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W Niedobczycach Pierwszą Damę powitał 
prezydent Rybnika Piotr Kuczera i dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 5 Aleksander Pojda. 
Chwilę później w czasie krótkiego spotkania  
w szkole prezydent Kuczera wręczył jej 
srebrną broszkę z motywem naszej herbowej 
kotewki orzecha wodnego.

Żona prezydenta RP Andrzeja Dudy 
przyjechała do Zespołu Szkół nr 5, by z dru-
żyną uczniów wziąć udział w grze terenowej.  
W jej trakcie zobaczyła część Niedobczyc, 
odwiedzając m.in. tutejszy dom kultury  
i sąsiadujący z nim park im. J. Czempiela; zo-
baczyła też niedobczyckie familoki i stadion 
Rymera. W czasie kolejnych zadań miała 
okazję przypomnieć sobie śląskie zwyczaje  
i gwarę; szkubała też pierze, jak kiedyś panny 
marzące o rychłym ożenku.

— Bardzo się cieszę, że tak dbacie o swoją 
małą ojczyznę i myślę, że kiedyś będziecie 
świetnymi samorządowcami — mówiła do 

uczniów ze swojej drużyny Pierwsza Dama. 
— Przez 17 lat byłam nauczycielką, więc 
jako prezydentowa popieram 
wszelkie inicjatywy uczniow-
skie. Bardzo mi się podoba, 
że był to ich pomysł i że są 
tacy kreatywni. Mój tato 
pochodzi z Gliwic, a babcia 
z Chorzowa; Śląsk nie jest mi 
obcy, właściwie mogę chyba 
powiedzieć, że w połowie je-
stem Ślązaczką. Powszechnie 
uważa się, że śląskie miasta 
to szarobure ośrodki prze-
mysłowe. Tymczasem Nie-
dobczyce, dzielnica Rybnika, 
są piękne, zielone i myślę, 
że dobrze się tu mieszka — 
mówiła po zakończeniu gry 
Agata Kornhauser-Duda.

W tej edukacyjnej za-

bawie, przygotowanej przez nauczycieli 
Gimnazjum nr 11, wzięły udział jeszcze trzy 
inne zespoły uczniów, a ich liderami byli pre-
zydent Piotr Kuczera, jego zastępca Wojciech 
Świerkosz oraz koordynator projektu T:RAF 
Mirosław Górka. Część zadań dotyczyła też 
lokalnych wydarzeń związanych z powstania-
mi śląskimi i miejscowego klubu piłkarskiego 
Rymer Niedobczyce, którego drużyna grała 
kiedyś w piłkarskiej ekstraklasie.

Tekst i zdj.: (WaT)    

Finał terenowych konkurencji odbył się w domu parafialnym, NSPJ w Niedobczycach, gdzie zaprezen-
towano pokłosie  konkursu fotograficznego pt. „Moje Niedobczyce”. Na zdjęciu Agata Kornhauser-
Duda ze swoją drużyną

Pierwsza Dama w Niedobczycach
21 października na kilka godzin przyjechała do Niedobczyc Pierwsza Dama 

Agata Kornhauser-Duda. Odpowiedziała w ten sposób na zaproszenie uczniów 
Gimnazjum nr 11, którzy w ramach projektu „T:RAF – Twój: Rozwój, Aktywność, 
Forma”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku wespół z 
trzema organizacjami pozarządowymi, wysłali w czerwcu do pani prezydentowej 
170 listów. Opowiedzieli w nich o swojej dzielnicy, jej historii, charakterystycznych 
miejscach i zaprosili do siebie. 

Na rybnickiej ziemi Pierwszą Damę powitał m.in. prezydent Piotr 
Kuczera

Na szlak gry terenowej jej uczestnicy wyruszyli z pieśnią na ustach, śpiewając „Poszła Karolinka”. Pierwszy z lewej koordynator projektu 
T:RAF Mirosław Górka

Pani prezydentowa trafiła m.in. do parku J. Czempiela

Wizyta Pierwszej Damy wzbudziła spore zainteresowanie mediów



Szanowni Państwo!
Rzeczywistość, w której funkcjonujemy, wymaga nie tylko spojrzenia 

na to, co tu i teraz, ale też szerszej perspektywy. Z jednej strony jesteśmy 
odpowiedzialni za dziedzictwo przeszłości, z drugiej – za kreowanie 
odpowiedzialnej wizji przyszłości. To wzajemne przenikanie tego co było, 
jest i może być doskonale obrazują działania miasta dotyczące przywracania 
mieszkańcom zabudowań dawnego Szpitala Miejskiego nr 1, zwanego 
„Juliuszem”, i wykorzystania potencjału tego wyjątkowego miejsca.  
W ramach projektu Strefa Juliusza spójny kompleks utworzą zrewitalizowane zabytkowe budynki 
poszpitalne i nowoczesna infrastruktura usługowo-administracyjna. Powstanie przestrzeń integracji 
wielopokoleniowej, obszar współdziałania biznesu i usług, edukacji i sfery okołozdrowotnej, centrum 
wsparcia rodziny i zawodowej aktywności, atrakcyjne miejsce pracy i rekreacji. Kluczowym elementem 
będzie tu Rybnicki Ośrodek Geriatryczny – przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską, odpowiadające  
aktualnym trendom w kształtowaniu polityki senioralnej i potrzebom demograficznym społeczeństwa. 
Rybnickie śródmieście, dzięki kompleksowemu charakterowi projektu Strefa Juliusza, zyska nowe oblicze, 
wpływając na jakość życia mieszkańców Rybnika. Wartością tego odważnego przedsięwzięcia jest jego 
miastotwórczy charakter. Powstały kompleks będzie bowiem zaspokajać potrzeby mieszkańców w wielu 
aspektach funkcjonowania społecznego, czyniąc Rybnik miejscem niezwykle atrakcyjnym do życia. 
Co ważne, każdy z planowanych elementów tworzących Strefę Juliusza stanowić będzie nieodzowny 
element całości, tworząc efekt synergii i zwielokrotniając korzyści dla mieszkańców.

Strefa Juliusza to inwestycja wyjątkowa, ambitna i perspektywiczna. Projekt wymaga jeszcze sporego 
zaangażowania, a jego realizacja rozłożona zostanie na lata, stanowiąc proces. Trzeba też podkreślić, 
że finalizacja poszczególnych etapów projektu nie zależy jedynie od zaangażowania rybnickiego 
samorządu, warunkować ją będą m.in. kwestie pozyskiwania środków zewnętrznych, zwłaszcza 
unijnych. Jestem jednak przekonany, że trud się opłaci, a realizacja przedsięwzięcia będzie miała 
kluczowe znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń rybniczan. 

Proces powstawania Strefy Juliusza będzie stopniowo zmieniał jakościowo nasze miasto. O jakości 
życia w Rybniku – w wielu różnych aspektach – warto dyskutować już teraz, skupiając się na otaczającej 
nas przestrzeni. Udowodniło to m.in. spotkanie z cyklu „Miasta idei”, które było szansą na wymianę 
opinii pomiędzy samorządem, ekspertami i mieszkańcami na temat wyglądu Rybnika. Najistotniejszy 
wniosek płynący z tego spotkania to przekonanie, że warto podejmować działania, których celem jest 
wzmocnienie ochrony najcenniejszych walorów miasta. W Rybniku zrealizowano już wiele inicjatyw 
dążących do wprowadzania estetycznego ładu, wciąż jednak wiele pozostaje do zrobienia, zwłaszcza 
w związku z problemem wszechobecnych reklam. Mam nadzieję, że zechcą Państwo włączyć się  
w proces podnoszenia atrakcyjności miejskiej przestrzeni do czego serdecznie zapraszam. 

 
 Z szacunkiem
 Piotr Kuczera
 Prezydent Rybnika
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Kolejne wydanie „GR”
ukaże się w niedzielę 27 listopada



Nowe porządki w radzie
Najważniejszym punktem porządku obrad nadzwyczajnej sesji rady miasta, 

która na wniosek 13 radnych odbyła się 6 października, było odwołanie 
przewodniczącego rady miasta. Do tego jednak nie doszło, bo zaraz na 
początku sesji Adam Fudali sam zrezygnował z tej funkcji. Jego następcą 
został Jan Mura.

Miasto w skrócie
w Rybnicka biblioteka zajęła pierwsze miejsce  

w ogólnopolskim internetowym rankingu „Bi-
blioteki z duszą”, który miał wyłonić placówki 
z bogatą propozycją wydarzeń kulturalnych, 
ciekawymi zbiorami, nowościami wydawniczymi, 
e-bookami oraz interesującym wystrojem i archi-
tekturą. W głosowaniu internetowym na portalu 
kulturaonline.pl rybnicka placówka zdobyła 2587 
głosów i pokonała biblioteki z Płocka (1723)  
i Lublina (1565). Nagrodą za zajęcie pierwszego 
miejsca będzie ogólnopolska kampania promo-
cyjna naszej biblioteki. 

w W dwóch rybnickich przedszkolach specjalnych 
– nr 48 (w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym) i nr 49 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym) oraz w dwóch przedszkolach  
z oddziałami integracyjnymi – nr 17 na Smolnej  
i nr 39 w Boguszowicach Osiedlu – realizowany 
jest projekt edukacyjny „Przedszkole równych 
szans”. Przedsięwzięcie, które otrzymało ponad 
257 tys. zł unijnego dofinansowania, zakłada do-
skonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli 
i w konsekwencji ma pozwolić na zrealizowanie w 
tych placówkach dodatkowych zajęć, m.in.: dogo-
terapii, rytmiki, logopedii, integracji sensorycznej, 
muzykoterapii, fizykoterapii, czy terapii biofeed-
back. Projekt zakłada ponadto zakup materiałów 
do zajęć i wyposażenie przedszkolnych pracowni. 

w Rybnik otrzyma 72 tysiące złotych dofinansowania 
w ramach rządowego programu „Senior-Wigor” 
na kontynuację działalności zlokalizowanego  
w dzielnicy Popielów Dziennego Domu Seniora. 
To placówka, w której niepracujący seniorzy  
w wieku 60+ mogą się spotykać, aktywnie spędzać 
czas, zjeść posiłek i zaangażować się w działania 
na rzecz środowiska lokalnego. Dom Senior-Wigor 
funkcjonuje w byłym przedszkolu w Popielowie  
(ul. Konarskiego 49), a budynek został przystoso-
wany do potrzeb osób starszych w roku ubiegłym, 
właśnie dzięki środkom pozyskanym w pierwszej 
edycji rządowego programu „Senior-Wigor”.  
W tym roku miasto mogło ubiegać się o dofinan-
sowanie na bieżące utrzymanie placówki i zdobyło 
na ten cel wspomniane 72 tysiące złotych. Przy-
pomnijmy: popielowski Senior-Wigor czynny jest 
od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Placówka 
może zapewnić wsparcie 30 rybnickim seniorom, 
obecnie przebywa ich tam 11. Nabór chętnych 
prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 
(ul. Żużlowa 25, tel. 32 439 93 17) oraz punkty 
terenowe OPS-u w Boguszowicach, Niedobczy-
cach, na Nowinach, Paruszowcu oraz w Centrum.

w „W kierunku źródła spokoju” – to tytuł projektu 
rybnickiego stowarzyszenia „Razem” adresowane-
go do mam dzieci z niepełnosprawnością. Dzięki 
zajęciom dofinansowanym przez miasto, skorzy-
stały one z cyklu zajęć, na których pracowały nad 
lepszym radzeniem sobie ze stresem i z faktem nie-
pełnosprawności w rodzinie. Zorganizowano dla 
nich również warsztaty taneczne i jogę śmiechu.

„Wspólnie dla Rybnika” – pod takim szyldem 
wystąpiła grupa 13 radnych, którzy postanowili 
doprowadzić do zwołania tej nadzwyczajnej 
sesji i odwołania Adama Fudalego, byłego pre-
zydenta Rybnika, z funkcji przewodniczącego 
rady. Stało się to krótko po wrześniowej sesji, 
którą schorowany i będący w kiepskiej formie 
przewodniczący rady prowadził z wielkim tru-
dem. Ale nie tylko zły stan zdrowia był powodem 
roszad i zmiany układu sił na samorządowej 
scenie. Napięcie między Fudalim, liderem 
koalicyjnego rzekomo Bloku Samorządowego 
Rybnik, a prezydentem Piotrem Kuczerą, jego 
najbliższymi współpracownikami i klubem 
radnych PO narastało od dłuższego czasu. Po-
twierdził to podczas drugiej już październikowej 
sesji, tym razem planowej, jeden z byłych już 
liderów BSR-u Jan Mura, który zastąpił Adama 
Fudalego na stanowisku przewodniczącego rady 
miasta. Do spięcia między obecnym i byłym 
prezydentem doszło m.in. na wrześniowej sesji, 
gdy przewodniczący rady skrytykował plany pre-
zydenta Kuczery dotyczące zagospodarowania 
terenu położonego między urzędem miasta  
a parkiem Bukówka (więcej na str. 16)

W grupie owych 13 radnych, którzy doprowa-
dzili do nadzwyczajnej sesji znalazło się wszyst-
kich sześciu radnych Platformy Obywatelskiej, 
pięciu radnych BSR-u, którego liderem jest 

Fudali, wspierający PO Mariusz Wiśniewski oraz 
Ginter Zaik, który zastąpił w radzie wybranego 
na senatora Wojciecha Piechę z PiS-u, ale sam 
z klubu radnych PiS-u wystąpił.

— Występujemy pod hasłem „Wspólnie dla 
Rybnika”, chcemy wspierać prezydenta Piotra Ku-
czerę. Jest dla nas ważny wizerunek miasta, ryb-
niczan i rady miasta, stąd taka decyzja. Chcemy, 
by sesje rady miasta były sprawnie prowadzone, 
ale przede wszystkim, by odbywały się w godnej 
atmosferze — mówił Wojciech Kiljańczyk, szef 
klubu radnych PO i zaznaczył, że spory między 
prezydentem a przewodniczącym rady miasta 
nie służą rozwojowi Rybnika i mogą zniechęcić 
potencjalnych inwestorów. Jan Mura odczytał  
z kolei oświadczenie: — Mając na uwadze dobro 
miasta Rybnika, rozumiane jako stabilne popar-
cie dla działań Prezydenta Miasta w okresie stra-
tegicznych inwestycji oraz z szacunku do urzędu 
prezydenta, urzędu przewodniczącego rady miasta 
oraz samej rady, a przede wszystkim – wyborców  
i mieszkańców Rybnika, podjęliśmy zdecydowane 
kroki w kierunku umożliwienia prezydentowi 
miasta skutecznych i spokojnych działań na rzecz 
szeroko rozumianego rozwoju naszego miasta.

W czasie nadzwyczajnej sesji Adam Fudali, 
zanim poinformował o swojej rezygnacji przed-
stawił aktualny, już tylko sześcioosobowy, skład 
klubu radnych Bloku Samorządowego Rybnik. 

Wymowne, chłodne gratulacje ustępującego przewodniczącego Adama Fudalego dla nowo wybranego przewodniczącego rady 
miasta Jana Mury

Sesja rady miasta – 6 października
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Miasto w skrócie
w Ponad 436 tys. zł unijnej dotacji otrzyma Rybnik 

na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chwałowicach, w tym średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. O dotację w konkursie 
ubiegało się 55 projektów, 9 – otrzyma dofi-
nansowanie. Najwyższe przyznano rybnickiemu 
projektowi „Dostosowanie OSP Chwałowice  
w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom 
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego”. 
Oprócz samochodu chwałowicka OSP wzbogaci 
się też m.in. o dwa aparaty ochrony dróg odde-
chowych i zestaw hydrauliczny. 

w W Paruszowcu-Piaskach ruszył projekt „Bajki 
słuchajki, czyli technologia łączy pokolenia”,  
w którym biorą udział seniorzy z Koła Emerytów 
i Rencistów Silesia, pensjonariusze Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej, czytelnicy tutejszej 
biblioteki w wieku 60+ oraz dzieci z Placówki 
Wsparcia Dziennego, działającej w tej dzielnicy. 
Wspólnie stworzą oni wizualne audiobooki, czyli 
filmy ze ścieżką dźwiękową i ilustracjami. Będą 
to bajki edukacyjne i terapeutyczne czytane przez 
seniorów i ilustrowane wspólnie z dziećmi. Pro-
jekt ma ułatwić seniorom poznanie technologii 
komputerowych, ale też zacieśnić międzypokole-
niowe relacje. Realizowany z udziałem rybnickiej 
biblioteki w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” 
potrwa do 30 czerwca 2017 r. 

w 18 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej po raz 
18. wręczone zostaną Czarne Diamenty, nagrody 
Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okrę-
gu Przemysłowego. Tym razem statuetki mają 
otrzymać również trzy rybnickie przedsiębiorstwa 
– EKO, Doosan Babcock i Pojazdy Komunalne Ga-
mon. — Zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na 
firmy, które tworzą nowe miejsca pracy, bo dziś to 
prawdziwe wyzwanie. Drugim kryterium, którym 
się kierowaliśmy były nakłady na nowoczesność i 
innowacyjność — mówi przewodniczący kapituły 
Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospo-
darczej w Katowicach, który w TZR odbierze też 
przyznaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową 
ROP nagrodę Diament w Diamencie. Kolejną 
osobą związaną z naszym miastem, która pod-
czas gali otrzyma statuetkę Czarnego Diamentu 
w kategorii instytucja, będzie Anna Michalczyk, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

w Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził 
unijne dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 
w dwóch rybnickich podstawówkach – nr 27  
w Chwałęcicach i nr 28 w Kamieniu. Stare piece 
opalane węglem i olejem opałowym zostaną 
zastąpione pompami ciepła. Całkowita wartość 
projektu to ponad 2,5 mln zł, a miasto otrzyma 
na ten cel prawie 1, 5 mln zł dofinansowania.  

w Od 24 do 28 października w punkcie informacji 
Halo! Rybnik można było skorzystać z darmowych 
porad i konsultacji oraz wziąć udział w pokazach  
i prelekcjach, związanych z Europejskim Tygo-
dniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Nie ma w nim już radnych, którzy przystąpili 
do grupy, a potem klubu radnych „Wspólnie 
dla Rybnika”. Jak się okazało w czasie kolej-
nej październikowej sesji, w czasie której Jan 
Mura przedstawił skład nowo powstałego klubu 
„Wspólnie dla Rybnika”, klub BSR-u tworzy na 
dziś już tylko pięciu radnych. 

— Temu miastu i temu urzędowi poświęcałem 
się bez reszty przez 16 lat. No cóż przyszła choroba 
i z dnia na dzień, żeby nie powiedzieć z godziny 
na godzinę, mój stan zdrowia się pogarsza. 16 
lat temu zakochałem się w moim mieście. Mimo 
choroby ten okres odkochania trwał dosyć długo, 
bo to nie taka prosta sprawa — mówił ustępu-
jący przewodniczący rady miasta Adam Fudali. 
Podziękował też swoim zastępcom z czasów 
prezydentury, a przede wszystkim radzie miasta. 
— To rada podejmowała bardzo trudne decyzje  
o wielu inwestycjach, m.in. o budowie kanaliza-
cji, w trudnych czasach, gdy nikt tego jeszcze nie 
robił. Podziękował też „filarom BSR-u”, czyli 
Andrzejowi Oświecimskiemu i Janowi Murze. 
— Dochodzimy do nowych czasów, nowych 
rozwiązań, ale to miasto jest najważniejsze!— 
zakończył Adam Fudali.

Później nastąpiły dyskusje i głosowania zwią-
zane z wyborem nowego przewodniczącego 
oraz z odwołaniem dwóch dotychczasowych 
wiceprzewodniczących rady miasta i powoła-
niem nowych, co było oczywiście konsekwencją 
nowego układu sił w radzie miasta.

Na nowego przewodniczącego wybrano kan-
dydata nowej koalicji Jana Murę (13 głosów 
„za”, 12 „przeciw”). Kandydatką BSR-u była 
Ewa Ryszka (12 głosów „za”, 13 „przeciw”). 
Wcześniej Jan Mura oraz Andrzej Wojaczek (do 
tej pory obaj BSR) zostali odwołani z funkcji 
wiceprzewodniczących rady miasta, zastąpili 
ich Małgorzata Piaskowy (Wspólnie dla Ryb-
nika) i Franciszek Kurpanik (PO). Kandydaci 
BSR-u i PiS-u na wiceprzewodniczących, czyli 
Andrzej Wojaczek i Łukasz Dwornik przepadli 
w głosowaniach.

Z kolei w czasie kolejnej sesji, która odbyła 

się 20 października dokonano jeszcze korekt 
w komisjach branżowych rady miasta. Prze-
wodniczącym komisji gospodarki komunalnej 
w miejsce Marii Polaneckiej-Nabagło z BSR-u 
został Ginter Zaik (Wspólnie dla Rybnika),  
a komisji gospodarki przestrzennej i działalności 
gospodarczej w miejsce Michała Chmielińskiego 
z BSR-u będzie przewodniczyć Krzysztof Sza-
franiec z PO. By w komisji rewizyjnej swoich 
przedstawicieli miały wszystkie kluby radnych, 
Łukasza Dwornika z PiS-u reprezentowanego 
już w tym gremium przez Mirelę Szutkę zastąpił 
Andrzej Wojaczek z BSR-u. 

(WaT)
Transmisja nadzwyczajnej sesji na miejskim 

kanale internetowego portalu Youtube nie 
wywołała większego zainteresowania, w czasie 
największej oglądalności sesję obserwowało 244 
internautów. Zapis sesji wciąż jest dostępny na 
Youtube.

Kluby radnych funkcjonujące obecnie 
w radzie miasta:
PO (6): Krystyna Stokłosa, Wojciech 
Kiljańczyk, Łukasz Kłosek, Benedykt Koło-
dziejczyk, Franciszek Kurpanik, Krzysztof 
Szafraniec

BSR (5): Maria Polanecka-Nabagło, Ewa 
Ryszka, Michał Chmieliński, Adam Fudali, 
Andrzej Wojaczek

Wspólnie dla Rybnika (7): Małgorzata 
Piaskowy, Krystyna Wałach, Tadeusz 
Białous, Jan Mura, Andrzej Oświecimski, 
Mariusz Węglorz, Ginter Zaik  

Radni bez przynależności klubowej: Mi-
rela Szutka, Łukasz Dwornik, Jerzy Lazar, 
Arkadiusz Szweda* – PiS; Anna Gruszka 
i Henryk Cebula – Samorządowy Ruch 
Demokratyczny;  Mariusz Wiśniewski – 
Forum Obywateli Rybnika

* Zgodnie ze statutem miasta do stworzenia 
klubu potrzebnych jest minimum pięciu radnych

Po złych doświadczeniach z osobami 
prowadzącymi działalność gospodarczą, 
które oferują pośrednictwo w regulowaniu 
należności względem urzędu miasta, jego 
kierownictwo apeluje do mieszkańców o 
unikanie pośredników. 

Magistrat przypomina, że najbezpieczniej-
szym, najpewniejszym, najszybszym i najtańszym 
sposobem uiszczania podatków, opłaty śmiecio-
wej i wszystkich innych należności jest przelew 
internetowy. W urzędzie, i przy ul. Chrobrego 2, 
i przy ul. Rzecznej (obok targowiska) funkcjonu-
ją też kasy (obsługiwane przez jeden z banków), 
w których można wpłacić gotówkę. Natomiast 
jeśli już koniecznie nie chcemy zaglądać do 
urzędu miasta ani korzystać z internetu, to warto 

przynajmniej korzystać z usług sprawdzonych 
pośredników instytucjonalnych, czyli Poczty 
Polskiej i banków. 

— Zdarza się, że ludzie wpłacają pieniądze 
u pośrednika terminowo, natomiast na konto 
urzędu trafiają one z dużym opóźnieniem.  
A, że pośrednicy ci często prowadzą też działal-
ność parabankową i udzielają pożyczek-chwi-
lówek, możemy się tylko domyślać, co dzieje się  
z pieniędzmi mieszkańców zanim trafią na kon-
to urzędu — mówi skarbnik miasta Bogusław 
Paszenda. Nierzadko pośrednicy ci przelewają 
pieniądze dopiero po interwencji osób, które 
otrzymały z urzędu miasta upomnienie np.  
w sprawie niezapłaconego podatku od nieru-
chomości.         (WaT)

U n i k a j m y  p o ś r e d n i k ó w
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Miasto w skrócie
w 1 października rybnicka elektrownia należąca do 

EDF Polska po raz kolejny zorganizowała dorocz-
ny Dzień otwarty. Imprezie przyświecało hasło 
promocji zdrowego, ekologicznego stylu życia, 
dlatego goście mogli nie tylko zwiedzić zakład 
od środka, by tu przyjrzeć się procesowi pro-
dukcji energii, ale na rozstawionych na zewnątrz 
stanowiskach dowiedzieć się więcej o ekologii 
w codziennym życiu. — Pokazywaliśmy na przy-
kład, jak przygotować kosmetyki z naturalnych 
składników albo zagospodarować niepotrzebne 
ubrania — mówi Beata Kisiel z elektrowni. Do 
aktywnego trybu życia zachęcała wioślarka Mag-
dalena Fularczyk-Kozłowska, mistrzyni olimpijska 
z igrzysk w Rio de Janeiro, której karierę sportową 
EDF wspiera finansowo, a strażacy-ochotnicy  
z Lysek pokazali jak ratować poszkodowanego  
w wypadku motocyklistę. Z atrakcji zapropono-
wanych przez organizatorów imprezy skorzystało 
ponad 2.400 osób.

w Zorganizowana 20 października w magistracie 
konferencja „Mediacja-jestem na tak” była 
kulminacyjnym punktem rybnickiej odsłony 
Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. W jego 
trakcie zaplanowano dyżury profesjonalnych 
mediatorów oraz policjantów z wydziału krymi-
nalnego policji w Rybniku. — W styczniu zmieniły 
się przepisy: teraz każde powództwo w sprawie 
cywilnej powinno być poprzedzone mediacją, czyli 
pozasądowym trybem zakończenia sporu. Chce-
my uświadomić mieszkańcom, że we wszystkich 
sprawach w prawie pracy, rodzinnym i gospo-
darczym mają nie tylko prawo, ale i obowiązek 
poddać się mediacji jeszcze przed wniesieniem 
sprawy do sądu — wyjaśnia mediator Magdalena 
Mirosławska, która wraz z sądami: okręgowym  
w Gliwicach i rejonowym w Rybniku przygotowała 
konferencję. Stali mediatorzy dyżurują przez cały 
rok, a ich listy dostępne są na internetowych 
stronach poszczególnych sądów rejonowych.    

w — W związku ze spadkiem temperatury zwracamy 
się z apelem: nie pozostawajmy obojętni na los 
innych ludzi. Jeśli zauważycie osobę potrzebu-
jącą pomocy, informujcie nas o tym — mówi 
Dawid Błatoń z rybnickiej straży miejskiej. Już  
w pierwszym tygodniu października strażnicy wraz 
z pracownikami ośrodka pomocy społecznej inter-
weniowali w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 
bezdomnych. Kobieta w ciąży, która przebywała 
na terenie dworca PKP wraz z partnerem znalazła 
nocleg w Domu Nadziei w Niewiadomiu. Męż-
czyzna, który leżał w kartonach na ul. Wysokiej, 
po przyjeździe patrolu odmówił przyjęcia jakiej-
kolwiek pomocy i odszedł. Niezależnie od reakcji 
samych bezdomnych, każde takie zgłoszenie jest 
traktowane priorytetowo. — Długie przebywanie 
na dworze lub w nieogrzewanych pomieszcze-
niach może powodować niebezpieczne wychło-
dzenie organizmu. W takich przypadkach bardzo 
ważne jest, by pomoc dotarła jak najszybciej — 
mówi Dawid Błatoń.

W pierwotnym porządku obrad znalazł się 
punkt omawiający sytuację w Zarządzie Zieleni 
Miejskiej po przeprowadzeniu głośnego już 
wewnętrznego audytu, po którym prezydent 
Piotr Kuczera złożył w rybnickiej prokuraturze 
rejonowej zawiadomienie o możliwości popeł-
nienia przestępstwa, ale na wniosek przewodni-
czącego rady punkt ten jednogłośnie wycofano 
z porządku obrad. Sam prezydent Kuczera  
w czasie swojego tradycyjnego wystąpienia 
poświęconego bieżącym sprawom miasta, 
stwierdził tylko, że po zapoznaniu się z wyni-
kami audytu uznał, iż możliwości kontroli we-
wnętrznej zostały wyczerpane i właśnie dlatego 
skierował sprawę do prokuratury. Zapewnił też 
radnych, że jeśli tylko pojawią się jakieś nowe 
istotne informacje w tej sprawie, natychmiast 
im je przekaże. Prezydent poinformował też  
o swoich ostatnich spotkaniach z mieszkańcami 
i radami kolejnych dzielnic. A radni dowiedzieli 
się jeszcze, że na wakacyjne remonty i moderni-
zacje w placówkach oświatowych miasto wydało 
blisko 11 mln zł. Jedną z ważniejszych inwestycji 
było dostosowanie  budynku Gimnazjum nr 1  
w Śródmieściu do wymogów przeciwpożarowych 
i modernizacja tamtejszej szkolnej kuchni. I z in-
nej beczki: w lipcu stopa bezrobocia w Rybniku 
wynosiła 5,9 proc.

Zmiany w budżecie 
Niezbędne korekty budżetu skutkujące 

zmniejszeniem planowanego deficytu bu-
dżetowego, przedstawił skarbnik miasta 
Bogusław Paszenda. Planowane dochody 
budżetu zmniejszono ogółem per saldo o ponad 
9,1 mln zł, w tym dochody bieżące zwiększono 
per saldo o 6,6 mln zł, natomiast dochody ma-
jątkowe zmniejszono o ponad 15,7 mln zł. Pla-
nowane wydatki budżetu zmniejszono ogółem 
per saldo o 43,9 mln zł, w tym wydatki bieżące 
per saldo o 1 mln zł, zaś wydatki majątkowe per 
saldo o prawie 42,9 mln zł. Planowany deficyt 
budżetowy zmniejszono o prawie 34,8 mln zł do 
kwoty blisko 65,9 mln zł.

O 14 mln zł zmniejszono m.in. kwotę prze-
znaczoną w tym roku na budowę drogi regio-
nalnej Racibórz-Pszczyna. Jak wyjaśnił skarbnik, 
chodzi o pieniądze na część odszkodowań, 
które zostaną wypłacone nie w tym roku,  
a w przyszłym. O blisko 20 mln zł, do kwoty po-
nad 5 mln zł zmniejszono w budżecie planowane 
dochody ze sprzedaży mienia. I tak: o 17,8 mln zł  

zmniejszono wpływy ze sprzedaży nierucho-
mości, o 600 tys. zł ze sprzedaży mieszkań  
i o blisko 1,4 mln zł ze sprzedaży lokali użytko-
wych. Zwiększając wydatki 1 mln zł przeznaczo-
no dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 
remont 27 mieszkań.

Dyskusję nad zmianami w budżecie rozpoczął 
sam przewodniczący Adam Fudali, pytając o 
przenoszenie kwot z budżetu biura kultury urzę-
du miasta do budżetów różnych instytucji kul-
tury. Wiceprezydent Piotr Masłowski wyjaśnił, 
iż za każdym razem takie przeniesienie jest po-
dyktowane względami praktycznymi. Zaznaczył 
też, że w tym roku biuro kultury pozyskało od 
sponsorów rekordową kwotę 133,9 tys. zł na or-
ganizację Dni Rybnika. Ale tę informację Adam 
Fudali uznał za nieprawdziwą, nie przyjął też 
do wiadomości zestawienia konkretnych kwot 
pozyskanych od sponsorów na Dni Rybnika w 
ciągu ostatnich lat, którą przedstawił prezydent 
Piotr Kuczera. Radna Anna Gruszka (SRD) za-
pytała o przesunięcie budowy żłobka na osiedlu 
Nowiny w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 3. Jak 
wyjaśnił pełnomocnik prezydenta Wojciech 
Student, powód przesunięcia terminu budowy 
żłobka wynika z jednej strony z konieczności 
zaprojektowania dla sąsiedniego Zespołu Szkół 
nr 3 drogi przeciwpożarowej, kolidującej z pro-
jektem żłobka, z drugiej zaś z potrzeby wycięcia 
drzew na przyszłym placu budowy, na co miasto 
musi uzyskać zgodę zarządu województwa. 

Wcześniej prezydent Kuczera wyjaśnił, że 
opóźnienia przetargów m.in. na termomoder-
nizację obiektów oświatowych wynikają z per-
turbacji związanych z wejściem w życie znowe-
lizowanej ustawy o zamówieniach publicznych. 

Ostatecznie korektę budżetu miasta poparło 
21 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu. Bez 
dyskusji i jednogłośnie rada podjęła uchwałę o 
wprowadzeniu zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej miasta.  

Najtańszy kredyt
Ostatnia finansowa uchwała przyjęta  

w czasie wrześniowej sesji dotyczy zaciągnię-
cia długoterminowego kredytu w Europej-
skim Banku Inwestycyjnym. W uchwale jest 
mowa o kwocie 267 mln zł, ale to wartość 
maksymalna. Ile faktycznie Rybnik pożyczy 
od EBI dziś jeszcze nie wiadomo. 

W uchwale przewidziano zaciągnięcie kredytu 
w pięciu rocznych transzach; pierwszą w wyso-

Ostatnia taka sesja
Wrześniowa, powakacyjna sesja rady miasta była brzemienna w skutki. 

Schorowany Adam Fudali (BSR), przewodniczący rady miał wyraźne problemy 
z prowadzeniem obrad. Jak się później okazało, była to ostatnia planowa 
sesja, którą poprowadził.

Sesja rady miasta – 22 września
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Miasto w skrócie
w Po raz piąty rybnickie muzeum zorganizowało 

konferencję o historii kolei. 21 października  
w auli rybnickiego Wydziału Biznesu, Finansów 
i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego 
spotkali się prelegenci i miłośnicy kolei, by 
wziąć udział w cyklu kilkunastu prelekcji pod 
hasłem „Kolej w ręku, kraj w ręku. Państwo 
wobec kolei żelaznych na ziemiach polskich”. 
Dawid Keller z rybnickiego muzeum zachęcił 
uczestników do dyskusji na temat roli państwa 
wobec kolei w okresie międzywojennym, Anna 
Tejszerska z Lublina przedstawiła symbole naro-
dowe w obiektach kolejowych II Rzeczpospolitej,  
a Filip Bebenow z Poznania mówił o kolejach 
wąskotorowych. Prelegenci przygotowali też 
specjalistyczne ciekawostki dotyczące budowy 
wagonów kolejowych w Niemczech, czy wypad-
ków pracowników Przedsiębiorstwa Wagonów 
Sypialnych i Restauracyjnych „Wars” w Krako-
wie. W trakcie konferencji dyrektor rybnickiego 
muzeum dr Bogdan Kloch podpisał umowę  
o współpracy tej placówki z Muzeum Ziemi Gór-
nośląskiej w niemieckim Ratingen. 24 listopada 
o g. 18 w muzeum zaplanowano jeszcze finisaż 
wystawy „Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty 
kolejowe w Polsce” i koncert zespołu Carrantu-
ohill. Wiadomo już, że za rok odbędzie się kolejna 
konferencja, która tym razem poświęcona będzie 
historii kolei na Śląsku. 

w 12 października rada dzielnicy Maroko-Nowiny 
zorganizowała X spotkanie marokanów, w któ-
rym wzięło udział 60 mieszkańców dzielnicy. 
Pomysłodawcą spotkań, przed dziesięciu laty, był 
Lech Kuźniak, a ich stałą organizatorką jest radna 
Maria Polanecka-Nabagło, również marokanka. 
Spotkania mają służyć integracji mieszkańców 
największej dzielnicy w mieście: w ich trakcie 
jest czas na sąsiedzkie rozmowy, wspólne śpie-
wanie i oglądanie kroniki Maroka-Nowin, którą  
od szesnastu lat prowadzą tutejsi samorządowcy.

w Do 15 listopada stowarzyszenie Oligos czeka na 
zgłoszenia kandydatów ubiegających się o tytuł 
Wolontariusz Roku 2016 Miasta Rybnika. Kon-
kurs organizowany jest po raz piąty, a laureata 
poznamy w czasie Rybnickiej Gali Wolontariatu, 
29 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tam 
również wręczone zostaną nagrody w pięciu 
innych konkursowych kategoriach – wolontariat 
pracowniczy, inicjatywa wolontariacka, szkolne 
koło wolontariackie, wolontariat indywidualny  
i wolontariusz senior. Karta zgłoszenia i regula-
min konkursu na www.oligos.pl. Konkurs adreso-
wany jest do wolontariuszy, osób korzystających 
z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują 
program wolontariatu pracowniczego, organiza-
cji pozarządowych i instytucji współpracujących  
z wolontariuszami.

w 29 października w Domu Kultury w Niedobczy-
cach miała się odbyć jubileuszowa biesiada 
górnicza z okazji 120-lecia kopalni Rymer.

kości 119 mln zł zaplanowano na rok 2017, ale  
i to może się zmienić. Wszystko będzie zależeć 
od harmonogramu realizacji projektów inwe-
stycyjnych, również tych wspieranych finansowo 
przez Unię Europejską. Miasto zaciąga ten kre-
dyt głównie z myślą o budowie drogi regionalnej 
Racibórz-Pszczyna, ale będzie mogło z niego 
sfinansować również inne inwestycje z nastę-
pujących dziedzin: drogi, transport publiczny, 
budownictwo mieszkalne, edukacja, kultura, 
sport, środowisko, efektywność energetyczna, 
rewitalizacja przestrzeni miejskich oraz zarzą-
dzanie zasobami miejskimi. Pieniędzy z EBI nie 
można natomiast przeznaczyć na podatek VAT, 
na zakup gruntów lub budynków oraz używa-
nych środków trwałych. 31 grudnia 2021 roku 
to ostatni dzień, w którym kredyt ten będzie 
dostępny dla miasta, ale wniosek o pierwszą 
transzę kredytu urząd złoży prawdopodobnie 
pod koniec 2017 roku. Europejski Bank Inwesty-
cyjny nie jest bankiem komercyjnym; powołano 
go do życia, by finansowo wspierać cele polityki 
Unii Europejskiej; jego udziałowcami są więc 
kraje członkowskie UE. Pożyczka dla Rybnika 
jest częścią tzw. ramowego programu EBI dla 
aglomeracji Górnego Śląska, którym objętych 
jest jeszcze osiem innych dużych miast naszego 
województwa: Katowice, Gliwice, Dąbrowa 
Górnicza, Bytom, Sosnowiec, Chorzów, Tychy  
i Ruda Śl. Oczywiście władze tych miast pod-
piszą z tym bankiem osobne umowy finansowe 
precyzujące warunki kredytu, a wysokość 
oprocentowania będzie negocjowana osobno 
dla każdej transzy kredytu. 

W czasie dyskusji Anna Gruszka sugerowała 
odrzucenie uchwały i niezadłużanie miasta. 
Zwróciła uwagę, iż obecnie nie wiadomo, na 
jakie inwestycje miałyby zostać przeznaczone 
pieniądze z kredytu. Chwilę później jej „klu-
bowy” kolega Henryk Cebula proponował 
wstrzymanie się z podjęciem tej uchwały do 
czasu, gdy będzie już wiadomo, czy Rybnik 
otrzyma na budowę drogi Racibórz-Pszczyna 
unijne dofinansowanie. Pytał też, jaka będzie 
w przyszłości rola rady miasta przy korzystaniu 
z tego kredytu. Bogusław Paszenda wyjaśnił, 
że o ile wysokość kolejnych transz, czyli rat 
kredytu nie będzie przekraczać kwot zapisanych 
w uchwale, to decyzja o zaciągnięciu kolejnej 
części kredytu będzie wyłączną kompetencją 
organu wykonawczego, czyli prezydenta miasta. 
Odpowiadając na kolejne pytanie skarbnik wyja-
śnił, że pieniądze z tej pożyczki będą mogły być 
przeznaczone jedynie na sfinansowanie inwesty-
cji zapisanych w budżecie miasta na dany rok. 
O tym, że budowa drogi Racibórz-Pszczyna jest 
inwestycją dla miasta priorytetową, przypomniał 
przewodniczący rady, były prezydent Adam Fu-
dali, odnosząc się w ten sposób do możliwości 
sfinansowania z omawianego kredytu również 
innych inwestycji miejskich. Z kolei Mariusz Wę-
glorz (BSR) odnosząc się do głosów mówiących 
o zadłużaniu miasta zaapelował, by sukcesu nie 
zmieniać w sztuczną porażkę.

— Jestem dumny z faktu, że z pomocą takiej 
instytucji jak EBI udało się pozyskać na takich 
warunkach takie pieniądze. Jestem dumny, że 
mamy w urzędzie takie służby finansowe i ludzi, 
którzy byli w stanie to przeanalizować i przekonać 
przedstawicieli EBI. Te pieniądze i ta inwestycja 
mają służyć rozwojowi miasta i to jest nadrzędny 
cel budowy tej drogi — mówił prezydent Piotr 
Kuczera, podsumowując dyskusję na temat kre-
dytu. Podziękował też wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że miasto może go pozyskać.  
Z kolei Adam Fudali wyraził przekonanie, że 
taką inwestycję, jak budowa rybnickiego odcinka 
drogi Racibórz-Pszczyna dłużej się przygoto-
wuje niż realizuje. Dodał też, że możliwość 
zaciągnięcia tego unijnego kredytu to przede 
wszystkim efekt działań podejmowanych za jego 
prezydentury. Przewodniczący rady chwalił też 
urzędników magistratu, zaznaczając, że wielu  
z nich to on przyjmował do pracy.              

W głosowaniu 23 radnych poparło projekt 
uchwały, a dwóch wstrzymało się od głosu.  

Rybnicka ruletka
Jeden głos przesądził o wydaniu po-

zytywnej opinii w sprawie lokalizacji  
w Rybniku kasyna gry. Z wnioskiem do rady 
miasta zwróciła się w tej sprawie poznańska 
spółka Casino Night, która chciałaby pro-
wadzić kasyno w Business Center K1, czyli  
w nowo otwartym szklanym „drapaczu chmur” 
przy ul. 3 Maja. Pozytywna opinia rady miasta 
jest jednym z kilku dokumentów wymaganych 
przy ubieganiu się o koncesję, którą na pro-
wadzenie kasyna wydaje minister finansów. 
Zapytany przez prezydenta Kuczerę o opinię 
w tej sprawie, komendant rybnickiej straży 
miejskiej stwierdził, że wskazana lokalizacja 
nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo, 
komendant policji uznał, że nie jest upraw-
niony do jej wydawania, a radni – byli po-
dzieleni. Najwięcej zastrzeżeń miał Arkadiusz 
Szweda (PiS), który przypomniał radnym, że 
w momencie ślubowania każdy z nich użył 
sformułowania „Tak mi dopomóż Bóg”, a to 
do czegoś zobowiązuje. — Nie chcę żeby moje 
miasto, z którego jestem dumny, było miejscem, 
w którym jest kasyno, bo nie chcę zezwalać 
na jakąkolwiek krzywdę. Hazard może pro-
wadzić do głęboko patologicznych zachowań, 
do destrukcji rodziny, osobistych dramatów  
i samobójstw. Nie chcę się spowiadać z cudzych 
grzechów, a takim grzechem będzie przyzwole-
nie na to, aby do tego typu sytuacji dochodziło 
— mówił. O skutkach, jakie ponosić będzie 
miasto, a nie właściciel kasyna, mówił też inny 
radny PiS-u Łukasz Dwornik. — W szpitalu  
w Gorzycach terapeuci leczą obecnie coraz 
więcej osób uzależnionych od hazardu i gier 
komputerowych. Nie otwierajmy furtki do tego 
typu niebezpieczeństw — zachęcał. W głosowa-
niu 11 radnych opowiedziało się za wydaniem 
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Miasto w skrócie
w 6 października strażnicy miejscy patrolujący dworzec 

PKP w dzielnicy Paruszowiec-Piaski zostali poproszeni 
przez kierownika pociągu o udzielenie pomocy jed-
nemu z pasażerów. 61-latek zsunął się z siedzenia na 
ziemię i dostał drgawek. Funkcjonariusze ułożyli go 
w pozycji bezpiecznej i wezwali pogotowie. Mimo 
utrudnionego kontaktu z chorym udało się ustalić, 
że jest on mieszkańcem Sanoka. Mężczyzna trafił do 
szpitala, a strażnicy o zdarzeniu zawiadomili jego 
najbliższą rodzinę.

w 28 września z udziałem prezydenta Piotra Kuczery 
i starosty Damiana Mrowca otwarto biurowiec K1, 
najbardziej efektowny budynek związany ze sferą 
biznesu w mieście. Powstał na konstrukcji dawnego 
biurowca KBO. Jego powierzchnia użytkowa to ok. 
4 tys. m kw i zgodnie z prawem, podatek od nie-
ruchomości właściciel rybnickiego drapacza chmur 
będzie odprowadzać na rzecz miasta dopiero od 
początku nowego roku. W holu, na parterze K1 całą 
ścianę zajmuje czarno-białe zdjęcie przedwojennego 
rybnickiego rynku.

w Po szóstym przetargu miasto sprzedało budynek przy 
ul. Dworek 12, w którym kiedyś mieściła się placówka 
opiekuńcza dla dzieci Signum Magnum. Pierwotnie 
cena wywoławcza wynosiła 1 mln 43 tys. zł, ale te-
raz była to już kwota 600 tys. zł. Licytację, w której 
wzięło udział trzech oferentów wygrał prywatny 
przedsiębiorca, który zdecydował się zapłacić za ten 
budynek 720 tys. zł.   

w 15 października straż miejska interweniowała  
w sprawie spalania odpadów w Zebrzydowicach. 
Na miejscu funkcjonariusze zastali potężne ogni-
sko – nieodpowiedzialny rybniczanin palił szklane 
i plastikowe butelki, styropian, odpady budowlane 
oraz puszki po piankach montażowych, które co jakiś 
czas wybuchały. Sprawca tłumaczył, że nie wiedział 
o zakazie spalania odpadów. Niewiedza nie okazała 
się okolicznością łagodzącą – mieszkaniec otrzymał 
mandat w maksymalnej wysokości 500 zł.

w Miasto szykuje się do remontu pomieszczeń przy 
ul. Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 
opuszczonych przez placówkę Poczty Polskiej. Jak 
poinformował na wrześniowej sesji wiceprezydent 
Piotr Masłowski po remoncie będą z nich korzystać 
pracownicy opieki społecznej opiekujący się rodzi-
nami z tej dzielnicy oraz koordynator rozpoczyna-
jącego się wkrótce projektu rewitalizacji dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski. 

w 26 października od nowego przedstawienia kinote-
atru Mumio wystawianego w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
miał się rozpocząć tegoroczny, 21. Ryjek, czyli Ryb-
nicka Jesień Kabaretowa. Konkursowe konkurencje  
z udziałem ośmiu kabaretów (m.in. OT.TO, Jurki i Fair 
Play Crew) zaplanowano na czwartek i piątek (27  
i 28.10) w Klubie Energetyka Fundacji EDF Polska, 
a finał rejestrowany przez Polsat miał się odbyć w 
sobotę 29 października w TZR, gdzie dzień później 
również przy asyście telewizyjnych kamer swoje 
20-lecie miała świętować Grupa MoCarta i jej goście.

pozytywnej opinii w sprawie lokalizacji, 10 
było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Rada skompletowana
Upłynęła czteroletnia kadencja Rady 

Społecznej Ośrodka Leczniczo-Rehabili-
tacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II na 
Nowinach. W związku z tym radni jednogłośnie 
powołali nową radę, w której pracować będą: 
proboszcz parafii św. Jadwigi na Nowinach  
dr Andrzej Marek (przewodniczący) oraz człon-
kowie: Stanisław Zyg (przedstawiciel wojewody) 
i radni: Krystyna Stokłosa, Ewa Ryszka, Piotr 
Masłowski, Jerzy Lazar i Jan Mura.

