 15 listopada,
– od środków transportowych: 15 lutego  

i 15 września.

Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać:

– w kasach Rybnickiego Banku Spółdzielczego 
w budynkach Urzędu Miasta (ul. Bolesława 
Chrobrego 2 - I piętro sala 151, wejście od  
ul. Miejskiej; ul. Rzeczna 8 - parter) w godzi-
nach pracy Urzędu

–  w dzielnicy Zebrzydowice również u inka-
senta.

Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze 
mieć ze sobą decyzję podatkową, co przy-
spieszy obsługę.

Zachęcamy do korzystania z bezgotów-
kowych form płatności, np. wpłat poprzez 
Internet.

Wpłat podatkowych należy dokony-
wać na wskazany w decyzji podatkowej  
indywidualny dla każdego podatnika i dla 
każdej nieruchomości numer rachunku 
bankowego.

Na blankietach wpłaty (na poczcie lub 
w banku, także w płatnościach interneto-
wych) w polu „tytuł wpłaty” należy podać: 
imię i nazwisko podatnika, numer ewi-
dencyjny (numer znajdujący sie w lewym 
górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, 
którego dotyczy wpłata.

Karty płatnicze
Możliwe jest także regulowanie w Urzędzie 

Miasta zobowiązań podatkowych oraz innych 
opłat przy użyciu kart płatniczych (I piętro, 
sala 151, stanowisko nr 4). Wpłat można do-
konywać za pomocą kart Maestro, Mastercard 
i Mastercard Electronic. Prowizję w wysokości 
1,7% wartości transakcji pokrywa wpłacający.

Inne informacje
W każde ostatnie dni terminu płatności 

podatków mieszkańcy mają możliwość bez-
płatnego zaparkowania swoich pojazdów na 
dziedzińcu Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miej-
skiej) na czas zapłaty podatków.
________________________________________

Podatek od nieruchomości 
w 2016 roku

Dla ustalenia sposobu opodatkowania  
i zaliczenia gruntu do określonego rodzaju 
użytków decydujące znaczenie mają zapisy w 
geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków  
(a nie zapisy w innych rejestrach, np. w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego, ani 
faktyczny sposób wykorzystywania gruntów). 

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od 
podatku są grunty oznaczone w geodezyjnej 
ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znaj-
dują się one w posiadaniu przedsiębiorców. 
Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych od podatku zwolnione są między innymi 
grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologicz-
ne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wy-
jątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Podatnikami podatku od nieruchomości  
są między innymi:
– posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nierucho-

mości lub ich części stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego,

– właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli notarial-
nie wyodrębniono własność lokali).
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć wła-

ściwemu organowi podatkowemu informację 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okolicz-
ności uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) 
obowiązku podatkowego (np. zakup czy 
sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnie-
nia zdarzenia mającego wpływ na wysokość 
podatku (np. zmiana sposobu użytkowania 
budynku lub jego części). 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne 
oraz spółki niemające osobowości prawnej, 
jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
są obowiązane:
– składać, w terminie do dnia 31 stycznia, 

organowi gminy właściwemu ze względu 
na miejsce położenia przedmiotów opodat-
kowania deklaracje na podatek od nierucho-
mości na dany rok podatkowy, sporządzone 
na formularzu według ustalonego wzoru,  
a jeśli obowiązek powstał po tym dniu - w 
terminie 14 dni od dnia zaistnienia oko-
liczności uzasadniających powstanie tego 
obowiązku, 

– odpowiednio skorygować deklarację, w razie 
zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia tych zmian, 

– wpłacać obliczony w deklaracji podatek od 
nieruchomości - bez wezwania - na rachunek 
budżetu właściwej gminy: za styczeń do 31 
stycznia, a za pozostałe miesiące w terminie 
do 15 dnia każdego miesiąca.
Obowiązek składania deklaracji na podatek 

od nieruchomości dotyczy również podatników 
korzystających ze zwolnień na mocy przepisów 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub 
uchwały Rady Miasta Rybnika.
________________________________________

Podatek rolny w 2016 roku
Podatkiem rolnym objęci są:
– posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne 

o pow. ponad 1 ha), 
– posiadacze gruntów sklasyfikowanych  

w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 
rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej innej niż 
działalność rolnicza. 

