


Bożonarodzeniowej radości mającej źródło 

w betlejemskim żłóbku i głoszonej światu Dobrej Nowinie. 

Niech świątecznemu czasowi towarzyszy 

wyjątkowa atmosfera budowana dzięki wierności tradycji 

oraz trosce o wzajemną bliskość i życzliwość. 

Niech światło chwały Dzieciątka Jezus 

doda blasku naszej codzienności, rozbudzając marzenia i plany 

oraz dając siłę do ich realizacji w Nowym 2017 Roku.

Oby przyniósł on wiele szczęśliwych chwil.

„Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty, 

Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty.

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg z nami do stołu zasiędzie.”

Jan Kasprowicz

Z najlepszymi życzeniami

 Prezydent Rybnika Przewodniczący 

 Piotr Kuczera Rady Miasta Rybnika 

 wraz z pracownikami urzędu Jan Mura

  i jednostek miejskich  i radni miejscy 



Niedawno w radzie miasta nastąpiła 
radykalna zmiana układu sił. Wcześniej-
sza koalicja z Pana poprzednikiem na 
urzędzie prezydenta miasta, ale i rywa-
lem w wyborach oraz jego ugrupowaniem 
w pewnym sensie była mało naturalna. 
Czy obecna sytuacja w radzie w więk-
szym stopniu ułatwia Panu zarządzanie 
miastem i kreowanie jego przyszłości?

Współpraca z radą miasta to dla każde-
go prezydenta czy burmistrza jest sprawą 
podstawową i każdy szuka takich rozwią-
zań, dzięki którym jego pomysły będą 
sprawnie przekuwane w uchwały rady. 
Bardzo sobie cenię merytoryczną dysku-
sję i pracę radnych, ale przede wszystkim  
w czasie posiedzeń komisji branżowych rady 
miasta, a w ostatnim czasie takich rozmów 
mi brakowało. Dziś mam grupę radnych, 
którzy chcą mnie wspierać i współtworzyć 
to miasto. Jestem przekonany, że ten układ 
przetrwa do końca kadencji i pozwoli zre-
alizować zwłaszcza te projekty, które mają 
szanse na unijne dofinansowanie, bo są one 
Rybnikowi bardzo potrzebne. Obecny układ 
sił w radzie miasta jest i bardziej naturalny, 
i bardziej klarowny.

Całkiem niedawno przedstawił Pan 
swoją wizję całościowej polityki miej-
skiej, o czym piszemy też w tym wydaniu 
„GR”. Które przedsięwzięcia, a jest ich 
całkiem sporo, uważa Pan za kluczowe 
dla miasta? Które chciałby Pan zreali-
zować do końca trwającej kadencji, czyli 
do końca 2018 roku?

Realizacja wszystkich przedstawionych 
projektów jest w dużym stopniu uzależniona 
od dofinansowania zewnętrznego. Czas do 
roku 2020 to już ostatni okres, w którym 
polskie samorządy mogą otrzymać tak duże 
wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. 
Kluczową dla miasta inwestycją jest oczywi-
ście budowa drogi Racibórz-Pszczyna, dzięki 
której wiele obszarów inwestycyjnych poło-
żonych w jej sąsiedztwie stanie się bardzo 
atrakcyjnych dla inwestorów. Mam nadzieję, 
że staną się one dla Rybnika takim rozwo-
jowym kołem zamachowym. Chciałbym też, 
by do końca 2018 roku udało się zakończyć 
większość prac związanych z remontem  
i modernizacją dawnego szpitala Juliusz choć 
z harmonogramu finansowania unijnego,  

o które się staramy, wynika że będzie to 
raczej rok 2019. Konsekwentnie będziemy 
realizować naszą politykę rowerową i walkę 
z niską emisją oraz rozbudowywać bazę 
rekreacyjną nad „rybnickim morzem”, czyli 
zalewem oraz w Kamieniu i na Błoniach. 