Osiedlą się w Rybniku
W ramach programu repatriacyjnego  

w naszym mieście zamieszkają kolejne 
rodziny polskiego pochodzenia z azjatyc-
kiej części byłego ZSRR. — Prośby naszych 
rodaków pragnących powrócić do ojczyzny 
trafiają na moje biurko średnio raz w miesiącu 
— mówił Piotr Kuczera. Kolejne dwie rodziny, 
które osiedlą się w Rybniku wskaże wojewoda. 
Nie wiadomo jeszcze skąd będą repatrianci – 
w grę wchodzi kilka krajów, m.in. Armenia, 
Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, 
Tadżykistan i Turkmenistan. Wiadomo, że 
miasto zapewni im mieszkania w budynkach 
przy ul. Jankego Waltera i ul. Kilińskiego oraz 
pomoże w znalezieniu pracy lub założeniu wła-
snej firmy. Jeżeli miasto zaprosi nieokreślonych 
z imienia i nazwiska repatriantów wówczas na 
podstawie porozumienia zawartego z wojewodą, 
otrzyma dotację z budżetu państwa na ten cel. 
Łukasz Dwornik zachęcał do stworzenia tym 
rodzinom jak najlepszych warunków do dobrej 
aklimatyzacji w Rybniku, a Andrzej Oświecimski 
(BSR) w samych superlatywach mówił o rodzi-
nie z Uzbekistanu, która od 2013 r. mieszka w 
dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Radni przyjęli 
uchwałę jednogłośnie.

Ekonomik ekonomisty
Oficjalnie od 27 października rybnic-

ki „Ekonomik” nosi imię Władysława 
Grabskiego. Decyzję o patronie dla szkoły 
rybniccy radni przyjęli jednogłośnie. Tym sa-
mym placówki funkcjonujące w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych, a więc Technikum 
nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 noszą 
już imię Władysława Grabskiego, polityka  
i wybitnego ekonomisty okresu międzywojen-
nego, najbardziej znanego z reformy skarbowej 
i walutowej.

Edukacja raz jeszcze
Trzy kolejne uchwały dotyczące rybnic-

kiej edukacji, które zreferował Wojciech 
Świerkosz, radni podjęli jednogłośnie  

i bezdyskusyjne. Takim wynikiem zakończyło 
się głosowanie w sprawie zasad prowadzenia 
nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego oraz zawarcia porozumienia z po-
wiatem wodzisławskim, które pozwoli uczniom 
pszowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych brać udział w zajęciach w Rybnickim 
Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego. 
Radni wprowadzili też niewielką zmianę do 
uchwały z 2015 r. o wyjątkowo długiej na-
zwie – w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek  
w obowiązkowym tygodniowym wymiarze 
godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz 
innych nauczycieli pełniących stanowiska 
kierownicze, ale też zasad rozliczania tygodnio-
wego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego 
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin dla pedagogów, psychologów, logope-
dów i doradców zawodowych zatrudnionych 
w placówkach oświatowych oraz nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obo-
wiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uczelnie z dotacją
— Kontynuujemy wieloletnią praktykę, nadal 

wspierając działalność ośrodków akademickich 
— mówił Wojciech Świerkosz o dotacji dla 
dwóch śląskich uczelni tworzących dziś 
rybnicki Kampus. W porównaniu z rokiem 
ubiegłym ich wysokość się nie zmieniła. Radni 
jednogłośnie zdecydowali więc o przyznaniu 
Uniwersytetowi Ekonomicznemu dotacji  
w wysokości 193.000 zł, a Politechnice Śląskiej 
– 240.000 zł na pokrycie opłat związanych  
z mediami i utrzymaniem budynków w dobrym 
stanie technicznym. Ustawa o szkolnictwie 
wyższym dopuszcza dotowanie szkół wyższych 
przez samorządy, a jak zauważył wiceprezydent 
Świerkosz, to dobra praktyka zapoczątkowana 
przez poprzednie władze miasta.

Rybnik się powiększy
— Zmiana ta będzie miała charakter po-

rządkowy. Wszystko po to, aby zarządzana  
i utrzymywana przez miasto droga znajdowała 
się w granicach administracyjnych Rybnika 
— mówił Wojciech Student, pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. inwestycji i gospo-
darki przestrzennej o powodach wszczęcia 
procedury zamierzającej do zmiany granicy 
administracyjnej pomiędzy Rybnikiem  
a Czerwionką-Leszczynami. Mowa o odcinku 
ulicy Robotniczej (pomiędzy ulicą Mikołowską, 
a nowo przebudowanym przez Rybnik prze-
pustem), który położony jest poza granicami 
miasta i administracyjnie należy do Czerwionki-
Leszczyny, lecz jest utrzymywany przez Rybnik. 
Burmistrz tej gminy Wiesław Janiszewski  
w porozumieniu z Radą Sołectwa Przegędza 
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nie wniósł sprzeciwu wobec takiej propozycji, 
podobnie zrobili radni i jednogłośnie przyjęli 
uchwałę. 

Zmiana planów
Trzy kolejne uchwały dotyczyły przystą-

pienia do sporządzenia trzech miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
dla różnych części miasta. Pierwszy z nich 
przyjęty jednogłośnie i bezdyskusyjnie dotyczył 
Chwałowic. — To druga po Zamysłowie dzielni-
ca, która doczeka się planu dla całego obszaru 
dzielnicy — mówił naczelnik wydziału archi-
tektury Janusz Orzeł. Drugi z planów obejmie 
dziewięć obszarów w rejonie ulic: Raciborskiej, 
Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległo-
ści, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej. — Łączna 
powierzchnia równa jest jednej z nie największych 
dzielnic miasta — mówił obrazowo naczelnik,  
a omawiając poszczególne tereny zwrócił uwagę 
na zgodność ze studium i przeznaczenie terenów 
pod zabudowę jednorodzinną. Radni przyjęli 
tę uchwałę jednogłośnie, podobnie jak kolejną  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego obszar ulicy Hotelowej  
w Kamieniu, wraz z ośrodkiem MOSiR-u. 

Azbest do usunięcia, 
uchwała do poprawy
W kwietniu br. rada miasta uchwaliła 

regulamin, który umożliwiał otrzymanie 
dofinansowania do prawidłowej utylizacji 
azbestu. Jednak stosowną uchwałę uchyliła 
Regionalna Izba Obrachunkowa. — Zastrze-
żenia dotyczyły nieprawidłowego przeprowadzenia 
konsultacji społecznych, w których zabrakło 
opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Powtórzyliśmy zatem całą procedurę. 
Uwzględnimy też sugestię UOKiK i w nieco inny 
sposób zapiszemy to, co zawarliśmy w kwietnio-
wej uchwale — mówił wiceprezydent Janusz 
Koper. Wyjaśnił też, że w praktyce od momentu 
uchwalenia, regulamin nie obowiązywał. — Do 
tej pory wpłynęły tylko trzy wnioski o dopłatę od 
osób prywatnych. Jedna z nich już usunęła azbest 
i ma faktury za jego prawidłową utylizację, więc 

jeżeli dziś podejmiemy uchwałę osoba ta otrzyma 
dofinansowanie, o jakie wnioskowała — mówił 
Janusz Koper, a radni jednogłośnie poparli 
projekt.   

Drogi już nie gminne
Ul. Artura Grottgera i Rynek w centrum 

miasta oraz ul. Zacisze w dzielnicy Meksyk 
przestają być drogami gminnymi. Trzy 
stosowne uchwały radni przyjęli jednogłośnie. 
Dwie pierwsze „ulice” staną się drogami 
wewnętrznymi, trzecia zostanie wyłączona z 
użytkowania. — Porastają ją drzewa, bo teren ten 
jest rekultywowany przez kopalnię i nie stoją już 
przy niej żadne domy — wyjaśnił Janusz Koper.  

Głos w sprawie 
wolnych głosów
— Jesteśmy dziś wszyscy bardzo zmęczeni  

i gorąco proszę abyśmy zrezygnowali z ostatnie-
go punktu sesji. Przecież bez problemu każdy  
z radnych może złożyć pisemną interpelację 
w interesującej go sprawie — zaapelował 
wiceprzewodniczący RM Jan Mura (BSR). 
Z argumentacją zgodził się też Piotr Kuczera, 
zachęcając do składania zapytań na piśmie. — 
Jeszcze nie zdarzyło się, aby radni nie otrzymali 
odpowiedzi w czasie 14 dni — mówił prezydent,  
a rajcy zrezygnowali z kończącego obrady punk-
tu: wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania.

W czasie wrześniowej sesji radni przyjęli 
także dwie uchwały w sprawie zbycia i naby-
cia nieruchomości. Wyrazili zgodę na zbycie  
w drodze przetargu 28 nieruchomości grunto-
wych oraz lokalu mieszkalnego (46,6 m2) przy 
ul. Barbary 13 w Niedobczycach, a w trybie 
bezprzetargowym czterech niewielkich działek,  
z których największa ma powierzchnię 0,0125 ha.  
W uchwale traktującej  o nabyciu nieru-
chomości pojawiły się tylko dwie nierucho-
mości gruntowe mającej mniej niż 0,02 ha 
powierzchni. Największą dyskusję wywo-
łało przeznaczenie do sprzedaży działki 
sąsiadującej z urzędem miasta (0,46 ha),  
o czym więcej piszemy w tekście „Działka pod 
biurowiec” na stronie 16.                 (WaT), (S)

Planowa październikowa sesja rady 
miasta odbyła się 20 października. 

W porządku obrad znalazło się m.in. przy-
jęcie programu współpracy miasta z organiza-
cjami pozarządowymi, ale na początku obrad 
punkt ten został wycofany z porządku sesji. 
Jak wyjaśnił wiceprezydent Piotr Masłowski, 
uchwalenie programu zostało odroczone, by 
można było w nim uwzględnić uwagi zgłoszone 
w czasie społecznych konsultacji. Generalnie 

radni podjęli m.in. kilka uchwał oświatowych  
i dokonali zmian w składach komisji branżo-
wych rady miasta, o czym piszemy na str. 4   
w artykule „Nowe porządki w radzie miasta”. 
Relacja z październikowej sesji w kolejnym 
wydaniu „GR”.                                      (WaT)

Kolejna sesja rady miasta odbędzie się 
17 listopada. Początek o g. 16.

Program poza programem

Miasto bez 
reklamowego 
kiczu
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28 października, już po zamknięciu tego 
wydania „GR”,  w auli Uniwersytetu Eko-
nomicznego (Kampus) pod hasłem „Mia-
sto musi się podobać. Miasto bez kitu  
i kiczu” miała się odbyć otwarta również 
dla mieszkańców debata ekspertów, po-
święcona estetyce 
naszej przestrzeni 
miejskiej.

To  w s p ó l n e 
przedsięwzięc ie 
miasta i „Gazety Wyborczej” wpisujące się w 
cykl „Miasta idei”. W jego ramach odbywają 
się debaty poświęcone kwestiom ważnym 
dla rozwoju śląskich miast, a ich efektem 
ma być zebranie służących mu dobrych 
pomysłów i praktyk . W rybnickiej debacie 
mieli wziąć udział m.in. przedstawiciele 
branży reklamowej, katowickiej Akademii 
Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia Architektów 
Polskich i znany architekt Robert Konieczny 
oraz prezydent Piotr Kuczera i pełnomocnik 
Wojciech Student.                               (WaT)

Polityki do wglądu
Do 31 października można składać uwagi do pro-

jektu „Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+”. 
Dokument w wersji elektronicznej jest dostępny na 

stronie internetowej miasta (www.rybnik.pl), a uwagi 
należy przesłać drogą mailową na adres: społeczny@
um.rybnik.pl magistrackiego wydziału polityki społecz-
nej. W razie pytań należy kontaktować się z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Rybniku (tel. 32 439 93 31). 

Projekt dokumentu udostępniony do wglądu, 
przedstawia główne założenia polityki społecznej 
miasta na lata 2016-2023 oraz zalecane działania  
w latach późniejszych. To, jak tłumaczy urząd miasta, 
materiał wyjściowy do debaty publicznej, w wyniku 
której ma powstać ostateczna wersja programu 
polityki społecznej Rybnika do roku 2023, którego 
realizacja ma generalnie poprawić jakość życia.

— Chcemy zmienić podejście do polityki społecznej, 
która obecnie opiera się głównie na instytucjach. Chcemy 
skupić się na dzielnicach problemowych, a specjalistyczne 
analizy pokazują, że to Paruszowiec-Piaski, Niewiadom 
i Boguszowice Osiedle. W mniejszym stopniu interwencji 
wymagają Chwałowice, Niedobczyce i Śródmieście.  
W dokumencie przedstawiamy też projekty, które w tych 
dzielnicach będą realizowane. Być może mieszkańcy 
chcieliby coś dodać, a być może mają lepsze pomysły — 
mówi Piotr Masłowski, wiceprezydent miasta.

Na przełom października i listopada zaplanowano 
konsultacje „Polityki mieszkaniowej Miasta Rybnika”.

— Zapraszamy mieszkańców, by zapoznali się z tym 
dokumentem i wyrazili swoją opinię — mówi wicepre-
zydent Piotr Masłowski.       (WaT)



Propozycja społeczników z tej dzielnicy 
otrzymała najwięcej – 2474 głosy spośród 16 
propozycji, które mieli do wyboru głosujący 
rybniczanie. W sumie na propozycje ogólno-
miejskie oddano 12.457 ważnych głosów.

Realizacji doczeka się też 46 projektów 
dzielnicowych opiewających łącznie na kwotę 
ponad 1,8 mln zł.

Głosowania nad projektami obywatelskimi 
trwały od 12 do 16 września. Oddano 16.114 
kart, co dało frekwencję na poziomie 11,76 
proc. (przed rokiem: 11 proc.). Nieco więcej 
kart – 8.648 przesłano za pośrednictwem 
internetu; a 7.466 kart oddano w sposób trady-
cyjny, wrzucając do urny. W czasie weryfikacji 
stwierdzono w sumie 3.489 kart nieważnych.  
W 1282 przypadkach powodem była nie-
zgodność wpisanego na karcie do głosowania 
nazwiska rodowego matki głosującego z jego 
numerem PESEL, a w 1068 przypadkach 
powtarzający się również na innych kartach 
do głosowania numer PESEL. Na 80 kartach 
numer ten był z kolei albo niepoprawny, albo 

nieczytelny; 941 
kart wypełniły 
osoby nie bę-
dące mieszkań-
cami Rybnika, 
a 13 rybnicza-
nie, którzy nie 
ukończyli jesz-
cze 16.  roku 
życia, co było 
w a r u n k i e m 
udziału w gło-
sowaniu.  Na 
95 kartach do 
głosowania nie 
wskazano żad-
nych projektów, 
a na 10 projek-
ty lokalne nie-
zgodne z miejscem zamieszkania głosującego.   

Jeśli chodzi o te właśnie projekty lokalne, 
nazywane też dzielnicowymi, to wybór mieli 
tylko mieszkańcy sześciu dzielnic. Głosowania 

były tam konieczne, bo łączna wartość realiza-
cji kilku zgłoszonych propozycji przekraczała 
kwotę przyznaną danej dzielnicy.

(WaT)

Obywatelska tężnia solankowa
Mieszkańcy zdecydowali – projektem ogólnomiejskim, który w przyszłym roku zostanie zrealizowany 

w ramach budżetu obywatelskiego będzie budowa tężni solankowej na terenie byłego kąpieliska  
przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Ma kosztować budżet miasta 1 mln zł.

Wyniki głosowania 
na projekty ogólnomiejskie:

1. Budowa tężni solankowej przy ul. Miko-
łowskiej - 1 mln zł (Paruszowiec-Piaski) – 2474 
głosy; 2. Rozbudowa stanicy 6. Harcerskiej 
Drużyny Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 
– 1 mln zł (Chwałęcice) – 2296; 3. Budowa 
tężni solankowej Zacisze – 1 mln zł (Kamień) 
– 1812; 4. Budowa amfiteatru Parys – 1 mln 
zł (Niedobczyce) – 1592; 5. Rewitalizacja 
parku osiedlowego – 995 tys. zł (Boguszo-
wice Osiedle) – 1303; 6. Zakup szybowca dla 
młodzieży i dorosłych – 225 tys. zł (Aeroklub 
ROW – Gotartowice) – 816; 7. Budowa kortu 
tenisowego – 220 tys. zł (Boguszowice Sta-
re) – 531; 8. Budowa hali tenisowej – 667,5 
tys. zł (Golejów) – 398; 9. Nasadzenie 10 tys. 
drzew dla poprawy powietrza – 325 tys. zł 
(Rybnik) – 267; 10. Not FOR smog – 1 mln zł 
(Rybnik) – 263; 11. Budowa akademii golfa – 
281,5 tys. zł (Wielopole) – 241; 12. Budowa 
centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. 
Barbary – 1 mln. zł (Niedobczyce) – 138; 13. 
Budowa boiska dla „żaków i orlików” przy 
stadionie – 500 tys. zł (Chwałowice) – 130; 14. 
Street&Art. Dance Festival – 25 tys. zł (Rybnik) 
– 109; 15. Akcja: „Śląski Mural” (trzy plenery 
plastyczne + namalowanie dwóch murali) – 
30.750 zł (Rybnik) – 51; 16. „Dzieci Rybnika 
mają głos” – przewodnik po Rybniku – 64 tys. zł  
(Rybnik) – 36.

Wyniki głosowania 
na projekty dzielnicowe: 

• Boguszowice Stare: Integracja społeczno-kulturalna 
dzielnicy (wyposażenie remizy OSP w sprzęt niezbęd-
ny do organizacji spotkań i imprez lokalnych; zakup 
i montaż czterech gablot informacyjnych; organiza-
cja dnia seniora dla ok. 220 osób; zakup podestów 
scenicznych i zadaszenia – 89.630 zł) – 732 głosy.  
Projekt odrzucony: 87 głosów – budowa dzielnico-
wej stacji pomiaru stężeń pyłów – 58 tys. zł. 

• Golejów: Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora – 
mobilna pracownia komputerowa (zakup m.in. 25 
komputerów do mobilnej pracowni komputerowej 
w Szkole Podstawowej nr 29 i utworzenie tam ka-
wiarenki internetowej – 40 tys. zł) – 176 głosów. 
Projekty odrzucone: 56 głosów – doposażenie salki 
społecznej przy ul. Wiślanej 1 – 12.078 zł; 31 gło-
sów – gabloty informacyjne w dzielnicy – 15.498 
zł; 30 głosów – festyn integracyjny na Grzybówce 
– 11.300. 

• Gotartowice: Tworzymy kulturę – Gotartowice 2017 
(wyposażenie remizy OSP w sprzęt nagłaśniający 
oraz AGD, stoły bankietowe, namiot imprezowy 
ze stołami i krzesłami – 68.992 zł) – 362 głosy.  
Projekt odrzucony: 178 głosów – modernizacja 
placu zabaw przy SP nr 20 – 60.270 zł). 

• Niedobczyce: Sporty ekstremalne w Niedo-
bczycach (budowa skateparku obok boiska 
wielofunkcyjnego za Domem Kultury w Nie-
dobczycach – 139 tys.  z ł )  – 353  głosy .  

Projekty odrzucone: 261 głosów – Minigolf, piłka-
rzyki, kręgle na łączce przylegającej do Orlika – 138 
tys. zł; 105 głosów – utwardzenie drogi, ułożenie 
chodnika z kostki i rynny deszczowej na odcinku ul. 
Paderewskiego – 140 tys. zł; 76 głosów – Bezpłatny 
język angielski dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
w filii nr 13 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Rybniku – 21.996 zł; 75 głosów – Aktywne 
Niedobczyce – piknik rodzinny oraz cykl zajęć arty-
stycznych i sportowych – 20 tys. zł). 

• Północ: Wiśniowiec – miejsce spotkań i aktyw-
nego wypoczynku (stworzenie centrum sportów 
ekstremalnych Wiśniowiec oraz montaż sceny, 
ławek i koszy na śmieci – 50 tys. zł) – 207 głosów.  
Projekty odrzucone: 127 głosów – stworzenie 
Miejskiego Ogrodu Społecznego „Podwórko”  
u zbiegu ulic Gliwickiej i Karłowicza – 55 tys. zł; 18 
głosów – Ekstremalny Festyn Rodzinny – Północ 
łączy pokolenia – 40 tys. zł). 

• Zamysłów: Kulturalny Zamysłów – integracja 
mieszkańców poprzez sport i kulturę (organiza-
cja m.in.: ognisk dla dzieci i młodzieży, kuligu, 
wyścigu rowerowego wokół Zamysłowa, rajdu 
rowerowego szlakiem zamysłowskich zabyt-
ków i ekopikniku – 69.900 zł) – 269 głosów.  
Projekty odrzucone:  130 głosów – zakończenie 
rozbudowy Rajzapunktu – 70 tys. zł; 32 głosy – 
Edukacyjny zakątek (stworzenie miejsca do nauki, 
zabawy oraz integracji dzieci i rodziców na terenie 
Przedszkola nr 6 przy ul. Nacyńskiej – 28.539).

O najbardziej widoczną reklamę swojego obywatelskiego projektu zadbali rybniccy wodniacy, czyli harcerze  
z 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, ale wystarczyło im to tylko do zajęcia drugiego miejsca
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Stosowny dyplom prezydent Piotr Kuczera 
odebrał w czasie IV Kongresu Rewitalizacji 
Miast, który w dniach od 19 do 21 września od-
był się w Wałbrzychu. Nasze miasto zwyciężyło 
w kategorii miast na prawach powiatu, czyli 
liczących na ogół ponad 100 tys. mieszkańców 
(status miasta na prawach powiatu ma 66 miast; 
najwięcej – 19 jest ich w województwie śląskim), 

a ten tytuł lidera otrzymało za „włączenie 
rewitalizacji w nurt przemyślanej polityki 
przestrzennej, a także za ożywienie śródmieścia 
dzięki czemu stało się ono przyjazną dla miesz-
kańców przestrzenią publiczną”. Jak czytamy  
w informacji podanej przez organizatorów kon-
kursu, „zgodnie z określonymi w regulaminie 
kryteriami, tytuł lidera otrzymały miasta, które 

prowadzą świadomą i aktywną politykę prze-
strzenną oraz współpracują z mieszkańcami  
w zakresie decydowania o przestrzeni miasta”. 

W bezpłatnym konkursie mogły wziąć udział 
wszystkie gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Do 
drugiego etapu kapituła konkursu zakwalifiko-
wała 33 miasta, ale ośmiu laureatów wyłoniono 
już w oparciu o wskaźniki ilościowe i opisowe. 
W czasie kongresowych spotkań i dyskusji 
rozmawiano o szeroko rozumianej rewitalizacji 
miast, zwracając szczególną uwagę na działania 
wspierające aktywność samych mieszkańców. 

(WaT)

Piotr Masłowski, wiceprezydent Rybnika: — Fre-
kwencja, jeśli brać pod uwagę głosy ważne, była 
zbliżona do ubiegłorocznej. W tym roku wprowadzi-
liśmy przy głosowaniu obowiązek podania nazwiska 
panieńskiego matki. Chcieliśmy w ten sposób ogra-
niczyć liczbę osób głosujących wbrew regulaminowi 
więcej niż jeden raz, ale nie był to najlepszy pomysł. 
W ubiegłym roku takich osób było 900, w tym roku 
1 000, a prawie 1300 głosów odrzucono ze względu 
na niezgodność tego nazwiska rodowego matki z nu-
merem Pesel osoby głosującej. Te niezgodności pole-
gały głównie na błędach ortograficznych. Cieszy mnie 
wzrost liczby głosów oddanych przez najmłodszych 
(głosować można było po ukończeniu 16. roku życia) 
i najstarszych mieszkańców. Spadła z kolei liczba 
głosów oddanych przez osoby w wieku produkcyjnym 
(36-50 lat). Inna sprawa, że w całej Polsce obserwuje 
się spadek społecznego zaangażowania tej grupy wie-
kowej. Pytanie, jak tę tendencję odwrócić. Na pewno 
będziemy rozwijać pomysł publicznego prezentowania 
i dyskutowania projektów zgłoszonych do budżetu 
obywatelskiego. W krajach, gdzie budżet obywatelski 
jest praktykowany, od lat największy nacisk kładzie 
się właśnie na poprzedzające głosowania spotkania z 
mieszkańcami i dyskusje o tym, co w ich mieście jest 
najbardziej potrzebne. W tym roku skorzystaliśmy z 
okazji i prezentacja projektów odbyła się w czasie 
pikniku zorganizowanego przez Instytut Społeczny 
„Silesia”, ale tu najbardziej aktywni powinni być sami 
wnioskodawcy. 

W dzielnicy Maroko-Nowiny złożono tylko jeden 
projekt, który na dodatek nie wyczerpywał puli przy-
znanych środków. Podobnie w Śródmieściu. Tam 
jednak, w przeciwieństwie do takich dzielnic, jak Wie-
lopole czy Kamień nie ma życia lokalnego. Z drugiej 
strony dzielnica centralna jest dobrze zagospodaro-
wana i zadbana, a projekty tzw. miękkie, zakładające 
np. organizację różnego rodzaju imprez i spotkań 
integracyjnych nie wszystkich jeszcze przekonują. 

Wśród propozycji ogólnomiejskich były dwa pro-
jekty budowy coraz popularniejszych na Śląsku tężni 
i dwa projekty tenisowe. Wygląda więc na to, że trzeba 
poprawić infrastrukturę do gry w tenisa. Symptoma-
tyczne jest to, że nie zyskały większego uznania projekty 
mające na celu walkę ze smogiem. Pytanie, jakie 
byłyby wyniki głosowania, gdyby odbyło się ono już w 
sezonie grzewczym? Generalnie myślę, że zrobiliśmy 
mały krok w dobrym kierunku.    

Projekty obywatelskie, 
które zostaną zrealizowane 
w pozostałych dzielnicach:

• Boguszowice Osiedle: Naprawa chodników na 
ulicach Kadetów i Lompy – 136.650 zł.

• Chwałęcice: 1. Dożynki – 20.8.2017 – 10 tys. zł; 
2. Doposażenie boiska piłkarskiego w trybuny dla 
widzów – 29.500 zł.

• Grabownia: Zakup sprzętu AGD na potrzeby 
organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców 
– 39.920 zł.

• Kamień: Streetworkout w Kaminiu (montaż 
urządzeń do ćwiczenie na terenie SP nr 28 przy 
ul. Szewczyka 6) – 69.442 zł.

• Kłokocin: Siłownia na wolnym powietrzu przy  
ul. Brackiej – 40 tys. zł.

• Ligota – Ligocka Kuźnia: 1. Obchody 300-lecia 
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca – 40 tys. zł;  
2. Doposażenie i wymiana urządzeń na placu 
zabaw przy ul. Partyzantów – 29.961 zł.

• Maroko-Nowiny: „Maroko-Nowiny kulturalnie  
i sportowo” (inwestycje + organizacja festynów) 
– 189.600 zł.

• Meksyk: „Tablice wiedzy” (montaż dziesięciu 
tablic edukacyjnych i czterech informacyjnych 
dla mieszkańców) – 40 tys. zł.

• Niewiadom: „Pogodne Buzowice”. Plac zabaw  
z terenem rekreacyjnym – 70 tys. zł.

• Ochojec: 1. Zielony zakątek przy ul. Milenijnej 
(nasadzenia +urządzenia do ćwiczeń i ławki) 
– 32.934 zł. 2. ”Tworzymy kulturę w Ochojcu” 
(festyn rodzinny z programem artystycznym)  
– 5 tys. zł. 3. Rozwój infrastruktury kulturalnej 
(zakup pięciu zestawów stołów i ław) – 1.725 zł.

• Orzepowice: „Nie ma mamy, nie ma taty, tu się 
bawią małolaty” – zajęcia opiekuńczo-edukacyjne 
(II edycja) – 69.900 zł.

• Paruszowiec-Piaski: 1. Remont budynku byłej 
biblioteki, z której korzysta Koło Emerytów  
i Rencistów „Silesia” – 34.500 zł. 2. Weekend 
dla małego i dużego z kinem pod dzielnicową 
chmurką w tle (cykl trzydniowych imprez i atrakcji 
z dorocznym festynem dzielnicowym) – 34.900 zł.

• Popielów: 1. Budowa pola do mini golfa przy 
budynku placówki Senior Wigor – 52.430 zł. 
2. Dożynki 2017 – 7,5 tys. zł. 3. Majówka 2017 
(10 tys. zł). 

• Radziejów: 1. Piknik sportowy (MKS 32 Radzie-
jów-Popielów) – 5 tys. zł. 2. Spotkanie integracyj-
ne z seniorami – 5 tys. zł. 3. Festyn dzielnicowy 
– 10 tys. zł. 4. Zakup wysokiej klasy mobilnego 
zestawu nagłośnieniowego na potrzeby spotkań 
integracyjnych i imprez kulturalnych – 19.902 zł.

• Rybnicka Kuźnia: 1. Budowa ścieżki zdrowia na 
terenie Gimnazjum nr 4 – 29 tys. zł. 2. Zakup 
dziesięciu podestów scenicznych i namiotu na 
potrzeby organizacji imprez kulturalno-rozryw-
kowych – 18 tys. zł. 3. Festyn rodzinno-parafialny 
(13-15 sierpnia 2017) – 23 tys. zł.

• Smolna: 1. Festyn rodzinny – 26 tys. zł. 2. Wypo-
sażenie placu zabaw przy SP nr 34 w bezpieczną 
poliuretanową nawierzchnię oraz montaż na 
terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 
(SP nr 2 + P nr 2) czterech betonowych stołów 
do gry w tenisa stołowego i czterech do gry  
w szachy – 63 tys. zł.

• Stodoły: Wykonanie oświetlenia i monitoringu 
oraz zadaszenia grillowego na terenie rekreacyj-
nym przy ul. bł. ks. E. Szramka – 39.900 zł.

• Śródmieście: Konkurs na projekt „Instalacji 
Światłoczułej” (miałaby powstać w przyszłości 
u zbiegu ulic Sobieskiego i św. Jana) – 50.500 zł.

• Wielopole: 1. Zakup nagłośnienia dla Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 10 tys. zł. 2. Montaż  
przy boisku Sahara urządzeń do ćwiczeń – 14 
tys. zł. 3. „Wakacje na Saharze” (zajęcia dla 
dzieci – lipiec 2017) – 3 tys. zł. 4. Dwudniowy 
festyn „Dni Wielopola”  - 10 tys. zł. 5. Spotkanie 
świąteczno-noworoczne dla seniorów – 3 tys. zł.

• Zebrzydowice: 1. Montaż zadaszonej wiaty, 
stacjonarnej toalety oraz pomieszczenia gospo-
darczego na tzw. placu integracyjnym przy ul. 
Krzywej – 23 tys. zł. 2. Montaż trzech urządzeń do 
ćwiczeń, betonowego stołu do gry w tenisa sto-
łowego oraz czterech ławek – 17.500 zł. 3. Dwa  
wyjazdy dzieci do kina – 13.900 zł. 4. Trzy festyny 
rodzinne (czerwiec, sierpień, wrzesień 2017) – 
15.600 zł. 

Lider zrównoważonej przestrzeni
W konkursie zorganizowanym wspólnie przez Instytutu Gospodarki Przestrzennej 

i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Związek Miast Polskich Rybnik zdobył tytuł 
„Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”.
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W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Katowicach złożyła raport o oddziały-
waniu planowanej inwestycji na środowisko. 
Jeśli RDOŚ wyda pozytywną opinię o środo-
wiskowych uwarunkowaniach planowanego 
przedsięwzięcia, minister środowiska będzie 
mógł spółce wydać koncesję.

Stroną toczącego się postępowania są m.in. 
właściciele działek znajdujących się na terenie 
planowanej eksploatacji i w związku z tym 
mogą oni zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska swoje uwagi. Takie uwagi 
zgłosił już urząd miasta, a konkretnie zastępca 
prezydenta Rybnika Janusz Koper, stwierdza-
jąc w oficjalnym piśmie, że eksploatacja węgla 
nie może zakłócać:  komunikacji na dwóch li-
niach kolejowych (Rybnik – Katowice i Rybnik 
– Pszczyna); komunikacji na drodze krajowej 
nr 78, na drodze wojewódzkiej nr 925 oraz na 
drogach lokalnych; stosunków wodnych rzeki 

Rudy i jej dopływów; funkcjonowania zakładów 
przemysłowych w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, 
a w szczególności dużych firm: Rettig Heating 
(Purmo) oraz Tenneco. W dokumencie znala-
zła się również adnotacja, że „wszystkie obiekty 
na terenach górniczych należy zinwentaryzować 
i zabezpieczyć przed prognozowanymi szkodami 
górniczymi, a szkody górnicze niezwłocznie 
usuwać”.

Od opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w sprawie „uwarunkowań śro-
dowiskowych” każda ze stron, więc również 
mieszkańcy, może się odwołać do Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. Ten może w 
takim przypadku utrzymać ją w mocy, bądź 
skierować do ponownego rozpatrzenia. Jeśli 
opinia jest pozytywna inwestor kieruje do mini-
stra środowiska wniosek o udzielenie koncesji. 
Minister projekt takiej koncesji wysyła jeszcze 
do uzgodnienia do urzędu miasta Jeśli magi-
strat tego projektu nie uzgodni, inwestorowi 
przysługuje wtedy prawo odwołania się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Od 
decyzji ministra o wydaniu koncesji, odwołać 
się już nie można.

W całej tej sprawie największe emocje wy-
wołuje oczywiście sprawa prognozowanych 
szkód górniczych. Na terenie tzw. strefy 
przemysłowej Paruszowca, zlokalizowanej  
w północnej części ul. Przemysłowej, a także 
w okolicach ul. Nadbrzeżnej (dzielnica Pół-
noc) stopień osiadania ma wynieść od zera 
do 0,5 m. Na terenie stawu na Paruszowcu  
do 1 m, zaś pod osiedlem szeregowców 
w rejonie ul. Stawowej teren ma osiąść 
maksymalnie o 1,5 m. Największe szkody 
na skutek prowadzonego wydobycia węgla 
przewiduje się na terenach leśnych (7,5-8 
m), a także na skraju Wielopola w rejonie 
drogi przez las na Kamień i Golejów (11 
m.). Jacek Herok, pełnomocnik prezydenta 
Rybnika ds. górnictwa zwraca uwagę, że 
prognozowane wartości dotyczą okresu do 
roku 2040 (rozpoczęcie wydobycia spółka 

Spółka chce wybudować w strefie prze-
mysłowej, w rejonie rybnickiej elektrowni, 
nowoczesny i przyjazny środowisku 
kompleks  energetyczny .  Inwe-
stycja, która zakłada produkcję 
energii elektrycznej i cieplnej, ma 
kosztować 8 mld złotych i dać za-
trudnienie ok. 3 tys. osób. Spółka 
planuje wydobywać węgiel ze złoża 
„Paruszowiec”. — Zasoby tego złoża 
są oceniane na ok. 600 mln ton, ale 
by zminimalizować oddziaływanie na 
powierzchnię ograniczyliśmy obszar 
wydobycia do ok. 100 mln ton, co  
i tak daje perspektywę dla tej kopalni 
na ok. 50 lat pracy — mówił Jarosław 
Mróz reprezentujący Bapro. Przed-
stawił on mieszkańcom Paruszowca-
Piasków szczegóły inwestycji, która 
zakłada m.in. budowę nowoczesne-
go bloku energetycznego o mocy 

600 MW oraz kopalni „na miarę XXII 
wieku”. — Nie zrobimy niczego, co miałoby 

zaszkodzić tutejszej społeczności w codzien-
nym życiu — przekonywał. — Kopalnia ma 
się znajdować w części Wielopola zwanej 
Józefowiec, blisko rybnickiej elektrowni. 
Złoże będzie wybierane właśnie w kierun-
ku elektrowni. Tak się szczęśliwie składa, 
że ponad 80 proc. tego złoża w ogóle nie 
zagraża mieszkańcom, bo znajduje się pod 
lasami. Tak więc szkody górnicze, które będą 
powstawały w minimalnym stopniu będą do-
tyczyły mieszkańców — mówił Jacek Herok, 
pełnomocnik prezydenta miasta ds. górnic-
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Mieszkańcy Paruszowca-Piasków boją się o własne 
domy, które wznoszono na terenach, gdzie nie było 
szkód górniczych

Uwagi do wydobyciaSpółka Bapro, która chce w Rybniku,  
w pobliżu elektrowni zbudować kompleks 
energetyczno-wydobywczy i wydobywać 
węgiel z tzw. złoża Paruszowiec, 
rozpoczęła formalnie starania o koncesję 
na wydobycie węgla. 

Mieszkańcy boją się kopalni
— Co zrobimy, gdy nasze domy zaczną pękać? — Dlaczego nikt nas nie pyta o zdanie? 

— Żądamy referendum w tej sprawie — Wykupcie cały teren i wypłaćcie nam pieniądze 
— to tylko część gorących wypowiedzi mieszkańców Paruszowca-Piasków na wieść 
o planach powstania kopalni, która ma prowadzić wydobycie pod ich dzielnicą. 
— Szkody górnicze będą minimalne — przekonywali przedstawiciele spółki Bapro  
z Dąbrowy Górniczej w czasie wrześniowego spotkania w Szkole Podstawowej nr 3.
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twa, który również wziął udział w spotka-
niu zorganizowanym 21 września. Drugi z 
przedstawicieli spółki Bapro – Jakub Hojka 
przedstawił mieszkańcom etapy realizacji 
tej inwestycji – w 2017 r. spółka chciałaby 
wystąpić z wnioskiem o udzielenie koncesji 
na wydobycie węgla, w 2018 r. rozpocząć 
budowę, a w 2022 r. – uruchomić produkcję 
energetyczną. Prezentacji nie dokończył, 
bo mieszkańcy nie byli nią zainteresowani. 
Tym, co skłoniło ich do licznego udziału  
w spotkaniu, był strach o trudne dziś do 
przewidzenia skutki eksploatacji górni-
czej, o własne domy, które wznoszono na 
terenach, gdzie szkód górniczych nie było 
oraz obawy o spadek wartości własnych 
nieruchomości. — Kupiłam mieszkanie za 
kwotę „x”, ale gdy za parę lat będę chciała 
je sprzedać, ile za nie dostanę? — pytała 
jedna z uczestniczek spotkania. — Zosta-
niemy pozostawieni sami sobie. Powiedzą 
nam: chcecie odszkodowania, idźcie do 
sądu — mówiła druga, a kolejna z osób 
nie musiała nikogo przekonywać, że walka 
w sądzie będzie trwała latami, a skutek 
może okazać się mizerny: — Postarają 
się o najlepszych adwokatów i  usłyszymy, 
że to nasza wina, że z budynkiem coś się 
dzieję, bo np. jego konstrukcja jest zła. — 
Jak możemy domagać się odszkodowania 
od spółki, której kapitał to 10 tys. złotych? 
— pytano. Atmosfera robiła się coraz 
gęstsza, a mieszkańcy przekonywali, że ich 
domy nie są przygotowane na ewentualne 
skutki wydobycia. — Uspokajam – szkody 

górnicze w okresie ok. 40 lat osiągną mak-
symalnie ok. 2,5 m. W Rybniku jest obecnie 
ok. 400 budynków na szkodach górniczych. 
Na piątej (najgorszej) kategorii terenu gór-
niczego, gdzie osiadania w ciągu trzech lat 
przekraczają nawet trzy metry, znajduje się 
więcej budynków niż tutaj będzie na kategorii 
drugiej. Skutki osiadania będą minimalne. 
Nie są też przewidywane żadne wstrząsy  
w tym rejonie — próbował uspokajać Jacek 
Herok. Na próżno. — Czy pan wie, ile to 
jest 2,5 metra!? Jak skutecznie zabezpieczyć 
kilkukondygnacyjny budynek? — Dlaczego 
miasto stoi po stronie spółki, a nie mieszkań-
ców? Szykujecie nam piekiełko! — grzmieli 
uczestnicy spotkania. — A co z lasami? One 
nie są ważne? — Czy na Śląsku jest za mało 
węgla, że trzeba budować kolejną kopalnię? 
— pytano. Jarosław Mróz przekonywał, że 
przedstawiciele Bapro chcieliby wyjaśnić 
wszystkie wątpliwości, ale ze względu na 
emocje i burzliwy przebieg spotkania nie 
mają takiej możliwości. Rybniczanie chcieli 
też wiedzieć, czy decyzja o budowie kopalni 
jest już ostatecznie przesądzona. — Jeżeli 
jest tutaj złoże, to należy je wykorzystać, aby 
zapewnić dalszy rozwój miasta i dobre życie 
mieszkańcom — komentował pełnomocnik 
prezydenta, który poinformował też zebra-
nych o dalszej kilkuetapowej procedurze 
uzyskiwania koncesji.  

26 października, już po zamknięciu tego 
wydania „GR”, miało się odbyć kolejne spo-
tkanie mieszkańców Paruszowca-Piasków  
w sprawie kopalni.                                     (S)

planuje na rok 2022), bo na taki okres Bapro 
chce uzyskać koncesję. 

— Jak na tak długi okres, nie są to duże warto-
ści. W niektórych rejonach Chwałowic, Meksyku 
czy Radziejowa w tzw. planie ruchu prognozuje 
się, że w ciągu trzech lat teren osiądzie nawet  
o 5 m — mówi Jacek Herok.

Kwestie związane z zabezpieczeniem istnie-
jących już budynków przed planowanym osia-
daniem terenu reguluje prawo geologiczne  
i górnicze, ale od tego m.in. jest uzależniona 
zgoda na wydobycie. Ostateczne pozwolenie 
na eksploatację węgla wydaje Urząd Górniczy 
w ramach tzw. planu ruchu. Ten plan opiniuje 
wcześniej prezydent miasta. Jak podkreśla 
Jacek Herok, jeszcze się nie zdarzyło, by 
urząd górniczy zezwolił na wydobycie wbrew 
negatywnej opinii prezydenta czy burmistrza. 

Plany spółki Bapro to de facto powrót 
do pomysłów z końca XX w., bo już wtedy 
wiedziano, że 500, 600 m pod ziemią jest tam 
bogate złoże węgla energetycznego, które 
początkowo traktowano jako rezerwowe 
złoże kopalni Chwałowice. Budowę kopalni 
Paruszowiec planowano w drugiej połowie lat 
80 i szukano już nawet miejsca pod budowę 
szybów. Z kolei w połowie lat 90. planowano 

budowę pochylni, którą węgiel z kopalni 
Chwałowice miałby być transportowany do 
elektrowni Rybnik. Na przeszkodzie stanęły 
znajdujące się nad złożem węgla wodonośne 
warstwy trzeciorzędowe. Dziś są już tech-
nologie pozwalające z takim problemem się 
uporać.

Strony postępowania mogą zapoznać się 
z aktami sprawy, składać uwagi i zastrze-
żenia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach (ul. 
Dąbrowskiego 22, pokój 401, od g. 8 do 
15). Wcześniej trzeba jednak ustalić tele-
fonicznie termin wizyty (tel. 32 42 06 809).