Ustawowo od podatku zwolnione są między 
innymi:
– użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty za-

drzewione i zakrzewione ustanowione na 
użytkach rolnych, 

– użytki ekologiczne. 
Na mocy uchwały Rady Miasta od podatku 
zwolnione są grunty zdegradowane wskutek 
działalności górniczej,  o ile nie są związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
(po przedstawieniu zaświadczenia z kopalni  
o trwałej degradacji gruntów).
Stawki podatku w 2016 roku wynoszą:
– dla podatników posiadających do 1 ha użyt-

ków rolnych –268,75 zł za 1 ha fizyczny, 
– dla podatników posiadających powyżej  

1 ha użytków rolnych (gospodarstwa rolne) 
- 134,38 zł za 1 ha przeliczeniowy.

________________________________________

Podatek leśny w 2016 roku
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega-

ją określone w ustawie o podatku leśnym lasy, 
z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie 
innej działalności gospodarczej niż działalność 
leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty 
leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów  
i budynków jako lasy.

Ustawowo od podatku leśnego zwolnione 
są między innymi:
– lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
– lasy wpisane indywidualnie do rejestru za-

bytków,
– użytki ekologiczne.

Na mocy uchwały Rady Miasta od podatku 
zwolnione są lasy nie stanowiące własności 
Skarbu Państwa w wieku 40 lat i więcej.

Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2016 
roku wynosi 42,19 zł. 
________________________________________

Podatek od środków transporto-
wych w 2016 roku
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do zło-

żenia w terminie do 15 lutego 2016 r. deklaracji po-
datkowej na podatek od środków transportowych  
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o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojaz-
dach (DT-1/A) na drukach według wzoru ustalo-
nego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
19.11.2015 r. (Dz.U. poz. 2025).

Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku 
dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. Można je także pobrać w Wydziale 
Podatków (Urząd Miasta, I piętro, pokój 156). 
________________________________________

Opłata od posiadania psów uchwałą 
Rady Miasta od 2011 roku została zniesiona.

________________________________________

Pomoc publiczna
Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przy-

znawana podmiotowi prowadzącemu działal-
ność gospodarczą ze środków państwowych 
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi 
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji 
niektórych towarów i która wpływa na wymia-
nę handlową między państwami członkow-
skimi Unii Europejskiej. Co do zasady pomoc 
publiczna jest zakazana, ale dopuszcza się ją  
w konkretnych przypadkach, uregulowanych 
przepisami UE. 

Pomoc de minimis
Wsparcie dla podmiotu prowadzącego dzia-

łalność gospodarczą może być udzielone na za-
sadzie pomocy de minimis, przy czym przepisy 
szczegółowe, np. ustawa - Ordynacja podat-
kowa, muszą przewidywać możliwość udzie-
lenia takiego wsparcia. Udzielona pomoc nie 
może przekroczyć 200.000 EUR, a w sektorze 
transportu drogowego towarów - 100.000 EUR.  
Sumowane są kwoty pomocy (z różnych 
źródeł licząc łącznie dla spółek powiązanych 
i w różnych formach) uzyskanej w ciągu bieżą-
cego roku oraz dwóch poprzedzających go lat.

Przedsiębiorca zamierzający ubiegać się  
o przyznanie pomocy de minimis zobowiązany 
jest do złożenia:
– wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasad-

nieniem i dokumentami,
– zaświadczeń o pomocy de minimis otrzyma-

nej w roku, w którym ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 
albo oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie,

– informacji niezbędnych do udzielenia pomocy 
de minimis (formularz informacji - pomoc 
de minimis) wraz ze sprawozdaniami finan-
sowymi za okres 3 lat obrotowych.

________________________________________

Opłata targowa
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.01.1991 

r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami) 
opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, dokonu-
jących sprzedaży na targowiskach. Zgodnie  

z ustawą targowiskami są wszelkie miejsca,  
w których jest prowadzona sprzedaż (art. 15 
ust. 2). Ustawa zatem przyjmuje własną defini-
cję targowiska, za które uznaje każde miejsce 
(niezależnie od własności, usytuowania itp.), na 
którym faktycznie dokonywana jest sprzedaż. 