Ma Pan na swoim koncie pierwsze 
sukcesy na polu poprawy estetyki na-
szego miasta, by wspomnieć jednolite, 
pastelowe parasole letnich ogródków. 
Kolejnym, znacznie trudniejszym wyzwa-

niem jest ustanowienie parku kulturowe-
go, obejmującego głównie śródmieście,  
w którym miasto będzie miało zdecydo-
wanie większy wpływ na szeroko rozu-
miany ład przestrzenny choć głównie 
chodzi o uporządkowanie sklepowych 
szyldów i wszechobecnych reklam. 
Bardziej liczy Pan na to, że uda się do 
tego nowego porządku przekonać m.in. 
właścicieli sklepów i kamienic, czy więk-
sze nadzieje wiąże Pan ze stworzeniem 
regulacji prawnych, przewidujących też 
konkretne kary?

Muszą tu zafunkcjonować trzy elementy: 
edukacja, dobre przykłady miast, w których 
przestrzeń publiczną udało się uporządko-
wać oraz ostatecznie obowiązki i pewien 
przymus wynikający z przyszłej uchwały 
rady miasta. Bardzo liczę na wsparcie sa-
mych rybniczan, którzy jeżdżąc po świecie 
zauważyli, jak atrakcyjna może być taka 
odpowiednio uporządkowana przestrzeń 
publiczna. Natłok reklam sprawia, że ich 

skuteczność jest często minimalna albo ze-
rowa, co potwierdzają specjaliści od reklamy 
wizualnej. Gdy niedawno zamieściliśmy na 
Facebooku poglądowy filmik pokazujący 
efekty, na razie tylko wirtualnego, usunięcia 
reklam z budynków w centrum miasta, to 
cieszył się on wielką popularnością. Odno-
towaliśmy ponad 40 tys. odsłon i dziesiątki 
pozytywnych komentarzy, co pokazuje jak 
duże jest zainteresowanie mieszkańców 
takimi działaniami.  

Re w o l u c y j -
nym pomysłem 
jest plan stwo-
rzenia w pla-
nowanej strefie 
Juliusza ośrod-
ka dla aktyw-
nych seniorów, 
czy nie będzie 
to jednak zbyt 
ryzykowny eks-
peryment?

Jestem przeko-
nany, że nie, bo 
taki jest główny 
nurt przemian 
w tej dziedzinie. 
Doskonale widać 

to w krajach Europy Zachodniej. Niedawno 
w czasie spotkania w Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku usłyszałem od naszych seniorów, 
że oni ten pomysł bardzo sobie cenią. Dla 
nich ważny jest dostęp do kultury, ale i do 
tego wszystkiego, co miasto oferuje na co 
dzień. Mam nadzieję, że ośrodek, który 
w strefie Juliusza zamierzamy stworzyć tę 
aktywność seniorów będzie stymulować  
i pozwoli nam też skorzystać z ich cennego 
doświadczenia.

Czekamy na rozpoczęcie epokowej 
inwestycji, jaką ma być budowa regio-
nalnej drogi Racibórz-Pszczyna. Czy 
podpisanie z marszałkiem województwa 
umowy w sprawie dofinansowania prze-
sądza sprawę finansowego wsparcie Unii 
Europejskiej?

Wszystko na to wskazuje. Mamy pozy-
tywną opinię o naszym projekcie instytu-
cji eksperckiej Komisji Europejskiej, co 
praktycznie oznacza zgodę na przyznanie 

Prezydent Piotr Kuczera ma nadzieję, że z finansową pomocą Unii Europejskiej uda się zrealizować 
inwestycje, które poprawią jakość życia mieszkańców
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Kolejne, styczniowe wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 29 stycznia

N a  p ó ł m e t k u  k a d e n c j i

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, na półmetku czteroletniej kadencji, kilka 
dni po uchwaleniu przez radę miasta budżetu na 2017 rok i w dniu podpisania umowy  
z marszałkiem województwa w sprawie największego w historii naszego miasta unijnego 
dofinansowania, rozmawiamy z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą.
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dofinansowania. Przypomnę tylko, że będzie 
to największa unijna dotacja w historii Ryb-
nika i największe dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wyniesie 
ono prawie 290 mln zł; dodam tylko, że nasz 
przyszłoroczny miejski budżet inwestycyjny 
wynosi ok. 180 mln zł. Bardzo bym chciał, by 
ta budowa, z której skali wielu mieszkańców 
nie zdaje sobie jeszcze sprawy, ruszyła wczesną 
wiosną. Będzie to dla miasta wielkie wyzwanie; 
nie obejdzie się zapewne bez kłopotów, ale 
musimy wybudować tę drogę, jeśli Rybnik ma 
się rozwijać.