Jak nam powiedziano w katowickiej 
RDOŚ, uwagi i zastrzeżenia, o których 
mowa powyżej, strony postępowania będą 
mogły wnieść na każdym jego etapie. 
Postępowanie potrwa przynajmniej kilka 
miesięcy (przewidywanej daty wydania 
decyzji na razie nie ustalono). W trakcie 
całej tej procedury zostanie też ogłoszony 
21-dniowy okres, w którym z dokumenta-
mi sprawy będą mogli zapoznać się wszyscy 
zainteresowani.

(WaT)

godz. 10.30 
BAZYLIKA ŚW. ANTONIEGO
– uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny 

(oprawa muzyczna w wykonaniu Miejskiej 
Orkiestry Dętej „Rybnik” i rybnickiego chóru 
kameralnego „Autograph”)

– złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II
– przemarsz na Rynek

RYNEK
• wysłuchanie hymnu państwowego •wcią-
gnięcie flagi państwowej na maszt •okoliczno-
ściowe wystąpienia Prezydenta Miasta Rybnika 
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień 
• Niepodległościowy Apel Pamięci • złożenie 
kwiatów pod tablicami pamiątkowymi • uro-
czyste ślubowanie członków paramilitarnego 
stowarzyszenia TF 13 SCORPION • wspólne 
zdjęcie „Rybniczanie 2016”

PROGRAM 
MIEJSKICH OBCHODÓW 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
11 LISTOPADA

13Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

W związku z coraz częstszymi 
informacjami o szkodach czynionych 
przez dziki pojawiające się wśród 
domostw i na osiedlach mieszkalnych 
zapadła decyzja o redukcyjnym odstrzale 
60 dzików.

Na coraz bardziej natrętne dziki skarżą 
się mieszkańcy: Boguszowic, Kamienia, Kło-
kocina, Chwałowic oraz dzielnicy Północ. 
Stosowane dotąd przez koła łowieckie i służby 
porządkowe metody odstraszania i zniechę-
cania zwierząt nie pomagają, więc pozostał 
środek ostateczny. Wynajęta firma mająca 
uprawnienia do odstrzału zwierząt na terenach 
miejskich dokona odstrzału w listopadzie. Cała 
operacja będzie kosztować miasto ok. 30 tys. zł,  
a wpływy ze sprzedaży dziczyzny, zgodnie  
z obowiązującym prawem, zostaną przekaza-
ne na rzecz Skarbu Państwa. Zdaniem wielu 
leśników można już mówić o gatunku dzika 
miejskiego, który nie boi się ludzi i żyje na 
terenach miejskich, gdzie koła łowieckie po-
lować nie mogą. 

(WaT)  

Dziki miejskie 
do odstrzału



W połowie października skończyły się utrudnienia 
w centrum miasta spowodowane modernizacją mo-
stu na Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej. Odetchnęli 
również użytkownicy ul. Rudzkiej, bo i tam remont 
odcinka prowadzącego przez las do granicy miasta 
dobiegł końca. 

 Jak mówi naczelnik wydziału dróg 
UM Jacek Hawel, pomimo zakończenia ro-
bót drogowych na ul. Rudzkiej, w połowie 
miesiąca obowiązywał tam jeszcze ruch 
wahadłowy, a to w związku z budową 
skarp, które mają wspomóc odwodnienie 
tzw. korpusu drogowego. — Prawidłowe 
odprowadzenie wody pozwala wydłużyć 
okres bezwarayjnej eksploatacji drogi — 
mówi naczelnik. — W naszym klimacie 
najbardziej destrukcyjnym elementem jest 
przechodzenie temperatur przez 0 st. C, 
któremu towarzyszą niszczące drogę na-
prężenia, związane z zamarzaniem wody, 
dlatego tak ważne jest uregulowanie wa-
runków wodnych. Żywotność drogi o do-
brej podbudowie może trwać i pół wieku, 
wystarczy tylko co mniej więcej dekadę 
wymienić ok. 5-centymetrową warstwę 
ścieralną asfaltu, a właściwie masy bitu-
micznej (smoła plus kruszywo oraz środki 
chemiczne zwiększające sztywność masy  
i jej wytrzymałość na obciążenia). Asfaltu, 
czyli naturalnego, kopalnego minerału, 
którego zasoby znajdują się wyłącznie  
w Azerbejdżanie i na Haiti, już się nie sto-
suje, jednak w powszechnym użyciu na-
zwa pozostała. W przyszłorocznym budże-
cie, nad którym trwają prace w wydziale 

dróg, za-
p l a n o -
w a n o 
środki na 
moderni-
zację ko-
l e j n y c h 
o d c i n -
ków ul. Rudzkiej (od ronda na Wa-
woku do granicy dzielnicy Chwałę-
cice). Tylko od radnych będzie za-
leżeć, czy ta inwestycja znajdzie się  
w miejskim budżecie na rok 2017.  

 Dzięki modernizacji, a faktycznie bu-
dowie nowego mostu na ul. Raciborskiej 
(konstrukcja obiektu, uporządkowanie 
mediów, jezdnia, chodniki, oświetlenie 
– koszt 3,5 mln zł), zyskało także jego 
otoczenie. Połączony został ciąg rowe-
rowy między rynkiem, a bulwarami nad 
Nacyną, poszerzono łuk przy wjeździe 
w ul. Skłodowskiej-Curie oraz chodnik 
na wysokości sklepów po lewej stronie 
idąc od rynku, do końca miesiąca miały 
zakończyć się prace przy budowie skweru. 

 Podpisana została umowa na prze-
budowę sygnalizacji świetlnej z krakow-
ską firmą, która wygrała przetarg; trwa 
również postępowanie przetargowe na 

dostawę nowych parkomatów.

 Miasto jest coraz bliżej podjęcia 
najważniejszej w ostatnich latach in-
westycji drogowej czyli budowy drogi 
regionalnej Racibórz-Pszczyna. Wniosek 
o  dofinansowanie budowy ze środków 
unijnych został pozytywnie zaopiniowany 
przez firmę Jaspers i wysłany do Brukseli, 
zaś dysponent środków czyli marszałek 
województwa szykuje wniosek do UE  
o zatwierdzenie projektu czyli tzw. no-
tyfikację. Wojewoda wszczął procedury 
administracyjne dotyczące odszkodowań 
dla właścicieli nieruchomości znajdujących 
się w pasie przyszłej drogi, zaś wykupy 
powinny się zakończyć w najbliższych 
dwóch miesiącach. Z zaliczek (na które 
przeznaczono ponad 8 mln zł) na poczet 
odszkodowań, skorzystało dotąd 31 wła-
ścicieli nieruchomości, zaś dwa budynki 
miasto już przejęło. 

(r) 

Nowy, poszerzony most nad Nacyną na ul. Raciborskiej w centrum miasta

J e s z c z e  w  l u t y m  w  m a g i s t r a c i e 
odbył  s ię  czwarty  już  przetarg  na 
sprzedaż miejskiej  kamienicy przy  
ul. Mikołowskiej 11 (ostatnia w pierzei 
przy pl. Jana Pawła II) w sąsiedztwie 
bazyliki św. Antoniego. 

Przystąpili do niego tylko przedstawiciele jednej 
spółki, którzy cenę wywoławczą w wysokości 790 tys. zł  
podbili do kwoty 797900 zł. Do transakcji jednak 
nie doszło; po kilkukrotnym przełożeniu terminu 
podpisania umowy notarialnej spółka zrezygnowa-
ła z kupna budynku. Tym samym budżet miasta 
zasiliła kwota 100 tys. zł, stanowiąca przetargowe 
wadium. Kolejnego przetargu można się spodzie-
wać dopiero w drugim kwartale przyszłego roku, 
bo całą procedurę począwszy od sporządzenia 
aktualnej wyceny budynku trzeba rozpocząć od 
nowa. 

(WaT)

Wciąż na sprzedaż
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Urząd miasta rozpoczął procedurę 
ogłaszania przetargu na budowę ryb-
nickiego odcinka drogi regionalnej 
Racibórz-Pszczyna. Zainteresowane 
firmy i konsorcja mogą składać oferty 
do 21 listopada.

Przetarg obejmuje wybudowanie 10,22 km  
drogi (dwie jezdnie po dwa pasy), która po-
łączy rondo Raciborskie w Żorach z ul. Wo-
dzisławską w Rybniku, zadanie obejmuje też 
budowę 2 mostów i 11 wiaduktów.  Wartość 
inwestycji szacowana jest na blisko 434 mln zł,  
z czego 83 mln zł zabezpieczono na wy-
płatę odszkodowań dla właścicieli nieru-
chomości zajętych pod budowę drogi. Na 
realizację tej kluczowej dla rozwoju miasta 
inwestycji miasto ma otrzymać 290 mln zł  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Przetarg obejmuje też drugie 

zadanie, czyli budowę drogi śródmiejskiej, 
która ma połączyć węzeł śródmiejski 
drogi Racibórz-Pszczyna z Obwiednią 
Południową, czyli południową obwodnicą 
śródmieścia. Tę część inwestycji w całości 
sfinansuje już budżet miasta, który zasili 
prawdopodobnie kredyt z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. 

Jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie 
z planem, wybrany w przetargu wykonawca 
rozpocznie budowę wiosną 2017 roku,  
a zakończy ją na koniec 2019.

Ogłoszenie o rybnickim przetargu uka-
zało się już w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 27 października miało nastą-
pić otwarcie ofert złożonych w przetargu na 
tzw. inżyniera kontraktu, czyli koordynatora 
czynności nadzoru inwestorskiego. 

(WaT)
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Poręczna kamera termowizyjna, bo o niej 
mowa została zakupiona za 6.187 zł. W czasie 
rutynowych kontroli posesji, o ile jej właściciel 
bądź aktualny gospodarz 
jest zainteresowany, straż-
nicy przy jej użyciu spraw-
dzają, którędy z budynku 
ucieka najwięcej ciepła. 
To bezcenna wiedza, któ-
ra oczywiście w niektó-
rych przypadkach może 
potwierdzać wcześniejsze 
przypuszczenia właściciela 
domu. Ważne, by w przy-
padku, gdy straty ciepła są 
naprawdę spore, zechciał 
on taki stan rzeczy zmienić, 
najlepiej kompleksowo 
ocieplając budynek. W tym 
może mu finansowo pomóc 
urząd miasta, oferując eko-
dotację. Oczywiście warun-
kiem jej otrzymania jest 
spełnienie regulaminowych 
wymogów, ale akurat w przypadku dociepleń 
budynków są one dość proste. Co prawda w 
tym roku pula środków została już wyczerpana, 
ale w przyszłym do rozdysponowania zostanie 
przeznaczona kolejna kwota. Tą metodą ma-
łych kroków władze miasta od lat starają się 

wpłynąć na poprawę jakości 
powietrza w sezonie grzewczym 
w Rybniku.

Jeśli chodzi o same kontrole posesji, to te 
odbywają się według harmonogramu, ale też po 
interwencjach mieszkańców, którzy np. skarżą 
się na uciążliwego sąsiada. Pozostaje mieć 
nadzieję, że chęć obejrzenia własnej chałupy 
w „termowizji” nie spowoduje fali donosów, 

których autorem i bohaterem będzie ten sam 
właściciel posesji.

Kamera będzie także wykorzystywana pod-
czas kontroli miejsc, w których przebywają 
bezdomni. W ten sposób szybciej uda się 
odnaleźć ludzi śpiących w zaroślach, parkach, 
pustostanach czy prowizorycznie skleconych 
szałasach.

(WaT)

Strażnicy miejscy zyskali kolejne narzędzie do walki z niską emisją. 
Tym razem nie chodzi jednak o ściganie i karanie trucicieli spalających 
np. plastiki, ale o doradztwo i fachową pomoc tym, którzy mogliby 
zmniejszyć ilość spalanego w sezonie grzewczym opału poprzez 
ocieplenie swojego domu.

Różni ich wiele – są księgowymi, psychologa-
mi, prawnikami, fizjoterapeutami i logistykami. 
Pracują z weterynarzami, w państwowych 
instytucjach i prywatnych firmach, prowadzą 
własne biznesy. Łączy ich jedno – szacunek 
do zwierząt, które potrafią odczuwać radość 
i miłość, ale też ból i samotność. — Stworzyli-
śmy stronę internetową – miejsce, gdzie wszyscy 
możemy dzielić się pomysłami, jak skutecznie 
pomagać i współpracować na rzecz zwierząt, za-
pobiegać ich bezdomności i promować adopcje 
oraz prezentować różne pomysły dla właścicieli  
i ich czworonogów — wyjaśnia Jowita Kasprzyk, 
miłośniczka zwierząt i jedna z pomysłodawczyń 
strony. Najważniejszymi celami, jakie stawia 
sobie grupa są: zbudowanie kociej i psiej 
społeczności oraz edukacja. Pomysłodawcy 

strony chcą dotrzeć do karmicieli kotów wolno 
żyjących i pomagać im w pozyskiwaniu karmy 
i domków oraz w leczeniu i sterylizacji kotów, 
ale też stworzyć parki dla psów. Już w ubiegłym 
roku na „Rybnicki psi zakątek”, czyli jeden  
z ogólnomiejskich projektów zgłoszonych do 
budżetu obywatelskiego, zagłosowało ponad 
600 mieszkańców (na ówczesnego zwycięzcę 
– „Pluskadełko” – 2721), co pokazało, że jest 
potrzeba stworzenia takiego miejsca. Rybnik ją 
dostrzegł i wzorem innych miast zaproponował 
właścicielom czworonogów trzy miejsca, gdzie 
psy będą mogły swobodnie pobiegać. Pierwszy 
psi park zabaw będzie miał kształt nieregular-
nego trapezu i powstanie przy ul. Góreckiego 
(obwodnica z osiedla Nowiny do Orzepowic) 
na terenie dzielnicy Maroko-Nowiny. Ogrodze-

nie jest już montowane, a zakończenie robót 
planowane jest na koniec października. Drugi 
wybieg przy ul. Braci Nalazków w Boguszo-
wicach Osiedlu (na granicy z Boguszowicami 
Starymi) będzie miał wymiary 16 m na 60 m  
i powinien powstać do końca listopada. Ostat-
ni z parków zostanie zlokalizowany wzdłuż 
Obwiedni Południowej, obwodnicy pomiędzy 
rondem Północnoirlandzkim a rondem Lièvin 
(trwa geodezyjne wyznaczenie działek). 

Po ogrodzeniu wybiegów Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej zamontuje na nich wykonane 
z naturalnych materiałów elementy zabawowe 
dla psów m.in. kładki, huśtawki, tunele, „okna” 
do skoków, elementy do wspinaczki, przeskaki-
wania czy slalomu. Warto dodać, że Rybnickie 
Służby Komunalne, które pilotują realizację 
przedsięwzięcia, planują też zakup odkurzacza do 
sprzątania tych obiektów. Oczywiście na terenie 
wybiegów oraz wokół nich ustawione zostaną po-
dajniki z zestawami do zbierania psich odchodów 
oraz ławki. Koszt każdego z wybiegów szacowany 
jest na ok. 22 tys. zł, a jego wyposażenie koszto-
wać będzie dodatkowo 4,8 tys. zł.                    (S)

Dla rybnickich zwierząt
Skutecznie pomagać zwierzętom oraz tym, którzy już niosą im pomoc – taki  

cel przyświeca grupie rybniczan, która stworzyła stronę internetową rybnickich 
zwierząt – www.humanico.pl. Również miasto troszczy się o czworonogi i ich 
właścicieli i przygotowało dla nich trzy parki zabaw. 

Strażnik z termowizją

Pionierem w termowizyjnym diagnozowaniu budynków była w naszym mieście Rybnicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, która na początku 1994 zleciła wykonanie termowizyjnych zdjęć kilku 
swoich spółdzielczych bloków usytuowanych przy ulicach: Kilińskiego, Grunwaldzkiej, Wawel-
skiej, Dworek, św. Józefa i Wyzwolenia. Zdjęcia wykonała rybnicka firma Energoinwest, a w roku 
1995 rozpoczęto ocieplanie pierwszych bloków przy ul. Wyzwolenia. Prezesem RSM był wtedy 
nieżyjący Jerzy Gorczyca, który był też radnym miejskim  

Urządzenie jest bardzo poręczne i wygodne w obsłudze
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Zbiórka odzieży
Straż miejska rozpoczęła doroczną zbiórkę 

ciepłej odzieży dla osób bezdomnych, którym 
być może pomoże ona przetrwać zbliżającą 
się zimę. Odzież i obuwie w dobrym stanie 
oraz koce i kołdry należy dostarczyć do 
komendy SM przy ul. Reymonta 54. Więcej 
informacji na stronie internetowej straży 
miejskiej (www.sm.rybnik.pl).
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Mógł powstać w jednym z 38 miast. 
Powstał w Rybniku. Dokładnie nie wiadomo 
dlaczego właśnie tutaj. — Kiedy wczytuję się 
w historię tego miejsca wciąż znajduję więcej 
pytań niż odpowiedzi — mówi Krzysztof 
Kutryb o szpitalu psychiatrycznym przy ul. 
Gliwickiej, którego początki sięgają 1881 
roku. O losach tego niezwykłego kompleksu 
opowiedział ponad stu uczestnikom 
kolejnego spaceru z cyklu „Przewodnik 
znowu czeka”.

Chęć poznania tego miejsca okazała się 
silniejsza nawet od deszczowej aury, która  
8 października była wyjątkowo niesprzyjająca, 
a szkoda, bo otoczenie szpitalnych budynków, 

szczególnie w czasie złotej jesieni może zachwy-
cać. Okazja do spaceru była wyjątkowa, bo w tym  
roku placówka obchodzi jubileusz 130-lecia 
istnienia. — Najlepiej żeby ten szpital w ogóle 
nie powstał, ale niestety było coraz więcej wypad-
ków chorób psychicznych w następstwie wojen 
pruskich, dynamicznego rozwoju przemysłu i ów-
czesnych wyzwań. Nawet dziś choroby psychiczne 
nie odpuszczają i obecnie ok. 8 mln Polaków 
cierpi na różnego typu zaburzenia psychiczne — 
mówi Krzysztof Kutryb, pedagog, który pracuje  
w szpitalu od ponad 31 lat, a od 15 lat wspólnie 
z pacjentami i personelem redaguje miesięcznik 
Nasz Biuletyn. Tym razem był przewodnikiem 
po szpitalu i opowiedział nie tylko o poszczegól-

nych budynkach 
wzniesionych  
z charaktery-
stycznej czerwo-
nej cegły, ale i 
ludziach, takich 
jak powstaniec i 
patriota Teodor 
Augustyn, który 
po wkroczeniu 
Niemców otrzy-
m a ł  z a d a n i e 
zabezpieczenia 
d o k u m e n t ó w  

i kasy szpitalnej. Ostatecznie trafił do Oświęci-
mia, szedł w Marszu Śmierci, a po wojnie uczest-
niczył w odbudowie szpitala i spisał jego dzieje. 
Krzysztof Kutryb pokazał spacerowiczom rów-
nież odrestaurowaną w 1982 r. szpitalną kaplicę, 
z której przed 1922 r. korzystali wspólnie ksiądz 
katolicki, pastor i rabin oraz dwie galerie, tę 
bardziej znaną – Pod Wieżą oraz nieznaną – pod 
chmurką, na szpitalnym murze, tuż za oddzia-
łem III, obok siedziby teatru My. — Widzicie tu 
Chrystusa na krzyżu, ale też choinkę. Cała ściana 
na tym murze to prace pacjentów. Nie są opisane, 
ani skatalogowane. Powstały w różnym czasie, 
o czym świadczą napisy, również te w języku 
niemieckim — mówił Krzysztof Kutryb. Opowie-
dział też o metodach leczenia stosowanych przez 
pierwszego dyrektora Zandera, które polegały 
na leżeniu w łóżkach przy otwartych drzwiach  
i o własnym folwarku, w którym w ramach te-
rapii pracowali pacjenci, ale też o zbiorowych 
grobach na terenie szpitala, ekshumowanych 
w latach 50. i mordach na pacjentach, jakich  
w czasie wojny dopuszczali się Niemcy. Przeczy-
tał list z 1909 r. znaleziony podczas remontu, 
a napisany przez niejaką Klarę do swojego 
brata – pacjenta szpitala. Kutryb pokazał też 
rybniczanom ślady po kulach na czerwonym 
murze budynku obecnej dyrekcji i przypomniał 
dramatyczne chwile, gdy wojska radzieckie ude-

Z terenu rozciągającego się między urzę-
dem miasta a parkiem Bukówka magistrat 
wydzieli mniejszą działkę i sprzeda ją w 
przetargu inwestorowi, który zechce tam 
wybudować biurowiec wysokiej klasy o pa-
rametrach wskazanych miastu przez firmę 
doradczą. Będzie on częścią powstającej tam 
Strefy Juliusza.

Firma Cushman&Wakefield, potentat w 
dziedzinie doradztwa, którego przedmiotem 

jest rynek nieruchomości, bardzo dokładnie 
przeanalizowała rynek powierzchni biurowych 
do wynajęcia w Rybniku i okolicy oraz potencjał 
tej konkretnej lokalizacji, nie wspominając już 
o demografii i zasobach biznesowych naszego 
miasta i regionu. Po gruntownych analizach 
zaproponowała podział terenu inwestycyjnego 
między ulicami 3 Maja i Miejską, na którym od 
wielu lat funkcjonuje tymczasowy miejski par-
king, na mniejsze działki, które w dzisiejszych 

warunkach powinny znaleźć nabywców. Na tej 
usytuowanej w sąsiedztwie magistratu, a obej-
mującej blisko połowę całego inwestycyjnego 
areału, firma doradcza proponuje budowę 
pięciokondygnacyjnego budynku biurowo-usłu-
gowego (8 tys. m2) z podziemnym parkingiem 
mogącym pomieścić od 60 do 100 samochodów. 
Wyliczono nawet optymalną cenę najmu, która 
ma wynosić od 48 do 50 zł za 1 m2. W biurowcu 
miałyby funkcjonować firmy świadczące usłu-
gi dla biznesu oraz promujące innowacyjne 
projekty biznesowe. Mają się w nim również 
znaleźć atrakcyjne przestrzenie na organizację 
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Nowoczesny ośrodek dla aktywnych seniorów ma być kluczowym elementem całego przedsięwzięcia, dzięki któremu Strefa Juliusza ma tętnić życiem, a przedstawicielom młodszych pokoleń zapewnić sporo 
dobrych miejsc pracy. Widok od ulicy 3 Maja, na pierwszym planie istniejący, zabytkowy budynek dawnej hali mięsnej

O czerwonej cegle, karabinie i galerii na murze

O losach szpitala psychiatrycznego opowiedział 
spacerowiczom Krzysztof Kutryb 
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Działka pod biurowiec



Spacerowy trakt ciągnący się wzdłuż 
rzeki Nacyny, a uznawany za rybnickie 
bulwary, wygląda dziś bardzo przecięt-
nie. Prezydent Piotr Kuczera zamierza to 
zmienić i ogłosił konkurs na koncepcję 
zagospodarowania bulwarów wzdłuż 
rzeki.

Sam konkurs przeprowadzi Towarzystwo 
Urbanistów Polskich, mające swą siedzibę  
w Warszawie. Jego uczestnikiem może być 
każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok 
życia, ale też posiada wykształcenie kierunkowe 
lub studiuje na kierunku z zakresu gospodarki 
przestrzennej, architektury bądź kierunków 
pokrewnych związanych z tematyką miejską. 

W konkursie mogą wziąć również udział osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej. 

Konkursowa praca musi się składać z dwóch 
części: graficznej i tekstowej. Zapytania doty-
czące konkursowego regulaminu zaintereso-
wani mogli składać do 28 października, nato-
miast same prace konkursowe należy składać  
w Urzędzie Miasta Rybnika (ul. Chrobrego 2) 
do piątku 2 grudnia do g. 13. Rozstrzygnięcie 
zaplanowano na 12 grudnia. Na autorów trzech 
najwyżej ocenionych prac czekają nagrody 
pieniężne, w tym ta główna za pierwsze miejsce 
w wysokości 10 tys. zł. (II nagroda – 7 tys. zł; 
III – 3 tys. zł).                                          (WaT)

konferencji, szkoleń i różnego rodzaju imprez 
branżowych.

— Takie zagospodarowanie terenu w sercu 
miasta, dobrze koresponduje z przestrzenią 
biznesową już funkcjonującą w subregionie. 
Idealnie wpisuje się również w naszą koncepcję 
Strefy Juliusza. Będą ją tworzyć: czekający na re-
witalizację zabytkowy kompleks szpitalny Juliusz, 
park Bukówka oraz planowany ośrodek opieki 
senioralnej, mający powstać na pozostałej części 
obecnego parkingu, od strony ul. 3 Maja — mówi 
prezydent Piotr Kuczera.

Wartość wydzielonej pod biurowiec działki 
mającej ponad 4,5 tys. m2 oszacowano na ok. 
2 mln zł. Wkrótce magistrat ogłosi przetarg na 
jej sprzedaż. Sprzedaż bezpieczną dla miasta 
obwarowaną określonymi warunkami, dzięki 
czemu miasto odzyska działkę jeśli w określo-
nym terminie jej nabywca nie zbuduje biurowca 
zgodnego ze wskazaniami firmy doradczej. Taka 
właśnie historia miała tu już miejsce przed laty. 
W roku 1999 urząd po przetargu sprzedał ten 
teren prywatnemu inwestorowi, który miał 
tu zbudować centrum biznesu. Nie otrzymał 
jednak niezbędnego do tego kredytu i nawet 
nie zaczął budowy. W 2003 roku miasto skorzy-
stało wtedy z zagwarantowanego prawa odkupu 
działki. W latach 2010-2014 urząd zorganizował 
dziesięć kolejnych przetargów i choć cenę 
wywoławczą obniżono z 8,3 mln do 6,3 mln zł 

rozległy teren nie znalazł nabywcy. Nie pomogła 
też ogólnopolska reklama i udział urzędników  
w targach nieruchomości w Cannes, Mona-
chium, Barcelonie i Abu Dhabi.

Podział sporego terenu inwestycyjnego  
w sąsiedztwie urzędu miasta na mniejsze działki 
i sprzedaż jednej z nich pod budowę konkret-
nego budynku wywołała dyskusję na wrześnio-
wej sesji rady miasta. Przewodniczący rady 
Adam Fudali zaproponował wstrzymanie się 
ze sprzedażą do czasu, gdy nadejdą lata chude 
w związku z budową drogi Racibórz-Pszczyna. 
Zdziwienie tą propozycją wyraził Wojciech Stu-
dent, pełnomocnik prezydenta ds. gospodarki 
przestrzennej i inwestycji, który wypomniał 
przewodniczącemu rady, że to w czasie jego 
prezydentury miasto sprzedało tę działkę (rok 
1999 – przyp. red.), a potem odkupiło ją płacąc 
o 76 tys. zł więcej. Adam Fudali odpowiedział  
z kolei, że na samych odsetkach od kwoty sprze-
daży tej działki miasto zarobiło znacznie więcej 
niż te 76 tys. zł. — Dążymy do tego, by w centrum 
naszego miasta zamiast tymczasowego parkingu 
pojawił się wreszcie obiekt godny tego centrum  
i by budżet miasta zasilał wreszcie podatek od 
nieruchomości — powiedział prezydent Kucze-
ra, a Wojciech Kiljańczyk wyraził zadowolenie, 
że miasto przygotowuje taką inwestycję. — Być 
może taki biurowiec pozwoli ściągnąć do Rybnika 
dużą, renomowaną firmę, a młodym rybniczanom 

znaleźć dobrą pracę — mówił szef klubu radnych 
PO. Chwilę później Adam Fudali zaproponował 
wyłączenie z ogólnej uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości punktu mówiącego o sprzedaży 
działki obok urzędu, tak, by rada zajęła się 
nim na następnej sesji. Tej propozycji stanow-
czo sprzeciwił się prezydent Piotr Kuczera,  
a Wojciech Student wyraził nadzieję, że poważ-
ni inwestorzy nie oglądają transmisji sesji na 
kanale Youtube. Wkrótce okazało się, że taka 
ingerencja w treść projektu uchwały wiązałaby 
się z koniecznością zmiany porządku obrad,  
a by taką zmianę przegłosować jest potrzebna 
bezwzględna większość głosów. Po krótkiej 
przerwie przewodniczący rady Adam Fudali 
wycofał swój wniosek i w głosowaniu nad pro-
jektem uchwały w pierwotnym kształcie, za jego 
przyjęciem głosowało 24 radnych; jeden radny 
wstrzymał się od głosu. 

Nowoczesny biurowiec, który prywatny in-
westor ma wybudować w sąsiedztwie urzędu 
miasta, ma być jednym z dwóch nowych bu-
dynków, które mają współtworzyć powstającą 
tu strefę Juliusza. Tym drugim będzie budynek 
ROGER, czyli przeznaczony dla osób starszych, 
Regionalny Ośrodek Geriatrii, Ma powstać  
w sąsiedztwie tzw. hali mięsnej przy ul. 3 Maja 
(na wizualizacji). Więcej o koncepcji i założe-
niach strefy Juliusza w listopadowym wydaniu 
„GR”.                                                        (WaT) 

rzyły na Rybnik, a Niemcy bronili się w szpitalu. 
Opowiedział o personelu dawnego szpitala, 
który stanowiły również samotne kobiety – gdy 
wychodziły za mąż rozwiązywano z nimi umo-
wę, ale dostawały „wiano” – roczną odprawę. 
Uczestnicy wycieczki obejrzeli też, do niedawna 
zasłonięty przez wielki orzech włoski, zegar na 
jednym z szpitalnych budynków, który regu-
larnie się psuje i usłyszeli historię działającego  
w szpitalu Koła Artystyczno-Oświatowego 
„Przedświt” i jego sekcjach – teatralnej, chóral-
nej i muzycznej. W 1939 r. członkowie „Przed-
świtu” zorganizowali zbiórkę pieniężną i kupili 
ciężki karabin maszynowy, który na rybnickim 
rynku uroczyście przekazali żołnierzom miej-
skiego garnizonu. — Próbowałem prześledzić 
losy tej broni, bezskutecznie — mówił Kutryb.

Obecnie w Państwowym Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych przebywa 
ponad tysiąc pacjentów. Szpital dysponuje 
15 oddziałami stacjonarnymi, zakładem opie-
kuńczo-leczniczym psychiatrycznym, dwoma 
oddziałami dziennymi i poradnią zdrowia 
psychicznego. 

Przypominamy, że o losach naszego psychia-
tryka opowiada też wydana w roku 2011 książka 
Józefa Kolarczyka, pt. „Szpital za czerwonym 
murem”.                                                          (S)

Kolejny spacer z cyklu Przewodnik znowu 
czeka odbędzie się 13 listopada o 14 i prowadzić 
będzie szlakiem rybnickich szpitali (zbiórka 
przed Halo! Rybnik). 

Ko n k u r s  n a  b u l w a r y

Mamy nadzieję, że wśród konkursowych propozycji uatrakcyjnienia 
bulwarów nad Nacyną będzie taka, która spodoba się i jury,  
i mieszkańcom 

17Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Skąd to zainteresowanie cmentarzami 
różnych wyznań?

Cmentarze zawsze mnie fascynowały. Być 
może wynika to z faktu, że mieszkam w pobliżu 
cmentarza w Chwałowicach i zawsze był on 
dla mnie czymś zupełnie naturalnym. Już jako 
dziecko chodziłam tam ze swoją babcią, głównie 
po to, by posprzątać groby, ale też wysłuchać jej 
opowieści związanych z tym miejscem. To właśnie 
ona pokazała mi dwa nieopisane groby – żołnie-
rzy niemieckich oraz jeńców radzieckich, którzy 
prawdopodobnie w czasie II wojny światowej 
pracowali na kopalni Chwałowice. Co roku,  
1 listopada, z babcią paliłam tam znicze. Dziś te 
groby już nie istnieją, ale mogiła żołnierzy We-
hrmachtu była tam aż do lat 90., gdy ich szczątki 
przeniesiono na inny cmentarz. Przy rozkopanej 
mogile, po ekshumacji poniewierał się gipsowy 
Chrystus, którym nikt się nie interesował. Wspól-
nie z córką Magdą, którą zabierałam na cmen-
tarz, tak jak kiedyś moja babcia mnie, wzięłyśmy 
go do domu. Wciąż wisi nad wejściem do naszego 
domu. Nigdy też nie bałam się cmentarzy i od 
dziecka lubiłam dzień Wszystkich Świętych – za 
płonące znicze, troskę z jaką otaczane są wtedy 
groby, wspomnienia o zmarłych i spotkania z bli-
skimi, których często nie widywało się przez cały 
rok. Tak jest do dziś, dlatego 1 listopada nigdy 
nie był dla mnie świętem smutnym.  

Co ciekawi Panią najbardziej – zabytkowe 
nagrobki, historie cmentarzy i spoczywa-
jących tam ludzi, czy może atmosfera tych 
miejsc? 

Odwiedziłam już 300 żydowskich cmentarzy 
w Polsce i kilkadziesiąt za granicą, ale chętnie 
też oglądam inne – katolickie, prawosławne 
i ewangelickie. Interesują mnie tylko stare 
cmentarze, bo one mają do opowiedzenia całe 
historie. Kiedyś wspólnie z tatą, zwiedzając 

okolice Kędzierzyna, natknęłam się na grób ro-
dziny, której wszyscy członkowie zginęli jednego 
dnia. W rozszyfrowaniu takich właśnie historii 
pomaga mi internet – tamta rodzina zginęła  
w czasie nalotu aliantów. W Świebodzicach obok 
cmentarza komunalnego, na którym chowano 
katolików i protestantów, jest też żydowski 
kirkut. Podobnie jest w Sosnowcu, w którym 
splatają się historie i losy mieszkańców kilku 
wyznań – cmentarz żydowski mieści się w pobliżu 
przepięknego katolickiego oraz prawosławnego  
i ewangelickiego. W Lubaczowie, oprócz katolic-
kiego, istnieje cmentarz żydowski, prawosławny 
oraz choleryczny. Takie nekropolie powstawały 
po epidemiach cholery, poza miastem, aby 
zaraza się nie rozprzestrzeniała. Mówi się, 
że pomiędzy Orzepowicami i Chwałęcicami,  
w kierunku na Stodoły, był taki właśnie cmen-
tarz. W okresie Wszystkich Świętych w Bytomiu 
na cmentarzu Mater Dolorosa trafiłam też na 
romskie mogiły, które wprost tonęły w bukie-
tach świeżych kwiatów. Są groby, które łapią za 
serce swoją prostotą i prawdziwe mauzolea, jak 
największy w Polsce żydowski grobowiec Izraela 
Poznańskiego, potentata włókienniczego, który 
był pierwowzorem jednego z bohaterów „Ziemi 
Obiecanej” Reymonta. Z czasem zaczęłam też 
doceniać nagrobne medaliony i informacje, że 
zmarły był poetą, nauczycielem, czy lekarzem. 
Dawniej wydawały mi się one zbędne. 

Jakie Pani zdaniem cmentarze warto 
zobaczyć?

Najpiękniejszy cmentarz żydowski, jaki kie-
dykolwiek wdziałam mieści się we Wrocławiu 
przy ul. Ślężnej, dziś funkcjonuje jako Mu-
zeum Sztuki Cmentarnej. Znajdujące się tam 
unikatowe grobowce są małymi arcydziełami, 
niektóre z nich wzorowane są na stylu maure-
tańskim. Drugi na mojej liście jest cmentarz 
żydowski w Sarajewie, bo jest tak różny od na-

szych i położony na zboczu 
stromej góry. Zwiedzając 
go zostaliśmy ostrzeżeni 
o niewybuchach, bo w la-
tach 90. w czasie wojny na 
Bałkanach, wycofujący się 
Serbowie zaminowali cały 
teren cmentarza. Ogromne 
wrażenie robią na mnie 
również warszawskie Stare 
Powązki i cmentarze pra-
wosławne, które, niestety są 
bardzo zaniedbane, szcze-
gólnie te na Podkarpaciu. 

Mam do tych grobów wielki sentyment, pewnie 
dlatego, że tak, jak te żydowskie, są zapomnia-
ne i odrzucone… Smutny widok robią też pro-
testanckie cmentarze na zachodnich terenach 
Polski, niszczone i grabione z kosztowności. 
Bardzo chciałabym zobaczyć żydowski cmen-
tarz Weissensee w Berlinie, gdzie pochowanych 
jest wielu rybnickich Żydów, w tym członkowie 
rodziny Haase. 

Które z rybnickich cmentarzy są Pani 
wyjątkowo bliskie?

Pamiętam, jak w czasach liceum zachwycałam 
się pięknym i tajemniczym, nieistniejącym już, 
starym cmentarzem na Górce, który miał w so-
bie jakiś urok. Piękne nagrobki znajdują się też 
na cmentarzu ewangelickim przy ul. Miejskiej, 
ale największą zadumę odczuwam zawsze na 
cmentarzu przy ul. Gliwickiej, na którym dawniej 
chowano pacjentów szpitala psychiatrycznego. 
W pobliżu jest też drugi cmentarz należący do 
tego szpitala, który działał do 1945 r., a o któ-
rym, niestety wie niewielu rybniczan. Mieści się 
on po przeciwnej stronie ul. Gliwickiej, przy ul. 
Weteranów. W ubiegłym roku udało się nam wraz 
z Forum Obywateli Rybnika posprzątać śmieci 
i niektóre z zachowanych tam grobów, wyciąć 
chaszcze przy dawnej bramie, odkryć jedną płytę 
nagrobną i ustawić tablicę informującą o miejscu 
spoczynku pacjentów. 

Miała Pani też okazję zobaczyć nieco-
dzienny Wesoły Cmentarz w rumuńskiej 
Sapancie, który zupełnie nie przypomina 
naszych nekropolii…

To niesamowite miejsce, na które człowiek 
wchodzi, zachwyca się i nie przestaje się uśmie-
chać. Drewniane, niebieskie z różnokolorowymi 
wstawkami, ludowe nagrobki ozdobione są 
wyrzeźbionymi rysunkami, na których zmarli 
przedstawieni są w zabawnych scenkach i opi-
sani krótkimi wierszykami. Dzięki temu wiemy, 
czym dana osoba się zajmowała lub jak zginęła. 
Zobaczymy więc kobietę potrąconą przez sa-
mochód, pijaka z butelką w dłoni, nauczycielkę 
za biurkiem i rolnika na traktorze. Wymyślił to 
miejscowy rzeźbiarz, a do dziś – kontynuuje jego 
uczeń. Na takim cmentarzu chciałby człowiek 
leżeć… 

Rozmawiała Sabina Horzela-Piskula

Cmentarze opowiadają całe historie
1 listopada zapali znicze na grobach w Chwałowicach, a w drodze na bielski 

cmentarz, gdzie spoczywają krewni jej męża, jak zwykle zatrzyma się na żydowskim 
kirkucie w Pszczynie. — Jak co roku odwiedzę też cmentarz pacjentów rybnickiego 
szpitala psychiatrycznego i położę kamyk na zbiorowej mogile ofiar marszu śmierci — 
mówi Małgorzata Płoszaj. Z rybniczanką, która odwiedza cmentarze nie tylko  
w okresie Wszystkich Świętych, rozmawiamy o najpiękniejszych rybnickich, 
polskich i zagranicznych nekropoliach.

Małgorzata Płoszaj przy grobie pierwszego rybnickiego rabina 
na cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach 

Niecodzienny Wesoły Cmentarz w rumuńskiej Sapancie

Zd
jęc

ia:
 ar

ch
. p

ry
w.

18 Nr 10/544; październik 2016



To zdanie było dewizą długiego życia 
Longina Musiolika, rybniczanina 
ze Smolnej, działacza społecznego, 
miłośnika i kronikarza swojej Małej 
Ojczyzny, który zmarł 17 września  
w wieku 90 lat. 

Urodził się 13 lipca 1926 r. z ojca Józefa 
i matki Rozalii Biegesz; obie rodziny były 
znane z aktywnego zaangażowania w walkę  
o polskość Śląska i kultywowania patriotycz-
nych tradycji. Pod koniec wojny, w czasie której 
pracował m.in. w przejętej przez Niemców Ry-
famie, Longin Musiolik otrzymał powołanie do 
niemieckiej armii i aby tego uniknąć, ukrywał 
się aż do końca okupacji. Po wyzwoleniu zgłosił 
się do Wojska Polskiego i kilka miesięcy służył 
na zapleczu frontu. Następnie podjął naukę 
w szkole średniej, a maturę zdał w 1960 r.  
w Wieczorowym Technikum Ekonomicznym. 
Aż do emerytury w 1986 r. pracował na różnych 
stanowiskach w Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, angażując się przez cały czas  
w działalność społeczną i polityczną. Już  
w 1938 r. wstąpił do harcerstwa przechodząc 
w tej organizacji wszystkie szczeble aż do 
członka rybnickiej Komendy Hufca ZHP, zaś 
w dojrzałym wieku działał w Harcerskim Kręgu 
Seniora. Na początku lat 50. zaangażował się w 
ruch turystyczny, zakładając w 1951 r. rybnicki 
oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, którego przez 25 lat był 
prezesem. Należał do organizacji kombatanc-
kiej, a od 1950 r., jako członek Stronnictwa 
Demokratycznego, zaangażował się w pracę w 
ówczesnym samorządzie czyli Miejskiej Radzie 
Narodowej, pełniąc w latach 1981-1990 funkcję 
jej przewodniczącego.

Po przejściu na emeryturę swoje pasje – ruch 
turystyczny oraz historię rodziny, dzielnicy 
Smolna, Rybnika, regionu i Śląska zaczął prze-
lewać na papier. Longin Musiolik jest autorem 
publikacji: „Śląscy patroni ulic” (1994), „Nasza 
Mała Ojczyzna. Kronika gminy Smolna, od 
1907 r. dzielnicy Rybnika” (1995 r.), „Spacer-

kiem po Rybniku” 
(2001 r.), „Ryb-
nicki słownik bio-
graficzny miesz-
kańców Rybnika 
XII-XX w., ludzi 
zasłużonych dla 
miasta, Śląska  
i Polski” (2000 r.) 
i „Rocznik ryb-
nicki” (2001 r.). 
Spod jego pióra 
wyszła też kronika 
rodów Musiolików i Biegeszów, opis rybnic-
kiego szlaku ks. Karola Wojtyły, późniejszego 
papieża Jana Pawła II, historia świątyń, 
ruchu turystyczno-krajoznawczego na ziemi 
rybnickiej, walk powstańczych oraz działań  
w czasie II wojny światowej i ludzi w nie zaan-
gażowanych. Longin Musiolik jest też autorem 
napisu na tablicy pomnika na cmentarzu przy 
ul. Rudzkiej poświęconego powstańcom ślą-
skim, pomordowanym w obozach i poległym 
na frontach II wojny światowej. 

Ludzie tacy jak Longin Musiolik są skarb-
nicą wiedzy o dziejach Małej Ojczyzny, dzięki 
ich pasji dawny czas i ludzie nie popadają  
w zapomnienie, ale stają się ważną częścią 
tożsamości współczesnego pokolenia.  

— Longin Musiolik to postać nie do końca 
jeszcze poznana — mówi dr Bogdan Kloch, 
dyrektor rybnickiego muzeum i sąsiad z dziel-
nicy Smolna. — W muzeum mamy już część 
Jego spuścizny, głównie maszynopisy, jesteśmy 
też zainteresowani pozostałymi materiałami, 
które niewątpliwie pozostawił. Był On pierwszym 
badaczem dziejów lokalnej społeczności ryb-
nickich dzielnic, które opisywał często na pod-
stawie własnych przeżyć. Wywołał też dyskusję  
na temat wyniesionych z Małej Ojczyzny war-
tości, będących podstawą naszej tożsamości. 
Jego spuścizna może być interesującym źródłem 
dalszych badań historii Rybnika i jego dzielnic.

(r)

Wspomnienie o Longinie Musioliku

Ocalić od zapomnienia…

1 listopada dzień Wszystkich Świętych. Jak 
co roku, w tym dniu i jeszcze w następnym, 
w sąsiedztwie rybnickich cmentarzy będzie 
obowiązywać doraźnie zmieniona organi-
zacja ruchu; na niektórych ulicach zostanie 
wprowadzony ruch jednokierunkowy. 

Przypominamy, że w przypadku największe-
go cmentarza rozciągającego się u zbiegu ulic 
Kotucza i Rudzkiej, parking przy kaplicy przed-
pogrzebowej (część komunalna) będzie przezna-
czony wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz 
zaawansowanych wiekiem i mających problem  
z poruszaniem się.

Administracja cmentarzy komunalnych apeluje, 
by w okresie Wszystkich Świętych pamiętać o se-
gregacji odpadów i do odpowiednio oznaczonych 
pojemników bądź kontenerów wyrzucać resztki 
roślin, szkło oraz plastiki. 

Przy okazji administratorzy przypominają 
również o konieczności uregulowania opłaty za 
grób, jeśli od dnia pogrzebu minęło już 20 lat.  
W przeciwnym razie grób może zostać przekopa-
ny, choć na pewno nie stanie się to z dnia na dzień. 
Administracja przypomina nieraz o tym obowiąz-
ku, przyklejając na pomniki małe karteczki, ale nie 
wszystkie osoby opiekujące się grobami są z takiej 
formy przypomnienia zadowolone.