Ponadto w art. 15 ust. 3 tej ustawy wskazano, 
że opłatę targową pobiera się niezależnie od 
należności przewidzianych w odrębnych przepi-
sach za korzystanie z urządzeń targowych oraz 
za inne usługi świadczone przez prowadzącego 
targowisko. Opłata targowa jest zatem niezależ-
na od opłat pobieranych przez prowadzącego 
targowisko, np. z tytułu udostępnienia gruntu, 
opłat za energię, wodę itp. 

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych zwalnia się od opłaty 
targowej osoby i jednostki, które są podatni-
kami podatku od nieruchomości w związku 
z przedmiotami opodatkowania położonymi 
na targowiskach. Zatem zwolnienie obejmuje 
tylko tych handlujących, którzy są podatnika-
mi podatku od nieruchomości za przedmioty 
opodatkowania położone na tym targowisku 
(a nie gdziekolwiek indziej). 
________________________________________

Opłata skarbowa
Sposób uiszczania 
opłaty skarbowej
– bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzę-

du Miasta Rybnika nr 38 1140 1179 0000 
2224 1800 1067 mBank S.A. Oddział Kor-
poracyjny w Rybniku,

– w kasie Rybnickiego Banku Spółdzielczego 
w budynkach Urzędu Miasta (ul. Bolesława 
Chrobrego 2 - I piętro sala 151, wejście od 
ul. Miejskiej; ul. Rzeczna 8 - parter), 

– u inkasentów: 
1) BNP Paribas Polska S.A. – Placówka w 

Rybniku, pl. Armii Krajowej 3 (budynek 
Urzędu Skarbowego w Rybniku),

2) Bank Spółdzielczy w Żorach – Punkt 
Obsługi Klienta w Rybniku, ul. 3 Maja 
31 (budynek Starostwa Powiatowego w 
Rybniku) oraz budynek Urzędu Skarbo-
wego w Rybniku.

Stawki opłaty skarbowej zawiera 
załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783). 
Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli, 
mimo uiszczenia opłaty, nie dokonano czyn-
ności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, 
zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opła-
ty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek.
________________________________________

Stawki podatku od nieruchomości 
na rok 2016
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków - 0,89 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojący-

mi lub wodami powierzchniowymi płyną-
cymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 
zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m² 
powierzchni, za wyjątkiem gruntów 
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów  
i budynków jako tereny rekreacyjno-wy-
poczynkowe (oznaczone symbolem „Bz”) 
i nie związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, dla których stawka 
wynosi 0,30 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie  
z dnia 9 października 2015 r. o rewitaliza-
cji, i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabu-
dowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń-
czono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m² powierzch-

ni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 22,86 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym – 10,56 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 7,68 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, za wyjątkiem budynków gospo-
darczych, dla których stawka wynosi 5,85 zł  
od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych, za wyjątkiem budowli 
służących do zbiorowego odprowadza-
nia ścieków w rozumieniu ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, dla których stawka wynosi 1% ich 
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)   
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lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia, korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

dr hab. n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

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

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

dr n. med. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Zbigniew Mężyk
Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

USG tarczycy, UKG

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. Iwona Sułecka
specjalista chorób wewnętrznych

specjalista reumatolog

możliwość wizyt domowych, tel. 693 853 222

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94
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RYBNIK
ul. Dworek 12b 

(za CH Plaza)
tel. 32 44 02 224

Centra 
Stomatologiczne

Podstawowe wiadomości o implantach
Implant jest to niewielki tytanowy wkręt 

umieszczany na stałe w kości szczęki lub żuchwy. 
Tytan jest metalem biozgodnym, to znaczy, że jest 
dobrze tolerowany przez organizm człowieka. Dzięki 
temu wszczep ma duże powinowactwo do tkanki 
kostnej i w procesie gojenia zrasta się z nią na stałe. 
Implant stanowi naturalny, stabilny fundament, 
na którym można wykonać odbudowę protetyczną.