Pojawiły się pewne problemy z wykupami 
gruntów, czy już udało się je rozwiązać?

Zamieszanie dotyczyło podatku, który 
mieliby płacić mieszkańcy, w sytuacji, gdyby 
miasto przejęło ich działki pod drogę w wyniku 
ugody. Dziś mamy już jednoznaczną odpowiedź 
urzędu skarbowego, że takiego podatku nie 
zapłacą. Za przeprowadzenie wykupów będą 
odpowiadać generalnie służby wojewody, 
ale robimy wszystko, by ten trudny dla tych 
mieszkańców proces przebiegał możliwie jak 
najłagodniej. Wypłaciliśmy już ponad 30 za-
liczek, dzięki czemu ci, którzy muszą opuścić 
swoje domostwa albo rozglądają się za kupnem 
nowego domu, albo go budują. To trudne, ale 
chyba lepsze od ciągłej niepewności związanej 
z nierealizowanymi przez lata planami budowy 
tej drogi.

A jaka jest u progu tej poważnej inwe-
stycji kondycja finansowa naszego miasta? 
Nie ma powodów do obaw?

Wskaźniki tzw. indywidualnego zadłużenia 
nie dają powodów do obaw, natomiast z niepo-
kojem patrzymy na ogólną koniunkturę gospo-
darki. Trzymamy rękę na pulsie, bo atmosfera 
wokół polskiej gospodarki jest jaka jest.

Rząd przystępuje do wdrażania dość po-
wszechnie krytykowanej reformy systemu 
oświaty, co oznacza dla miasta dodatkowe 
kłopoty, ale pewnie i dodatkowe wydatki…? 

Ta reforma to wielka niewiadoma, na dobrą 
sprawę od kilku dni wiemy na czym stoimy. 
Liczymy, jakie będą jej koszty, a na pewno dla 
samorządów lokalnych będzie to spory wyda-
tek, bo na nowo będzie trzeba przygotować 
m.in. szkolne pracownie, zaplecza kuchenne 
czy place zabaw. Przyznam, że znając stan fi-
nansów państwa, nie liczę na żadne państwowe 
dotacje. Szkoda, że w ogóle nie wzięto pod 
uwagę postulatów samorządowców, którzy 
tę reformę będą faktycznie wdrażać. Mam 
wrażenie, że to reforma dla samej reformy,  
a przecież likwidacja gimnazjów to jeszcze nie 
reforma oświaty.

Jednym z głównych haseł Pana prezyden-
tury jest walka ze smogiem. Wciąż brakuje 
nam kluczowych w tej sprawie regulacji 
ogólnopolskich, za to mieszkańcy chętnie 
korzystają z pomocy finansowej miasta, 

które wspiera termomodernizacje budyn-
ków i systemów ogrzewania. Jak ocenia Pan 
efekty tego zaangażowania miasta w walkę 
ze smogiem?

W roku 2016 środki przeznaczone na 
ekodotacje szybko się rozeszły; w 2017 roku 
pewnie będzie podobnie. Robimy wszystko, 
by pokazywać i nagłaśniać ten problem, 
podłączamy do ciepłociągu bądź montujemy 
ekologiczne źródła ciepła w szkołach i innych 
placówkach miejskich, ale potrzebne są nam 
rozwiązania systemowe. Nie jest przypad-
kiem, że 33 polskie miasta są w pierwszej 
50-tce najbardziej zanieczyszczonych miast 
w Europie; niestety Rybnik jest w czołówce 
tego zestawienia. Na ukończeniu są prace nad 
uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa 
Śląskiego; wkrótce rozpocznie się na ten temat 
wojewódzka dyskusja, w której też weźmiemy 
udział. Na swoim podwórku poprzez dotacje, 
edukację, ale też karanie trucicieli robimy 
wszystko, by rybniczanie nawzajem się nie 
truli. Na szczęście coraz większa jest grupa 
świadomych mieszkańców, którzy również się 
temu sprzeciwiają.

Mieszkańcy często pytają, dlaczego mia-
sto nie próbuje zdobyć na walkę z niską 
emisją unijnych dotacji?   