1 listopada o g. 14 z Kościółka Akademickiego 
przy ul. Gliwickiej w stronę największej rybnickiej 
nekropolii (Kotucza/Rudzka) wyruszy tradycyjna 
procesja. Po jej zakończeniu w kaplicy domu 
przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym 
zostanie odprawiona msza św.                  (WaT)   

Darmowymi
autobusami

na cmentarze
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Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. CEZAREGO MACIEJA KACZMARCZYKA
władzom miasta na czele z Panem Prezydentem Piotrem Kuczerą,    

dyrektorom i delegacjom szkół i placówek kulturalno-oświatowych,
dyrekcji i pracownikom Domu Kultury w Boguszowicach,

orkiestrze KWK Jankowice, harcerzom, kolegom i koleżankom ze szkół, 
przyjaciołom, sąsiadom, znajomym

składa żona z rodziną

Prezydent Piotr Kuczera zdecydował,  
że 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych 
z autobusów komunikacji miejskiej, które 
w tym dniu będą kursować jak w niedzie-
lę, będzie można korzystać za darmo.

 Stąd też apel do mieszkańców, by jeśli tyl-
ko to możliwe, zrezygnowali w tym okresie,  
a zwłaszcza 1 listopada z prywatnych samocho-
dów na rzecz miejskich autobusów. Te w okre-
sie od 30 października do 2 listopada będą się 
zatrzymywać również na trzech dodatkowych 
przystankach, które zostaną wyznaczone przy 
dwóch największych cmentarzach, czyli przy 
ul. Kotucza (na wysokości głównego wejścia na 
cmentarz w kierunku ronda Gliwickiego) oraz 
w Boguszowicach Starych przy ul. Boguszowic-
kiej w kierunku Ligoty i na ul. Gotartowickiej 
w kierunku Boguszowic. Szczegółowy rozkład 
jazdy autobusów można znaleźć na stronie 
internetowej Zarządu Transportu Zbiorowego 
(www.ztz.rybnik.pl).                  (WaT)

Warto pamiętać
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ZWIERZĘTA POKROPIONE. — Święcona woda zdążyła już wyparować… — śmieje się pani Barbara 
patrząc na swojego psa Kubusia, i dodaje: — Cieszę się, że co roku na pamiątkę św. Franciszka, patrona 
i miłośnika zwierząt, w naszej parafii odbywa się takie błogosławieństwo. Ja też kocham zwierzęta, więc 
przychodzę tu od kilku lat. Wierzę, że dzięki temu są zdrowsze. Błogosławieństwo odbyło się na placu przed 
kościołem ojców franciszkanów na Smolnej 4 października, gdy kościół wspomina św. Franciszka z Asyżu 
i obchodzony jest światowy dzień zwierząt. Tym razem przed świątynią zebrało się niewielu właścicieli ze 
swoimi pupilami i ojciec Radomir pokropił tylko kilka psów, trzy koty i jednego chomika. Przytoczył też 
fragment Księgi Rodzaju o nazywaniu zwierząt, z których każde otrzymało nazwę „istota żywa” i odczytał 
fragment błogosławieństwa nawiązujący do historii Noego i arki, paschalnego baranka oraz kruków, 
które żywiły Eliasza na pustyni. — Stworzone przez Boga zwierzęta żyją w powietrzu, na ziemi i w morzu, 
uczestniczą w losach człowieka i towarzyszą mu w życiu. Sam Bóg, który swoimi dobrodziejstwami obdarza 
wszystkie żyjące istoty, nierzadko posługuje się porównaniami z ich życia, aby przybliżyć nam zrozumienie 
dziejów zbawienia — mówił. Dziewięcioipółletnia Julka (na zdj.) po raz drugi przyszła na błogosławieństwo 
z kotkiem i chomikiem. Pani Hanna na jednej smyczy trzymała psa Borysa, na drugiej – kotkę Maję. — Borys 
jest tutaj po raz dziewiąty, Maja – ósmy. Kocham zwierzęta i traktuję je jak członków rodziny — dodaje.

URODZINY NAJSTARSZEJ RYBNICZANKI. — Mama dobrze  się czuje. Gdy miała równe 
sto lat jeszcze tańczyła i prasowała. Zawsze lubiła to robić — mówi pani Małgorzata, 
córka Jadwigi Zdrzałek z Zebrzydowic, która 12 października świętowała 104. już uro-
dziny. Pani Jadwiga jest najstarszą mieszkanką Rybnika, ale mimo drobnych problemów 
zdrowotnych, nadal pozostaje w dobrej kondycji. Urodziła się w niemieckim Bottrop; 
gdy skończyła dziewięć lat wraz z rodzicami osiedliła się w Zebrzydowicach. Przez lata 
niezwykle aktywna i pracowita, wychowała z mężem troje dzieci, którym, gdy te były 
już dorosłe, nadal pomagała w codziennych obowiązkach: — Wychodziliśmy do pracy, 
a mama zawsze szykowała nam obiad, prała i prasowała, dbała o wnuki. Tak wiele dla 
nas zrobiła, że dzisiaj staramy się jej spłacać wielki dług wdzięczności — wyznaje córka, 
która na co dzień opiekuje się panią Jadwigą. Jubilatka, która od 26 lat jest wdową do-
czekała się też sześciorga wnucząt, trzynaściorga prawnuków i jednej pra prawnuczki.  12 
października odwiedziła ją Angelika Naczyńska-Lyp, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
która w imieniu prezydenta Piotra Kuczery złożyła życzenia jeszcze wielu lat w zdrowiu. 
Jadwiga Zdrzałek jest jedną z sześciu osób w Rybniku, które ukończyły sto lat; są wśród 
nich cztery kobiety i tylko dwaj mężczyźni. 

KARIERA W TYDZIEŃ. — Nie nadaję się na lekarza, prawnika czy tłumacza. Walczę o jak najlepsze 
oceny z polskiego, historii i innych przedmiotów humanistycznych, ponieważ w przyszłości chcę roz-
wijać się w tym kierunku — planuje Patrycja Buczek z Gimnazjum nr 11. Nikola Tkocz z G nr 1 uprawia 
kilka dyscyplin sportowych i chce studiować dziennikarstwo sportowe na AWF-ie, a potem pracować 
jako komentator sportowy. Patrycja i Nikola zwyciężyły w dwóch konkursach towarzyszących VIII 
Rybnickim Dniom Kariery, które trwały w mieście od 17 do 21 października. Jak co roku, ich organiza-
tor – Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego, zrzeszająca m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Cech 
Rzemiosł, lokalne punkty pośrednictwa pracy i rybnickie szkoły, przygotowała dla młodych ludzi wiele 
warsztatów, seminariów i spotkań z doradcami zawodowymi, pod wspólnym hasłem „Bądź autorem 
swojej kariery”. Podsumowano je 21 października w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, gdzie 
wręczono też nagrody laureatom konkursów, w tym drużynie „Mechanika” (Jan Marcalik, Edyta Goraus 
i Robert Stempak), która wygrała pierwszą olimpiadę z wiedzy o planowaniu kariery zawodowej (na 
zdj.). — Jeżeli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy – słowa Seneki 
doskonale wpisują się w rybnickie dni kariery. Korzystajcie z porad doradców zawodowych, którzy 
pomogą wam odkryć wasze talenty — mówił młodym ludziom Marek Holona, dyrektor „Mechanika”. 

RAZEM O LEPSZE POWIETRZE. 28 miast i gmin naszego subregionu rozpoczęło 
realizację projektu „Gmina z dobrą energią”, którego celem jest poprawa jakości 
powietrza, głównie poprzez edukowanie mieszkańców. Będą więc edukować 
dzieci i młodzież oraz przekonywać dorosłych, że trzeba dbać o jakość powietrza, 
ograniczając przede wszystkim niską emisję. To będzie pierwsza w Polsce wspólna 
kampania edukacyjno-informacyjna realizowana przez tyle sąsiadujących ze sobą 
gmin, więc marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa traktuje ją jako 
pilotażową dla całego województwa. Projekt koordynowany przez Związek Gmin i 
Powiatów Subregionu Zachodniego będzie realizowany przez dwa sezony grzewcze, 
do maja roku 2018. Ma kosztować 400 tys. zł, ale połowę tej kwoty pokryje dotacja z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Partnerem kampanii, której złożenia i cele przedstawiono 6 października w rybnickim 
magistracie (na zdj.), będzie portal internetowy Planergia.pl. — Będziemy dobrym 
przykładem dla innych. Pokażemy, że projekty spajające samorządy pozwalają 
osiągnąć znacznie lepsze rezultaty — mówi prezydent Piotr Kuczera. 
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W fotograficznym skrócie

PO PROSTU KOCI ŚWIAT. Ponad 180 kotów różnych ras przywieźli do Rybnika wystawcy z Polski, Słowacji, Ukrainy i Wiednia. — 
Tradycyjnie już najwięcej jest kotów brytyjskich i maine coonów — mówi gospodarz wystawy Aneta Biegun, która w hali Gimnazjum 
nr 2 na Nowinach pokazała swoje dwa koty bengalskie do złudzenia przypominające lamparty. Zainteresowanie wielu zwiedzających 
wzbudziły też bezwłose sfinksy kanadyjskie. — To koty, które wyjątkowo garną się do ludzi. Istnieje wiele mitów na ich temat.  
Ja swoich kotów nie ubieram, bo wbrew opiniom nie są zmarzluchami — mówi Ilona Matuszewska ze Stowarzyszenia Miłośników 
Kotów Cat Club Rybnik, które wystawę zorganizowało. Koty oceniało międzynarodowe jury, a podziwiało wielu mieszkańców. 

NAJPIERW URUCHOMILI TERAZ OTWORZYLI. W przededniu Dnia Nauczyciela otwarto 
oficjalnie Przedszkole nr 50 w Boguszowicach Osiedlu. Dzieci uczęszczają do niego od 
początku września, a teraz wystąpiły już na scenie w przedstawieniu w żartobliwy sposób 
opowiadającym o codziennym życiu przedszkola (na zdjęciu sekcja kucharek). Uroczysta 
akademia z udziałem m.in. władz miasta odbyła się po sąsiedzku w Gimnazjum nr 7. Po 
przecięciu tradycyjnej wstęgi goście zwiedzili wybudowane ledwie w pół roku przedszkole. 

CZARNO-BIAŁY RYBNIK. Leon Majsiuk (79 l.), nestor rybnickich fotografików zaprezentował 
na deptaku niewielką część swojego zdjęciowego archiwum. Na jego wyjątkowych fotografiach 
można zobaczyć Rybnik z lat 60. i 70. minionego wieku. Są na nich herosi tamtych czasów 
jak żużlowiec Andrzej Wyglenda i kolarz Ryszard Szurkowski, ale też zwykli rybniczanie. Leona 
Majsiuka i jego zdjęcia odkryli na nowo koledzy z „Dziennika Zachodniego”, który jest współ-
organizatorem wystawy. Tę można oglądać na deptaku przynajmniej do końca października.    

HARCÓWKA W REMONCIE. Trwa gruntowny remont i modernizacja Klubu Kultury „Har-
cówka” w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia. Ze starego budynku pozostaną właściwie tylko mury 
zewnętrzne. Nowe będą wszystkie instalacje, a dodatkowo jest montowana wentylacja mecha-
niczna. Przebudowana zostanie scena; nowe będą drzwi i okna oraz podłoga. Trwa gruntowna 
termomodernizacja; ściany piwnic zostały odpowiednio zaizolowane, a dach zyskał nowe poszy-
cie. Koszt robót ma wynieść blisko 1,9 mln zł,a roboty mają się zakończyć do końca listopada.

RAJSKIE BOISKO. Wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią zbudowało miasto 
przy ul. Rajskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle. Powstało w miejscu, w którym wiele lat 
temu był plac zabaw dla dzieci nazywany Jordanem. W 2015 roku plac ten pojawił się  
w projekcie uchwały rady miasta dotyczącej sprzedaży nieruchomości, ale po interwencji 
jednego z radnych projekt wycofano. Budowa ogólnodostępnego obiektu kosztowała 
525 tys. zł. Wkrótce pojawi się tam oświetlenie uruchamiane automatem na pieniądze.
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DRUGIE URODZINY VINYL SWAPU. 9 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się 
21. Vinyl Swap, czyli giełda płyt winylowych i innych muzycznych wydawnictw oraz sprzętu 
do ich odtwarzania. Pierwszą taką giełdę jej główni organizatorzy muzyk i animator kultury 
Piotr Bukartyk (po lewej) oraz dziennikarz „Nowin” Adrian Karpeta zorganizowali dwa 
lata wcześniej, była więc okazja do skromnego świętowania. Od samego początku orga-
nizowane zawsze w drugą niedzielę miesiąca Vinyl Swapy cieszą się dużą popularnością.
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12 października, po trwającym ponad 
pół roku remoncie, przy ul. Zebrzydowic-
kiej 30 uruchomiono Centrum Pomocy 
Niemedycznego Hospicjum Domowego im. 
św. Rafała Kalinowskiego. Będzie miejscem 
spotkań niemal 40 wolontariuszy, punktem in-
formacyjnym dla osób potrzebujących pomocy 
oraz chcących dowiedzieć się o działalności ho-
spicjum, a także magazynem sprzętu medycz-
nego i rehabilitacyjnego, którego stowarzysze-
nie bezpłatnie użycza chorym. — Wynajęliśmy 
ten lokal od miasta, a dzięki zaangażowaniu 
naszych wolontariuszy oraz zaprzyjaźnionych 
osób i firm udało się go wyremontować. Do tej 
pory przechowywaliśmy sprzęt w nienajlepszych 
warunkach — mówi Katarzyna Lechowicz, pre-
zes stowarzyszenia. Nie ukrywa, że członkowie 
hospicjum marzą o hospicjum stacjonarnym, 
jednak na razie towarzyszą, pielęgnują oraz 
pomagają chorym w codziennych sprawach 
w ich własnych domach. Siedemnastoletni 
Wiktor jest jednym z najmłodszych wolonta-

riuszy. — Chodziłem na zajęcia pozalekcyjne, 
ale ciągle czegoś mi brakowało. Chciałem po-
magać. Opiekuję się dzisiaj panią Henią, która 
przeszła chorobę nowotworową. Odwiedzam ją 
dwa razy w tygodniu, robię zakupy, dotrzymuję 
towarzystwa. Te spotkania bardzo ją cieszą, ale 
i mnie dają wiele radości — mówi rybniczanin.

W uroczystym otwarciu centrum wziął udział 
m.in. ks. Krzysztof Nowrot, duszpasterz aka-
demicki, który niedawno zastąpił ks. Rafała 
Śpiewaka, inicjatora powstania stowarzyszenia. 
— Jestem pod wrażeniem waszego zaangażo-
wania. Już widzę jak pracujecie wśród i dla 
chorych. Niesiecie również pociechę duchową, 
jesteście przy potrzebujących, a to jest bardzo 
ważne. Pokazujecie też, że tu są chorzy i warto się  
w tę pomoc zaangażować — mówił ks. Nowrot. 

Członkowie hospicjum prowadzą szereg 
akcji charytatywnych, z których dochód 
przeznaczają głównie na zakup sprzętu oraz 
materiałów opatrunkowych i higienicznych 
dla chorych, którymi się opiekują, a to obecnie 

ponad trzydzieści osób w różnych stadiach 
choroby w Rybniku i okolicach. Najbliższa 
kwesta na rzecz hospicjum odbędzie się 31 
października i 1 listopada, przed cmen-
tarzem przy ul. Gliwickiej. Podobnie jak 
przed rokiem, do kwestujących w charak-
terystycznych, żółtych chustkach dołączy 
prezydent Piotr Kuczera.                      (D)

15 października w auli Centrum 
Kształcenia Inżynierów zainaugurowano 
działalność Rybnickiego Uniwersytetu 
Dziecięcego, który stawia sobie za cel 
rozbudzenie dziecięcej ciekawości i pasji.

Dr Edyta Sierka z Wydziału Biologii i Ochro-
ny Środowiska Uniwersytety Śląskiego, od 
2009 r. jest również wykładowcą uniwersytetów 
dziecięcych w całej Polsce. — Dawniej wykła-
dowca miał kredę i tablicę, dziś nie wystarczą mu 
nawet multimedia. Dzieci muszą uczestniczyć w 
wykładzie i po części go tworzyć, bo tylko wtedy 
w ich głowach zostanie wiele cennych informa-
cji — mówi pani doktor, która przygotowała 
dla małoletnich studentów pełen ciekawych 
wiadomości i gadżetów, interaktywny wykład 
o nietoperzach. Zdaniem dr Edyty Sierki, ta 
niebanalna forma edukacji, przyniesie dzie-
ciom wyłącznie korzyści, o czym przekonała 
się obserwując swojego 20-letniego dziś syna. 
— Te zajęcia pozwoliły mu rozwinąć skrzydła, 
bo szkoła to nie wszystko. Jeżeli uda się nam już 
w młodości zaszczepić w dzieciach ciekawość 
świata, będzie ona kiełkować i przyniesie efekty 
w przyszłości. Czekam już na tych studentów 
na dorosłym Uniwersytecie Śląskim  — mówi z 
przekonaniem. 

— Prawdziwy sukces osiągnięcie tylko ciężką 
pracą, rzetelnością i mądrym zarządzaniem 
swoją wiedzą, energią i czasem. Pracodawców  
i partnerów biznesowych zjednacie zaangażowa-
niem, inicjatywą i otwartością. Nie zwlekajcie  
z kształtowaniem takich właśnie postaw i już 
dziś bądźcie biznesmenami swojego życia — 
mówił nowym studentom rybnickiego Wy-
działu Biznesu, Finansów i Administracji 
Uniwersytetu Ekonomicznego jego dziekan 
– dr inż. Tomasz Zieliński. Okazją do udzie-
lania porad była uroczysta inauguracja 
nowego roku akademickiego. 

Obecnie na rybnickim wydziale studiu-
je ponad 240 studentów. 13 października  
w uroczystej immatrykulacji wzięło udział dzie-
sięcioro najlepszych absolwentów szkół śred-
nich, reprezentujących ponad 120 studentów 
pierwszego roku. Rybnicki Wydział Biznesu, 
Finansów i Administracji katowickiej uczelni 
ekonomicznej, która świętuje jubileusz 80-le-
cia istnienia, rozpoczął kształcenie studentów  
w roku ubiegłym. Dziś prowadzi kierunek 
studiów o profilu praktycznym – finanse  
i rachunkowość, na którym do wyboru są trzy 
specjalności – obok rachunkowości małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycji 

Zwiedzanie pocią-
gu, policyjne mia-
steczko ruchu, quizy 
i konkursy o tematy-
ce komunikacyjnej, 
a także znakowanie 

rowerów, rajd z wózkami dziecięcymi oraz 
pokaz zakładania blokad na koła samocho-
dowe przez strażników miejskich, to część 
atrakcji, które 22 września w dorocznym 
Dniu bez Samochodu przygotowano na 
dworcu PKP, rynku, przed bazyliką św. 
Antoniego i w kilku innych dzielnicach mia-
sta. — Na ulicach jest coraz więcej pojazdów,  
w korkach tracimy mnóstwo czasu. Rozwiąza-
niem nie jest poszerzanie dróg, ale przesiadanie 
się na inne środki transportu. Wspólnie z mia-
stem tworzymy plan zrównoważonej mobilności 

miejskiej, ale zachęcamy też, by częściej ko-
rzystali z roweru lub autobusu — mówi Anna 
Karłowska z katowickiej fundacji Napraw 
Sobie Miasto. W Rybniku pojawił się m.in. 
Aleksander Kopia, śląski oficer rowerowy, 
który codziennie dojeżdża do pracy 80 km. 
— Półgodzinna jazda rowerem „załatwia” nam 
dzienne zapotrzebowanie organizmu na ruch. 
Niestety, zamiast wsiąść na rower, chodzimy np. 
na fitness, za co często słono płacimy — komen-
tuje Aleksander Kopia. 

(D) 
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Biznesmeni 
na starcie

          Studenci        w krótkich spodenkach

Postaw na koło i dobre buty!

Podczas Dnia bez Samochodu poli-
cjanci przygotowali na rynku mia-
steczko ruchu drogowego, a wspól-
nie z policyjną maskotką Sznup-
kiem pozowali do zdjęć z małymi 
rybniczanami

Hospicjum na Zebrzydowickiej

Katarzyna Lechowicz, prezes stowarzyszenia oraz Tomasz Pyrtek, 
odpowiedzialny za wypożyczanie sprzętu, cieszą się, że dzięki 
nowej siedzibie będą mogli jeszcze skuteczniej pomagać cho-
rym z Rybnika i okolic
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Pierwszy uniwersytet dziecięcy powstał  
w Niemczech w 2002 roku. W Polsce prekurso-
rem był Kraków, a na pomysł uruchomienia ta-
kiej „uczelni” w Rybniku wpadły radna Mirela 
Szutka i Janina Wystub, była dyrektorka I LO, 
która z powodzeniem zrobiła to pięć lat temu 

w Raciborzu. Na tamtejszym uniwersytecie 
naukę rozpoczęło wtedy 40 dzieci, dziś jest ich 
prawie sto. — Nabór w Rybniku przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Zakładaliśmy przyjęcie 
maksymalnie stu dzieci, a tymczasem mamy 175 
małych studentów i kolejną setkę na liście rezer-

wowej. Najmłodszy student ma 6 lat, najstarszy 
12. Najwięcej jest siedmio- i ośmiolatków, ale są 
tu dzieci ze wszystkich roczników. Będą korzystać 
z wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów 
i wycieczek, a tajniki wiedzy z różnych dziedzin 
nauki i sztuki będą przed nimi odsłaniać wy-
kładowcy-pasjonaci — mówi Janina Wystub, 
prezes Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego, 
który działa w formie stowarzyszenia. Zajęcia 
odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu,  
w pomieszczeniach przy ul. Kościuszki oraz 
na Kampusie, co umożliwiła rybnicka Poli-
technika Śl. W czasie uroczystej inauguracji 
wiceprezydent miasta Wojciech Świerkosz za-
chęcał dzieci, by pamiętały o słowach Einsteina  
i nigdy nie przestawały pytać, a Stefan Makosz 
z Centrum Kształcenia Inżynierów PŚl. wręczył 
im koszulki z napisem „Będę inżynierem” i in-
deksy, do których po każdych zajęciach wykła-
dowcy wpisywać będą zaliczenia. W obecności 
akademickiej kadry i swoich rodziców, młodzi 
studenci ślubowali „odkrywać w sobie pasję  
i ciekawość świata, szukać odpowiedzi na każde 
pytanie i uczestniczyć aktywnie w przygodzie 
zwanej nauką”. 

(S)

przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, jest 
też tegoroczna nowość. — Poszerzyliśmy ofertę 
edukacyjną o trzecią specjalność – analityk 
finansowy i rynkowy, która zyskała akceptację 
studentów i pracodawców. Integrujemy się ze 
środowiskiem lokalnym, a swoją ofertę kierujemy 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego 
regionu. Dzięki wsparciu Cechu Rzemiosł od-
nowiliśmy część pomieszczeń administracyjnych  
i dydaktycznych, a dzięki regionalnemu oddziało-
wi ZUS-u – wyposażyliśmy pracownię kompute-
rową. Jako uczelnia akademicka musimy przede 
wszystkim uczyć myślenia i kojarzenia faktów.  
Z kolei jako wydział praktyczny jesteśmy zobo-
wiązani dostarczać studentom wiedzę aktualną 
i użyteczną, a tym samym wynagradzaną przez 
rynek pracy — mówił dr Zieliński. Przypomniał, 
że w tym roku oficjalnie zakończy swoją działal-
ność Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny 
UE, poprzednik nowego wydziału, kojarzony 
z osobą dr Jana Czempasa, który przekazał 
pieczę nad ostatnim rocznikiem ROND-u wła-
dzom wydziału. Dziekan mówił też o przyszłości 
– organizacji systemu trzymiesięcznych praktyk 
dla studentów oraz o planach zapewnienia 
pierwszym absolwentom studiów licencjackich 
możliwości kontynuowania studiów magister-
skich w Rybniku. 

— Jestem przekonany, że rybnicki Wydział Biz-
nesu, Finansów i Administracji, który prowadzi 
kierunki pozwalające studentom na zdobywanie 
wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompe-

tencji społecznych, stanowi doskonałą odpowiedź 
na wyzwania współczesności — stwierdził 
prezydent Piotr Kuczera podczas inauguracji.  
W jej trakcie ciekawy wykład o współcze-
snych konsumentach wygłosił prof. Sła-
womir Smyczek, który podpisał też dwie 
umowy przedłużające współpracę uczelni 
ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w tym  

z rybnickim Zespołem Szkół Ekonomiczno-
Usługowych. 

Politechnika Śląska – druga z uczelni tworzą-
cych dziś rybnicki Kampus przyjęła na pierwszy 
rok 45 studentów; na całej uczelni jest ich ponad 
450. Łącznie w Rybniku studiuje prawie 700 
osób, przed rokiem było ich niespełna tysiąc,  
a dwa lata temu – ponad dwa tysiące.               (S)
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Interaktywny wykład o nietoperzach, inaugurujący pierwszy rok aka-
demicki Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego przygotowała dr Edy-
ta Sierka

Po złożeniu ślubowania dziesięcioro najlepszych absolwentów szkół średnich z regionu zostało przez rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach prof. UE dr. hab. Roberta Tomanka „pasowanych na studentów”

          Studenci        w krótkich spodenkach
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Bożena Paniczek w szkole pracuje od 32 lat. Zaczy-
nała w podstawówce nr 22 w Niedobczycach, potem 
związała się z SP nr 35 w Chwałowicach, a od prawie 
20 lat pomaga uczniom Zespołu Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych. — Pedagog szkolny ma kontakt tylko 
z pewną grupą uczniów. Współpracuję z nimi, ale też 
z ich rodzicami. Problemów, z jakimi dziś borykają się 
młodzi ludzie jest coraz więcej – zarówno tych osobi-
stych i rodzinnych, jak i szkolnych. Nie zawsze udaje 
mi się im pomoc, co jest smutne, ale cieszą mnie każ-
de, małe i większe sukcesy. Jak choćby ten, gdy jeden  
z uczniów chciał popełnić samobójstwo, a dziś ma 37 
lat, skończył Politechnikę Śl., jest moim prawdziwym 
przyjacielem i pomaga moim uczniom, którzy mają 
trudności w nauce. Swojemu psychiatrze powiedział, 
że żyje tylko dlatego, że obiecał mi, że już nigdy tego 
nie zrobi — mówi wzruszona Bożena Paniczek. Do 
tytułu Nauczyciela Roku 2016 Miasta Rybnika była 
nominowana razem z Zofią Basztoń z OPP Zespół 
Przygoda i Wojciechem Wasylko z Gimnazjum nr 3. 
Wybrano ich z grona 27 nauczycieli zgłoszonych przez 
rady pedagogiczne placówek oświatowych prowadzo-
nych przez miasto. Byli to jedyni reprezentanci danej 
szkoły, wyróżniający się osiągnięciami dydaktycznymi 
i wychowawczymi oraz cieszący się dużym autory-
tetem wśród uczniów. Bożena Paniczek odebrała 
tytuł i nagrodę pieniężną (5 tys. zł) z rąk prezydenta 
Piotra Kuczery 12 października w Domu Kultury  
w Niedobczycach, podczas miejskich obchodów świę-
ta edukacji narodowej. Tego dnia nagrody prezydenta 
miasta otrzymało też 57 nauczycieli i 19 dyrektorów 
szkół i przedszkoli, a powody do dumy miało również 
sześcioro emerytowanych już belfrów, którym Piotr 
Kuczera wręczył prestiżowe Medale Mikołaja z Ryb-
nika – w Służbie Oświaty. W gronie nagrodzonych 
znalazła się Krystyna Florek, która pracę kończyła 
jako dyrektor boguszowickiego Gimnazjum nr 5,  

a zaczynała w nieistniejącej już dziś niedobczyckiej 
Zasadniczej Szkole Zawodowej Kolejowej, gdzie 
uczyła języka rosyjskiego. Z jedną placówką – SP nr 20  
w Gotartowicach – całe swoje zawodowe życie zwią-
zała kolejna nagrodzona – Urszula Stajer, obecnie 
przewodnicząca zarządu rady dzielnicy Gotartowice. 
Była nauczycielem wychowania fizycznego, a przez 
17 lat pełniła funkcję dyrektora gotartowickiej 
podstawówki. Halina Nowak 38 lat życia poświęciła 
nauce przedmiotów gastronomicznych w Zespole 
Szkól Ekonomiczno-Usługowych, gdzie była też 
wicedyrektorem, ale uczniowie pamiętają ją również 
ze szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego, które 
prowadziła z wielkim zapałem. Kolejna z laureatek 
– Jadwiga Zimończyk, większość lat pracy związała 
ze Szkołą Podstawową nr 2, gdzie uczyła historii, ale 
była też dyrektorem. Barbara Polok swoją karierę 
rozpoczynała w Ognisku Muzycznym w Rybniku, 

ale na dłużej związała się ze Szkołą Podstawową 
nr 19 w Kłokocinie, w której była wicedyrektorem  
i założycielką zespołu tanecznego Kokotki. Działała 
też w Związku Harcerstwa Polskiego i w Polskim To-
warzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. O jedynym 
rodzynku w tym gronie – Lucjanie Rudnickim – mówi 
się w Rybniku, że zastał oświatę papierową, a zosta-
wił komputerową. Do Wydziału Edukacji Urzędu 

Miasta, gdzie był prekursorem wdra-
żania tzw. informatycznych systemów 
zarządzania oświatą, trafił z Zespołu 
Szkół Medycznych. — Chociaż dzisiaj 
wydaje się to niemożliwe, to właśnie za 
jego sprawą spora grupa dyrektorów 
pierwszy raz w życiu trzymała w ręku 
komputerową mysz — mówił jego były 
współpracownik Tadeusz Bonk z wy-
działu edukacji UM, gdzie pan Lucjan 
pracował między innymi na stanowisku 
zastępcy naczelnika, angażując się 
również w obsługę odbywających się  
w mieście wyborów.

W czasie uroczystości poznaliśmy też 
trzy rybnickie nauczycielki nagrodzone 
przez ministra edukacji narodowej, 
sześcioro nauczycieli z nagrodami ku-
ratora oświaty oraz 27 nagrodzonych 
medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Swój tytuł Nauczyciela Roku przyznał też portal 
rybnik.com.pl, a głosami internautów trafił on do 
Izabeli Wątorek z Przedszkola nr 11. 

O nauczycielach-mistrzach, którzy przygotowują 
kolejnych mistrzów mówił w czasie uroczystości 
prezydent Piotr Kuczera. — Przez 12 lat byłem 
nauczycielem, więc wiem, że w tej pracy są momenty 
trudne, ale i radosne. Praca z młodym człowiekiem 
niesie z sobą młodość, czyli coś, co warto ciągle i na 
nowo odkrywać. Młodość sprawia, że człowiek patrzy 
na życie inaczej — mówił prezydent. Nawiązał też do 
niepewnej oświatowej przyszłości. — Samorząd chce 
stabilnej oświaty, która nie jest poddawana ciągłym 
reformom i zmianom, bo one nikomu nie służą. Na-
uczyciele są nimi zmęczeni. Polska szkoła potrzebuje 
stabilności i twardego gruntu, dlatego życzę wam, aby 
do oświaty wróciła stabilizacja. 

(S)

Pedagog nauczycielem roku
Kiedyś chciała uczyć języka angielskiego, ale została pedagogiem szkolnym. — I nie 

żałuję! Bardzo lubię swoją pracę i kontakt z uczniami. Cieszę się, że mogę im pomóc i że na swojej 
drodze spotkałam wielu uczniów, którzy stali się moimi przyjaciółmi — mówi Bożena Paniczek 
z „Mechanika”, Nauczycielka Roku 2016 Miasta Rybnika. Tytuł ten przyznano po raz 
pierwszy w historii miasta. Okazją do wręczenia tej i innych nauczycielskich nagród było 
święto edukacji.
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— Cieszę się, że mogę pomagać swoim uczniom — mówi Bożena Paniczek, Nauczycielka 
Roku 2016 Miasta Rybnika 

Prestiżowe Medale Mikołaja z Rybnika z rąk prezydenta Piotra Kuczery odebrali: Krystyna Florek, Urszula Stajer, Halina Nowak, Jadwiga Zimończyk, Barbara Polok i Lucjan Rudnicki 
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— Darzymy ją ogromnym sza-
cunkiem. Osoby, które tak jak ja, 
współpracują z nią od kilku lat, 
wiedzą już, że mają do czynienia 
z nauczycielem z górnej półki — 
mówi 16-letni Bartłomiej Har-
nasz, który pod okiem Aldony 
Kaczmarczyk-Kołuckiej pracuje 
od III klasy podstawówki. — Dzię-
ki niej nauczyłem się patrzeć na 
świat z innej perspektywy. Potrafię 
lepiej lub gorzej przelać go na kart-
kę, zawrzeć w fotografii, a nawet  
w muzyce i w działaniach teatral-
nych. W Creatio eksperymentujemy 
artystycznie, ale potrafimy też roz-
mawiać o sztuce i ją tworzyć — do-
daje Bartek, stojąc przy sztalugach 
w boguszowickim Gimnazjum  
nr 7. Aldona Kaczmarczyk-Ko-
łucka uczy prawie setkę młodych 
ludzi w wieku od 6 do 19 lat.  
W Boguszowicach Starych, które są jej centrum 
świata, prowadzi zajęcia dla sześciu grup, na 
Nowinach w MDK-u – dla kolejnych dwóch. 
Chętnych jest dużo więcej niż miejsc. — Pani 
Aldona pomogła mi zrozumieć o co chodzi w 
sztuce i nauczyła mnie kreatywnego myślenia.  
W szkole brakuje mi takich właśnie zajęć. Dzięki 
wspólnym plenerom i wyjazdom nauczyłam się 
też współpracy w grupie, otwartości na świat i in-
nych. Nawet, gdy barierą jest język, przypominam 
sobie jej słowa: — „Myśl kreatywnie” — mówi 
Julia Szreder z II LO, która od dziewięciu lat 
związana jest z pracownią Creatio.

Aldona Kaczmarczyk-Kołucka jest jedną  
z trzech rybnickich nauczycielek, która otrzy-
mała właśnie nagrodę ministra edukacji naro-
dowej przyznaną wyróżniającym się pedago-
gom. W ostatnim czasie była z grupą młodych 
ludzi w Szwecji, Macedonii i  Hong Kongu, 
zakończyła kolejny międzynarodowy projekt 
artystyczny z młodzieżą z Creatio oraz z Irlandii 
i Włoch, a pod koniec września reprezentowała 
Polskę na organizowanej przez Uniwersytet 
Sztuk w Wiedniu międzynarodowej konferencji 
na temat edukacji artystycznej w epoce zmian. 
— Mówiłam o działaniach, które przez ostat-
nie 20 lat realizowałam z dziećmi i młodzieżą  
w ramach zajęć pozalekcyjnych. Podkreśliłam, 
że nie zamykam się na nowe technologie, które 

są dziś dla młodych ludzi czymś naturalnym, ale 
też, że staram się aby znali tradycyjne techniki 
i formy przekazu i w taki właśnie „hybrydowy” 
sposób prowadzę pracownię, zachowując balans 
pomiędzy jednym i drugim — mówi Aldona 

Kaczmarczyk-Kołucka. W Wiedniu opowie-
działa, jak uczy o kulturze, sztuce i technikach 
plastycznych, ale również, jak wykorzystuje je, 
aby mówić młodzieży o rzeczach przydatnych 
na co dzień. — Zachęcam: bądź kreatywny i wy-
korzystuj tę umiejętność na co dzień, np. podziel 
klasę na grupy tak, by się nie kłóciły, weź papier  
i sznurek i zrób zaproszenie na urodziny dziadka. 
Przekonuję młodych ludzi, że nie muszą się lubić 
żeby z sobą współpracować i ładuję im do głów 
trochę tzw. życiowej wiedzy. Pokazuję im słynne 
fotografie i obrazy, reportaże z National Geo-
graphic, opowiadam o japońskich zwyczajach  
i sławnych ludziach i cytuję znane powiedzenia. 
Zachęcam, by wykorzystywali każdą chwilę, 
nawet podróż autobusem do wspólnych roz-
mów, które są cenniejsze niż siedzenie z nosem 
w smartfonie — mówi. W Wiedniu tłumaczyła 
też czym jest polska pomysłowość, która po-
zwala stworzyć „coś z niczego”, że nie warto 
szukać wydumanych i oderwanych od życia 
tematów zajęć, bo inspiracje leżą na ziemi, 
często – dosłownie. — Naprawdę nie mamy 
się czego wstydzić, bo młodzi rybniczanie wio-
dą prym w czasie międzynarodowych wymian  
i plenerów. Czasem sami nie podejrzewają, 
jaki mają w sobie potencjał — mówi z dumą.  
W pracy z dziećmi kładzie nacisk na działanie, 
a nie nagrody i konkursowe laury, choć oczy-

Filmowa olimpiada
23 września odbyła się 

IV Filmowa gra miejska, 
tym razem o tematyce 
olimpijskiej. Scenerią była 
„Starożytna Grecja”, a dziesięć młodzie-
żowych drużyn rozwiązywało w plenerze 
zadania związane z filmami z Filmoteki 
Szkolnej. Najwięcej punktów i tym samym 
pierwsze miejsce zdobyły ex aequo dwie 
drużyny reprezentujące Zespół Szkół  
nr 1 im. Powstańców Śląskich, natomiast 
II miejsce zajęła drużyna z Technikum  
nr 5 z Niedobczyc. Nagrody wręczono  
w MDK-u, gdzie liderka Filmoteki Szkolnej 
Ewa Klonowska podziękowała uczniom 
klas humanistycznych V LO za pomoc  
w organizacji zabawy. 

wiście cieszą ją sukcesy wychowanków, których 
dalsze losy śledzi z uwagą. Żałuje, że w naszych 
szkołach ciągle zbyt mało jest przedmiotów 
artystycznych. Dlatego ceni sobie pracę poza 
szkołą, gdzie ma większą swobodę i przestrzeń 
do realizacji własnych pomysłów, z korzyścią 
dla swoich uczniów, którym powtarza: — Roz-
wijajcie się i bądźcie dobrzy w tym co robicie.  

Sabina Horzela-Piskula 

Z górnej półki
Jest nauczycielką nietypową – nie uczy 

matematyki ani historii, uczy sztuki  
i tego, że życie jest sztuką. Nie stawia ocen, 
ale stawia przed młodymi ludźmi kolejne 
wyzwania. — Przypominam im, że człowiek 
staje się kimś tylko w starciu z tym co trudne 
— mówi Aldona Kaczmarczyk-Kołucka, 
która od ponad 20 lat pracuje z dziećmi 
i młodzieżą w pracowni artystycznej 
Creatio, działającej przy 
M ł o d z i e ż o w y m  D o m u 
Kultury.
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Aldona Kaczmarczyk-Kołucka z grupą kreatywnej młodzieży w boguszowickim Gimnazjum nr 7
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Ekonomia dodaje skrzydeł
26 września na Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Rybniku odbył się piknik ekonomiczny w ramach 
projektu „Rozwiń skrzydła w ekonomii” realizowanego 
przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Młodzież 
wzięła udział w wykładzie dziekana Wydziału Biznesu, 
Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego 
dr. inż. Tomasza Zielińskiego pt. „Lepsze złoto w sejfie czy 
złoty w portfelu? Czym naprawdę jest pieniądz”. Wręczono 
też nagrody laureatom konkursów na projekty, m.in. gier 
planszowych i prezentacji o NBP, a gimnazjaliści wzięli 
udział w warsztatach, grach ekonomicznych i konkursach 
pod hasłem „Z ekonomią na wesoło”, prowadzonych przez 
nauczycieli i uczniów ZSE-U. W pikniku wziął też udział 
wiceprezydent Piotr Masłowski. 

Licealiści na festiwalu naukowym
Uczniowie I LO „Powstańców” uczestniczyli w wykła-

dach, warsztatach i laboratoriach w ramach XIX Dolno-
śląskiego Festiwalu Nauki. W tej cyklicznej kilkudniowej 
imprezie szkoła bierze udział od ośmiu lat. Tym razem 

uczniowie wysłuchali wykładu dotyczącego skazy krwo-
tocznej w Instytucie Immunologii PAN, zwiedzili Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, barwili bakterie 
metodą Grama i wzięli udział w konkursie „Jak zwinąć 
białko na 102 sposoby”. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia na Uniwersytecie Medycznym, gdzie 
każdy z uczniów dokonał własnych pomiarów poziomu 
glukozy, trójglicerydów, cholesterolu i tkanki tłuszczowej. 
Zajęcia w ramach festiwalu odbywały się na różnych wro-
cławskich uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, 
Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym.

„Budowlanka” na zdrowie
Zespół Szkół Budowlanych uzyskał certyfikat placów-

ki promującej zdrowie. Przez ostatnie trzy lata „Budow-
lanka” brała udział w programie Szkoły Promującej Zdrowie 
i zrealizowała różnorodne przedsięwzięcia prozdrowotne. 
Uczniowie wzięli udział m.in. w ogólnopolskim konkursie 
„Szkoła wolna od dopalaczy”, zajęciach z ratownikiem me-
dycznym, warsztatach dietetycznych i poświęconych walce 
ze stresem. Przeprowadzono akcję „Stop zwolnieniom z 
WF-u”, organizowano akcje krwiodawstwa (oddano łącz-
nie ponad 28 litrów krwi), a ważnym elementem działań 
prozdrowotnych okazała się wciąż modernizowana baza 
rekreacyjno-sportowa i dydaktyczna „Budowlanki”. 

Młodzi naukowcy
Robert Dorna i Szymon Pierchała, trzecioklasiści  

z technikum informatycznego w Zespole Szkół Tech-
nicznych wzięli udział w finale Konkursu Naukowego 
E(x)plory!, który odbył się na początku października  

w Gdyni. Uczniowie popularnego „Tygla” zaprezentowali 
w Pomorskim Parku Technologicznym swoją pracę pt. „Re-
dukcja poziomu zanieczyszczeń niskoemisyjnych w oparciu 
o innowacyjne rozwiązanie software’owe”. Przedstawili 
w niej autorskie rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest 
zmniejszenie emisji gazów do atmosfery, a tym samym 
poprawa warunków życia mieszkańców. Projekt Szymona 
i Roberta znalazł się wśród kilkudziesięciu prac naukowych 
uczniów i studentów z całej Polski, a jury złożone z na-
ukowców i przedstawicieli innowacyjnych firm, przyznało 
im Nagrodę Specjalną Przewodniczącej Jury Prof. Barbary 
Liberdy. Opiekunami uczniów byli nauczyciele Tomasz 
Stadnicki i Sebastian Cyroń.

Olimpiada w Boguszowicach
22 września na boisku MOSiR-u w Boguszowicach 

odbyła się V Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna. 
Tradycyjnie już zorganizowało ją Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Wychowanków „Dla dobra” działające przy Zespole Szkół 
nr 6 w Boguszowicach, w której kształci się młodzież  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach olimpia-
dy rozegrano turniej piłkarski z udziałem drużyn z Czech, 
Słowacji i Polski oraz konkurs kibica. Zmagania obserwo-
wali też zaproszeni goście – przedstawiciele miasta, radni 
i dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek. Pierwsze miejsce 
zdobyli piłkarze reprezentujący Stowarzyszenie „17-tka” 
z Boguszowic, przed Zespołem Szkół nr 7 z Gliwic oraz ex 
aequo drużynami Szkoły Zawodowej z czeskiego Hlucina 
i Zespołu Szkół nr 6. Międzynarodowe piłkarskie święto 
sportu współfinansowało miasto.

Na stadionie i w ministerstwie
Od 29 września do 6 października licealiści z II LO 

„Frycza” przebywali w niemieckim Marl, gdzie mieści 
się gimnazjum, z którym szkoła współpracuje od 16 
lat. Uczniowie wzięli udział w lekcjach, dwudniowym 
seminarium zorganizowanym przez Fundację Jakoba 
Kaisera i w wykładzie w siedzibie Ministerstwa Obrony 
Narodowej, ale zwiedzili również Zagłębie Ruhry, stadion 
drużyny piłkarskiej „Schalke 04” w Gelsenkirchen, bońskie 
Muzeum historii niemieckiej po 1945 roku, rozgłośnię 
radiową Deutsche Welle oraz katedrę w Kolonii. Zobaczyli 
też studenckie miasteczko Münster i pracowali nad pa-
miątkową ławką z polsko-niemieckimi symbolami, która 
stanęła na terenie szkoły w Marl. Program wymiany został 
dofinansowany przez organizację pod nazwą Polsko-Nie-
miecka Współpraca Młodzieży.

 
Dzień języków obcych

Tętniąca życiem Ameryka lat 20. i słynny mafioso 
Al Capone stanowili tło Międzynarodowego Dnia 
Języków Obcych, jaki odbył się w Szkole Podstawowej 
nr 34 na Smolnej. Uczniowie przygotowali oryginalne, 
wzbogacone kostiumami, charakteryzacją i rekwizytami 
prezentacje na temat Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii, USA, 
Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Na scenie „pojawili” 
się m.in. prezydent Barack Obama, komiksowy Superman 
i wynalazca telefonu Alexander Graham Bell, uczniowie 

przypomnieli też znaczenie nazwy Hollywood i przygoto-
wali nowojorskiego hot doga.