Jest to obecnie najnowocześniejsze i najbardziej 
naturalne rozwiązanie w przypadku odbudowy braków 
zębowych. Zapewnia Pacjentowi komfort użytkowania, 
ponieważ zastępuje naturalne zęby. Implant jest to 
sztuczny korzeń, który stanowi podstawę do odbudowy 
zęba. Istnieje możliwość wszczepienia kilku implantów, 

w zależności od liczby brakujących zębów. Można w ten 
sposób uzyskać podparcie dla koron, mostów czy protez 
całkowitych. 

Dobór najlepszej dla Państwa metody zawsze ustalany 
jest po konsultacji z lekarzem. Leczenie obejmuje 
kilka wizyt. Pierwszą jest konsultacja implantologiczna. 
Pozwala na określenie warunków do implantacji, na 
podstawie badania i zdjęć rentgenowskich. Jeżeli warunki 
kostne pacjenta pozwalają na przeprowadzenie zabiegu, 
ustalany jest plan leczenia. Zabieg wszczepienia polega 
na nawierceniu niewielkich otworów w kości i wkręceniu 
tytanowych implantów. Jest on całkowicie bezbolesny. 
Po okresie gojenia się wszczepu (od 2 do 6 miesięcy) 
wykonuje się na nim odbudowę protetyczną.                 t

Brak kilku zębów

W przypadku braku kil-
ku zębów obok siebie 
zastosowanie zwykłych 
protez ruchomych opar-
tych na dziąsłach może 
powodować dyskomfort, 
ból i znaczne obniżenie 
efektywności żucia. Most 
na implantach pozwala 
uniknąć tych niedogod-
ności.

Brak 
pojedynczego zęba

W przypadku braku poje-
dynczego zęba implant sta-
nowi rozwiązanie idealne 
pod względem estetycznym 
i funkcjonalnym. Pozwala 
uniknąć szlifowania zębów 
sąsiednich, a korona na im-
plancie do złudzenia przy-
pomina naturalny ząb.

Kiedy implant jest korzystny dla pacjenta?
Bezzębie

W tym przypadku możli-
we są dwa rozwiązania:
- Kilka implantów jako 
podstawa po odbudo-
wę stałą

- Kilka implantów stabili-
zujących protezę z wyko-
rzystaniem specjalnych 
zatrzasków, zapewnia-
jących bezpieczeństwo  
i pewność siebie podczas 
żucia i mówienia.

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 53



Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 32 42 60 070, fax 32 43 32 160

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

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

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 32 42 28 825, fax 32 43 32 160
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych: wtorki i środy g. 14-15.30 w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl

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

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• 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
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzi-

bie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17-20)
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda” ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piąt-

ki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10-12. Spotkania „Amazo-

nek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orze-

powicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12. 
• 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
• 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.
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania odbywają się raz w miesiącu  

w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068. 

DRUK:

ul. Budowlana 15, 
41-100 Siemianowice Śl.

www.drukarniakolumb.pl
INFOLINIA 0 801 641 691
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

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

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

Pomoc prawna i emerytalno-rentowa: czwartek 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 

Biuro czynne: poniedziałek-piątek 9-17
Bezpłatne porady prawne: poniedziałek 14.30-17 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel. 32/42 47 004
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 9-17

Bezpłatne porady prawne: wtorek 17.30-19 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Oferuje następujące usługi cmentarne: 

• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach  
urnowych i ziemnych • umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

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

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

czynne: pon.-pt. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa 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. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl

Rada Dzielnicy Śródmieście
Rada Dzielnicy Śródmieście pełni dyżury w każdy czwartek (g. 16-17) w swojej siedzibie, w budynku 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (obok Teatru Ziemi Rybnickiej) przy ul. Szafranka 7; sala nr 26. 
W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim. 

Telefon kontaktowy: 696 079 465.

Nasz Wspólny Śląski Dom
Dyżury: wtorki, czwartki 17-19; środy 10-12, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774

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





Rybnik, ul. Korfantego 4a/1, 
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

Zapraszamy 
do nowej siedziby 

gabinetu w Rybniku 
- teraz na parterze!

www.artdent.org

Kornowac, ul. Raciborska 175, 
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

Przyjdź na darmowe
konsultacje!

tel. 661 103 103