Poszli w las
19 października po raz 14. Społeczna Szkoła Pod-

stawowa gościła uczestników Wojewódzkiego Plene-
rowego Konkursu Przyrodniczego „Leśnym tropem”, 
który honorowym patronatem objęli prezydent miasta 
i starosta powiatu rybnickiego. Uczestnicy reagując na 
konkursowe doniesienia o podtruwaniu ryb w pobliskim 
stawie przemierzyli leśne szlaki, by dokonać całej serii 
badań chemicznych, popisać się znajomością matematyki  
i udzielania pierwszej pomocy. Pomiary pozwoliły im 
znaleźć „winowajcę”, którym okazał się wymyślony na 
potrzeby konkursu zakład mleczarski „Krasula”. Zwycię-
skie drużyny reprezentowały podstawówki nr 19, 34 i 18. 

Ekspresem przez szkoły
Uczniowie niewiadomskiego Zespołu Szkolno-Przedsz-

kolnego nr 2 odwiedzili Industrialne Centrum Kultury  
w Niewiadomiu, gdzie obejrzeli m.in. zabytkową parową 
maszynę wyciągową i wystawę skamieniałości * 29 wrze-
śnia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Roz-
kwit” w Boguszowicach odbył się jesienny festyn integracyj-
ny tutejszego Przedszkola nr 15 * Uczniowie rybnickiego 
„Tygla” spotkali się ze swoimi rówieśnikami z niemieckiego 
Aschaffenburga i burmistrzem tego bawarskiego mia-
sta, zwiedzili też Bamberg i Frankfurt oraz uczestniczyli  
w projekcie dotyczącym praw człowieka * 3 października  
w Szkole Muzycznej Szafranków zaprezentowali się finaliści 
XIV Konkursu Poezji Metafizycznej współorganizowanego 
przez I LO „Powstańców”. Jury, któremu przewodniczył 
prof. Tadeusz Sławek przyznało pierwszą nagrodę Jagodzie 
Kuźmińskiej z V LO w Gliwicach, która przedstawiła utwór 
„Jarzmo” Georga Herberta.

Przedszkolak
 potrafi

Po japońsku
21 września w chwałowickim Przedszkolu nr 13 

gościła Japonka Kiwa Fujushita, podróżniczka i wolon-
tariuszka, która opowiedziała dzieciom o swoim kraju. 
Mówiła też o japońskiej podstawówce i obowiązkach 

pierwszaków, do których należy m.in.: mycie naczyń po 
posiłkach w szkolnej stołówce. Opowiedziała dzieciom  
o zwyczajach panujących w japońskich domach i świętach, 
jakie obchodzą mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni. Chwało-
wickie przedszkolaki poznały też najprostsze gry, zabawy  
i piosenki japońskie, a Kiwa opowiedziała im bajkę o Chle-
bowym Ludku – ulubionej postaci małych Japończyków. 

(S)
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— W lutym 2017 r. będziemy świętować 15. 
urodziny, ale w całym rozpoczynającym się wła-
śnie roku jubileuszowym chcemy jeszcze bardziej 
zaznaczyć swoją obecność i pokazać się w mie-
ście, ale i poza nim. A mamy się czym pochwalić 
— mówi prezes Maria Białek. UTW to ponad 
400 studentów z Rybnika i okolic, z których 46 
ukończyło już 80. rok życia. Najstarsza osoba 
ma 88 lat, a najmłodsza – 64. Tylko 18. procent 
stanowią mężczyźni, ale i tak w porównaniu  
z innymi UTW, gdzie panów jest niewiele 
ponad 7 proc., to wynik wart odnotowania. 
W tym roku do grona studentów rybnickiego 
UTW dołączyło ponad 40 nowych osób, które 
mogą skorzystać z lektoratów i konwersacji  
z języka angielskiego, niemieckiego, włoskie-
go, rosyjskiego, francuskiego i łaciny, z sekcji 
rękodzieła, plastycznej, ale też szachowej, 
tenisowej i turystycznej. Najliczniejsza, ok. 
30-osobowa jest sekcja brydżowa i zespół wo-
kalny Moderato, ale studenci-seniorzy z chęcią 
uczestniczą też w warsztatach kultury regionu i 
komputerowych, w poradach prawnych, gimna-
styce, spotkaniach integracyjnych i międzypo-
koleniowych, wycieczkach, a aktorzy-amatorzy  
– w zajęciach Teatru na Pięterku 60+. W ju-

bileuszowym roku,  
w ofercie rybnickie-
go UTW pojawiły 
się też nowe cykle 
wykładowe, m.in. 
„Mój przyjaciel 
mózg”, „Bezpiecz-
ny senior”, „Moje 
7 cudów świata”, 
ale też Dyskusyjny 
Klub Książki, warsztaty psychologiczne i foto-
graficzne. Po wakacjach, w czasie których udało 
się m.in. nawiązać kontakt z lwowskim UTW, 
studenci wrócili do swojej dawnej, ale wyre-
montowanej już siedziby przy ul. Sobieskiego 
15, gdzie w każdy czwartek o g. 11 odbywają się 
otwarte dla wszystkich wykłady o różnorodnej 
tematyce. — U nas każdy znajdzie coś dla sie-
bie — zapewnia Maria Białek, która szefuje 
rybnickiemu UTW od 2011 r. i jest drugą po 
Danucie Mrozek prezeską w 15-letniej historii 
tej organizacji. 

Nowy rok akademicki żacy-seniorzy zainau-
gurowali 27 września w Kampusie, w budynku 
Politechniki Śląskiej, gdzie zabrzmiało uro-
czyste Gaudeamus Igitur, a z interesującym 

wykładem wystąpiła prof. Dorota Simonides  
z Opola. Przed kilkoma laty folklorystka była 
już gościem rybnickiego UTW; tym razem za-
ciekawiła słuchaczy barwnym wykładem o bo-
gactwie śląskiej kultury ludowej i problematyce 
tradycji i tożsamości, który zakończył się owacją 
na stojąco. Wśród gości, oprócz przedstawicieli 
miasta i parlamentu oraz zaprzyjaźnionych 
uniwersytetów, był też nowy duszpasterz akade-
micki Krzysztof Nowrot. — W Piśmie Świętym 
Abraham był symbolem mądrości, ze względu na 
doświadczenie życiowe, które zbierał przez lata  
i którym dzielił się z młodszymi od siebie. Staraj-
cie się nieustannie pełnić w naszym mieście role 
takich właśnie lokalnych Abrahamów — mówił. 

(S) 

Przypominamy, że do 30 listopada 
można nadsyłać wiersze na konkurs 
poetycki ogłoszony prze Rybnicką Radę 
Seniorów. Mogą wziąć w nim udział 
rybniczanie, którzy ukończyli 60. rok 
życia.

RRS wspólnie z rybnickim Biurem Kultury 
UM zaprasza wszystkich seniorów z poetyc-
kim zacięciem, by pochwalili się swoją twór-
czością. Wiersz lub wiersze o różnorodnej 
tematyce należy dostarczyć do siedziby Biura 
Kultury w Urzędzie Miasta Rybnika (pok. 
261, II piętro w nowej części budynku) albo 
wysłać je pocztą z dopiskiem „Konkurs po-
etycki dla seniorów”, na adres: Biuro Kultury 
Urzędu Miasta Rybnika (Ul. Bolesława Chro-
brego 2, 44-200 Rybnik). Niezbędną kartę 
zgłoszeniową można pobrać w urzędowym 
Biurze Kultury, ale również w bibliotekach 
i domach kultury na terenie miasta oraz  
w muzeum.                                              (S)

Rybnicka Rada Seniorów przypomina  
o  poniedz iałkowych muzyczno-
wokalnych spotkaniach, jakie w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej prowadzi Jan Maier.

Co tydzień o 12.00, na godzinę przed sean-
sem Kina Seniora w TZR, rybniczanie 60+ 
z całego miasta śpiewają popularne piosenki 
pod okiem Jana Maiera, byłego 
nauczyciela muzyki w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Po-
wstańców Śląskich. Warto przy-
pomnieć, że zespoły przez niego 
prowadzone wielokrotnie otrzy-
mywały najwyższe wyróżnienia 
w przeglądach wojewódzkich, 
a nawet występowały w radiu  
i telewizji. Jan Maier założył 
również chór parafialny Cecylia 
przy bazylice św. Antoniego, 
gdzie był też organistą. W 2011 r. 
za swoją edukacyjną działalność 
został odznaczony „Medalem 
Mikołaja z Rybnika – w służbie 
oświaty”, przyznawanym wy-

różniającym się byłym już „belfrom”. Pan Jan 
nadal poświęca muzyce każdą wolną chwilę  
i obecnie współpracuje z rybnickimi seniora-
mi, którzy co tydzień spotykają się z nim na 
wokalnych „lekcjach” z cyklu „1000 melodii 
na każdą okazję”. Zapraszamy! Wstęp wolny.

(S)

Poetycka 
  jesień 

    seniorów

Zaśpiewaj przed seansem

Abrahamowie z uniwersytetu
— 406 osób to już małe przedsiębiorstwo — mówi Maria 

Białek. — To raczej całkiem duża firma i do tego wyjątkowo 
prężnie działająca — ocenił wiceprezydent Piotr Masłowski. 
Mowa o rybnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, którego 
studenci uroczyście zainaugurowali kolejny rok akademicki. 
Wyjątkowy, bo jubileuszowy.
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Jan Maier spotyka się z rybnickimi seniorami na wokalnych lekcjach w każdy  
poniedziałek o 12.

Rybniccy seniorzy zainaugurowali jubileuszowy rok akademicki w budynku Politechniki Śląskiej, gdzie 
wysłuchali ciekawego wykładu profesor Doroty Simonides
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Niedziela,
30.10

• 18.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert 
jubileuszowy: 20 lat Grupy MoCarta 
(wystąpią: Grupa MoCarta, Piotr 
Bałtroczyk, Kabaret Młodych Panów, 
Ireneusz Krosny, Włodzimierz Korcz, 
Alicja Majewska, Piotr Bukartyk, 
Krzysztof Kawałko, Marylka z Kabare-
tu Jurki, Agnieszka Kowaluk). 

CZWARTEK
3.11

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Rybnicki Festiwal Teatrów Przed-
szkolnych – przegląd sztuki małego 
widza i spektakl „Miromagia”  w wy-
konaniu Kariny Abrahamczyk-Zator i 
Katarzyny Chwałek-Bednarczyk.

PIĄTEK
4.11

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Rybnicki Festiwal Teatrów Przed-
szkolnych.

• 12.00 – Fundacja EDF Polska: XIV Po-
jedynek na Słowa – międzyszkolny 
turniej poetycko-wokalny (Zespół 
Szkół Technicznych z Wodzisławia Śl. 
kontra I LO z Rybnika). Recital Izabeli 
Szafrańskiej, laureatki I nagrody OFPA 
2016.

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
koncert operetkowy „Usta milczą, 
dusza śpiewa” w wykonaniu soli-
stów Gliwickiego Teatru Muzycznego  
i Opery Śląskiej.

• 18.00 – Industrialne Centrum Kultury 
w Niewiadomiu: „Ojczyzno pamię-
tam”, program poetycko-muzyczny 
w wykonaniu m.in. pianisty Janusza 
Blecharza.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: III Ryb-
nickie Zaduszki Muzyczne (wystąpią 
m.in.: Blueset, Kaduceus, Supersonic, 
The Blues Experience, Trans Sfer  
i Studio Tańca Vivero).

• 19.15 – Kościół św. Józefa Robotnika 
(dzielnica Smolna): 12. Rybnicka 

Jesień Chóralna im. H. M. Górec-
kiego – koncert „Pieśni Ziemi Korony 
Czeskiej” w wykonaniu chóru Uniwer-
sytetu w Pardubicach i chóru Medici 
Cantantes Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu.

• 20.00 – Herbaciarnia Małpa: Koncert 
duetu Sam & Bart.

SOBOTA
5.11.

• od 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 12. 
Rybnicka Jesień Chóralna (przesłu-
chania konkursowe).

• 17.00 – Halo! Rybnik: „Geboren 
in Rybnik” – inauguracja cyklu 
spotkań o osobach urodzonych  
w Rybniku – bohaterem pierwszego 
z nich będzie Hugo Perls, wnuk 
Ferdynanda Haase (prowadzenie: 
Małgorzata Płoszaj).

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: koncert Jesus Chrysler Suicide  
z okazji 25-lecia zespołu.

• 19.00 – Bazylika św. Antoniego: 12. 
Rybnicka Jesień Chóralna – koncert 
laureatów.

NIEDZIELA
6.11.

• 16.00 – Halo! Rybnik: Teatr Lalek Mar-
ka Żyły (w programie m.in. wystawa 
lalek i warsztaty dla małych i dużych).

• 18.00 – Fundacja EDF Polska: Szałas 
Kobiet (warsztaty dla pań „Rozśpie-
wany głos i roztańczone biodra”; 
zapisy: 503 070 813).

PONIEDZIAŁEK
7.11

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Indy-
widualna interpretacja rzeczywisto-
ści”, wernisaż wystawy Zespołu Twór-
ców Nieprofesjonalnych „Oblicza”.

ŚRODA
9.11.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Prze-
praszam, co Pan tu robi?” – spektakl 
komediowy.

CZWARTEK
10.11

• 12.00 – Fundacja EDF Polska: XIV Po-
jedynek na Słowa – międzyszkolny 
turniej poetycko-wokalny (Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Ornon-
towic kontra V LO z Rybnika).

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert 
zespołu Stare Dobre Małżeństwo.

PIĄTEK
11.11.

• 17.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
„Pokaż co potrafisz”, finał VIII edycji 
imprezy ukazującej różne talenty 
młodych ludzi.    

SOBOTA
12.11.

• od 8.00 – Deptak (ul. Sobieskiego  
i Powstańców Śl.) – Jarmark staroci  
i rękodzieła.

• od 9.00 – Zespół Szkół Technicznych: 
Tsuru Japan Festival 2016 – festiwal 
kultury japońskiej.

NIEDZIELA
13.11.

• 14.00 – Halo! Rybnik: „Przewodnik 
znowu czeka”, spacer szlakiem szpitali.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Tommy 
Emmanuel i Ian Cooper – koncert 
gitarowo-skrzypcowy wirtuozów tych 
instrumentów.  

PONIEDZIAŁEK
14.11.

• 17.00 – Muzeum w Rybniku: „Mu-
zyka mową dźwięków”, koncert 
fortepianowy.

ŚRODA
16.11

• 12.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: Spotkanie z Łukaszem Wierz-
bickim, autorem książek dla dzieci.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Strauss 

Gala – występ solistów, baletu i 
międzynarodowej Straussowskiej 
Orkiestry Festiwalowej.

CZWARTEK
17.11

• 10.00 – Industrialne Centrum Kultury 
w Niewiadomiu – V Konkurs Piosenki 
Filmowej „Zapomniana melodia” 
(przesłuchania konkursowe).

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Wer-
nisaż wystawy fotografii rybnickiego 
klubu Format.  

PIĄTEK
18.11

• 12.00 – Fundacja EDF Polska: XIV Po-
jedynek na Słowa – międzyszkolny 
turniej poetycko-wokalny (II LO w 
Rybniku kontra II LO w Żorach).

• 16.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: „Mój piękny Rybnik”, 
wernisaż wystawy grupy Impresja z 
Uniwersytetu III Wieku.

• 17.30 – Industrialne Centrum Kultury 
w Niewiadomiu – koncert laureatów 
Konkursu Piosenki Filmowej „Zapo-
mniana melodia” i widowisko „Bodo 
Cafe” z najsłynniejszymi szlagierami 
przedwojennego kina.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: Listopadowy Wieczór Sztuk 
(wystawa malarstwa Lidii Krettek, ju-
bileuszowa wystawa Stowarzyszenia 
Miłośników Fotografii w Sosnowcu i 
występ Formacji Tanecznej BISS).

SOBOTA
19.11.

• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: warsz-
taty artystyczne przy kawie „Puszka w 
roli głównej”.

• od 13.00 – Rynek: Festiwal sportów 
zimowych For Snow (w programie 
m.in. spotkanie z narciarzem Jędrze-
jem Dobrowolskim, prezentacja sprzę-
tu zimowego, strojów narciarskich  
i  ofert wyjazdów zimowych).       

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
Jazzowa zabijaczka z udziałem pol-
skich i czeskich zespołów.
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NIEDZIELA
20.11.

• 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Familijna Niedziela, spektakl dla 
najmłodszych widzów.

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Bo-
guszowicach: Bajkowa Niedziela, 
spektakl „Przygoda w Afryce” na 
podstawie „W pustyni i w puszczy”.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXXI 
Silesian Jazz Meeting – koncert 
Richard Bona & Mandekan Cubano.

PONIEDZIAŁEK
21.11

• 18.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: 
Koncert jesienny uczniów Śląskie-
go Centrum Muzycznego „Muzyka  
i Ruch” dedykowany osobom niepeł-
nosprawnym.

• 19.00 – Bazylika św. Antoniego: Ryb-
nicki Wieczór Chwały – cykl spotkań 
modlitewnych z muzyką na żywo.

ŚRODA
23.11

• 11.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: „Salvadianizm (Salvador 
Dali)”, wykład dr Jacka Kurka.

CZWARTEK
24.11.

• 12.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: Żywy obraz „Spotkanie 
rodzinne” w ramach projektu arty-
stycznego ,,Pomagam sobie i innym 
– razem jest nam po drodze”.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:  XXXI 
Silesian Jazz Meeting – „W cieniu tę-
czy”, musical w wykonaniu rybnickich 
muzyków i wokalistów oraz studia 
tańca Vivero.

• 18.00 – Pub Geszynk: Śląski Kącik 

Literacki – spotkanie z Jerzym Buczyń-
skim, autorem książek „Tajemnice ryb-
nickich dzielnic” i „Godulowa saga”.

• 18.00 – Muzeum: finisaż wystawy 
„Piękne, użyteczne, zbędne…” i kon-
cert zespołu Carrantuohill.

PIĄTEK
25.11

• 12.00 – Fundacja EDF Polska: XIV 
Pojedynek na Słowa – międzysz-
kolny turniej poetycko-wokalny 
(Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych z Rybnika kontra Zespół Szkół  
z Knurowa).

• 18.00 – Industrialne Centrum Kultury 
w Niewiadomiu: Podróże małe i duże 
–„Hity Peru”, czyli spotkanie z podróż-
nikiem Piotrem Bartosiewiczem.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXXI 
Silesian Jazz Meeting – Adam Oleś 
i projekt  „Hurdu_hurdu, czyli godka 
śląsko w jazzie i nie tylko” oraz Krzysz-
tof Popek Fresh Air Project.

SOBOTA
26.11

• 14.00 – Przystań kajakowo-rowerowa 
Aktywni: Wierszogranie nad Rudą 
– kajakowe Andrzejki i oficjalne 
zamknięcie sezonu na rzece Rudzie 
(koncerty zespołów Kwestia Gustu  
i MuzyKajaka).

• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 
Gwarki z Hoym Gruby.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXXI 
Silesian Jazz Meeting – LNSD Qu-
artet (Szymon Łukowski, Gabriel 
Niedziela, Jan Smoczyński i Paweł 
Dobrowolski) oraz koncert piosenek 
z tekstami Wojciecha Młynarskiego 
w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej 
z zespołem. Ok. 21.00 – jam session.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Alternatywnie – koncert wokalistki 
OLY.

NIEDZIELA
27.11.

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Dwie 
połówki pomarańczy” – spektakl ko-
mediowy.

• 16.00 – Halo! Rybnik: Spotkanie z twórcami 
forum Zapomniany Rybnik.

WTOREK
29.11

• 20.00 – Restauracja Pasja: Spotkanie  
z Krzysztofem Spadło, autorem powieści 
„Skazaniec”.

Środa
30.11

• 12.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
Żywy obraz „Spotkanie rodzinne” w ra-
mach projektu artystycznego ,,Pomagam 
sobie i innym – razem jest nam po drodze”.

Poniedziałki:
• 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Seniora 

– „Anioł” (7 listopada), „Wszyscy albo nikt” 
(14 listopada), „Kwiat wiśni i czerwona 
fasola” (21 listopada) i „Dzień matki” (28 
listopada).

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Ekran” –  „Zagubieni” (7 
listopada), „Wołyń” (14 listopada), „Słu-
żąca” (21 listopada), „Ostatnia rodzina” 
(28 listopada).

Środy:
• 12.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: „W 

samo południe – środa z dobrym kinem” 
(cotygodniowa projekcja filmowa – 9.11, 
16.11, 23.11 i 30.11).

• 17.00 – Industrialne Centrum Kultury w Nie-
wiadomiu: Czas na kino – seanse dla dzieci.

• 17.00 – Budynek garderób scenicznych na 
Kampusie: Laboratorium „trzaskodźwię-
ków” (warsztaty budowania instrumentów 
z materiałów przeznaczonych do recyklin-
gu, zapisy tel.: 663 622 922).

• 20.00 – Kulturalny Club: Wieczory z salsą 
(cotygodniowa nauka salsy i pokazy tańca).

Czwartki:
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 

Plejada Dobrych Filmów – filmy z cyklu 
„Pożegnania” (3.11 i 17.11).

• 20.00 – Celtic Pub: Jam session – noc  
z muzyką na żywo (spotkanie sympatyków 
muzyki – blues, jazz i rock).

w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – 
„Śniadanie na trawie w porze Ostatniej 
Wieczerzy” – malarstwo prof. Tadeusza 
Rusa (do 6 listopada) * wystawa 
fotografii rybnickiego Klubu Format 
(od 9 listopada do 5 grudnia). Galeria 
Oblicza – „Indywidualna interpretacja 
rzeczywistości” malarstwo członków 
Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych 
„Oblicza” (od 7 do 29 listopada).

w Muzeum w Rybniku: wystawa „Piękne, 
użyteczne, zbędne... Obiekty kolejowe 
w Polsce” (do 30 listopada).  

w Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna: „Mój piękny Rybnik” prace 
grupy Impresja z Uniwersytetu III 
Wieku (od 18 listopada).

w Galeria Smolna, Biblioteka, filia nr 8 – 
wystawa ilustracji do książki „Księga 
potworów” (do 30 listopada).

w Dom Kultury w Chwałowicach: wysta-
wa pokonkursowa Międzynarodowe-
go Konkursu Fotografii Industrialnej  
i Przemysłowej FOTO-PEIN 10 (do 12 
listopada) oraz wystawa malarstwo 
Lidii Krettek (od 18 listopada).  

w Galeria w autobusach miejskich: 
wystawa fotografii „Ludzie” Sabiny 
Zeug.

29Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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PLACÓWKI KULTURY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, plac Teatralny 1, tel. 32 

42 22 132; (www.rck.rybnik.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. Mościckiego 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. 

Szafranka 7, tel. 32 422 35 41  (www.biblioteka.
rybnik.pl)

• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Broniewskiego 
23, tel. 32 422 40 88.

• Galeria Smolna (biblioteka filia nr 8, ul. Rey-
monta)

• Klub Energetyka Fundacji EDF Polska, ul. Pod-
miejska 1, (tel. 739 11 74)

• Estrada na kampusie, Rudzka 13
• Halo! Rybnik (dawna Cepelia) ul. Sobieskiego 20, 

tel. 32 439 22 00.
• Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych, ul. Gliwicka 33

• Przystań Kajakowo-Rowerowa „Aktywni”, ul. 
ks. Szramka 11. 

LOKALE I KLUBY:
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 864
• Herbaciarnia Małpa, ul. Kościuszki 62
• Pub Geszynk, Plac Wolności 1A
• Restauracja „Pasja”, ul. 3 Maja 7

Kulturalne adresy

imprezy
cotygodniowe

wystawy

26 listopada
SOBOTA

24 listopada
CZWARTEK

25 listopada
PIĄTEK

28 listopada
WTOREK

23 listopada
ŚRODA

20 listopada
NIEDZIELA

21 listopada
PONIEDZIAŁEK

27 listopada
NIEDZIELA

30 listopada
ŚRODA



Jak mówił w czasie inauguracji 
RDL dyrektor Teatru Ziemi Rybnic-
kiej Michał Wojaczek, kobiecy trop 
nie był przypadkowy i choć asocjacje 
wydają się nieco odległe, ważne, że się 
pojawiły. Po raz pierwszy w tym roku 
przyznana została Górnośląska Nagro-
da Literacka „Juliusz”, której imienia 
użyczył i został jej patronem Juliusz 
Roger, człowiek wielu talentów, inicja-
tor budowy szpitala, który na początku 
był placówką dla kobiet. Kobiecy kon-
tekst całego wydarzenia nie przeszko-
dził w przyznaniu Honorowej Złotej 
Lampki Górniczej, nagrody nieodłącz-
nie związanej z Rybnickimi Dniami 
Literatury, mężczyźnie – Wiesławowi 
Pieregorólce, muzykowi, absolwen-
towi Szkoły Muzycznej Szafranków. 
Jak głosi zapis na dyplomie, Wiesław 
Pieregorólka wyróżnienie to otrzymał 
…za wybitne osiągnięcia na gruncie 
muzyki rozrywkowej, podejmowanie 
nowych wyzwań artystycznych łączących 
muzykę rozrywkową i symfoniczną oraz 
rozsławianie ziemi rybnickiej poprzez 
działalność artystyczną w kraju i za 
granicą. Sylwetkę laureata oraz jego 
artystyczną drogę przybliżyła filmowa 
laudacja autorstwa Janusza Rzymanka, 

w której laureat podkreślił rolę swoich 
nauczycieli w rozwoju muzycznych 
zainteresowań, zarówno tych w szkole 
podstawowej, średniej, jak i w muzycz-
nej, a także wpływie na ważne decyzje 
spotykanych na życiowej drodze osób. 
Do wspomnianej relacji mistrz–uczeń 
nawiązał wręczający statuetkę Wiesła-
wowi Pieregorólce prezydent Piotr Ku-
czera, podkreślając symbolikę sytuacji, 
w której laureatami tej samej nagrody 
są mistrz i uczeń, w tym przypadku,  
w 1992 r. Czesław Gawlik i tegoroczny 
laureat. On sam przyznał, że nagroda, 
która w jakiś sposób podsumowuje 
jego artystyczne dokonania, kieruje 
jego myśli w stronę perspektywicznej  
emerytury – tej socjalnej, która może 
być bolesnym rozczarowaniem, a, co 
gorsza, tej artystycznej. — Na szczęście 
— mówił laureat — nie wybieram się 
ani na jedną, ani na drugą. Czuję wiatr 
w żaglach i jeszcze wiele przede mną.  
A nagrodę  bardzo sobie cenię, bo stawia 
mnie obok wybitnych rybniczan, którzy 
też są jej laureatami. Cieszę się tym 
bardziej, że przyznali mi ją „ziomale”. 
W kontekście powiedzenia o proroku 
niedocenionym we własnym kraju, 
nietrudno w radość laureata uwierzyć. 

(r)

Rozmowa z Wiesławem Pieregorólką

Jest Pan muzykiem totalnym – kompozytorem, aran-
żerem, instrumentalistą, dyrygentem, szefem big-bandu, 
producentem muzycznym, był Pan dyrektorem artystycz-
nym dużej firmy fonograficznej. W której roli czuje się 
Pan najlepiej.

Powiedziałbym, że w roli band lidera, bo to określenie, choć 
nie polskie, najlepiej oddaje to, co sprawia mi największą sa-
tysfakcję i w czym najlepiej się sprawdzam. Wiem, że i współ-
pracujący ze mną muzycy uważają, że moja ręka, i w przenośni,  
i dosłownie, prowadzi ich w dobrym kierunku, o czym świadczą 
niezłe efekty wspólnej pracy. 

Ma Pan oryginalny sposób prowadzenia muzyków 
wyniesiony ze współpracy z muzykami jazzowymi  
– z dystansem do siebie, materiału muzycznego, na luzie. 
Jest Pan też znany z projektów z pogranicza gatunków 
muzycznych i aranżacji symfonicznych muzyki rockowej. 
Czy te niekonwencjonalne metody „chwytają” też muzycy 
klasyczni? 

Jestem przeciwnikiem nadmiernych ograniczeń w każdej 
dziedzinie życia, a w twórczości artystycznej szczególnie.  
W jazzie brak ograniczeń sprawia, że artysta jest bardziej szczery 
i otwarty, swobodny we własnej interpretacji. Niedawny koncert 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej z udziałem Filharmonii Rybnickiej 
i Kwintetu Henryka Miśkiewicza był przykładem dobrego 
połączeniem symfoniki i jazzu, takim fajnym wyjściem do lu-
dzi, co potwierdzili wykonawcy, a myślę, że doceniła również 
publiczność. Na początku symfonicy często bywają nieufni, ale 
rezultat pracy sprawia, że dają się przekonać.

Wróćmy do początków. Kiedy pojawiły się u Pana zain-
teresowania muzyczne?

Już w szkole podstawowej w Roju na lekcjach śpiewu stara-
łem się zawsze siedzieć najbliżej pianina. Wiele zawdzięczam 
pierwszemu wychowawcy, Wojciechowi Krauzemu, który na 
zajęciach muzycznych zauważył iskry w moich oczach i to, 
że czysto śpiewam. Powiedział ojcu, że mam potencjał, który 
należałoby rozwijać. Tata był górniczym rencistą po wypadku, 
otrzymywał jedynie haniebnie niską rentę i na dodatkowe 
lekcje nie było nas stać. Pan Krauze wziął to więc na siebie i 
udzielał mi lekcji gry na fortepianie, udostępniając też szkolny 
instrument, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Kiedy już 
dojeżdżałem do Rybnika do szkoły muzycznej, również inni 
nauczyciele mojej szkoły byli mi bardzo przychylni. Wydobyto 
ze mnie to, co grało mi w duszy i umożliwiono rozwój, dzięki 
czemu jestem szczęśliwym człowiekiem, bo robię to, co kocham.       

Czy może Pan zdradzić korzenie swojej rodziny ze 
względu na tak oryginalne nazwisko? 

Ojciec pochodzi spod Grodna, jednak nie to miało wpływ 
na nazwisko Pieregorólka. Rodzinna legenda głosi, że któryś z 
naszych przodków należał do armii napoleońskiej i nazwisko, 
dziś zniekształcone, składało się z dwóch członów.

Jak pan wspomina rybnickie lata?
Wyłącznie dobrze, choć zaliczyłem oba rybnickie licea i 

jak wielu humanistów, miałem kłopoty z matematyką. Naukę 
rozpocząłem w I LO Powstańców Śl., ale maturę zdałem w 
wieczorówce w Hance Sawickiej. Przeniosłem się tam z powodu 
natłoku zajęć, bo równolegle chodziłem do średniej szkoły mu-
zycznej i grałem jeszcze w moim pierwszym zespole jazzowym, 
dojeżdżając do tego z Roju, więc zwyczajnie nie wyrabiałem 
czasowo. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że 

Kobiecy trop 
i lampka dla mężczyzny 

Robię to co kochamKobiece Dni Literatury
Za nami 47. Rybnickie Dni Literatury, które zgodnie z intencją 

organizatorów zdominowały kobiety.
Gościliśmy cenione pisarki, aktorki i artystki. Kobiety były bohater-

kami spektakli i wspomnień. Wyjątkowy charakter i wymiar miało 
podwójne spotkanie z byłą Pierwszą Damą Danutą 

Wałęsową. Najpierw spotkała się ona z czytelnikami 
swojej biograficznej książki w bibliotece głów-
nej, a dzień później w Teatrze Ziemi Rybnickiej  
w wyjątkowym monodramie, opartym na tej właśnie 

biografii, w jej postać wcieliła się Krystyna Janda.  
W czasie inauguracji RDL tradycyjnie wręczono Ho-

norową Złotą Lampkę Górniczą, zaś na zakończenie, po 
raz pierwszy rybnicką Górnośląską Nagrodę Literacką „Juliusz”. 

Wiesław Pieregorólka 
jest drugim laureatem 
Honorowej  Z łote j 
Lampki Górniczej, 
k tóry  odebra ł  to 
wyróżnienie z rąk 
prezydenta Piotra 
Kuczery
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w klasie ogólnej wieczorówki, matematyka 
jest na znacznie wyższym poziomie niż 
w klasie humanistycznej renomowanego 
ogólniaka, do którego wcześniej chodziłem. 
Niewiele czasu więc zaoszczędziłem, bo sporo 
musiałem go poświęcić matematyce. Ale 
najważniejsza i tak była muzyka. W szkole 
muzycznej, którą ukończyłem w klasach for-
tepianu i klarnetu, była fantastyczna atmos-
fera sprzyjająca rozwojowi artystycznemu w 
różnych kierunkach. Dyrektor Jan Zorychta 
sam był „kryptojazzistą”, który lubił sobie 
poswingować, zaś nasz prof. Tadeusz Hanik 
był osobą otwartą również na inne muzycz-
ne zjawiska niźli tylko muzyka klasyczna. 
Duch artystyczny, jaki w tej szkole panował 
przekładał się na przyjacielskie relacje inter-
personalne i przyczyniał się do kreatywności 
oraz poszerzania horyzontów muzycznych. 
Ogromny wpływ na wykrystalizowanie się 
moich jazzowych zainteresowań miał Czesław 
Gawlik, który wspierał nasz pierwszy, założo-
ny z kolegami ze szkoły muzycznej, zespół, 
któremu lokum w Okrąglaku, czyli w Domu 
Rzemiosła użyczył rybnicki cech. Mogliśmy 
tam ćwiczyć i korzystać z aparatury w zamian 
za reprezentowanie rybnickiego rzemiosła 
w przeglądach zespołów artystycznych tego 
środowiska. W porównaniu z amatorsko gra-
jącymi rzemieślnikami byliśmy zawodowcami 
i zawsze kosiliśmy pierwsze miejsca. W końcu 
przestano nas dopuszczać do konkursów, ale 
występowaliśmy za to jako „gwiazdy” koncer-
tów finałowych, co nam bardzo odpowiadało. 

Naturalną koleją rzeczy, następnym 
etapem w Pana życiu była katowicka 
Państwowa Wyższa Szkole Muzycznej, 
w której ukończył Pan Wydział Jazzu w 
specjalności aranż i kompozycja, a także 
założył pierwszy big-band, który został 
zauważony w środowisku. 

Katowicka uczelnia ukształtowała mnie 
jako dojrzałego muzyka i aranżera oraz 
rzeczonego band lidera. Spotkałem tam mnó-
stwo utalentowanych kolegów, którzy zgodzili 

się zostać członkami 
stworzonego tam przeze 
mnie big-bandu. Zespół 
ten miał testować moje 
aranżacje i kompozycje, 
był też zalążkiem dzia-
łań big-bandowych. W 
prowadzeniu zespołów 
muzycznych pomogły 
mi także późniejsze do-
świadczenia pozamu-
zyczne – marketingowe, 
promocyjne, a także 
prawne w zakresie prawa autorskiego – naby-
te w trakcie kilkuletniej pracy na stanowisku 
dyrektora artystycznego firmy fonograficznej 
Universal Music Polska. Nadzorowałem tam 
nagrywanie płyt polskich gwiazd muzyki  
pop rockowej, chociaż do tej stylistyki jest 
mi daleko. Nigdy jednak nie odszedłem od 
czynnego uprawiania muzyki.

Jak Pan dziś postrzega Rybnik?   
Mam do Rybnika stosunek głęboko sen-

tymentalny, tu wzrastałem i dojrzewałem 
emocjonalnie, stąd wywędrowałem w świat 
swojej muzyki, ale kiedy mogę, wracam. Tu 
jest źródło wszystkiego, co spowodowało, że 
znajduję się w tym właśnie miejscu moich ar-
tystycznych działań. Cieszę się, że tu właśnie 
moja twórczość została dostrzeżona i doce-
niona, a ja znalazłem się w tak szacownym 
gronie laureatów Lampki. Kiedy przy okazji 
niedawnego koncertu Henryk Miśkiewicz 
zapytał mnie, jacy jeszcze muzycy – oprócz 
mnie i braci Niedzielów, bo to wiedział – wy-
wodzą się z Rybnika, przedstawiłem mu całą 
listę. Zacząłem od bliskich mu ze względu na 
uprawiany gatunek muzyczny Janka Cichego 
i Andrzeja Trefona, poprzez Lidię Grych-
tołównę, Piotra Palecznego aż do Henryka 
M. Góreckiego. Zdziwienie mojego kolegi 
rosło, by przy nazwisku Adama Makowicza 
osiągnąć apogeum, bo dla muzyka jazzowego 
nasz znakomity pianista to wielka postać.  
O jego rybnickich korzeniach Miśkiewicz nie 

wiedział. 
Co w Pana artystycznej 

działalności uważa Pan za 
największe osiągnięcie? 

Założenie już na pierwszym 
roku studiów big-bandu, któ-
ry wkrótce stał się dla mnie 
trampoliną do tworzenia oraz 
aktywności koncertowej i stu-
dyjnej w kierunkach i stylisty-
kach, które mnie najbardziej 
interesują.

Rozmawiała Wiesława 
Różańska

Wiesław Pieregorólka przy fortepianie otoczo-
ny wianuszkiem koleżanek ze szkoły muzycznej 
w Rybniku: obok pianisty Zyglinda Lampert-
Raszyńska, siedzą (od lewej): Iwona Wija-Wita-
szak, Bożena Blazel-Brzozowski i Barbara Wato-
ła-Brudny, najwyżej – nieżyjąca już prelegentka 
muzyczna Danuta Węgrzyk

Wiesław Pieregorólka, band lider, kom-
pozytor, aranżer, dyrygent, producent muzyczny; 
urodzony w Rybniku, dzieciństwo i młodość spędził 
w Roju (dziś dzielnica Żor), gdzie chodził do szkoły 
podstawowej. Uczęszczał do Liceum im. Powstań-
ców Śl. w Rybniku, ale maturę zdał w Liceum im. 
Hanki Sawickiej (1977 r.). Jest absolwentem Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Rybniku (1979 
r.) w klasach fortepianu i klarnetu oraz Wydziału 
Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach (dziś Aka-
demia Muzyczna). Pierwszy zespół muzyczny założył  
w czasach licealnych, z siedzibą w rybnickim Domu 
Rzemiosła. Na rozwój zainteresowań jazzem Piere-
gorólki duży wpływ miał Czesław Gawlik, rybnicki 
muzyk jazzowy i niestrudzony propagator jazzu. 
Formacja bigbandowa, którą Pieregorólka założył 
na początku studiów zdobyła spory rozgłos. Odtąd  
w kolejnych zespołach, którym liderował wystę-
powała czołówka polskich muzyków jazzowych, 
a wśród nich Wojciech Karolak, Robert Majewski, 
Janusz Muniak, Henryk Miśkiewicz, Tomasz Szukalski, 
Włodzimierz Nahorny, Zbigniew Namysłowski i wielu 
innych. W tak świetnym składzie zespół wystąpił na 
najważniejszych festiwalach (Jazz Jamboree, Jazz nad 
Odrą) i in. Po zdobyciu w 1981 roku Grand Prix na 
Międzynarodowym Konkursie Improwizacji Jazzowej 
Wiesław Pieregorólka dzielił swój czas pomiędzy 
prowadzenie big-bandu, a granie jako pianista  
w wielu jazzowych formacjach, zarówno własnych, 
jak i prowadzonych przez ówczesną czołówkę pol-
skiego jazzu. Pieregorólka nie stroni od muzyki po-
pularnej, a jego big-band towarzyszył m.in. artystom 
na scenie opolskiego amfiteatru, a ostatnio oprawił 
muzycznie finałową galę festiwalu polskich filmów 
fabularnych w Gdyni. Wiesław Pieregorólka jest też 
cenionym aranżerem, chętnie łączącym różne ga-
tunki muzyczne poprzez tworzenie m.in. projektów 
z udziałem orkiestry symfonicznej, jak np. Perfect 
symfonicznie czy projekty w ramach Festiwalu 
Muzycznego im. Henryka M. Góreckiego w Rybniku  
z Creamy Jazz Quintet (2013 r.) i kwintetem Henryka 
Miśkiewicza oraz Filharmonią Rybnicką w tym roku.      

W swoim artystycznym życiorysie ma też kilku-
letnią pracę na stanowisku dyrektora artystycznego 
jednej z wiodących firm fonograficznych – Universal 
Music Polska. Aktualnie jest liderem założonego kilka 
lat temu Big Collective Bandu, z którym nagrywa  
i występuje. Mieszka w Warszawie, ale od kilku lat 
bywa gościem w Rybniku, który, jak mówi, miał duży 
wpływa na jego przyszłe artystyczne wybory. 

31Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Lilka, cud miłości
Pierwszą z zapowiadanych kobiecych bohaterek 

tegorocznych RDL była Maria Jasnorzewska-
Pawlikowska z Kossaków, nazywana polską 
Safoną poetka i dramatopisarka Dwudziestolecia 
Międzywojennego, a także autorka wydanych 
niedawno dzienników „Wojnę szatan spłodził”. 

Spektakl „Lilka, cud miłości”, który rybnicka publiczność 
obejrzała na inaugurację Dni, przybliżył Paweł Sztompke, 
znakomity dziennikarz radiowy, który podkreślił, że dzieje 
poetki uosabiają w dużej mierze losy XX-wiecznej polskiej 
inteligencji, dla której nieprzekraczalną cezurą  był wybuch II 
wojny światowej. Spektakl w reżyserii Waldemara Śmigasie-
wicza jest oparty na wierszach, listach i wstrząsająco szczerych 
i osobistych zapiskach, również z ostatniego okresu życia bo-
haterki, na emigracji. Postać poetki w różnych etapach życia 
i rozwoju emocjonalnego przedstawiły aktorki najwyższej 
próby: Magdalena Zawadzka, Joanna Żółkowska, Paulina 
Holz i Krystyna Tkacz, która wiersze poetki zamieniła w po-
ezję śpiewaną. Delikatna, z dużą dozą wspaniałego poczucia humoru poezja 
współgrała z opisem burzliwego życia uczuciowego autorki i wstrząsającymi 

zapiskami z okresu ciężkiej choroby, zakończonej w 1945 r. śmiercią na emi-
gracji, w angielskim Manchesterze.                                                                (r)

Organizatorzy RDL nie zapomnieli o najmłodszych, których zaprosili na sceniczną 
opowieść o perypetiach Pinokia, słynnego bohatera książki włoskiego prozaika Carla 
Collodiego. 

Scenariusz przedstawienia „Pinokio, chłopiec z drewna”, w wykonaniu aktorów Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu nie jest wierną inscenizacją, ale opowieścią na motywach powieści o pajacyku, którego 
z magicznego drewna wystrugał poczciwy staruszek Dżepetto. Pinokio bardzo chciał zostać praw-
dziwym chłopcem, ale na drodze do spełnienia marzenia co rusz pojawiały się nowe przeszkody. 
Zebrane na widowni dzieci towarzyszyły więc niesfornemu pajacykowi w przeżywaniu przygód, 
poznawaniu świata oraz dobrych i złych postaci. Interaktywna, pełna humoru inscenizacja bardzo 
przypadła najmłodszym do gustu, tym bardziej, że pełen energii Pinokio angażował młodych widzów 
w zabawę i kilkakrotnie opuszczał scenę, by porozmawiać i zasiąść wśród nich na widowni. Przed-
stawienie ze świetną grą aktorską, elementami tańca i pantomimy zostało zilustrowane klasyczną 
muzyką Arama Chaczaturiana. Dzieci dowiedziały się dlaczego warto się uczyć, czym jest dobro  
i dlaczego od kłamania bolą brzuchy. — Sami widzicie jak kręta i wyboista jest droga, by zostać zwykłym 
chłopcem. Pewnie w waszym życiu również spotykacie trudności, ale skoro drewniany Pinokio spełnił 
swoje marzenie, Wam również to się uda — przekonywała jedna z bohaterek bajki.                    (D)

Tegoroczna premiera amatorskiego Teatru Rondo w 
reżyserii Izabeli Karwot doskonale wkomponowała się 
w repertuar Rybnickich Dni Literatury. „Na pełnym 
morzu” to kolejna odsłona uniwersalnej problematyki 
w cenionej i ważnej twórczości Sławomira Mrożka. 

Na pełnym morzu, przy pełnej widowni – tak  
w skrócie można podsumować sukces frekwencyjny, 
jakim był październikowy spektakl. Przez kilka-
dziesiąt minut mogliśmy obserwować narastające 
absurd, śmiech i grozę. Trzech panów dryfujących 

na tratwie jest głodnych, więc 
szybko decydują, że… jednego 
trzeba zjeść. Typowanie, który 
z nich się poświęci, jest ciągiem 
manipulacji, słownych mocowań, 
psychologicznej presji oraz ja-
łowych dyskusji ośmieszających 
polityczne i społeczne normy.  
W końcu staje się jasne, że mamy 
przed sobą kata, jego pomocnika 

i ofiarę. Obłęd zdaje się narastać, gdy wytypowany do 
zjedzenia bohater sam zaczyna uzasadniać koniecz-
ność takiego finału. Doświadczenie groteski, która 
wynika z przedstawianych sytuacji i postaw, zaczyna 
(powoli) budzić napięcie – czujemy, że prezentowane 
zdarzenie, choć całkiem pozbawione realizmu, opi-
suje nasz świat, w którym pewność zasad etycznych, 
ideałów i wartości okazuje się pozorna. Sukcesem 
aktorów i reżyserki jest z pewnością fakt, że wszystko, 
co Mrożek pomieścił w krótkiej jednoaktówce, udanie 
zaistniało na scenie: tempo budowane w oparciu  
o dialog, komizm i absurd sytuacji przeradzające się 
w egzystencjalną niepewność i lęk przed niszczącą siłą 
przemocy, dywagacje i intelektualne rozważania ma-
jące chronić morale, a w efekcie przynoszące zupełnie 
odwrotny skutek. Prosta, umowna i dobrze „ograna” 
scenografia szybko wprowadziła widza w przestrzeń 
teatru, zaś aktorstwo przez całą sztukę trzymało 
dobry balans między wpisaną w postaci wyrazistością  
a prezentowaniem uniwersalnych postaw. 

(m)

Morze absurdu i groteski

W postać Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w kolejnych etapach życia wcieliły się (od lewej): Paulina Holz, Magdalena 
Zawadzka, Krystyna Tkacz, Joanna Żółkowska 

Dla najmłodszych organizatorzy Rybnickich Dni Literatury przygotowali 
sceniczną wersję opowieści o Pinokiu

Podczas spektaklu publiczność dosłownie 
wkroczyła w przestrzeń teatru i zajęła miej-
sca na scenie. Bardzo udanie w bohaterów 
dramatu wcieli się aktorzy Teatru Rondo: 
Szymon Skaba, Robert Długosz, Michał Haj-
duczek i Tomasz Koźlik32 Nr 10/544; październik 2016
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we własnej osobie… 
Jest prawdopodobnie jedyną Polką, która wraz z mężem 

Lechem Wałęsą, wtedy prezydentem RP, została zaproszona 
przez królową angielską Elżbietę II do jej karocy, jest też drugą, 
po Marii Skłodowskiej-Curie, Polką, która odebrała nagrodę 
Nobla. Wprawdzie w imieniu męża, ale zawsze to zaszczyt. Taka 
kobieta musi wzbudzać ciekawość i emocje.

I wzbudza, bo chętnych do 
spotkania z Danutą Wałęso-
wą w rybnickiej bibliotece 
było więcej niż wejściówek. 
Przyjechała jako autor-
ka wspomnień zawartych  
w książce „Marzenia i tajem-
nice” wraz z Piotrem Ada-
mowiczem, który jej historii 
wysłuchał i ją opracował. 
Książka stała się bestselle-
rem, bo jest naszą, rodzimą 
wersją bajki o Kopciuszku, 
który… Nie, nie zdobywa 
księcia, bo Lech już był u jej 
boku, ale o młodej dziew-
czynie, którą z wiejskiego 
przysiółka porywa wir hi-

storii, a potem wielki świat. Kiedy ósemka dzieci wyfrunęła z gniazda,  
a intensywność działań politycznych męża i więzów małżeńskich nieco osła-
bła, Danuta decyduje się na opublikowanie szczerych do bólu wspomnień  
i przemyśleń. Wiele kobiet zobaczyło w niej siebie, utożsamiły się z osobą, 
którą życie zmusiło do podejmowania trudnych wyborów, do borykania 
się z losem żony często nieobecnego męża i matki sporej gromadki dzieci 
w najgorszych czasach, do walki (do dnia dzisiejszego) o dobre imię męża 
i rodziny czy sprostania wyzwaniom Pierwszej Damy. I choć pani Danuta 
na pytania czy czuje się silną kobietą, zaprzeczyła, trudno jej uwierzyć. 
Bo tylko silna kobieta mogła to wszystko udźwignąć i ogarnąć. Dziś nie 
żałuje ani jednego dnia swojego życia, a wydanie książki sprawiło, że czuje 
się bardziej pewna siebie i świadoma. Teraz nadszedł jej czas, czuje się 
wolna i robi to, co sprawia jej przyjemność. I trudno tego nie zauważyć: 
zadbana, uśmiechnięta, z dobrą energią i budząca sympatię zgromadzo-
nej, w większości kobiecej, publiczności opowiedziała m.in. o przeżyciach 
związanych z odbiorem nagrody Nobla i o tym, jak bardzo zależało jej na 
tym, by na tej uroczystości godnie reprezentować polskie kobiety. Podzie-
liła się również swoją opinią na temat monodramu Krystyny Jandy, którą 
bardzo ceni oraz filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei” Andrzeja Wajdy,  

…i na scenie
Jak opisać kilkadziesiąt lat życia w monodramie, nawet 

wyjątkowo długim? Krystyna Janda podjęła to wyzwanie 
i stworzyła spektakl na podstawie wspomnień Danuty 
Wałęsowej „Marzenia i tajemnice”, pokazujących drogę matki, 
żony opozycjonisty, przywódcy strajku, przewodniczącego 
największego związku zawodowego i wreszcie prezydenta 
RP oraz kolejne role, jakie w związku ze zmieniającymi się 
okolicznościami musiała podjąć. 

Czas życia bohaterki, ale również czas spektaklu wyznaczały kolejne naro-
dziny ósemki dzieci i związane z tym wydarzenia w życiu Wałęsów. Rybnicka 
publiczność, a przynajmniej jej część otrzymała bonus w postaci spotkania z 
bohaterką wspomnień oraz monodramu dzień przed spektaklem. Danuta 
Wałęsowa mówiła o „chemii”, jaka połączyła ją z Jandą oraz o całkowitemu 
zawierzeniu autorce i aktorce w kwestii wyboru kolejnych epizodów z jej 
życia i formy spektaklu. Wyczuwalna sympatia Krystyny Jandy do swojej bo-
haterki sprawia, że aktorka jest na scenie bardzo wiarygodna: wierzymy jej, 
kiedy mówi o wyjątkowych relacjach Danuty z Janem Pawłem II, który dla 
niej, ale i dla męża, jest najwyższym autorytetem, wierzymy, kiedy powtarza 
za bohaterką, jak wiele razy czuła się samotna wobec nieobecności męża, 
podporządkowując się okolicznościom oraz obowiązkom żony i matki, 
kiedy zwierza się z lęku o przyszłość w mrocznych czasach stanu wojen-

nego, kiedy z dumą opowiada  
o dniu odbierania nagrody Nobla  
i wreszcie, kiedy po latach 
zdradza, że teraz czuje się 
wolna i skupiona na sobie. 
Słowom aktorki towarzyszą 
w tle archiwalne filmy z lat 
‘80, które, obok kuchennego 
blatu, są jedyną scenografią. 
Bo Krystyna Janda opowiada  
o wszystkim …wyrabiając cia-
sto i obierając jabłka na szarlot-
kę, którą w połowie spektaklu 
wsadza do piekarnika, by na 
koniec poczęstować nią pu-
bliczność. Tak, jak piekła ją dla 
dzieci Danuta Wałęsowa.

(r) 

Danuta W. z którym wielokrotnie się spotykała. Niedawna śmierć tego artysty skłoniła 
Danutę Wałęsową do poproszenia obecnych o uczczenie go chwilą ciszy, 
co też uczyniono. Mimo oficjalnego odcięcia się pani prezydentowej od 
polityki, tej tematyki nie mogło zabraknąć: sprowokowana uwagą z sali 
bardzo krytycznie oceniła naszą dzisiejszą rzeczywistość, a zdecydowana 
większość uczestników spotkania poprzez wyraźny aplauz dała do zrozu-
mienia, że taką ocenę podziela. 

Chętnych do spotkania z Danutą Wałęsową było więcej niż 
miejsc w sali biblioteki

33Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Rybnickie Dni Literatury były także 
okazją do poznania poezji lokalnych 
twórców. Maraton poetycki w Halo! 
Rybnik miał formę sztafety, w której 
poeci w kilku odsłonach prezentowali 
swój dorobek. Spotkanie prowadziła 
Edyta Antoniak-Kiedos.

Marian Lech Bednarek, Henryk Cierniak, 
Adam Marek, Robert Rybicki, Leszek So-
beczko i Grzegorz Tokarczyk czytali swoje 
wiersze. Mało powiedzieć czytali – były one 

prezentowane przy akompaniamencie gitary, 
czasem recytowane, skandowane czy wręcz 
śpiewane. Każdy z twórców zaprezentował 
swój osobny, poetycki świat. Inne tematy, 
wrażliwości, inspiracje i drogi artystycznego 
wyrazu. Warto było poznać, że w najbliższej 
okolicy, a często w znajomych (bo maraton był 
też miłym spotkaniem towarzyskim) „siedzi 
poetycka dusza”. Niektóre utwory były już 
publikowane i komentowane, inne dopiero te-
raz trafiają do publiczności. Najważniejszym, 

budującym przesłaniem wieczoru był fakt, 
że ludziom chce się tworzyć i czytać poezję. 
W dzisiejszych zagonionych czasach mamy 
potrzebę wytchnienia, refleksji nad życiem i 
światem. Dobrze też, że rzeczywistość jest opi-
sywana przez ludzi żyjących blisko nas, na co 
dzień przebywających w tej samej przestrzeni. 
Dzięki ich wrażliwości i potrzebie zatrzyma-
nia chwili, także my możemy uczestniczyć w 
sztuce słowa. 

 (m)

Rybnicki Maraton Poetycki
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Aktorkę i jej bohater-
kę połączyła niezwy-
kła „chemia”



Memy Marty Frej wzbudziły zainteresowanie  
i żywą dyskusję uczestników spotkania

Hanna Śleszyńska, Wojciech Karolak, Magda Umer i Artur Andrus wspominali jedyną w swoim rodzaju Marię Czubaszek. Musiało być zabawnie i było…
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Dotychczas występowali na 
scenie w konfiguracji „trzy 
plus jeden” – Magda Umer, 
Maria Czubaszek, Hanna 
Śleszyńska i Artur Andrus. 
— Kiedy dowiedzieliśmy się, że 
Marysia już nigdy z nami nie 
wystąpi, zastanawialiśmy się 
czy nasz program ma jeszcze 
sens. I stwierdziliśmy, że tak, bo 
będzie doskonałą okazją do tego, 
by o niej porozmawiać i ją powspominać. A jest 
kogo… — mówił Artur Andrus, gospodarz 
muzyczno-kabaretowego programu „Dużo 
kobiet, bo aż trzy”, 14 października w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. 

Wojciech Karolak, muzyk i mąż zmarłej w maju 
Marii Czubaszek, przypominał, że jego żona bała 
się myszy, myślała, że Frank Sinatra był Murzynem 
i wierzyła w nonsensy, jak banknot o nominale 27 
złotych, konieczność naświetlania kaset wideo latar-
ką w środku nocy, czy napełniania opon zimowym 
powietrzem. — Nie ma drugiej takiej osoby. Marysia 
była kosmitką, zupełnie inaczej podchodziła do życia 
— mówiła Hanna Śleszyńska. Aktorka i wokalistka 
przypomniała kuchenne rewolucje Marii Czubaszek 

i jej szarlotkę, która po wyjęciu z pieca i formy roz-
lała się na stół. — Wojtek Karolak stwierdził wtedy: 
– Niezła ta szarlotka, nalej mi jeszcze. O wyjątkowej 
umiejętności Marii Czubaszek do skracania i „pale-
nia” dowcipów mówił kabareciarz i radiowiec Artur 
Andrus, a artystka Magda Umer – o jej niechęci do 
zwiedzania i gór, których nie lubiła, bo zasłaniają 
morze. — Rano w hotelu schodząc na śniadanie, 
zagadnęłam Marysię: a ty nie idziesz? Odpowiedziała: 
– Na czczo nie jem — mówiła Magda Umer, która 
podczas tego wieczoru nie tylko wspominała Marię 
Czubaszek, ale wykonała też kilka niezapomnianych 
polskich przebojów i w duecie z Arturem Andrusem 
utwór „Samokołysanka Bącza” z płyty „Duety. 
Tak młodo jak teraz”. Mówiła też o legendarnych 

poetach polskiej piosenki. — Angieszka Osiecka 
chciała pisać dla wszystkich. Jeremi Przybora miał 
większy dystans do ludzi i pisząc dążył do absolutnej 
doskonałości. Agnieszka mawiała: czasem piszę 
gorzej, aby zbliżyć się do człowieka. Tego wieczora 
swój kunszt musicalowo-kabaretowy potwierdziła 
Hanna Śleszyńska, która przypomniała pastiszowe 
składanki przebojów m.in. z repertuaru Boney M 
„przetłumaczonych” przez Andrusa dla zespołu 
Tercet czyli Kwartet, z którym wciąż jest kojarzo-
na. Publiczność, która wypełniła salę TZR niemal 
po brzegi, gorącymi oklaskami nagrodziła też jej 
interpretację kultowego „Grande Valse Brillante” 
Ewy Demarczyk, tym razem z dowcipnym tekstem 
Jonasza Kofty.                                                    (S) 
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W ramach Festiwalu z Ikrą i 47. 
Rybnickich Dni Literatury, z inicjatywy 
I n s t y t u t u  S p o ł e c z n e g o  S i l e s i a 
zorganizowano wystawę memów Marty 
Frej. W „Halo! Rybnik”, po miesięcznej 
ekspozycji, odbył się finisaż z udziałem 
autorki.

Marta Frej przedstawiła się jako artystka  
w pełni niezależna, wolna i zaabsorbowana my-
śleniem społecznym. Jest laureatką „Okularów 
Równości 2015” – nagrody przyznawanej przez 
Fundację Izabeli Jarugi-Nowackiej, którą otrzy-
mała za „twórczość artystyczną zaangażowaną 
w obronę praw kobiet i równości płci”. Tak też 
w skrócie można określić tematykę prezentowa-
nych memów, czyli grafik opatrzonych tekstem 
funkcjonujących głównie w internecie. Główną 
postacią i bohaterką prac jest sama autorka, 
która często przewrotnie i przekornie upomina 
się o równe traktowanie, a także ironicznie od-
nosi się do stereotypów na temat kobiet i ich roli 
w świecie. Akcentuje przy tym siłę, niezależność 
i intelektualną wartość połowy społeczeństwa, 
która w jej ocenie zbyt często jest postrzegana 
wyłącznie przez pryzmat wyglądu i tradycyjnych 
ról społecznych. — Przygoda z memami, jak 
większość wydarzeń w moim życiu, wzięła się  
z przypadku. Testowałam nowy tablet graficzny, 
dla zabawy przerabiałam jakieś zdjęcia, dodałam 
tekst, całość wrzuciłam do sieci – i to cała geneza. 
Spodobało się, i tak do dziś powstają kolejne pra-

ce. To mój sposób na komunikację ze światem. 
Mem musi być wyrazisty, czasem prowokujący, 
naruszający ustalone normy i granice, przeła-
mujący tabu. W wyrażaniu poglądów bywam 
dosadna i dowcipna, lecz nie chcę nikogo obra-
zić — opowiadała artystka. To, że sama Marta 
Frej występuje na większości prac, wynika nie 
tylko z jej silnego utożsamienia z przedstawia-
nymi treściami, lecz także z meandrów prawa 
autorskiego – wykorzystując czyjąś pracę czy 
wizerunek, nawet w celach artystycznych, trzeba 
wpierw uregulować kwestie prawne, a to uciąż-
liwe i długie działanie. Prościej pokazać się sa-
memu. Jak przyznaje, główną tematyką jej prac 
są szeroko rozumiane kwestie dotyczące seksu 
i religii, a to tematy, które zawsze przez część 
odbiorów będą odbierane jako prowokacja. Na 
hejt (nienawistna krytyka) reaguje ignorancją. 
Na co dzień zajmuje się organizacją i prowa-
dzeniem warsztatów, m.in. przygotowujących 
młodzież do profesjonalnej animacji kulturalnej 
i odbioru sztuki (tu walczy z mitem 
o koniecznych kompetencjach, 
by zrozumieć „co artysta miał na 
myśli”. Sztuka jest dostępna dla 
każdego, nie należy się jej bać!). 
W pracy bardzo sobie ceni także 
spotkania z osobami starszymi: — 
Jaką oni mają niesamowitą energię! 

Takiego zaangażowania i „poweru” możemy 
tylko zazdrościć. Za lepszą część społeczeń-
stwa uważa dzieci, siebie ocenia jako osobę  
(na szczęście) wciąż niedojrzałą emocjonal-
nie, z radością czeka na kolejne artystyczne 
przygody. Obecność Marty Frej w Rybniku 
przyciągnęła na finisaż wystawy jej prac licznych 
admiratorów jej twórczości i to w różnym wieku. 
Autorka chętnie wchodziła w dialog na temat 
swoich prac, a także odpowiadała na pytania  
o rodzinną Częstochowę, gdzie po latach wró-
ciła, mieszka i pracuje: — Pierwsze skojarzenia 
z moim miastem są oczywiście religijne, lecz za-
pewniam, że to przestrzeń niezwykłej artystycznej 
wolności, która nie wszędzie jest taka oczywista. 
Marta Frej jest założycielką (wspólnie z To-
maszem Kosińskim) Fundacji Kulturoholizm, 
organizującej m.in. częstochowski festiwal 
sztuki „ART.eria”. Jej prace można zobaczyć  
i kupić na stronie www.memshirt.com. 

(m)

Dużo kobiet, jeszcze więcej wspomnień

Kobieta na krańcu. Memy Marty Frej
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— Obraz bez tytułu jest jak kolorowy 
dywan albo ręcznik. Tytuł jest dla mnie 
sercem obrazu — mówił artysta Tadeusz 
Rus w Teatrze Ziemi Rybnickiej, podczas 
otwarcia wystawy „Śniadanie na trawie 
w porze Ostatniej Wieczerzy”.

— Kiedyś znajomi zapytali mnie czemu ciągle 
maluję cykl śniadań na trawie. Odpowiedziałem 
im wtedy, że maluję śniadania na trawie, ale robię 
to w porze Ostatniej Wieczerzy. Wtedy uświado-
miłem sobie, że to może być niezły tytuł wystawy 
— wyjaśnił artysta. Intrygujący tytuł przyciągnął 
do TZR spore grono miłośników malarstwa, 
którzy z pewnością nie żałowali, że wybrali się 
na wernisaż, bo oprócz przykuwających uwagę 
obrazów, artysta przygotował dla nich również 
krótką prelekcję na temat książek – bohate-
rów płócien wielkich mistrzów. — Książka  
w obrazie brzmi inaczej niż drzewo, czy lichtarzyk. 
Brzmi trochę jak osoba, bo coś znaczy — mówił 
uczestnikom wernisażu, ciekawie opowiadając 
o różnych znaczeniach książek w reprodukcjach 

m.in. Quentina Mat-
sysa „Lichwiarz i jego 
żona”, Pietera Bru-
egla „Kraina pieczo-
nych gołąbków”, czy 
Pabla Picassa „Pokój” 
i „Wojna”. Opowie-
dział też o niszczeniu 
książek, bibliotekach, 
na tle których war-
to się fotografować 
i najpopularniejszej 
książce PRL-u – telefonicznej. Aż szkoda, że 
prelekcja była tak krótka.  

Tadeusz Rus prezentuje swoje malarstwo 
w Rybniku po raz drugi – w 2004 r. wystawiał 
własne obrazy w tutejszym muzeum. Tym razem 
pokazał kilkanaście prac – najstarsza powstała 
w 2003 r., najmłodsza została namalowana  
w tym roku. Obrazy przykuwają uwagę nie tylko 
tematem, fakturą i barwą, ale również swoim 
rozmiarem, który jak mówi artysta, nie jest 

przypadkowy: — Format musi być odpowiedni 
do treści. Bez tego odbiór prac byłby z pewnością 
inny. Wystawę można oglądać w TZR do 6 
listopada. — Profesjonalne galerie pełnią raczej 
rolę domu pogrzebowego. Jednego dnia jest tam 
sporo osób, a drugiego – nie ma już nikogo. 
Wystawy powinny być prezentowane właśnie w 
takich miejscach, jak to. Widzowie przychodząc 
do teatru będą też oglądać moje obrazy — mówił. 

(S)

O malarstwie 
i książkach w malarstwie
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Marta Abramowicz jest jedną z pierwszych autorek, 
zainteresowanych życiem byłych zakonnic

Artysta Tadeusz Rus opowiedział nie tylko o swoich przykuwających uwagę pracach, ale też o znaczeniu 
książek w dziełach wielkich mistrzów malarskich
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Reportaż Marty Abramowicz o byłych 
zakonnicach wzbudził wśród odbiorców 
i recenzentów duże zainteresowanie, 
dyskusje i polemiki. Podczas spotkania 
z czytelnikami w rybnickiej bibliotece 
autorka opowiadała o powstawaniu  
i reperkusjach swojej książki.

„Zakonnice odchodzą po cichu” to pierwsza 
praca poświęcona w całości życiu polskich zakon-
nic i przyczynom opuszczania przez nie klaszto-
rów. Do tematu było bardzo trudno się zabrać. 
Już na początku pojawił się główny problem: brak 
kontaktu z byłymi siostrami. — Mam wrażenie, 
że zakonnice odchodzą w kompletną pustkę, nie 
istnieją w przestrzeni publicznej. Odejścia księży to 
często wręcz wydarzenia medialne, którym towa-
rzyszy wiele rozmów i wyjaśnień powziętych decyzji. 
A siostry odchodzą po cichu. Interesowało mnie, 
dlaczego zdecydowały się na taki krok, jak odnalazły 
się w świecie, czym się zajmują. Zanim przystąpiłam 
do pisania zdałam sobie sprawę, że paradoksalnie 
więcej wiemy o życiu sióstr w średniowieczu niż 
współcześnie — mówiła Marta Abramowicz. Przez 
pół roku udało jej się dotrzeć do 20 rozmówczyń,  
i to w oparciu o ich historie powstała książka. 
Dziś autorka ma kontakt z 150 byłymi zakonni-
cami, które często odzywają się same, po prze-
czytaniu reportażu. W ich opinii Abramowicz 
dotknęła sedna sprawy: zgromadzenia żeńskie 
są oparte na władzy absolutnej przełożonych,  
w zakonach brakuje solidarności między siostra-
mi, życie zakonne wciąż akcentuje cierpienie  
umartwianie się – zatem głębsza rozmowa o trud-
nościach i niepowodzeniach nie jest możliwa. Do 
tego dochodzi praca ponad siły (często ponad 12 

godzin dziennie), brak wolności, odseparowanie 
od bliskich, utrudniane są także indywidualne 
kontakty. Najogólniej mówiąc, siostry są rozcza-
rowane życiem, które wyobrażały sobie w zgodzie 
z wyznawanymi wartościami i ideałami. — Po 
odejściu z zakonu jestem bliżej Boga — powiedziała 
jedna z bohaterek. Marta Abramowicz, mająca 
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań 
wśród osób wykluczonych (m.in. mniejszości 
seksualne), zwróciła także uwagę na nierówność  
w stylu życia między zakonami żeńskimi a męski-
mi: — W zakonach męskich jest zadecydowanie 
więcej wolności, indywidualizm jest pozytywnie 
oceniany, możliwe są przyjaźnie. O wszelkich trud-
nościach się rozmawia, nawet z przełożonymi jest 
możliwy dialog. Odejścia kobiet są trudniejsze. 
Jeśli z zakonu rezygnuje młoda dziewczyna, może 
jeszcze liczyć na pomoc i wsparcie rodziny (chociaż 
nie zawsze tak się dzieje). Lecz jeśli jest to starsza 
siostra, która już nie ma najbliższych, nie ma 
oszczędności, mieszkania, pracy… Byłe zakonni-

ce rzadko otrzymują wsparcie od zgromadzenia,  
a jeśli nawet – bywa ono niewystarczające na 
„start” w nowe życie. — To dramatyczne poczucie 
wielkiej samotności. Odchodzące z zakonu najczę-
ściej nie znają nikogo w podobnej sytuacji. Swoją 
decyzję przeżywają jako życiową porażkę: że nie 
podołały trudnościom, nie wytrwały w powołaniu 
— wyjaśniała Marta Abramowicz. Warto podkre-
ślić, że większość bohaterek reportażu to nadal 
osoby wierzące. W życiu świeckim podejmują 
pracę jako pielęgniarki, nauczycielki, katechetki. 
W ocenie autorki wielu dramatom udałoby się 
zapobiec, gdyby poprawić zarządzanie i komuni-
kację w zgromadzeniach. — To nie tak, że siostry 
rezygnują, bo im się już nie chce, bo mają lepszy 
pomysł na życie. Oczywiście, spotkałam się z taką 
krytyką moich rozmówczyń, szczególnie ze strony 
prawicowych publicystów, którzy nie czytali książki, 
ale protestuję przeciw krzywdzącym uproszczeniom. 
Mam także sygnały od przełożonych zakonnych, 
które książkę traktują jako przedmiot refleksji, nie 

kwestionują tego, co przeczytały — mó-
wiła Marta Abramowicz. Wśród głosów 
publiczności dominowały pochwały za 
podjęcie trudnego tematu i dotarcie do 
nieznanego środowiska byłych sióstr. 
Autorka zapowiedziała, że poznaje 
kolejne, ciekawe historie, i nie wyklucza 
kontynuacji zagadnienia w następnych 
publikacjach.                                    (m)
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Dlaczego zakonnice odchodzą?



— Każda książka jest inna, to osobna 
opowieść, którą trzeba po swojemu 
zrozumieć i przełożyć tak, by ilustracje 
dopowiadały treść, albo dodawały do 
niej coś co sprawi, że będzie ona bardziej 
moja — mówi Daniel de Latour, autor 
ilustracji do książek i czasopism dla 
dzieci i dorosłych, który pokazał swoje 
prace w Galerii Smolna. 

Na wystawie znalazły się ilustracje wyko-
nane do książki Michała Rusinka pt. „Księga 
potworów”, której premiera miała się dopiero 
odbyć 26 października. Rysownik opowiedział 
o swojej pracy podczas spotkań warsztatowych 

z udziałem m.in. uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 34 ze Smolnej i Jejkowic. Przeczytał 
też fragmenty nowej książki Michała Rusinka 
o baśniowym świecie tajemniczych istot,  
w którym żyją niezwykłe stworzenia jak 
gnomy, ogry i harpie i przygotował dla dzieci 
ręcznie malowane szablony, z których wy-
cinały one i tworzyły własne najdziwniejsze  
i najbarwniejsze potwory. — Dzieci są dużo 
bardziej kreatywne niż dorośli. Dorastając 
coś tracimy. Dlatego dobrze jest podjąć próbę 
zachowania tej twórczej cząstki, którą sami 
gubimy lub też szkoła skutecznie ją utrąca. 
Mam ogromne pretensje do szkoły o brak 

lub bezmyślne traktowanie 
zajęć plastycznych. Komuś 
na górze wydaje się, że one 
są mało istotne, a to guzik 
prawda. To są najważniej-
sze zajęcia, bo kształtują 
wyobraźnię i wrażliwość  
i powodują, że człowiek sta-
je się człowiekiem — mówi 
Daniel de Latour.           (S)

— Kiedyś chciałam być detektywem. 
Realizuję tę pasję w pisaniu biografii i próbie 
odczytywania cudzych losów — mówiła 
Agata Tuszyńska, reportażystka, historyk 
literatury i teatru, poetka i prozaiczka, 
autorka zbeletryzowanych biografii 
kobiet wybitnych, nietuzinkowych  
i wyrazistych.   

Podczas spotkania w bibliotece głównej 
Agata Tuszyńska opowiadała o tym, jak wy-
biera tematy do kolejnych książek, które od lat 
cieszą się popularnością czytelników. — Mam 
wrażenie, że te postaci same mnie odnajdują. 
Odpowiadają na pytania, które na różnych 
etapach życia stawiam sobie, przeglądam się 
w ich losach jak w lustrze — wyznaje pisarka. 
Obok bohaterek jej powieści nie można przejść 

obojętnie. Maria Wisnowska, aktorka scen 
warszawskich i autorka największego skandalu 
obyczajowego w polskim teatrze końca XIX 
wieku, zastrzelona przez swojego kochanka, 
oficera gwardii rosyjskiej, Irena Krzywicka, 
literatka, feministka i gorszycielka, która jak 
większość przedwojennej inteligencji nie po-
trafiła odnaleźć się w realiach siermiężnego 
PRL-u, Wiera Gran, żydowska śpiewaczka 
z warszawskiego getta, przez lata walcząca  
z oskarżeniami o kolaborację z nazistami 
czy Józefina Szelińska, jedyna kobieta, którą 
chciał poślubić genialny pisarz Bruno Schulz. 
— Wszystkie przeszły przez moje ciało, duszę  
i pióro. Staram się je zrozumieć i pojąć ich wy-
bory. By to uczynić muszę też zrozumieć czasy,  
w jakich żyły — mówiła autorka, która wyznaje, 

że nie lubi pisać, za to fascynuje ją etap,  
w którym kompletuje materiały do kolejnej 
publikacji. Staje się wtedy detektywem, hi-
storykiem, badaczem kultury i tropicielem 
obyczajowości w jednym. Pewnym zasko-
czeniem dla wiernych czytelników Agaty 
Tuszyńskiej jest jej najnowsza powieść, 
której bohaterami są… jamniki i ich słynni 
właściciele. — „Jamnikarium” to książka 
o wielkiej potrzebie miłości do zwierząt. Na 
punkcie psów tej rasy szaleli słynni pisarze, 
malarze, politycy. Kto jest kim w jamniczym 
świecie? Co jest esencją jamniczości? Zapra-

szam do lektury — zachęca autorka. 
(D)

Tropicielka damskich losów

Podczas spotkania w bibliotece Agata Tuszyńska opowiadała o nie-
tuzinkowych bohaterkach swoich książek. Po spotkaniu chętnie roz-
dawała autografy swoim wiernym czytelniczkom

Małgorzata Czyńska, autorka biografii 
awangardowej rzeźbiarki Katarzyny Kobro 
została laureatką przyznanej po raz pierwszy 
Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”, 
ustanowionej przez prezydenta Rybnika Piotra 
Kuczerę. 

Efektowną statuetkę autorstwa Marka Powiecki  
i Ewy Jaremków odebrała z rąk prezydenta 15 
października w Teatrze Ziemi Rybnickiej, tuż przed 
koncertem „Fortuna plays Szymborska” kończącym 
47. Rybnickie Dni Literatury.

Książkę Czyńskiej „Kobro. Skok w przestrzeń” 
kapituła złożona z sześciu literaturoznawców uznała 
za najlepszą spośród 102 tytułów wydanych w 2015 
roku i zgłoszonych do rybnickiego konkursu. Na liście 
trzech książek nominowanych do nagrody znalazły 
się również przewrotna „Historia kina polskiego” 
znanego głównie z dzieł poetyckich Darka Foksa oraz 
debiutancki zbiór zabawnych opowiadań Tomasza 
Wiśniewskiego „O pochodzeniu łajdaków”.

— Konkurencja była tak mocna, że nie spodziewałam 
się, że będę musiała dzisiaj przemawiać. Dziękuję wy-
dawnictwu Czarne za odważny pomysł opublikowania 
biografii Katarzyny Kobro, postaci wciąż niszowej, 
znanej wąskiemu gronu wielbicieli sztuki awangardo-
wej. Dziękuję przy okazji bohaterce mojej książki za 
jej bezkompromisowość, za jej piękny, odważny skok  
w przestrzeń, bez którego nie byłoby tej książki — mówiła 
Małgorzata Czyńska, odbierając nagrodę. Podzię-
kowania usłyszał również prezydent Piotr Kuczera  
i członkowie kapituły.  

Małgorzata Czyńska (40 l.) urodziła się w Krako-
wie, gdzie na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła 
historię sztuki. Od 16 lat mieszka w Warszawie. Jej mąż 
jest konserwatorem architektury, syn Michał ma 14 lat. 
Współpracuje z „Wysokimi obcasami”, jest kuratorką 
wystaw sztuki i designu. Na swoim koncie ma obecnie 
już cztery książki. Jej debiutem były „Najpiękniejsze. 
Kobiety z obrazów”, później wydała biografię Katarzy-
ny Kobro, a w tym roku „Kobiety Witkacego. Harem 
metafizyczny” i we wrześniu „Moje królestwo”, czyli 
zapis rozmowy z malarzem Edwardem Dwurnikiem. 

Prace nad nagrodzoną książką trwały ponad dwa 
lata. Gdy wydawnictwo Czarne zaproponowało 
jej napisanie biografii Kobro, bardzo się ucieszyła,  
bo w czasie studiów na Jagiellonce jej nazwisko usłyszała 
tylko raz. Laureatka Juliusza nigdy wcześniej nie była w 
Rybniku, a po długim spacerze, na który wybrała się w 
sobotnie przedpołudnie, stwierdziła, że spodobała jej się 
atmosfera Rybnika, jego architektura oraz „perełki archi-
tektury modernistycznej”. — Chętnie tu wrócę — dodała.

— Życiorys Katarzyny Kobro, jej poglądy na sztukę 
i sama twórczość to wypadkowa tego, co działo się  
w rosyjskiej awangardzie w latach 20. XX wieku, a nawet 
trochę wcześniej, w okresie rewolucji. Ona dorastała, 
dojrzewała w niezwykle burzliwych czasach, bardzo 
ożywczych dla sztuki. Awangardowa sztuka rosyjska 
był niesamowicie nowatorska. To tam dojrzewały 
najśmielsze koncepcje. To czym tam Kobro nasiąkła, 
starała się kontynuować przez całe życie, była przy 
tym bezkompromisowa i pryncypialna. Jej najbardziej 

„Juliusz”
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Daniel de Latour i dzieci z Jejkowic ze 
swoimi potworami 

Potworne spotkanie
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14 października, na dzień przed oficjalnym 
werdyktem, w magistracie spotkali się Małgo-
rzata Czyńska i Tomasz Wiśniewski, autorzy 
książek nominowanych do Górnośląskiej 
Nagrody Literackiej „Juliusz” i członkowie 
kapituły. 

Ci pierwsi opowiedzieli o swoich książkach, drudzy 
tłumaczyli dlaczego warto przyznawać nagrody lite-
rackie. — Chciałem napisać książkę lekką, dla kogoś 
kto jest już znudzony powagą literatury współczesnej. 
Książkę, która byłaby ożywczą błazenadą — mówił 
o „O pochodzeniu łajdaków” Tomasz Wiśniewski, 
pisarz ze Strzelna. Jego debiutancka książka to zbiór 
krótkich, absurdalnych opowiastek, której, jak mówi 
autor, najbliżej do francuskich surrealistów. — Piszę 
książki, które sama chciałabym przeczytać — wyja-
śniła z kolei Małgorzata Czyńska, wówczas jeszcze 
nominowana do nagrody za biografię „Kobro. Skok  
w przestrzeń”. W spotkaniu, które poprowadził kry-
tyk literacki Dariusz Nowacki, zabrakło (z powodów 
zdrowotnych) trzeciego z nominowanych – Darka 
Foksa, autora „Historii kina polskiego”. Jego kontro-
wersyjna książka stała się pretekstem do dyskusji na 
temat pisania „dla ludzi”. Przewodnicząca kapituły 
prof. Anna Kałuża zachęcała do większej otwartości 
na to, co nowe w literaturze i dopuszczenie do głosu, 
a przede wszystkim do świadomości, różnych literac-
kich projektów. Pozostali członkowie kapituły: filolog 
i tłumacz Arkadiusz Żychliński oraz filozof i socjolog 
Michał Warchala mówili o współczesnym rynku lite-
rackim, który jest na tyle bogaty i trudny dla przecięt-
nego czytelnika, że rolą nagród jest wskazanie książek 
wartych przeczytania, Alina Świeściak, redaktor 
naczelna kwartalnika kulturalnego „Opcje” prze-
konywała z kolei, że hybrydowy skład kapituły jest 
lepszy od złożonego wyłącznie z literaturoznawców, 
a Zbigniew Kadłubek, że brakowało mu nagrody 
związanej z Górnym Śląskiem. — Rybnik ma Juliusza 
Rogera – lekarza, przyrodnika, społecznika, tłumacza 
i etnografa – i chce zrobić z niego swoją wspólnotową 
ikonę. Juliusz Roger jest ciekawą postacią, która może 
spinać różne narracje i opowieści, również te śląskie  
i górnośląskie. Miasto rozpoczęło rewitalizację szpitala, 
którego budowę zainicjował Juliusz Roger, ale jest on 
postacią, która może się przyczynić do ożywienia rów-
nież innych przestrzeni w Rybniku — mówił. 

(S)

awangardowe prace, urzeczywistniające ideę rzeźby 
czasoprzestrzennej, rzeźby wchodzącej w przestrzeń i tę 
przestrzeń kształtującej, powstały na polskiej prowin-
cji. Liczy się więc myśl i idea, a nie miejsce zamiesz-
kania. Gdy studiowałam historię sztuki, o koncepcji 
Kobro nie uczono nas w ogóle. Czasem więc mam 

wrażenie, że jest ona bardziej znana na Zachodzie 
niż u nas — mówi Małgorzata Czyńska. W pisaniu 
biografii podoba jej się m.in. to, że pisząc kolejne 
książki, sama dużo się dowiaduje. — Tym, co pcha 
mnie do pisania biografii jest ciekawość — wyznaje.

Nagrodzona książka to tytuł na czasie. Na począt-
ku marca wejdzie na ekrany kin najnowszy i ostatni 
już film zmarłego w październiku Andrzeja Wajdy 
„Powidoki” (film, który jest polskim kandydatem 
do Oskara miał już swoją premierę i pokazano go 
na festiwalach w Toronto i w Gdyni). Opowiada on  
o kilku latach z życia malarza Władysława Strzemińskie-
go. Jego życiową partnerką i przez 27 lat żoną, a przede 
wszystkim bratnią artystyczną duszą była Katarzyna, a 
właściwie Katia Kobro (1898-1951), która w filmie rzeko-
mo się nie pojawia. Zanim więc wybierzemy się do kina 
na film Wajdy, warto wcześniej przeczytać tę książkę. 
Kobro jest postacią raczej mało znaną, niewiele jej rzeźb 
się zachowało, skromny jest wreszcie materiał źródłowy,  
do którego autorka była w stanie dotrzeć. Mimo 
tych oczywistych trudności powstała biografia bar-
dzo rzetelna. Poznamy dzięki niej nie tylko historię 
życia urodzonej w Moskwie artystki, która wycho-
wywała się w Moskwie i w Rydze, a potem w 1922 
roku wyjechała za mężem do Polski, by spędzić tu 
resztę swojego życia, ale również dowiemy się, jak 
rodziła się artystyczna awangarda w rewolucyjnej 
Rosji i jak długo trzeba było walczyć o uznanie  
i miejsce w państwowych galeriach powojennej Polski 
dla sztuki awangardowej. Prześledzimy wreszcie dzieje 
związku dwojga ludzi oddanych bez reszty sztuce. Jak 
mówi autorka „ich symbioza się wypaliła” i rozstali się 
w dramatycznych okolicznościach.

Z dwóch pozostałych nominowanych do „Juliu-
sza” autorów pojawił się tylko Tomasz Wiśniewski, 
autor książki „O pochodzeniu łajdaków”. Darek 
Foks, autor „Historii kina polskiego” (tytułu nie 
należy traktować dosłownie) złożony chorobą 
wylądował w szpitalu.

Tomasz Wiśniewski (29 l.) urodził się w Ha-
nowerze, ale później z rodzicami przeprowadził 
się do Strzelna niedaleko Bydgoszczy. — To stare 
XIII-wieczne miasteczko, które miało pecha i się 
nie rozwinęło — mówi. W Poznaniu studiował 
kulturoznawstwo, teraz mieszka w Warszawie. Inte-
resował się też filozofią, filologią klasyczną. Chciał 
być religioznawcą i zostać badaczem. Otworzył 
przewód doktorski, ale porzucił karierę naukową 
i został pisarzem. Pytany – dlaczego? Odpowiada:  
— To tajemnicze zjawiska wewnętrzne. Coś się go-
towało w głowie i trzeba było to stamtąd wyrzucić… 
Wydawca jego debiutanckiego zbioru opowiadań 
znalazł się właściwie sam. Czytał bloga, którego 
Wiśniewski kiedyś prowadził i chciał wydać książkę 
zanim jeszcze była gotowa. Niewielu debiutan-
tów ma takie szczęście. Jego pierwsza książka ma 
podtytuł „Powieść z metra” — Opowiadania są 
na tyle krótkie, że można je przeczytać między jedną  
a drugą stacją metra — tłumaczy. Zdradza też,  
że w tych kilkudziesięciu opowiadaniach są „za-
szyfrowane” cytaty z dzieł wielu jego ulubionych 
autorów. Jednym z takich cytatów są rzekomo tytu-
łowi „łajdacy”. „Wstrząsająco przystojny mężczyzna”  
to tytuł drugiej książki Wiśniewskiego, która ma się 
ukazać za blisko miesiąc. To również będzie zbiór mi-
niatur literackich. — Gospodarka oparta na trudzie — 
odpowiada pytany o źródła utrzymania. Czasem zarobi 
coś pisząc recenzje, ale jeździ też na saksy do Niemiec.

Nieobecny w Rybniku Darek Foks (50 l.) jest 
bez wątpienia autorem najbardziej kontrower-
syjnej książki spośród trzech nominowanych 
tytułów. Składa się ona z 11 prawie takich sa-
mych opowieści różniących się ledwie kilkoma 
frazami. To zdecydowanie książka dla czytelni-
ków lubiących literacką awangardę i pisarskie 
eksperymenty.

— Wygrała książka pokazująca obszary historii 
jeszcze nie do końca odkrytej. Spotkaliśmy autorkę 
biografii, która jest zafascynowana swoją boha-
terką i potrafi pięknie o niej pisać. Mam nadzieję, 
że dzięki tej nagrodzie poznają ją bliżej również 
rybniccy czytelnicy. Cieszę się, że miasto stało się 
mecenasem polskiej literatury. Promocja twórców 
ją tworzących powinna być też w części zadaniem 
Rybnika, który ma swoje tradycje literackie. Mamy 
z jednej strony Honorową Złotą Lampkę Górniczą, 
a z drugiej nową nagrodę literacką nawiązującą do 
postaci Juliusza Rogera, ale promującą to, co w 
literaturze nowe i świeże. Myślę, 
że dzięki tej nagrodzie Rybnik 
zagościł na literackiej mapie 
Polski — komentuje Piotr 
Kuczera, prezydent Rybnika.                              

(WaT)

za nieznaną biografię W urzędzie 
o literaturze

Na dzień przed oficjalnym werdyktem  
w magistracie spotkali się członkowie ka-
pituły i pisarze nominowani do nagrody 
literackiej – Małgorzata Czyńska (z lewej) 
i Tomasz Wiśniewski (z prawej)

Zwyciężczyni literackiego konkursu Małgorzata Czyńska odbiera 
nagrodę z rąk prezydenta Piotra Kuczery
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Obecność prezesa na scenie przypadkiem nie 
była, bo Towarzystwo obchodzi 20-lecie swojego 
powstania i koncert miał ten jubileusz uczcić. Była 
i druga okazja specjalna – 80. urodziny maestro 
Maksymiuka, ale i trzecia, o której na końcu. 
Powstanie Towarzystwa Muzycznego im. Braci 
Szafranków było odpowiedzią rybnickiego śro-
dowiska muzycznego na likwidację przez władze 
samorządowe w połowie lat 90. orkiestry filhar-
monicznej, która kontynuowała bogatą tradycję 
Filharmonii ROW, stworzonej w 1960 r. przez 
Antoniego Szafranka. Głównym celem grupy 
zapaleńców była reaktywacja orkiestry, a kiedy to 
się udało i Filharmonia Rybnicka zadebiutowała  
w listopadzie 1999 r., Towarzystwo podjęło się or-
ganizacji kolejnych koncertów. Wkrótce poszerzy-
ło swoje działania i dziś jest ważnym animatorem 
kultury muzycznej w Rybniku i regionie, konty-
nuując m.in. organizację Dni Cecyliańskich oraz 
inicjując festiwal muzyczny, któremu patronuje 
wielki kompozytor rodem z Czernicy. Muzyczne 
święto nazwano „U źródeł sławy”, a kolejne kon-
certy mają miejsce tam, gdzie Henryk M. Górecki 
się urodził, wzrastał i zdał maturę oraz rozpoczął 
muzyczną edukację czyli w Czernicy, Rydułtowach 
i Rybniku. W kościele pod wezw. NMP Królowej 
Polski w Czernicy miał miejsce koncert pod nazwą 

Tam, gdzie mój dom rodzinny, 
a wystąpił chór Bel Canto z Gaszowic pod dyrekcją 
Janusza Budaka oraz soliści – Stanisław Dzie-
wior, trębacz Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia i profesor Akademii Muzycznej  
w Katowicach oraz organista Witold Zaborny, 
prof. Katedry organów i muzyki kościelnej kato-
wickiej AM. W repertuarze były m.in. pieśni Gó-
reckiego wykonane przez chór, jednak szczególnie 
pięknie brzmiały oryginalne duety na organy  
i trąbkę. Obok utworów klasycznych zaśpiewanych 
przez chór, na zakończenie piękną arię z musicalu 
„Nędznicy” zaśpiewali soliści: Justyna Palarz oraz 
Mateusz Piecowski znany z „Bitwy na głosy”. 

Dzięki szerokiej formule festiwalu jest  
w nim miejsce również na inne niż muzyka poważ-
na gatunki. Drugi koncert festiwalowy

 Na jazzową nutę 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej wypełnił projekt 
Wiesława Pieregorólki (tegorocznego laureata Ho-
norowej Złotej Lampki Górniczej, więcej na str. 30) 
Saxi Clari, jazzowa improwizacja na saksofon i or-
kiestrę symfoniczną oparta na tematach utworów 
mistrza Góreckiego w wykonaniu znakomitego 
saksofonisty Henryka Miśkiewicza i Filharmonii 
Rybnickiej  pod dyrekcją autora projektu. Współ-
czesna muzyka poważna i jazzowe brzmienie 
dały w sumie nową, oryginalną muzyczną jakość.  
W drugiej części koncertu Quintet Henryka Miś-
kiewicza z wokalistką Dorotą Miśkiewicz oraz 
FR zaprezentowali południowoamerykańskie 
rytmy w projekcie „Pocztówki z Rio” w jazzowo-
symfonicznej aranżacji Wiesława Pieregorólki, 
udowodniając, że taki melanż jest możliwy  
i interesujący. Kolejny koncert w Rydułtowskim 
Centrum Kultury

Pośród węglowych Alp 
należał do Kwartetu Śląskiego. Znakomici wiolini-
ści (Szymon Krzeszowiec – I skrzypce, Arkadiusz 
Kubica – II skrzypce, Łukasz Syrnicki – altówka, 
Piotr Janosik – wiolonczela) wykonali Pieśni 
kurpiowskie Góreckiego oraz VIII Kwartet op. 
110 Dymitra Szostakiewicza. Koncert

Z rybnickiego rynku 
miał miejsce w Muzeum, a publiczność wysłuchała 
m.in. słynnych operowych duetów miłosnych  
w wykonaniu Iwony Sochy (sopran) i Adama 
Sobierajskiego (tenor) z akompaniamentem Olgi 
Tsymbalyuk (fortepian). 

U źródeł sławy mistrza
20 lat Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków

Koncertem w wykonaniu Filharmonii 
Rybnickiej pod dyrekcją Jerzego 
Maksymiuka zakończyła się czwarta 
e d y c j a  Fe s t i w a l u  M u z y c z n e g o 
im. Henryka Mikołaja Góreckiego  
„U źródeł sławy”. Przy fortepianie 
zasiadł Norbert Prudel, pianista i lekarz, 
ale również przewodniczący Towarzystwa 
Muzycznego im. Braci Szafranków, które 
festiwal zorganizowało. 

Prezydent Piotr Kuczera składa gratulacje Je-
rzemu Maksymiukowi oraz, na ręce prezesa 
Norberta Prudla, Towarzystwu Muzycznemu 
im. Braci Szafranków

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik wręcza odznaczenie znakomitej pianistce Lidii Grychtołównej; w środku 
starosta rybnicki Damian Mrowiec
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Dla młodych słuchaczy, którzy zasiedli w ko-
ścielnych ławach Elżbieta Włosek-Żurawiecka 
dobrała organowy repertuar tak, by z jednej stro-
ny był on, oględnie rzecz ujmując, lekkostrawny, 
a z drugiej, by, oby choć w niewielkiej części, 
początkujący melomanii mogli usłyszeć pełną 
gamę możliwości największego z instrumentów. 
Usłyszeli więc kompozycje sakralne m.in. utwór 
„Bądźże pozdrowiona Hostio żywa”, ale też orga-
nową improwizację na temat „Wyszły w pole kurki 
trzy” w wykonaniu Macieja Somerli, absolwenta 
klasy organów sprzed trzech lat, który teraz we 
Wrocławiu studiuje na dwóch akademiach me-
dycznej i muzycznej. 

Już po koncercie uczniów zaproszono na chór 
i mogli oni z bliska obejrzeć organistowski pulpit, 
grającego na nim organistę oraz z bliska posłu-
chać wydobywających się z piszczałek dźwięków.

W czasie koncertu za organowym pulpitem za-
siadł też uczeń VI klasy szkoły muzycznej Marcin 
Knura, który w maju zwyciężył w konkursie zorga-
nizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej 
dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, zdoby-
wając Grand Prix. Paweł Przybyła jest studentem 
trzeciego roku Akademii Muzycznej w Krakowie, 
a Arkadiusz Pawliczek z Połomii, który jest tam 
już na ostatnim, magisterskim roku, wrócił wła-
śnie z rocznego stażu w Lubece, gdzie w ramach 
unijnego programu edukacyjnego „Erazmus,” 
praktykował w tamtejszej szkole muzycznej. 

Klasy organów działają w Rybniku tylko w 
szkole muzycznej II stopnia. Nauka trwa w niej 
6 lat. Co roku przyjmuje się do nich góra kilka 
osób, głównym wymogiem jest niezbędne w 

tym przypadku przygotowanie pianistyczne, ale 
trafiają tu nie tylko uczniowie, którzy w szkole I 
stopnia uczyli się gry na fortepianie, często są to 
również akordeoniści.

Nie ulega wątpliwości, że organy to najbardziej 
stacjonarny instrument, a to mocno ogranicza 
możliwości koncertowania. Dlatego organiści 
najczęściej zarabiają na życie udzielając lekcji gry 
na organach i fortepianie oraz grając w kościo-
łach. W tym ostatnim przypadku tylko nieliczni 
otrzymują etatowy angaż z ubezpieczeniem. Co 
prawda w ubiegłym roku Kuria Katowicka wydała 
instrukcję zalecającą proboszczom parafii zatrud-
nianie organistów na etat, ale w praktyce na razie 
niewiele się zmieniło; w każdym razie w Rybniku 
o organiście pracującym w parafii choćby na pół 
etatu jeszcze nikt nie słyszał. 

Finałowy koncert XXXI Dni Muzyki Orga-
nowej w Teatrze Ziemi Rybnickiej z udziałem 
akordeonisty Marcina Wyrostka i towarzyszącego 
mu zespołu Tango Corazon wypadł znakomicie, 
zwłaszcza, że repertuar był mocno zróżnicowany. 

Wacław Troszka   

Organiści i akordeonista
27 września zakończyły się XXXI Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Przed 

południem w Starym Kościele dla uczniowskiej publiczności zagrali absolwenci  
i uczniowie klasy organów, którą w Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia w Rybniku 
prowadzą Elżbieta Włosek-Żurawiecka i Stanisław Pielczyk. Po południu na finał w 
Teatrze Ziemi Rybnickiej wystąpił Marcin Wyrostek, wirtuoz akordeonu, który tak jak 
organy, należy do instrumentów dętych.

Gwiazda estradowego finału tegorocznych Dni Muzyki Organowej 
i Kameralnej Marcin Wyrostek

Koncert finałowy

Maksymalnie… Górecki
podsumował 20-lecie działalności Towarzystwa 
Muzycznego im. Braci Szafranków. Nie mogło być 
bardziej symbolicznego podkreślenia rocznicy niż 
jego przewodniczący Norbert Prudel za klawiaturą 
fortepianu wykonujący Koncert na fortepian i or-
kiestrę smyczkową op. 40. Henryka M. Góreckiego 
z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej pod 
dyrekcją Jerzego Maksymiuka, obchodzącego 
w tym roku okrągłą, 80. rocznicę urodzin. Jak 
powiedziała prowadząca koncert dziennikarka 
TVP Katowice Violetta Rotter-Kozera, dzieło to 
od początku uważane było za hit muzyki współcze-
snej. Norbert Prudel, który, nim został lekarzem, 
ukończył Akademię Muzyczną z zadatkami na 
świetnego pianistę, poradził sobie z niełatwym,  
o szybkim tempie utworem znakomicie, zbie-
rając zasłużone gratulacje. Wcześniej hi-
storia towarzystwa zaprezentowana została  
w krótkim filmie autorstwa Janusza Rzy-
manka, zaś orkiestra wykonała Dedykacje na 
orkiestrę smyczkową, utwór prowadzącego 
orkiestrę maestro Maksymiuka z 2013 r.,  
stworzony z myślą o Góreckim. Na zakończenie 
zabrzmiała II Symfonia D-dur Beethovena, bę-
dąc ukoronowaniem całego festiwalu i wieczoru, 
który był również okazją do złożenia gratulacji 
zarówno Towarzystwu, jak i maestro Maksymiu-
kowi. Violetta Rotter-Kozera przeprowadziła  
z nim krótka rozmowę, która dowiodła, że artysta 
jest nie tylko świetnym dyrygentem, ale równie 
dobrym gawędziarzem. — Muzyczny świat Rybni-
ka jest z nich — mówił prezydent Piotr Kuczera 
o braciach Szafrankach patronujących Towarzy-
stwu. — Dziękuję, że podjęliście się kontynuacji tej 
pięknej tradycji. Gratulacje obojgu jubilatom zło-
żył też starosta rybnicki Damian Mrowiec, przy-
taczając za Victorem Hugo zdanie, że muzyka to 
nutki, które myślą. — Życzę, by takich w waszym 
życiu było jak najwięcej — mówił. Wiele miłych 
słów prezes Prudel i rybnicka orkiestra usłyszeli 
od rektora Akademii Muzycznej w Katowicach 
prof. Władysława Szymańskiego, który zapowie-
dział bardziej ścisłą współpracę z FR. Wśród gości 
wieczoru, obok parlamentarzystów, samorzą-
dowców, przedstawicieli środowisk muzycznego  
i medycznego, byli m.in. Jadwiga Górecka, wdo-
wa po kompozytorze, Jacek Glenc, prorektor 
AM w Katowicach i kompozytor wywodzący się  
z Rybnika, a przede wszystkim rybniczanka Li-
dia Grychtołówna, wielka polska pianistka, która  
z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Śląskiego Grzegorza Wolnika, też rybniczanina, 
odebrała złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego. — Tak Śląsk pani dziękuje 
— powiedział przewodniczący. I tak dziękujemy jej 
wszyscy. Oficjalnego zakończenia IV edycji Festiwalu 
Muzycznego im. Henryka M. Góreckiego dokonała 
jego dyrektor Jolanta Sobczak-Smołka, zapowiadając 
kolejne muzyczne spotkanie w przyszłym roku, które-
go bohaterem, obok patrona, będzie Maurice Ravel.

Wiesława Różańska

Uczestnicy koncertu w Starym Kościele, od lewej, na pierwszym pla-
nie: Elżbieta Włosek-Żurawiecka, Mariusz Wycisk, Katarzyna Macie-
jewska i Agata Serafin; na drugim: Stanisław Pielczyk, Marcin Knura, 
Szymon Jarzyna, Maciej Somerla i Paweł Przybyła 
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Kulturalnym skrótem
w Trwają przygotowania do X Międzynarodowego Silesia Gospel 

Festivalu im. Norberta Blachy, który odbędzie się w grudniu  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tradycyjnie już imprezie towarzy-
szyć będą warsztaty dla dzieci oraz młodzieży i dorosłych, 
które poprowadzą śląscy muzycy gospel. Zgłoszenia nadesłane 
do 10 listopada objęte są promocją. Warsztaty „Gospel kids” 
(dla dzieci od 6 do 13 lat): do 10 listopada w cenie – 30 zł 
od osoby, od 10 listopada – 40 zł. Młodzież i dorośli (od 
14 lat): do 10 listopada – 50 zł od osoby, od 10 listopada 
– 70 zł. Zwieńczeniem warsztatów będzie koncert finałowy 
(11.12) w TZR, w którym tradycyjnie już oprócz zaproszonych 
gości, wystąpią też wszyscy warsztatowicze. Szczegóły na:  
www.silesiagospelfestival.pl

w Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Rybnik – tobie 
znany, innym nieznany” zorganizowany w ramach Światowe-
go Dnia Turystyki. Jego celem było pokazanie subiektywnego 
obrazu miasta – jego uczestnicy mieli przedstawić niekoniecz-
nie powszechnie znane, ale atrakcyjne miejsca w Rybniku. 
Najlepiej z tym zadaniem poradzili sobie Daria Urbańczyk 
i Łukasz Kohut, którzy ex aequo zajęli pierwsze miejsce.  
Do konkursu zgłoszono 27 prac. 

w Znamy też laureatów tegorocznej edycji konkursu fotografii 
industrialnej Foto-Pein, jaki od dekady organizowany jest 
w Domu Kultury w Chwałowicach przez Izabelę Nietrzpiel. 
Tradycyjnie już jurorzy (dr Jiri Siostrzonek, Zbigniew Podsiadło, 
Kamila Paradowska, Dariusz Walerjański i Izabela Nietrzpiel) 

wybrali zwycięzców w trzech konkursowych kategoriach. 
Janusz Wojcieszak z Mysłowic zdobył I miejsce w kategorii 
architektura za cykl zdjęć „Old station buildings” poświęco-
nych opuszczonym budynkom dworcowym. Wojcieszak był 
już laureatem w tej festiwalowej kategorii w 2013 r. W pozo-
stałych kategoriach pierwsze nagrody otrzymali krakowianin 
Łukasz Makoś (kategoria industrii) i Teresa Solarz z Sosnowca 
(future). Tegoroczny Foto-Pein trwał od 7-9 października,  
a w jego trakcie miłośnicy fotografii mieli okazję fotografować 
obiekty Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, wziąć udział w warszta-
tach fotograficznych i industrialnym plenerze fotograficznym 
w Gliwicach. 

w — W przyszłym roku zmienimy formułę Boguszowickich Dni 
Młodych — zapowiada Izabela Karwot, dyrektorka Domu 
Kultury w Boguszowicach, gdzie 14 października rozpoczęła 
się 15. edycja tej interdyscyplinarnej imprezy, pomyślanej jako 
połączenie muzyki, filmu i fotografii. Największym zaintere-
sowaniem cieszył się zorganizowany po raz drugi konkurs 
fotograficzny „Koncert”, na który 137 autorów, również z 
Czech i Irlandii, nadesłało 553 prace związane z muzycznymi 
występami i imprezami. Jurorzy: Krzysztof Łapka, Jarosław 
Lasota i Gabriela Becla przyznali pierwsze miejsce rybniczani-
nowi Arkadiuszowi Klimczakowi za zestaw trzech fotografii 
pt. „Bębniarze”. — W wernisażu wzięli udział autorzy zdjęć  
z Brzegu, Wodzisławia Śl., Dąbrowy Górniczej, a nawet z 
Gdańska i Czech. Podobnie, jak ubiegłoroczna wystawa, rów-
nież ta zostanie pokazana poza Boguszowicami — zapowiada 
Robert Pior, organizator imprezy. Niestety, dwa pozostałe dni 

BDM nie cieszyły się już takim zainteresowaniem, a koncert 
hip-hopowca Metrowego i zespołu Vavamuffin przełożono 
na przyszły rok. Trzeci dzień poświęcony został filmowi,  
a publiczność obejrzała nagrodzone podczas kilku offowych 
festiwali obrazy, m.in. „Wyścig” Stanisława Cuske, „Utopie” 
Daniela Zagórskiego i „Dzień babci” Miłosza Sakowskiego.

w Ponad 4-godzinny spektakl operowy (plus przerwy!) na kino-
wym ekranie to dla publiczności prawdziwe wyzwanie, tym 
większe, że „Tristan i Izolda” Richarda Wagnara do łatwych 
nie należą. Sprostali mu rybniccy melomani, którzy dzielnie 
uczestniczyli w otwarciu operowego sezonu on-line w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Trudno jednak było pominąć przedstawienie 
przygotowane na zaproszenie MET na rozpoczęcie sezonu 
przez naszego twórcę Mariusza Trelińskiego w duecie  
z jego niezawodnym scenografem Borisem Kudlicką. Twórcy 
przenieśli miłosną tragedię ze Średniowiecza do współcze-
snego, industrialnego wnętrza statku oraz portu, dowodząc, 
że ludzkie uczucia i emocje, również te wyśpiewane przez 
świetnych wykonawców (Dunka Nina Stemme i Australijczyk 
Stuart Skelton) są takie same od stuleci.   

w Joyce Moreno, urodzona w Rio de Janeiro wokalistka, kompo-
zytorka, aranżerka i multiinstrumentalistka wystąpiła ze swoim 
zespołem 1 października na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej. 
Znakomity koncert, który przeniósł publiczność do gorącej, 
tętniącej dźwiękami bossa novy Brazylii, zainaugurował 
odbywający się w kilku miastach na Śląsku katowicki Festiwal 
Muzyki Improwizowanej jaZZ i okolice.                       (S), (r)
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Muzyczne zaduszki
III Rybnickie Zaduszki Muzyczne z udziałem ryb-

nickich, i nie tylko, zespołów muzycznych. Zespoły 
rockowe zagrają w hołdzie muzykom, którzy odeszli już do 
największej orkiestry świata. Wystąpią m.in. Blend, Blueset, 
Kaduceus, Supersonic oraz tancerze Studia Tańca Vivero.  

4 listopada, piątek – g. 18

Przepraszam, co Pan tu robi?
Zabawna komedia pełna absurdalnych dia-

logów, błyskotl iwych ripost i  sytuacj i ,  któ-
re rozbawią, zaskoczą, a czasem oburzą. Pery-
petie postaci, w które wcielają się aktorzy znani  
z telewizyjnego ekranu. 

9 listopada, środa – g. 19

Stare Dobre Małżeństwo
Koncert kultowej grupy, która od lat uprawia poezję 

śpiewaną i przemierza koncertowe szlaki. Kolejna okazja 
do muzycznego spotkania z zespołem, który w październi-
ku wydał dwupłytowy album zatytułowany „Memorabilia”. 
Wierni fani z pewnością nie będą rozczarowani. 

10 listopada, czwartek – g. 19

Tommy Emmanuel
Występ jednego z najlepszych gitarzystów akustycz-

nych na świecie. Tommy Emmanuel to genialny wirtuoz 
gitary i oddany muzyce samouk rodem z Australii. Używa 
gitary by zagrać linie basu, melodie, akordy i dźwięki 
perkusyjne, co sprawia wrażenie obecności na scenie 
kompletnego zespołu, podczas gdy tak naprawdę gra 
jedna osoba. Jego repertuar to mieszanka, której źródłem 
jest country, jazz, blues, pop, a nawet flamenco, muzyka 
klasyczna i folklor rdzennych Aborygenów. Dwukrotnie 
nominowanemu do nagrody Grammy gitarzyście towarzy-
szyć będzie Ian Cooper, jeden z najlepszych skrzypków na 
świecie. Dzięki wybitnemu talentowi muzycznemu, sporej 
dawce humoru i wyjątkowej energii Tommy Emmanuel 
sprawia, że każdy jego występ jest wyjątkowym przeżyciem 
dla publiczności. Tego nie można przegapić! 

13 listopada, niedziela – g. 19

Strauss Gala
Koncert z udziałem solistów, baletu oraz Straussow-

skiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją charyzma-
tycznego wiedeńskiego dyrygenta Hansa Petera Man-
sera. Znakomicie wyreżyserowany spektakl w kostiumach  
z nostalgicznej epoki Franciszka Józefa. Muzyczna podróż 
do krainy walca, z najsłynniejszymi kompozycjami rodziny 
Straussów. W programie zabawne polki, wyjątkowe walce 
oraz fragmenty operetek. Ten muzyczny spektakl prezento-
wany był w salach koncertowych wielu europejskich miast. 

16 listopada, środa – g. 19   

Dwie połówki pomarańczy
„Dwie połówki pomarańczy” to kolejny spektakl ko-

mediowy na scenie TZR. Tym razem rzecz dotyczy miłości, 
a właściwie przepisu na to, co zrobić, by przekonać się  
o uczuciu swej drugiej połówki. Aktorzy przekonują, że dla 
miłości można zrobić wszystko… 

27 listopada, niedziela – g. 16                                 (D)

Program:
• 20 listopada, niedziela – g. 18
Richard Bona & Mande-
kan Cubano

Koncert kameruńskiego mul-
tiinstrumentalisty, gitarzysty ba-
sowego i wokalisty, byłego człon-
ka amerykańskiego zespołu Pat 
Metheny Group. Jego najnowszy 
album „Heritage” jest kompilacją 
sztuki inspirowanej bogatym 
folklorem i tradycyjną muzyką 
Afryki Zachodniej. „Afrykańskiemu 
Stingowi” towarzyszyć będzie 
zespół Mandekan Cubano, który 
wprowadzi roztańczone rytmy 
tradycji kubańskiej. Ten występ 
to zapowiedź wieczoru pełnego 
gorących afro-kubańskich wibracji 
i dźwięków.

• 24 listopada, czwartek – g. 18 
Musical „W cieniu tęczy”

Premiera musicalu w wykonaniu 
rybnickich muzyków i wokali-
stów oraz tancerzy działającego  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej Studia 
Tańca Vivero.  

• 25 listopada, piątek – g. 18  
Adam Oleś i projekt „Hur-
du_Hurdu” czyli godka 
śląsko w jazzie i nie tylko

Inspirowany śląskością, mu-
zyczny projekt Adama Olesia, 
romansującego z jazzem wiolon-
czelisty. Artysta sięgnął do korzeni 
śląskiego folku i wykorzystał jego 

wybrane motywy, by stworzyć 
intrygujący projekt, będący mie-
szanką gwary ze śląskich pieśni 
oraz współczesnej aranżacji, in-
spirowanej jazzem, elektroni-
ką i akustycznymi brzmieniami.  
W części utworów jego muzykom 
towarzyszyć będzie regionalny ze-
spół „Radostowianki”, kierowany 
przez Jadwigę Masny, pasjonatkę 
śląskości.

Krzysztof Popek Fresh Air 
Project

Kolejny projekt muzyczny 
Krzysztofa Popka, rybniczanina  
i wybitnego flecisty jazzowego, 
z którym w TZR wystąpią gwiaz-
dy amerykańskiej sceny jazzo-
wej: m.in. pianista Kirk Lightsey. 
Muzycy zaprezentują jednolity 
klimatycznie program, w którym 
elementy etniczne mieszają się 
m.in. z nowoczesnym stylem bop, 
czy pulsującym rytmem muzyki 
groove. 

• 26 listopada, sobota – g. 17
LNSD Quartet

Powstałą przed dwoma laty 
grupę tworzą młodzi muzycy, 
laureaci wielu konkursów, którzy 
na co dzień współpracują z wy-
bitnymi artystami polskiej sceny 
jazzowej. Kwartet wykonuje 
autorską, nowoczesną muzykę 
jazzową z rzadko zestawianym 
dzisiaj instrumentarium: sakso-
fonem tenorowym (Szymon Łu-
komski), gitarą (Gabriel Niedzie-
la), organami Hammonda (Jan 
Smoczyński) i perkusją (Paweł 
Dobrowolski). 

Agnieszka Wilczyńska  
z zespołem

Od kilku lat uznawana za 
jedną z najlepszych wokalistek 
jazzowych w Polsce. W Rybniku 
przedstawi utwory z nagrodzonej 
w tym roku Fryderykiem płyty 
„Tutaj mieszkam”, na której 
znalazły się premierowe piosenki  
z tekstami Wojciecha Młynar-
skiego do muzyki znakomitych 
kompozytorów: Włodzimierza 
Nahornego, Andrzeja Jagodziń-
skiego, Jerzego Dudusia Matusz-
kiewicza i Włodzimierza Korcza. 

Po koncercie, około g. 21, 
w sali kameralnej tradycyjne 
jam session. 

Program:
• 4 listopada, piątek – g. 19.15, 
kościół św. Józefa Robotnika na 
Smolnej
Festiwal zainauguruje koncert „Pieśń 
ziemi korony czeskiej” przygotowa-
ny z okazji 700. rocznicy urodzin 
Karola IV Luksemburskiego, zwane-

go „Ojcem ojczyzn”. Wystąpią: chór 
uniwersytetu w czeskich Pardubi-
cach pod dyrekcją Tomasa Żidka oraz 
chór Medici Cantantes Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu pod 
dyrekcją Magdaleny Lipskiej.  

• 5 listopada, sobota – początek 
g. 10, Teatr Ziemi Rybnickiej
Przesłuchania konkursowe do któ-
rych zakwalifikowało się dziesięć 
chórów: Piu Mosso z Wrocławia, 
Canticum Canticorum z Krakowa, 
The Feel Harmonic z Katowic, Za-

brzański Chór Młodzieżowy Reso-
nans Con Tutti, Con Fuoco z Sza-
motuł, chóry z Czech: Canticorum 
(Havirzov), Vysokoškolsky umělecký 
soubor VUS (Pardubice), Basove G 
(Valašské Meziříčí), a także słowacki 
Cambiar La Música (Hlavna) i bia-
łoruski Salutaris (Mińsk). O g. 17 
ogłoszenie wyników. 

• 5 listopada, sobota – g. 19, 
bazylika św. Antoniego
Koncert laureatów i wręczenie 
nagród.

Kolejna edycja cieszącego się dużym uznaniem chórzystów 
międzynarodowego festiwalu, czyli Rybnickiej Jesieni Chóralnej im. H. M. 
Góreckiego, w którym udział biorą amatorskie chóry z Polski i zagranicy. 

31. edycja festiwalu jazzowego, który od lat przyciąga na rybnicką 
scenę znakomitych muzyków i wokalistów tego nurtu muzycznego. 
W tym roku zaproszenie do udziału w imprezie przyjęli m.in. 
afrykański multiinstrumentalista Richard Bona oraz Krzysztof Popek, 
pochodzący z Rybnika czołowy polski flecista jazzowy, który do 
współpracy zaprosił wybitnych amerykańskich muzyków jazzowych. 
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K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y

KREATYWNIE Z RODZICAMI. 29 września, w bibliotece głównej przy ul. Szafran-
ka odbył się wernisaż wystawy prac wykonanych podczas rodzinnych zajęć zorga-
nizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży 
„Uskrzydleni”. Działające od lipca ubiegłego roku stowarzyszenie obejmuje opieką 
trzy placówki wsparcia dziennego w Niedobczycach, Chwałowicach i Paruszowcu-
Piaskach. W ramach finansowanego ze środków miasta projektu „Rodzina na plus” 
zorganizowało tam trwający trzy miesiące cykl spotkań, podczas których dzieci, 
wspólnie z rodzicami, przygotowały przeszło sto, wykonanych różnymi technikami 
prac plastycznych. — Chodziło o pogłębienie relacji między rodzicami a dziećmi. 
Chcieliśmy, by był to ich wspólny, spędzony aktywnie i kreatywnie czas — mówi 
Anna Literacka. — Ozdabiałyśmy lampiony i świeczki, ale przede wszystkim byłyśmy 
razem. Wspólnie z dziećmi wróciłam na chwilę do własnego dzieciństwa — cieszy 
się pani Wioleta. Na wystawie zgromadzono oryginalne kubki, świeczniki, wazony, 
t-shirty, rysunki oraz zdjęcia powstałe w trakcie realizacji projektu. Wszystkie te 
prace można było oglądać do początku października. 

ILE BLUESA W BLUESIE? — Muzyki na dobrym poziomie było dużo, ale niestety, trochę mniej 
było bluesa. Naszym zdaniem tylko dwie ekipy miały w sobie najwięcej tzw. bluesowego pier-
wiastka — mówił juror Andrzej Matysik, który wspólnie z Andrzejem Trefonem i Tomaszem Palą 
ocenił uczestników Międzynarodowego Rybnik Blues Festivalu, który odbył się w Domu Kultury  
w Chwałowicach (13-15 października). Dwie wyróżnione ekipy, o których mowa, to rybnicki zespół 
Znaki Czasu oraz Pola Chobot i Adam Baran, charyzmatyczny duet wokalno-gitarowy. — Cieszymy 
się, że mogliśmy zdobyć drugie miejsce właśnie na rybnickim festiwalu, bo przecież jesteśmy stąd 
— mówiła Marta Oleś, wokalistka Znaków Czasu. Zespół gra w tym składzie dopiero od marca,  
a ćwiczą w Klubie Energetyka Fundacji EDF Polska. Związani z Wrocławiem Pola i Adam wyjechali 
z Chwałowic z pierwszą nagrodą i 2,5 tys. zł, które, jak zapowiedzieli zainwestują w muzykę. 
Rybnik Blues Festival odbywa się w mieście od 2005 roku, od trzech lat towarzyszy mu konkurs, 
a po raz pierwszy w tym roku muzycy zamienili scenę w Kampusie na DK w Chwałowicach.  
To właśnie tam pierwszego festiwalowego dnia odbył się m.in. Rybnik Blues Day, czyli występy 
lokalnych zespołów, drugiego – przesłuchania konkursowe i jam session, a trzeciego – koncert 
laureatów i gwiazd – czeskiego zespołu Bandaband i Amerykanina Earla Thomasa. 

PATCHWORK Z LIŚCI. Po trzech plenerowych edycjach warsztaty artystyczne „Przy 
kawie” wróciły do Teatru Ziemi Rybnickiej, gdzie 15 października Barbara Budka popro-
wadziła zajęcia dla dziesięciu pań, pod nazwą „Jesienny patchwork”. Materiałem nie 
były jednak tkaniny, ale zasuszone liście, patyki lub gałązki. — Uczestniczki stworzyły 
obrazy przyrodnicze wykonane na zasadzie patchworku, czyli zestawienia z sobą różnych,  
w tym przypadku naturalnych faktur, kolorów i tekstur. Powstały zróżnicowane kompozy-
cje – portrety i pejzaże, ale też mandale — podsumowuje. Barbara Budka przygotowuje 
już kolejne zajęcia dla osób, które co miesiąc pod jej okiem, z chęcią rozwijają swoje 
manualne zdolności. — Bardzo lubię te warsztaty i gorąco polecam je innym — mówi 
pani Lucyna, autorka dwóch oryginalnych jesiennych obrazów. 19 listopada w TZR będzie 
można zrobić klimatyczne lampiony ze zwykłych metalowych puszek, ale też drobne 
przedmioty użytkowe ozdobione tzw. techniką transferu, a grudniowe warsztaty będą 
miały już typowo świąteczny charakter. — Wykonamy wianki i stroiki na bazie koła, 
również z wykorzystaniem naturalnych materiałów — zapowiada instruktorka. Zapisy 
na listopadowe zajęcia pt. „Puszka w roli głównej” do 14 listopada (te. 32 42 23 246).

FESTIWAL DLA JULIUSZA. 15 października, w Industrialnym Centrum Kultury w Niewiado-
miu zorganizowano po raz piąty Środowiskowy Festiwal Pieśni im. Juliusza Rogera. Impreza 
miała upamiętnić postać dr Rogera, mającego pasję, za którą wdzięczni mu są przedstawiciele 
amatorskiego ruchu śpiewaczego. Zafascynowany przyśpiewkami, które słyszał w domach 
swoich pacjentów, Juliusz Roger zebrał i opracował ponad 540 starych, górnośląskich pieśni, 
które w 1863 r. wydał w zbiorze „Pieśni ludu polskiego na Górnym Śląsku”. Materiały kom-
pletował m.in. w Rudach Wielkich, skąd pochodzi jeden z uczestników festiwalu, chór, który 
jako jedyny w Polsce nosi jego imię. Festiwal w 2007 r. zainicjowała prof. Krystyna Lubos, która 
obecnie prowadzi właśnie rudzkich chórzystów. Przed laty dyrygowała chórem Seraf z Rybnika, 
organizatora tego muzycznego spotkania. W tegorocznej odsłonie festiwalu wystąpiły także 
inne rybnickie chóry: Słowiczek i Regina Apostolorum oraz Cecylia z Rydułtów. — Prezento-
waliśmy po jednej pieśni maryjnej i ludowej oraz dwa utwory ze zbioru Rogera — wyjaśnia 
Ryszard Mazurek, prezes Stowarzyszenia Śpiewaczego Chóru Seraf. Imprezę zakończyło 
wspólne wykonanie przez śpiewaków z Rud i chóru Seraf walczyka „Rudy, kochane Rudy” 
traktującego o miejscu, w którym żył i zginął Juliusz Roger.  
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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 listopad

Uniwersytet III Wieku
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90 DKK w listopadzie

7 listopada, g. 19
ZAGUBIENI
Prod. Czechy, 

2015, dramat/ko-
media, 120 min., 
scen.i reż.: Petr 
Zelenka, obsada: 
Alena Doláková, 
Marcial Di Fonzo 
Bo, Jana Plodková

Pavel, dzienni-
karz przechodzący kryzys wieku średniego, pod 
wpływem impulsu wykrada papugę premiera 
Francji Daladiera, by wkrótce znaleźć się w sercu 
wielkiego politycznego skandalu. W 1938 roku 
doszło do spotkania Édouarda Daladiera, Nevilla 
Chamberlaina, Adolfa Hitlera i Benito Mus-
soliniego, na którym zadecydowano o losach 
Czechosłowacji – bez udziału Czechów. Papuga 
nadal żyje i ma się dobrze. Do tego nie tylko do-
skonale zapamiętała kompromitujące rozmowy 
właściciela, ale również potrafi je powtórzyć. 

14 listopada, g. 19
WOŁYŃ
Prod.: Polska, 

2016, historyczny/
wojenny, 150 min., 
scen. i reż.: Wojtek 
Smarzowski, obsa-
da: Arkadiusz Jaku-
bik, Jacek Braciak, 
Iza Kuna, Michalina 
Łabacz.

Akcja filmu rozpoczyna się wiosną 1939 roku 
w małej wiosce zamieszkałej przez Ukraińców, 
Polaków i Żydów. Zosia Głowacka ma 17 lat  
jest zakochana w swoim rówieśniku, Ukraińcu 
Petrze. Ojciec postanawia jednak wydać ją za 
polskiego gospodarza Macieja Skibę, wdowca 
z dwójką dzieci. Wkrótce wybucha wojna  
i dotychczasowe życie wioski odmienia najpierw 
okupacja sowiecka, a później niemiecki atak na 
ZSRR. Pośród morza nienawiści Zosia próbuje 
ocalić siebie i swoje dzieci. 

21 listopada, g. 19
SŁUŻĄCA
Prod. Korea Płd., 

2016, thriller/dra-
mat/romans, 144 
min., scen. i reż.: 
Park Chan-wook, 
obsada: Kim Min-
hee, Ha Jung-woo, 
Jo Jin-woong

Oszust z nizin 
społecznych postanawia podstępem rozkochać 
w sobie piękną Japonkę – dziedziczkę wielkiej 
fortuny – aby przejąć jej majątek. W tym celu 
umieszcza w jej najbliższym otoczeniu tytułową 
służącą – posłuszną sobie naciągaczkę, która ma 
zaskarbić względy milionerki i stać się jej zaufaną 
powiernicą. A że Sook-hi została wychowana na 
ulicy przez handlarza ludźmi i sztukę manipulacji 
opanowała do perfekcji, plan wydaje się idealny. 
Jednak pokrzyżuje go nagły rozkwit uczucia 
pomiędzy kobietami. 

28 listopada, g. 19 
OSTATNIA RODZINA
Prod.: Polska, 

2016, biograficzny, 
122 min., reż.: Jan 
P. Matuszyński, ob-
sada: Andrzej Sewe-
ryn, Dawid Ogrod-
nik, Aleksandra 
Konieczna, Andrzej 
Chyra, Magdalena 
Boczarska.

Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy To-
mek Beksiński wprowadza się do swojego miesz-
kania. Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym 
samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają 
bardzo intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca 
osobowość Tomka powoduje, że matka – Zofia, 
wciąż martwi się o syna. W tym samym czasie 
Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić 
się sztuce. Seria dziwnych, naznaczonych fatum 
wydarzeń, dopiero nadejdzie…

• 3.11., czwartek, godz. 11.00 – wy-
kład z cyklu „Moje 7 cudów świata” 
– Angkor, Andrzej Kapłanek;

• 7.11., poniedziałek, godz. 10.00 
– dyżur prawniczy – mec. Szczepan 
Balicki;

• 8.11., wtorek, godz. 9.30 – Warsz-
taty rękodzieła, w ramach projektu 
„Artystyczne pasje seniorów”. Zapi-
sy u dyżurnych;

• 10.11., czwartek, godz. 11.00 
– Prezentacja oferty Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Rybniku – Stanisława Adamek;

• 16.11., środa, godz. 12.30 – wy-
kład „Pamięć i uwaga” – dr Marek 
Kaczmarzyk;

• 17.11., czwartek, godz. 11.00 – 
wykład „Powrót Zofii Kossak do 
polskiego czytelnika” – prof. Kry-
styna Heska-Kwaśniewicz;

• 18.11., piątek, godz. 16.00 – 

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, wernisaż wystawy „Mój 
piękny Rybnik” sekcji plastycznej 
„Impresja”;

• 21.11., poniedziałek, wycieczka 
do Katowic – wyjazd 9.00 z placu 
Wolności;

• 21.11., poniedziałek, godz. 10.00 
– dyżur prawniczy mec. Gerard 
Kuźnik;

• 24.11., czwartek, godz. 11.00 – 
wykład „Spektakularne wynalazki 
2015” – Zbigniew Mencel;

• 30.11., środa, godz. 13.00 – wy-
kład „Dieta w chorobach układu 
krążenia i cukrzycy” – Bożena 
Niemczynowicz; 

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

Poniedziałkowe seanse dla starszych  
i młodszych wielbicieli dobrego kina. Projekcje 
rozpoczynają się o g. 13, bilety w cenie 8 zł.
• 7 listopada – Anioł (reż. Amin Dora)
• 14 listopada – Wszyscy albo nikt (reż. Kheiron) 
• 21 listopada – Kwiat wiśni i czerwona fasola 

(reż. Naomi Kawase) 
• 28 listopada – Dzień matki (reż. Garry Mar-

shall).                 (D)
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Miłośników dobrych lektur i rozmów o literaturze 
zapraszamy na listopadowe spotkania Dyskusyjne-
go Klubu Książki.

16 listopada o g. 17 (biblio-
teka główna, ul. Szafranka 7) 
porozmawiamy o osobliwym 
świecie wyższych sfer, opisa-
nym przez czeskiego autora 
Evžena Bočka w „Ostatniej 
arystokratce”. Powieść urzeka 
typowym dla naszych połu-
dniowych sąsiadów poczuciem 

humoru i podejściem do życia. Na dawno 
utracone włości przybywa z amerykańskiej emigracji czeska, 
arystokratyczna rodzina. W swoim zamku spotykają jego dotych-
czasowych zarządców, którzy mają zupełnie inne nastawienie do 
rzeczywistości. Czy bohaterom uda się przezwyciężyć naiwność  
i znaleźć sposób, który pozwoli w dzisiejszych czasach zarobić 
na starym zamku (który, rzecz jasna, wymaga sporych, bieżących 
nakładów na utrzymanie)? Książka jest prawdziwym bestsellerem  
w Czechach, warto więc sprawdzić, czym autor zjednał sobie rze-
sze czytelników. 24 listopada o g. 16 (filia nr 2, ul. Zebrzydowicka 
30) sięgniemy po – zgodnie z zapowiedzią wydawcy – najbardziej 
skandalizująca powieść Marii Nurowskiej pt.„Drzwi do piekła”. 

Fabuła opowiada historię kobiety, która tak 
bardzo kochała swojego męża, że zabiła 
go z miłości. Ich związek był toksyczną, 
niebezpieczną grą. Za morderstwo w afek-
cie Daria trafia do więzienia na dwanaście 
lat. To miejsce stanie się dla niej piekłem 
i czyśćcem jednocześnie, a ocalenie dla 
samej siebie znajdzie dzięki innej kobiecie.

Serdecznie zapraszamy na spotkania!
(m)



Złote Gody

Jubileusz wypracowany
— Ślub braliśmy pięćdziesiąt lat temu,  

a wydaje nam się, że to było wczoraj! — mówią 
państwo Zofia i Bolesław Cabałowie, którzy 
wraz z innymi małżonkami świętującymi 
jubileusz Złotych Godów spotkali się  
z prezydentem Piotrem Kuczerą. Dwie 
październikowe uroczystości zorganizowa-
no nie, jak do tej pory w urzędzie miasta,  
a w sali widowiskowo-koncertowej Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej Zespołu „Przygoda”, 
która odtąd będzie gościć małżeńskie pary.

18 i 25 października Piotr Kuczera wręczył 
jubilatom medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznane im przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. Na pierwszym spotkaniu 
świętowali m.in. Grażyna i Stefan Konieczni, 
którzy poznali się podczas studenckich ferii  
w Szklarskiej Porębie. — Kończyłam medy-
cynę, a mąż studia na Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach. Nasze drogi nie od razu się zeszły, 
ale w końcu zaiskrzyło — wspomina pani Gra-
żyna. Pan Stefan zawodowo związany z branżą 
górniczą, nadzorował budowę śląskich kopalń, 
współpracował z Akademią Górniczo-Hut-

niczą w Krakowie, angażował się  
w działalność górniczych instytucji. 
Pani Grażyna, pediatra, najpierw 
leczyła dzieci w Pszowie, a potem 
w szpitalu w Rybniku, gdzie przez lata była 
ordynatorem na oddziale dziecięcym. — Za-
czynałam pracę w czasie, gdy na Śląsk za pracą 
przyjeżdżało mnóstwo rodzin. Szpitale nie były 
przygotowane na przyjęcie tak wielu dzieci. Wa-
runki w jakich wtedy leczyliśmy małych pacjen-
tów były koszmarne — wspomina. Intensywną 
karierę zawodową łączyli z wychowaniem wła-
snych pociech, co, jak wyznają nie było łatwe. 
— Ze względu na liczne obowiązki zawodowe 
nie mieliśmy wiele czasu na życie prywatne. 
Wynagradzaliśmy to sobie wspólnymi pasjami 
i przyjemnościami: podróżami, aktywnym spę-
dzaniem wolnych chwil. Do dzisiaj staramy się 
żyć aktywnie: jeździmy na rowerach, na nartach, 
zwiedzamy, podróżujemy, mamy dużo wspólnych 
przeżyć. Ciągle jesteśmy ciekawi świata i do takiej 
ciekawości zachęcamy wszystkich w naszym wie-
ku — mówi pani Grażyna. Państwo Konieczni 
doczekali się również piątki wnuków. Zapytani 

o receptę na małżeński sukces odpowiadają: — 
Każdy etap życia ma swoje radości, wyzwania, 
odpowiedzialność. Ważna jest codzienna praca, 
którą wkładamy w małżeństwo. Trzeba scalać 
rodzinę, razem spędzać wolny czas, mieć wspólne 
pasje i przyjemności — mówią. 

Oprócz państwa Cabałów i Koniecznych, 
do udziału w październikowych spotkaniach 
zaproszeni zostali również: Zyta i Norbert 
Bielaczkowie, Elfryda i Tadeusz Ciokowie, 
Barbara i Władysław Filipiakowie, Maria  
i Dominik Gańczorzowie, Brygida i Norbert 
Jamborowie, Ewelina i Andrzej Kłosakowie, 
Stanisława i Stanisław Kopczyńscy, 
Anna i Florian Kowalczyk-Kudziarzowie, 
Małgorzata i Maksymilian Majerowie, 
Barbara i Mieczysław Małkuchowie, Łucja 
i Jerzy Mikowie, Elżbieta i Emil Piontkowie, 
Danuta i Mieczysław Pluskotowie, Kornelia 
i Franciszek Płaczkowie, Sabina i Ludwik 
Pochciołowie, Franciszka i Kazimierz 
Pytlowie, Cecylia i Edward Tomasowie, 
Magdalenia i  Engelbert Turkowie, 
Urszula i Stanisław Wojtasikowie, Irena  
i Stefan Wyciszczokowie oraz Anna i Józef 
Żołędziewscy.

(D)
Zdjęcia Wacław Troszka

Jubilaci od lewej: Elżbieta i Emil Piontkowie, Franciszka i Kazimierz Pytlowie, Irena i Stefan Wyciszczokowie, Stanisława i Stanisław Kopczyńscy, Magdalena i Engelbert Turkowie, Elfryda i Tadeusz Ciokowie, Łucja  
i Jerzy Mikowie, Danuta i Mieczysław Pluskotowie, Urszula i Stanisław Wojtasikowie, Ewelina i Andrzej Kłosakowie, Anna i Józef Żołędziewscy, Zyta i Norbert Bielaczkowie
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Jubilaci od lewej: Anna Kowalczyk-Kudziarz, Zofia i Bolesław Cabałowie, Małgorzata i Maksymilian Majerowie, Kornelia i Franciszek Płaczkowie, Grażyna i Stefan Konieczni, Barbara i Mieczysław Małkuchowie, Brygida 
i Norbert Jamborowie, Cecylia i Edward Tomasowie, Barbara i Władysław Filipiakowie. Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczra i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp



— Gdy byłem mały zobaczyłem w albumie 
zdjęcie beagla i już nigdy nie chciałem innego 
psa — mówi Jakub Szwałek, właściciel hodowli, 
z której pochodzi półtoraroczna zwyciężczyni 
rybnickiej wystawy. Suczka, choć jeszcze bardzo 
młoda, ma na swym koncie kilka cenionych 
w środowisku kynologicznym tytułów: — Jest 
tegoroczną młodzieżową zwyciężczynią Eu-
ropy, a w Rybniku zdobyła swój czwarty tytuł 
najpiękniejszego psa wystawy — cieszy się pan 
Jakub. Niestety, Hanka już wkrótce wylatuje 
do Australii, gdzie od dwóch lat czeka na nią 
jej nowy właściciel. — Ciężko będzie nam się 
rozstać. Mam nadzieję, że australijski klimat 
będzie jej służył i również tam będzie zdobywać 
kolejne tytuły. Jest wyjątkową pieszczochą, przez 
większość rybnickiej wystawy ktoś ją głaskał i 
zabawiał. Podobnie jak inne beagle jest bardzo 
aktywna i uwielbia biegać po lesie — opowiada 
hodowca, od 16 lat zajmujący się beaglami. 
Doczekał się już psa będącego dwukrotnym 
zdobywcą tytułu najpiękniejszego przedstawi-
ciela tej rasy na świecie. 

2 października w konkursowych ringach  
w Kamieniu zaprezentowało się 940 czworono-
gów reprezentujących 120 ras. Tradycyjnie już 

najliczniejszą była 
grupa psów ozdob-
nych i do towarzy-
stwa, obejmująca 
m.in. pekińczyki, 
maltańczyki, pudle, 
buldogi francuskie 
i teriery. Było też 
kilka mastifów ty-
betańskich, rzadko 
goszczących na wy-
stawie w Kamie-
niu. — Nazywane 
psami bojowymi, 
są bardzo cenione 
w Chinach, gdzie 
pilnują domostw  
i obejść. Ich szczenięta osiągają tam zawrotne 
ceny — wyjaśnia Leszek Salamon, prezes ryb-
nickiego oddziału Związku Kynologicznego, 
organizatora imprezy. Za najpiękniejszego 
reprezentanta oddziału uznano psa rasy chow 
chow, zaś spośród 260 psów myśliwskich, któ-
re na ringach pokazywały się dzień wcześniej 
najlepiej wypadł chart polski. — Wystawiane 
psy są coraz lepsze: świetnie wyglądają, są do-

brze przygotowane. Sporo z nich bierze udział  
w wystawach od najmłodszych klas, już po ukoń-
czeniu trzeciego miesiąca życia. Dzięki temu 
szybciej przyzwyczajają się do takich sytuacji, 
łatwiej się uczą, socjalizują i osiągają lepsze 
wyniki — zauważa Leszek Salamon. 

Kolejną wystawę psów rasowych w Kamieniu 
zaplanowano na maj przyszłego roku. 

(D)
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Hanka, suczka rasy beagle z utytułowanej hodowli 
Alotorius Old Glory w Mysłowicach została wybrana 
najpiękniejszym psem XXXIV Krajowej Wystawy Psów 
Rasowych zorganizowanej w ośrodku w Kamieniu  
w pierwszą niedzielę października.

Hanka – beagle z mysłowickiej hodowli Jakuba Szwałka, w październiku wygrała rybnicką wystawę,  
a już wkrótce wyrusza do Australii

Zwyciężyła 
Hanka z Mysłowic
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8 października na strzelnicy myśliwskiej im. Norberta 
Paszendy w Paruszowcu odbyły się zawody strzeleckie 
o Puchar Prezydenta Rybnika, które miały też służyć 
pozyskaniu materiałów na edukację przyrodniczo-łowiecką 
przedszkolaków i uczniów podstawówek. 

Do rywalizacji, którą zainaugurował prezydent Piotr Kuczera 
przystąpiło 33 strzelców głównie z naszego regionu. Rywalizowali w 
czterech myśliwskich konkurencjach, strzelając do rzutków oraz do 
blaszanej sylwetki „biegnącego zająca”. Nagrody rozdano w kilku ka-
tegoriach wiekowych, ale w całym turnieju zwyciężył 36-letni Dariusz 
Bednarczyk z rybnickiego koła łowieckiego Odra. Kontynuuje on 
rodzinne tradycje bo myśliwymi byli też jego ojciec i dziadek. Wśród 
trzech kobiet, nazywanych w myśliwskim gronie Dianami, najcelniej 
strzelała Alina Zakręta z koła łowieckiego Bażant Siemianowice.

Zawody były również okazją do przeprowadzenia, niezbyt udanej 
z powodu kiepskiej pogody, akcji krwiodawstwa oraz ćwiczeń udzie-
lania pierwszej pomocy.

3 listopada myśliwi będą obchodzić swoje święto patronalne – 
dzień św. Huberta i zgodnie z tradycją spotkają się na świątecznych, 
hubertusowskich polowaniach. 

(WaT) 

Polowali na puchar

Zdobywca Pucharu Prezydenta Rybnika Dariusz Bednarczyk
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Przy Rybnickiej w Raciborzu
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Pomiędzy dwunastoma apostołami Chry-
stusa było dwóch o imieniu Jakub, dlatego dla 
odróżnienia nazywa się ich Jakubem Więk-
szym i Jakubem Mniejszym. Popularniejszy 
jest Jakub Większy, który między innymi ma 
swoje sanktuarium w hiszpańskim Santiago de 
Compostela, gdzie pielgrzymowanie staje się 
bardzo modne i nawet ze Śląska prowadzi tam 
znaczona muszlami Droga św. Jakuba – ale nie 
tym Jakubem dzisiaj się zajmiemy. Proponuję 
bowiem ze śląskiego punktu widzenia spojrzeć 
na drugiego, Jakuba Mniejszego. 

Otóż Jakub Mniejszy był biskupem pierwszej 
gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, a mając 
konserwatywne poglądy uważał, że od nawró-
conych na chrześcijaństwo ludzi pochodzenia 
żydowskiego i nieżydowskiego, należy wymagać 
zachowywania Prawa Mojżeszowego. W istocie 
jednak pogląd ten uniemożliwiał chrystiani-
zację pogan. Pierwszy zauważył to św. Piotr 
Apostoł, nawracając rzymianina Korneliusza. 
Musiał w tym celu iść do jego domu i jeść z nim 
posiłek – co według prawa żydowskiego było 
zakazane. Na tzw. soborze jerozolimskim do-
szło więc do sporu między zwolennikami Piotra 
a Jakuba Mniejszego. Tam apostołowie osta-
tecznie odrzucili pogląd Jakuba, a chrześcijan 
pochodzenia pogańskiego nie obowiązywały 

odtąd typowo starotestamentalne żydowskie 
nakazy czy zakazy. 

Co to ma jednak wspólnego ze sprawami 
śląskimi? Nie brakuje bowiem Ślązoków, 
którzy jakby mogli, to określiliby, że Ślązok,  
to tylko ten, co ma śląskie korzenie do piątego 
pokolenia, a wszyscy inni to basztardy, kroj-
coki, miyszańce, hadziaje i gorole. Słyszałem 
nawet opinię, że jak ktoś je żur z jajkiem,  
to też nie może nazywać się Ślązokiem. Byłem 
też świadkiem, jak znana na Śląsku osoba, na 
zamkniętej imprezie powiedziała o dzieciach 
przyjezdnych na Śląsk, że „koty urodzone  
w sklepie rybnym nie są śledziami”. 

I takie w istocie ksenofobiczne poglądy, 
choć mogą częściowo wy-
pływać z nieprzemyślanej 
i szkodliwej miłości do 
Śląska – robią bardzo wie-
le szkody śląskiej kulturze 
i trzeba to odrzucić na 
zawsze. Podobnie jak po-
glądy Jakuba Mniejszego 
zostały odrzucone przez 
większość apostołów. I 
tak jak pierwsi chrześci-
janie otwarli się na świat 
szukających Boga pogan, 

tak kultura śląska przetrwa jeszcze przez wiele 
pokoleń tylko wtedy, gdy zaakceptuje, że za 
Ślązoka może się uważać każdy, kto śląską 
kulturę zaakceptuje myślą, mową i uczynkiem. 
A ja jeszcze twierdzę, że za pełnokrwistego 
Ślązoka może się uważać nawet ten, kto nie 
potrafi godać po śląsku. Podobnie bowiem 
niemowa nie przestaje być człowiekiem, a nie 
znający angielskiego, nie traci w Londynie 
praw ludzkich. I takie oto myśli przyszły mi do 
głowy, gdy w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej 
zauważyłem starą kapliczkę z figurą św. Jakuba 
Mniejszego. 

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Droga prowadząca z Rybnika do Raciborza, od wieków nazywa się – Raciborską. Podobnie jest w Raciborzu, 
gdzie kierunek na Rybnik wyznacza ulica Rybnicka. Dojeżdżając jednak do Raciborza od strony Rybnika, 
zatem jadąc tam ulicą Rybnicką, zwróćmy uwagę na lewą stronę. Tam koło domków, tuż przy drodze zobaczymy 
niezwykłą kaplicę z ubraną na zielono dużą figurą biskupa. To kaplica św. Jakuba Mniejszego, apostoła. Taki 
zabytek to rzadkość!

Raciborska kapliczka św. Jakuba Mniejszego, apostoła, to chyba jedyna taka na Śląsku. Stoi tam przy ulicy 
Rybnickiej, między domami z numerami 35 a 37



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

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! 

Niestety, druga wojna światowa i czasy komu-
nizmu tak skutecznie skomplikowały losy ryb-
nickich przemysłowców, kupców, restauratorów 
czy nawet rzemieślników, że właściwie bardzo 
trudno jest dzisiaj odtworzyć dzieje rybnickiej 
przedsiębiorczości. Niektóre rodziny nawet nie 
chcą się chwalić sukcesami swoich przodków, 
obawiając się rzekomej krytyki i zazdrości innych. 
Warto jednak badać ten fragment dziejów Ryb-
nika. I tutaj pomogła nam pani Maria Dzierżęga  
z Rybnika. Opowiedziała nam o swoim ojcu Aloj-
zym Żymełce (1912-1981) z Rzuchowa, który jesz-
cze przed wojną pracował jako dostawca napojów 
do sklepów i restauracji powiatu rybnickiego. Po 
wojnie próbował on rozwinąć firmę rozlewającą  i 
dostarczającą napoje, głównie oranżadę. Siedziba 
jego firmy była na ul. Chrobrego obok dzisiejszej 
Biblioteki pedagogicznej. Niestety, po kilku latach 
działalności, komuniści w 1949 roku upaństwowili, 
czyli po prostu ukradli firmę Alojzego Żymełki. 
Podobny los spotkał niestety wielu rybniczan. Oto 
kilka zdjęć z około 1948 roku

Wielki 
album 

Rybnika
(cz. 145)
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ZDJĘCIE 145/1: Dział transportowy rozlew-
ni napojów Alojzego Żymełki z Rybnika przy  
ul. Chrobrego

ZDJĘCIE 145/2: Stanowiska mycia butelek 
były częściowo zmechanizowane; pracowały 
tam głównie kobiety

ZDJĘCIE 145/3: Stanowiska rozlewni oran-
żady w firmie Alojzego Żymełki. Właściciel stoi 
w środku

145/3

145/2

145/1
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Młodzi żużlowcy ROW-u Rybnik zdobyli srebrne 
medale mistrzostw Polski juniorów w dwóch kate-
goriach. W obu przypadkach finały odbyły się na 
rybnickim torze i w obu rybniczanie musieli uznać 
wyższość rówieśników z Leszna.

Jeszcze w maju rozegrano finał młodzieżowych mi-
strzostw Polski par klubowych. Z kolei finał młodzieżówki, 
czyli młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski 
rozegrano 23 września, niespełna tydzień po rybnickim 
finale mistrzostw Europy. Rybniczanie spotkali się w nim 
z ekipami z Leszna, Częstochowy i Tarnowa.  Finałowa 
rywalizacja długo się rozkręcała, ale końcówka była bardzo 
emocjonująca, bo o ostatecznej kolejności na podium 
zdecydował ostatni wyścig. Przed jego rozpoczęciem pro-
wadzili juniorzy Unii Leszno, mający 35 pkt, a drugą lokatę 
zajmowali ex aequo juniorzy ROW-u i Włókniarza, mający 

po 32 pkt. Zawodnikom Unii tytuł mistrzowski gwaran-
towało zdobycie 1 pkt za 3. miejsce, ale gdyby Daniel 
Kaczmarek, mistrz Polski juniorów, go nie zdobył,  
a wyścig wygrał rybniczanin bądź częstochowianin, 
wówczas o złocie musiałby zdecydować dodatkowy 
wyścig. Nie było jednak takiej potrzeby. Kaczmarek 
wygrał 20. bieg, ale największe brawa zebrał Kacper Wo-
ryna, który mijając linię mety na drugim miejscu zapewnił 
młodym „rekinom” srebro. Przez cały wyścig Woryna jechał 
na ostatnim miejscu i dopiero na ostatnim wirażu zaatako-
wał szerokim łukiem, blisko bandy, wyprzedzając na samym 
finiszu dwóch zaskoczonych rywali: Huberta Łęgowika  
z Częstochowy i Patryka Rolnickiego z Unii Tarnów.

Tym samym młodzi rybniczanie obronili tytuł wice-
mistrzowski, wywalczony przed rokiem w czasie finału  
w Opolu, gdzie ulegli ekipie Sparty Wrocław. Zdania 

kibiców co do wartości srebrnego medalu zdobytego na 
swoim torze są podzielone. Faktem jest, że na 20 wyścigów 
rybniczanie zdołali wygrać tylko trzy (w każdym biegu 
startował jeden zawodnik każdej z drużyn), a liderowi 
drużyny Kacprowi Worynie, na siedem startów ta sztuka 
udała się tylko raz.

Wyniki: 1. Unia Leszno 38; 2. ROW 34 (K.Woryna 
14 (2,2,2,3,1,2,2); K. Wieczorek 7 (1,2,0,1,2,1); R. Chmiel 
- 13 (1,2,3,1,3,2,1)); 3. Włókniarz Częstochowa 32; 4. 
Unia Tarnów 16

Koszykarze zaskakują
Bardzo dobrze w drugoligowych rozgrywkach radzą sobie koszykarze MKK-

S-u Rybnik. W 4 rozegranych spotkaniach podopieczni trenera Łukasza Szymika 
odnieśli trzy zwycięstwa, choć sezon rozpoczęli od porażki. Na inaugurację rozgrywek 
we własnej hali przegrali z Politechniką Opolską 46:62, jednak w kolejnych trzech spo-
tkaniach zdołali już ograć rywali i pokonali kolejno: MKS II Dąbrowę Górniczą 79:47, 
AZS Przemyśl 68:58 i AZS Gliwice 70:51. W spotkaniach tych najwięcej punktów dla 
rybnickiego zespołu zdobyli: Adam Białdyga 53, Krzysztof Zieliński i Łukasz Ocho-
dek po 39.  Kolejne spotkania w hali rybnickiego „Ekonomika” rybniccy koszykarze 
rozegrają 5 listopada z AZS-em Częstochowa, 13 listopada z Polonią Bytom i 26 
listopada z Pogonią Ruda Śl. W tabeli prowadzi niepokonana Politechnika Kraków. 

Drugi zespół MKKS-u Rybnik występuje w rozgrywkach III ligi. W pierwszym 
spotkaniu rybniczanie pokonali AZS Gliwice 55:52, a w drugim przegrali z Basket 
Bielsko–Biała 56:74. W rozgrywkach uczestniczy 8 zespołów, zaś trenerem młodej 
rybnickiej drużyny jest Jakub Krakowczyk. 

Krótko i szybko
w W czasie gali żużlowej PGE Ekstraligi 

prezydent Piotr Kuczera odebrał statu-
etkę Szczakiela 2016 przeznaczoną dla 
20-letniego Australijczyka Maksa Fricke, 
który od dwóch sezonów jeździ w ROW-ie 
Rybnik, a w tym roku w plebiscycie kibiców 
został uznany za największe objawienie 
sezonu w ekstralidze. Jeszcze przed galą 
Fricke podpisał z rybnickim klubem nowy, 
dwuletni kontrakt. W tym sezonie rybnicki 
Australijczyk ze średnią 1,73 pkt na bieg 
został sklasyfikowany w ekstralidze na 
27. miejscu i zdobył tytuł mistrza świata 
juniorów. Roczne kontrakty z rybnickim 
klubem podpisali już wychowanek Kacper 
Woryna (junior) i tegoroczny lider drużyny 
„rekinów” Grigori Łaguta. Na czwartek 
3 listopada klub zapowiedział przedsta-
wienie kolejnych zakontraktowanych 
zawodników. 

w Do 14 listopada trwają zapisy do Ligi 
Amatorskiej Halówki MOSiR Cup. Ligowe 
turnieje piłki nożnej odbędą się w hali  

w Boguszowicach w dniach: 26 listopada, 
10 grudnia i 7 stycznia. Termin turnieju 
finałowego zostanie podany później. Zgło-
szenia drużyny liczącej maksymalnie 10 za-
wodników, a minimum 5, należy dokonać 
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie internetowej MOSiR-u. 

w Trwają także zapisy do XII Biegu Barbór-
kowego (10 km), który rozpocznie się  
w samo południe 4 grudnia. Szczegóły  
i zapisy również na stronie MOSiR-u. 

w Na rozegranych w Słubicach mistrzo-
stwach Polski młodzików w lekkiej atletyce 
złoty medal w biegu na 100 m wywalczyła 
zawodniczka Towarzystwa Lekkoatletycz-
nego ROW Rybnik Julia Polak, ustanawia-
jąc też nowy rekord życiowy (12,15 s). 
W lipcu tego roku podopieczna trenera 
Michała Olszara poprawiła rekord Polski 
młodziczek w biegu na 200 m (24.60 s).

w W Gliwicach odbył się II Puchar Polski Ju-
niorów młodszych (do 17 lat) w szpadzie 
dziewcząt. Rybnickie szpadzistki Alicja 
Klasik (12 lat) oraz Kinga Zgryźniak (13 

lat) sprawiły ogromną niespodziankę 
kwalifikując się do finałowej ósemki. 
W ćwierćfinałowej, w której walczyły 
przeciw sobie, zwyciężyła Alicja i jako 
jedna z najmłodszych uczestniczek turnieju 
zakwalifikowała się do najlepszej czwórki. 
W półfinale przegrała 6:15 z krajową 
jedynką – Barbarą Brych z Siemianowic 
Śl. i zajęła dobre trzecie miejsce, a Kinga 
Zgryźniak piąte. Tym sposobem obie 
młodziczki RMKS-u zakwalifikowały się do 
Pucharu Europy juniorek młodszych, który 
odbędzie się w austriackim Klagenfurcie. 

w Pod koniec września w Niemczech na 
stadionie Schalke 04 w Gelsenkirchen 
odbyły się mistrzostwa Europy juniorów 
w ju jitsu. W kadrze narodowej znalazło 
się trzech zawodników Rybnickiego Klubu 
Ju Jitsu Sportowego: Paulina Szumska, 
Kamil Sobaszek i Patryk Śleboda. Po bar-
dzo zaciętych walkach w pierwszym dniu 
zawodów Paulina Szumska zdobyła tytuł 
mistrzyni Europy, wygrywając wszystkie 
walki, natomiast w drugim dniu startowała 
w odmianie walki fighting system, gdzie po 

czterech ciężkich pojedynkach wywalczyła 
brąz. Kamil Sobaszek zajął 5 m w ne waza, 
a Patryk Śleboda 5 m w fighting system. 
Warto dodać, że Paulina powtórzyła swój 
sukces z poprzednich mistrzostw Europy.

w Na pływalni w Boguszowicach odbył się 
V Mityng Pływacki, zorganizowany przez 
MOSiR i sekcję pływacką RMKS-u Rybnik. 
Na słupkach startowych stanęło 260 za-
wodników z 23 klubów z 4 województw: 
opolskiego, małopolskiego, łódzkiego  
i śląskiego. W każdej z 4 kategorii wieko-
wych (2003 i starsi, 2004, 2005 i 2006) 
rozegrano 9 konkurencji indywidualnych 
oraz wyścigi sztafet. W sumie rozdano 72 
komplety medali i poprawiono 20 rekor-
dów mityngu. Wśród startujących było 31 
zawodników RMKS-u Rybnik, z których 
piątka stanęła na podium. Drugie miejsca 
zajęli: Julia Piechaczek, Mateusz Miro-
sławski, Julia Macionczyk i dwukrotnie 
Kamil Kurzak. Ten ostatni był także trzeci 
w wyścigu na 100 m stylem grzbietowym, 
podobnie jak w biegu na 100 m stylem 
klasycznym Tymoteusz Świecak. Rybnickie 

Ostatnie regaty 
Prawie 170 sterników stanęło na star-

cie regat o „Puchar Rybnika”, ostatnich  
zorganizowanych w tym roku przez sekcję 
żeglarską TS Kuźnia Rybnik. W pierwszej 
trójce uplasowali się: Hania Koczar  – 1 m w 
Optimiście; Kacper Błaszczyk – 1 m, Marcin 
Kozubowicz – 3 miejsce w Laserze Radialu. Ty-
dzień po regatach kończących sezon żeglarski 
w Polsce, w rybnickim klubie uroczyście pod-
sumowano zakończony sezon, rozgrywając re-
gaty, w których  w klasie Omega wystartowało 
11 załóg ,  a w optimistach – 25. Na klubowym 
spotkaniu nagrodzono najlepszych żeglarzy 
i wręczono okolicznościowe podziękowania, 
a na koniec uroczyście opuszczono banderę. 

Dwa srebra młodych żużlowców

Srebrna drużyna juniorów ROW-u Rybnik z trenerem Piotrem Żyto, 
dzierżącym puchar prezesem Krzysztofem Mrozkiem i toromistrzami

W drugim meczu na swoim parkiecie koszykarze MKKS-u pokonali w „Ekonomiku” AZS Przemyśl
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Debiutantki wygrywają
Całkiem dobrze na drugoligowych par-

kietach radzi sobie debiutujący w tych 
rozgrywkach zespół młodych koszykarek 

RMKS-u Rybnik. Rybni-
czanki rozpoczęły udział w 
rozgrywkach od porażki w 
Katowicach z miejscowym 
AZS-em 44:68. Jednak w 
kolejnych dwóch spotka-
niach odniosły zwycięstwa, 
pokonując najpierw po 
zaciętym meczu JAS-FBG 

Sosnowiec 69:68, a potem ISWJ Wisłę 75:58. 13 
listopada spotkaniem z AZS-em Katowice pod-
opieczne trenera Wojciecha Pierchały rozpoczną 
już rundę rewanżową. Początek meczu o g. 17  
w hali sportowej w Boguszowicach.

Doroczne boksowanie
22 października w hali sportowej  

w Boguszowicach 76 zawodników z 22 
klubów z Kosova, Czech i Polski stoczyło 
bokserskie pojedynki w XVI Międzyna-
rodowym Turnieju Bokserskim o Puchar 
Prezydenta Miasta Rybnika im. Józefa 
Cyrana. Wiele walk stało na bardzo wysokim 
poziomie, gdyż boksowało wielu mistrzów 
krajowych i medalistów mistrzostw Europy i 
świata. Klasyfikację drużynową wygrali pięścia-
rze z RMKS-u Rybnik, na drugim miejscu upla-
sowała się drużyna z Mysłowic, a na trzecim 
zawodnicy z Gierałtowic. Najciekawszą walkę 

turnieju stoczyli wielokrotni mistrzowie Polski 
– Dominik Harwankowski z Jaworzna i Dawid 
Siedlecki z Rybnika. Na punkty walkę wygrał ten 
pierwszy. Po kontuzjach wrócił na ring Szymon 
Skorupa (mistrz Polski młodzików), pokonując 
wysoko na punkty Daniela Pogorzelskiego  
z Białegostoku. Dobrze walczyły też rybnickie 
pięściarki Oliwia Buchta i Ania Pierchała.

Punkty dla Rybnika zdobyli jeszcze: Seba-
stian Konsek, Artur i Daniel Skorupa, Wojtek 
Frelich, Kamil Chyliński. Na mistrzostwach 
Polski młodzików w Tarnowie Podgórnym 
brązowy medal zdobył Artur Skorupa; w walce 
półfinałowej przegrał na punkty z aktualnym 
mistrzem Polski. 

Na rozegranych w Katowicach jubileuszo-
wych 60. Mistrzostwach Polski Seniorów w 
Judo Agata Perenc i Julia Kowalczyk z Polonii 
Rybnik stanęły na najwyższym stopniu podium, 
zdobywając złote medale. Perenc, wygrywając 
w walce finałowej z Karoliną Pieńkowską z AZS 
Warszawa, zdobyła trzeci w swojej seniorskiej ka-
rierze tytuł mistrzyni Polski. W swoim dorobku ma 
jeszcze trzy srebrne medale i jeden brązowy. Star-
tująca w wadze do 57 kg juniorka Julia Kowalczyk, 
złoty medal zapewniła sobie dopiero w dogrywce 
finałowego pojedynku, w którym pokonała Annę 

Dąbrowską z Wrocławia. Na trzecim miejscu w tej 
kategorii wagowej uplasowała się Anna Borowska, 
wychowanka Polonii, która od października repre-
zentuje KS Kejza Team Rybnik. Dzień później trzeci 
w swojej karierze złoty medal mistrzostw Polski 
wywalczył Piotr Kuczera, również reprezentujący 
nowy rybnicki klub judo. W klasyfikacji medalowej 
kobiet Polonia Rybnik uplasowała się na pierwszym 
miejscu, a wśród mężczyzn Kejza Team zajął miejsce 
drugie, podobnie jak Polonia w łącznej klasyfikacji 
medalowej kobiet i mężczyzn.  

Równowaga
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR” piłkarze ROW-u 1964 Rybnik 

mieli znów na swoim koncie tyle punktów, ile rozegranych meczów – po 
14, co dawało im 13. miejsce w tabeli. 

Kolejne dwa zajmowały drużyny mające również 14 pkt, a dwa następne 
zespoły z 13 pkt. Pod koniec września rybniczanie na własnym stadionie 
podejmowali ekipę Warty Poznań, po dość wyrównanym spotkaniu zielo-
no-czarni przegrali 1:2. Po tej porażce zarząd klubu postanowił rozstać się 
z trenerem Dietmarem Brehmerem. Pod jego wodzą w 11 meczach rundy 
jesiennej piłkarze ROW-u zdobyli 10 pkt, remisując u siebie bezbram-

kowo w pierwszym meczu  
z Niepołomicami i wygry-
wając trzy mecze wyjazdowe  
w Katowicach, Kołobrzegu  
i w Warszawie z Polonią.

Nowym trenerem został 
doświadczony szkolenio-
wiec Piotr Piekarczyk, który  
w przeszłości prowadził już 
rybnicki zespół. W pierwszym 
meczu pod wodzą Piekarczy-
ka drużyna punktów nie zdo-
była, przegrywając w delegacji 
z GKS-em Bełchatów 0:1. 

Później było już znacznie lepiej, bo w dwóch meczach z wyżej notowanymi 
rywalami zdobyli w sumie 4 pkt. Najpierw 14 października po dwóch bram-
kach Sebastiana Siwka pokonali Gryfa Wejherowo 2:0, a tydzień później, 
również dzięki bramce Siwka (z rzutu karnego), zremisowali na wyjeździe 
1:1 z Legionowią. 

28 października, już po zamknięciu tego wydania „GR”, drużyna ROW-u 
miała się zmierzyć na rybnickim stadionie ze Stalą Stalowa Wola, mającą na 
koncie o 2 pkt więcej. W listopadzie naszych piłkarzy czekają cztery mecze, 
dwa u siebie i dwa na wyjeździe – 12 listopada z Radomiakiem (3 m., 25 pkt) 
i 19 listopada z Puszczą Niepołomice (7 m., 19 pkt).

Najbliższe mecze w Rybniku: piątek 4 listopada g. 18: ROW – SIARKA 
Tarnobrzeg; sobota 26 listopada g. 16: ROW – ROZWÓJ Katowice

Drugoligowi siatkarze TS Volley Ryb-
nik po 5 rozegranych spotkaniach z do-
robkiem 10 pkt plasują się na 4 miejscu 
w tabeli. Po przegranych dwóch pierwszych 
pojedynkach z faworytami rozgrywek: MKS-
em Andrychów 2:3 i MCKiS-em Jaworzno, 
1:3, rybniccy siatkarze kontynuują serię zwy-
cięstw, pokonując kolejno: Juve Głuchołazy 
3:0, AT Żory Jastrzębski Węgiel 3:1 i TKS 
Tychy 3:1. Podopieczni trenera Dariusza Luksa 
kolejne spotkania w Rybniku (hala Gimnazjum 
nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej) rozegrają: 30 paź-
dziernika o g. 16. z Czechowicami – Dziedzicami 

(11. m), 9 listopada z SMS-em PZPS Spała (3 m) 
i 19 listopada z AZS-em Politechniką Opolską. 

Po 5 rozegranych kolejkach w tabeli prowadzi 
MKS Andrychów 14 pkt., przed MCKiS-em Ja-
worzno 12 pkt., i SMS-em Spała 3 11 pkt. 

sztafety damska i męska wywalczyły także 
3 miejsca w wyścigu 4 x 100 m stylem 
dowolnym.  

w Po wielu latach przerwy 24 września na 
zmodernizowanym w 2013 r. stadionie 
lekkoatletycznym ponownie odbyły się 
zawody. Do udziału w Mityngu Jesiennym 
zgłosiło się 430 zawodników z Czech oraz 
czterech województw: małopolskiego, 
opolskiego, łódzkiego i śląskiego. Wśród 
nich 30 zawodników z RMKS-u Rybnik 
(organizator) i 8 z TL ROW Rybnik. Pod-
czas zawodów rozegrano konkurencje 
biegowe, rzutowe, skok w dal i wzwyż. 
Na najwyższym stopniu podium z grona 
rybniczan stanęli: Dawid Skorupa, Dawid 
Cieślak, Katarzyna Szczyrba (RMKS, rzut 
młotem), Oliwia Mutwil (TL ROW, bieg 800 
m), Simona Sobik (RMKS, rzut oszczepem), 
Klaudia Sobik (RMKS, rzut dyskiem), Piotr 
Kustra (TL ROW, skok w dal), Dawid Malina 
(TL ROW, bieg na 1500 m).

w 29 kwietnia 2017 roku na rybnickim 
stadionie lekkoatletycznym odbędą się 

mistrzostwa Polski seniorów w biegu 
na 10.000 m kobiet i mężczyzn. Wśród 
najlepszych długodystansowców naszego 
kraju będzie można oglądać rybniczanina 
Dawida Malinę, medalistę mistrzostw 
Polski w biegach przełajowych na tym 
dystansie. Prawo organizacji tej imprezy 
otrzymało TL ROW Rybnik.    

w Na Rondzie Team Żory i Hawajskie Ko-
szule Żory to dwa niepokonane zespoły  
w Rybnickiej Amatorskiej Lidze Koszyków-
ki. 9 drużyn uczestniczących w rozgryw-
kach ma już za sobą 5 kolejek spotkań. 
Najskuteczniejszym, jak na razie zawodni-
kiem ligi jest Patryk Szklarz (Na Rondzie), 
który w 5 meczach zdobył 132 pkt i ma 
na swoim koncie 22 trafienia za 3 punkty. 

w W Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej Atlas 
Tour zespoły rozegrały już 4 kolejki spo-
tkań. W I lidze prowadzi bez straty seta 
Leśna Perła Damons Rybnik przed Jedynką 
Jankowice II (obie ekipy mają na swoim 
koncie po 12 pkt). W II lidze również bez 
straty seta prowadzi AKS Rybnik. 

Debiutująca w II-lidze drużyna 
koszykarek RMKS-u Rybnik

Dopiero pod wodzą Piotra Piekarczyka drużyna 
ROW-u 1964 Rybnik zdołała po raz pierwszy  
w sezonie wygrać mecz na swoim boisku. Na 
drugim planie prezes klubu Henryk Frystacki

W derbowymm pojedynku siatkarze Volleja Rybnik pokonali 
3:1 Akademię Talentów Jastrzębskiego Węgla

Seria zwycięstw 
siatkarzy

Mistrzowskie tytuły dżudoków 
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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

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zacho-
dzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać co przedstawia  
i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 18 listopada. 

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

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

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

Rozwiązanie zagadki 9/2016: Zdjęcie opublikowane we wrześniowym 
numerze Gazety Rybnickiej przedstawiało graffiti na fragmencie budynku przy ul. So-
bieskiego (malowidło widoczne od strony podwórka przy ul. Reja). Nagrody otrzymują: 
Tamara Kowacka i Barbara Oberaj (po jednej książce z Empiku) oraz Daria Waniek (woda).  

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od środy 2 listopada (w ciągu miesiąca)

Nowo powstałe rybnickie Stowa-
rzyszenie Hodowców Ptaków Egzo-
tycznych Amazonka zaprasza na 
pierwszą rybnicką wystawę papug 
i drobnej egzotyki. 

Zaplanowano ją na 18-20 listopada 
w Klubie Energetyka Fundacji EDF 
Polska przy ul. Podmiejskiej. Od 9 do 17 
będzie można tam zobaczyć amazonki, 
żako, lory wielkie, lorysy, amadyny, 
błyszczaki, kulczyki i wiele innych ga-
tunków ptaków egzotycznych. Nowe 
stowarzyszenie zrzesza hodowców papug 
i drobnej egzotyki nie tylko z naszego 
regionu.                                              (S)

10 listopada, godz. 22.00
MARATON PITBULLA Z PRZEDPREMIERĄ
Doskonała obsada aktorska  
i wciągająca fabuła oparta na 
autentycznych wydarzeniach 
dostarczą wielkich emocji, 
a charakterystyczny humor 
zapewni świetną rozrywkę. 
Wszystko za sprawą mistrza 
polskich fi lmów policyj-
nych – Patryka Vegi i jego 
fenomenalnej serii „Pitbull”.  
W repertuarze: – PITBULL; – PITBULL. NOWE PORZĄDKI; 
– PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY .

•   •   •
15 listopada, godz. 19.00
Kino na obcasach 
ŚWIATŁO MIĘDZY OCEANAMI 
Latarnik i jego żona żyjący  
u wybrzeży Zachodniej Au-
stralii, wychowują dziecko, 
które uratowali z dryfującej 
łodzi.

Z dniem 1 października br., zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Rybnika, punkt nieod-
płatnej pomocy prawnej zlokalizowany 
w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
Zespół „Przygoda” przy ul. Świerklańskiej 
w dzielnicy Meksyk, przeniesiony został 
do budynku Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej i Psychoterapii przy ul. Bolesława 
Chrobrego 16 (budynek PCK).

Punkt świadczy pomoc w następujących 
godzinach: w poniedziałki i piątki od 8.30 
do 12.30 oraz we wtorki, środy i czwartki 
od 14.00 do 18.00.

Szczepan Twardoch, „KRÓL”. Wy-
dawnictwo Literackie, Kraków 2016.

Podczas ubiegłorocznego spo-
tkania z czytelnikami w Rybniku 
Szczepan Twardoch zapowiadał,  
że pracuje nad książką, której akcja to-
czy się w przedwojennej Warszawie,  
a bohaterami są m.in. bokserzy. Autor 
słowa dotrzymał i do rąk czytelników 
właśnie trafił „Król” – powieść ukazująca wielokulturowy świat targany 
przemocą, konfliktami społecznymi, religijnymi i kulturowymi, tuż 
przed wybuchem II wojny światowej. „Król” to zarówno ciekawe dzieło 
literackie, jak i wciągająca, pełna zwrotów akcji awanturnicza historia.

•   •   •
CD Kult, „WSTYD”. SP Record-
s&Publishing Company 2016.

Kult w dobrej muzycznej i 
tekstowej formie, a także w swoim 
własnym, szczególnym stylu. Kazik 
z zespołem, jak to potrafią najle-

piej, wnikliwie analizują kraj, w którym żyjemy: relacje między 
władzą i obywatelem, narastające nastroje homofobiczne, 
krytyczne odniesienia do mitów demokracji i bieżącej polityki etc. 
Muzycznie utwory są urozmaicone, co jest dużym plusem; szcze-
gólnie dobrze wypada wprowadzenie instrumentów dętych. 

Nieodpłatna 
pomoc prawna
– zmiana lokalizacji!

Zobacz 
amadyny i lorysy
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Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według 
poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczy-
nające 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. So-
bieskiego 4) od poniedziałku do piątku jest czynna od g. 7 
do 24, zaś w soboty od g. 7 do 18. Z kolei apteka Damian 
(ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od g. 8 do 20,  
zaś w soboty, niedziele i święta od g. 8 do 22.

Informacja o zmianach w dyżurach aptek dostępne są na 
stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.pl) w zakładce 
„Nocne dyżury aptek”

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 24 a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geode-
zyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami)
Prezydent Miasta Rybnika informuje, że w Urzędzie Miasta Rybnika, 

przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w pokoju 355, 
w dniach od 4 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r. 

będzie wyłożony do wglądu 
projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczący modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zamysłów. 
Ma ona na celu aktualizację oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji grun-

tów i budynków o dane ewidencyjne wynikające z przepisów rozporządzenia  
w sprawie ewidencji gruntów i budynków w oparciu o materiały PZGiK, wywiad 
w terenie i pomiar terenowy, elektroniczne księgi wieczyste oraz inne dostępne 
zbiory i rejestry danych.

Każdy kogo interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu 
zgłaszać uwagi do tych danych.

Po upływie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia, po rozstrzygnięciu 
uwag zgłoszonych do projektu, dane zawarte w projekcie opisowo-kartogra-
ficznym stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu  
w bazie danych operatu ewidencyjnego. Informację o tym Prezydent Miasta 
Rybnika ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu (www.rybnik.pl).

Każdy kogo interesu prawnego dotyczą dane zawarte w zmodernizowanym 
operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogło-
szenia w dzienniku urzędowym województwa zgłaszać zarzuty do tych danych.

Prezydent Miasta o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zgłoszonych zarzutów 
będzie rozstrzygał w drodze decyzji administracyjnej. 

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Rybnika informuje, że został 

sporządzony projekt „Uproszczonego planu 
urządzenia lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa dla Miasta Rybnika na lata 
2017-20126”.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 wrze-
śnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2100  
z późniejszymi zm.), projekt ten wyłożony został do 
publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika, w Wydziale Ekologii, pok. 012 na parte-
rze, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, 
w terminie do dnia 1 grudnia 2016 r.

W dniu 20 października br. w godzinach 9-17 oraz  
w dniu 14 listopada br. w godzinach 9-15.30 w budynku 
Urzędu Miasta Rybnika, w Wydziale Ekologii, pok. 012 
(parter), będą pełnione dyżury firmy sporządzającej plan 
tj. spółki „BUSOLA” z Krakowa, w czasie których udzie-
lane będą dodatkowe wyjaśnienia.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych 
właścicieli lasów, że uproszczony plan urządzenia lasów 
będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Z up. Prezydenta Miasta 
Jarosław Kuźnik

Naczelnik Wydziału Ekologii

30/31.10 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

31.10/1.11 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 733 80 49 Ligota-Ligocka Kuźnia

1/2.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

2/3.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

3/4.11 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

4/5.11 Apteka, ul. Barbary 22, tel. 32 42 26 281 Niedobczyce

5/6.11 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel.  32 42 24 049 Śródmieście 

6/7.11 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 211, tel. 32 42 32 066 Nowiny

7/8.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

8/9.11 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice

9/10.11 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce 

10/11.11 brak dyżuru

11/12.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

12/13.11 brak dyżuru

13/14.11 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka

14/15.11 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

15/16.11 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

16/17.11 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Real

17/18.11 brak dyżuru

18/19.11 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

19/20.11 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

20/21.11 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

21/22.11 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście  

22/23.11 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

23/24.11 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna 

24/25.11 brak dyżuru

25/26.11 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

26/27.11 brak dyżuru

27/28.11 Apteka „Ziko”, ul. Chrobrego 1, tel. 32 755 56 08 Śródmieście/Focus

28/29.11 Apteka, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364 Boguszowice Osiedle 

29/30.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040 Maroko-Nowiny/os. Dworek

30.11/1.12 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście 
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Zapraszamy 
do Biura Ogłoszeń

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a, tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta 

15.000nakładu
największy lokalny nakład

Twojego ogłoszenia!
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Leczenie kanałowe (endodontyczne) 
jest konieczne w przypadku, gdy 
miazga zęba jest martwa, w stanie 
nieodwracalnego zapalenia lub gdy 
przy korzeniu znajdują się zmiany 
okołowierzchołkowe, wywołane przez 
bakterie. Najczęstszą tego przyczyną jest 
nieleczona próchnica.

Utrata już nawet 1 zęba powoduje wiele 
niekorzystnych następstw m.in. zanik kości, 
rotacje, nachylenia i przemieszczenia zębów 
sąsiednich oraz utratę punktów stycznych. 
Prawidłowe leczenie kanałowe i odpowiednia 
odbudowa zęba pozwalają tego uniknąć.

W ostatnich latach dokonał się ogromny 
postęp w zakresie endodoncji, zarówno w dia-
gnostyce, metodach leczenia, jak i w używanym 
sprzęcie i narzędziach. Leczenie to, wbrew 
ogólnie panującym opiniom, jest całkowicie 
bezbolesne dzięki nowoczesnym środkom 
znieczulającym. Pacjent jest u nas znieczulany 
tak, jak w przypadku opracowywania ubytku 
próchnicowego lub ekstrakcji zęba i nie od-
czuwa żadnego bólu.

Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo, 
dlatego też standardem jest leczenie przy uży-

ciu koferdamu, który składa się z gumy wraz 
z klamrą zakładaną na ząb. Zabezpiecza on 
przed przypadkowym połknięciem narzędzia, 
chroni też błonę śluzową przed podrażnieniem 
przez substancje używane w czasie zabiegu. 
Dodatkowo poprawia widoczność, skraca i 
usprawnia leczenie, gdyż nie ma konieczności 
wymiany wałków i uniemożliwia dostanie się 
śliny, w której znajdują się bakterie, do wnę-
trza zęba, .

Ujścia kanałów w komorze zęba są bardzo 
niewielkich rozmiarów, dlatego używamy 
powiększenia w postaci lup i mikroskopu 
zabiegowego. Dzięki temu udaje się znaleźć 
wszystkie kanały. Specjalnym urządzeniem, 
zwanym endometrem mierzymy długości 
poszczególnych kanałów, by wiedzieć na jaką 
długość je opracować i wypełnić. Używamy do 
tego celu narzędzi maszynowych i wypełniamy 
kanały uplastycznioną cieplnie gutaperką. 
Dzięki temu zostaje wypełnione każde, nawet 
najmniejsze rozgałęzienie kanału głównego, co 
wpływa korzystnie na wynik leczenia.

Biorąc pod uwagę komfort pacjenta dążymy 
do jednowizytowego leczenia endodontyczne-
go, w czym pomaga nam możliwość wykonania 

zdjęcia rtg w trakcie, jak i po zakończeniu 
zabiegu, by skontrolować jego efekty. Pra-
widłowo przeleczony ząb wzmacniamy m.in. 
wkładem z włókna szklanego, co powoduje, że 
posłuży on jeszcze pacjentowi przez wiele lat.

lek. dent. Marcin Pokrzywnicki t
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RYBNIK
ul. Dworek 12b (za CH Plaza)

tel. 32 44 02 224

Centra Stomatologiczne

Bezbolesne i skuteczne LECZENIE KANAŁOWE
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JESIENNA BIESIADA SENIORA 60+
FUNDACJA EDF POLSKA ZAPRASZA SENIORÓW POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA 
NA I EDYCJĘ WYJĄTKOWEJ IMPREZY – 14 LISTOPADA, W DNIU 
OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA SENIORA, W GODZINACH OD 16.00 DO 20.00.
W PROGRAMIE:

 „Scrabkowo czy Szydełkowo?”  –  prezentacja prac i zapisy na warsztaty artystyczno-manualne – Janeta Pillar.

 Porady brafiterki  –  Jak prawidłowo dobrać biustonosz? doradzi Salon Biustiq.

 „Żywienie osób starszych w zdrowiu i w chorobie“  –  Clin Med – Dietetyka kliniczna i sportowa.

 „Profilaktyka zdrowego widzenia“  –  Salon Optyczny Doktor Marchewka.

 „Kolagen naturalny-naturalna młodość i piękno bez względu na wiek“  –  Souvre Internationale.

 „Powrót do młodości - z substancją FGF2, która uruchamia proces odmładzania”  –  Lifepharm.

 „Utrzymanie odporności”  –  Food Clinic.

 Prezentacja Olimpiady Sportowej dla Seniorów.

 Prezentacja oferty Zakładu Rehabilitacji Leczniczej – turnusy rehabilitacyjne.

 Koncert muzyki klasycznej i rozrywkowej w wykonaniu Ewy Chudy (skrzypce) i Justyny Brzezińskiej (wiolonczela) 
 z Akademii Muzycznej w Katowicach.

W trakcie spotkania specjaliści wykonają  bezpłatnie  pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie wzroku, 
masaż dłoni i maseczki od firmy Mary Kay oraz makijaż dla seniorki (Sabina Tomanek). Miło spędzimy czas przy kawie, 
herbacie i śpiewie. Śląski krepel zapewni Piekarnia Cukiernia Kamień, a ciepły poczęstunek Restauracja Europa.

Imprezę poprowadzi konferansjer Marian Kotyrba.

Bilet w cenie 10 zł do zakupu w kasach basenu, zakładu rehabilitacji leczniczej, fitness clubu i sekretariatu 
Fundacji EDF Polska.

CAŁKOWITY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY BILETÓW ZOSTANIE PRZEKAZANY NA CEL DOBROCZYNNY!

Fundacja EDF Polska, ul. Podmiejska, Rybnik. Informacja – sekretariat: 32 739 18 98. 
Przystanek Rybnicka Kuźnia, autobusy nr 11, 12, 40, 41.

FUNDACJA EDF POLSKA

FUNDACJA EDF POLSKA,  JAKO ORGANIZATOR DZIĘKUJE MECENASOM, 
SPONSOROM, PARTNEROM ORAZ MEDIOM ZA POMOC W ORGANIZACJI XXI 
EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KABARETOWEGO RYJEK 2016.

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

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 32 42 60 070, fax 32 43 32 160

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

15.000
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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 senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), tel. 32/4300079

Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8-16, środa 9.30-17.30
Bezpłatne porady prawne: środa 15.30-17.30 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

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

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

Biuro czynne: poniedziałek-piątek 9-16
Bezpłatne porady prawne: 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: 575 070 297.

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

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



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



www.artdent.org

Darmowe konsultacje! tel. 661 103 103
Rybnik, ul. Korfantego 4a/1 
tel. 32 42 22 388

Kornowac, ul. Raciborska 175 
tel. 32 43 01 593

c PRZED WIZYTĄ

PO WIZYCIE v

W 7 dni robimy 
NOWY UŚMIECH!