Bo takich środków nie ma. Europa Za-
chodnia nie dostrzega problemu niskiej emisji 
bo uporała się z nim w latach 80. W innych 
krajach regulacje systemowe niepozwalające 
na sprzedaż i spalanie najgorszego opału są 
czymś zupełnie naturalnym, a u nas ich brak. 
Potrzebny jest też ogólnonarodowy program 
wsparcia uboższych obywateli, którzy chcą się 
podłączyć do ciepłociągu bądź sieci gazowej. 
Sami jako miasto niewiele jesteśmy w stanie 
zdziałać. By skutecznie walczyć z niską emisją 
potrzebowałbym w całości pięciu rocznych 
budżetów inwestycyjnych miasta, a to przecież 
niemożliwe. W latach 2016-2017 na ekodota-
cje dla mieszkańców przeznaczymy łącznie bli-
sko 11 mln zł, czyli tyle ile przez wcześniejszą 
dekadę, ale i tak bez rozwiązań systemowych, 
bez korzystania z istniejących sieci ciepłowni-
czych i gazowych niewiele zdziałamy.   

Regularnie spotyka się Pan z radami 
rybnickich dzielnic. Można już mówić  
o jakichś wymiernych efektach tej ściślej-
szej współpracy z dzielnicowymi samo-
rządami?

Przede wszystkim chciałbym podziękować 
tym wszystkim, którzy pracując społecznie  
w radach dzielnic troszczą się o nasze miasto. 
Bardzo sobie cenię te spotkania, bo w ich trak-
cie rozmawiamy o konkretnych problemach 
mieszkańców i staramy się je rozwiązywać. 
Obchodzone w dzielnicach jubileusze czy 
organizowane tam festyny budują atmosferę 
i tych lokalnych społeczności i całego miasta. 
To ważne byśmy z jednej strony zachowali 
ich autonomię, a z drugiej strony budowali 
duży Rybnik składający się z 27 dzielnic. Ten 

dialog jest dla mnie cenny ponieważ dzięki 
niemu jestem bliżej drobnych ale ważnych 
spraw dotyczących mieszkańców. Na wiele 
problemów mogę zareagować bardzo szybko, 
inne mogę wyjaśniać.  

Sporo emocji wywołują plany spółki, 
która chce wydobywać węgiel ze złoża Pa-
ruszowiec i spalać go we własnym bloku 
energetycznym. W czasie nadzwyczajnej 
sesji przedstawiciele spółki mówili o pla-
nowanej produkcji prądu, ale i taniego 
ciepła dla miasta, co miałoby się przyczynić 
do ograniczenia niskiej emisji. Apelowali 
też o wstrzymanie działań, które byłyby 
konsekwencją podjętej z Pana inicjatywy 
uchwały intencyjnej, wyrażającej sprzeciw 
wobec tych inwestycyjnych planów. Jaka 
więc będzie polityka miasta w tej kwestii?

Ja jako prezydent i rada miasta poparliśmy 
protestujących mieszkańców i jesteśmy prze-
ciwni planom spółki Bapro. Obecnie sprawą 
zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska do której, jako miasto zgłosiliśmy 
swoje zastrzeżenia, a i mieszkańcy bardzo 
aktywnie uczestniczą w toczącym się tam 
postępowaniu, które zapewne potrwa rok 
albo i dłużej. Przypomnę, że to nie miasto 
jest właścicielem złoża węgla Paruszowiec i to 
nie prezydent miasta, a minister środowiska 
udziela koncesji na jego wydobycie. Na razie 
trwają uzgodnienia środowiskowe i do finału 
całej sprawy daleka droga.   

Na grudniowej sesji rada miasta uchwa-
liła budżet miasta na 2017 rok. To będzie 
trudniejszy budżet od tegorocznego?

Każdy budżet powinien być ambitny. Mamy 
szanse pozyskać bardzo duże środki pomo-
cowe z Unii Europejskiej i musimy zrobić 
wszystko, żeby tak się stało. A do ich zdobycia 
i wykorzystania jesteśmy dobrze przygotowani. 
Owszem podejmujemy pewne ryzyko, ale nie 
wybaczyłbym sobie, gdybyśmy go nie podjęli, bo 
po roku 2020 nie będziemy już mogli korzystać 
z tak dużej pomocy finansowej UE.  

Kończąc zapytam, czegóż życzyć pre-
zydentowi Rybnika na drugą połówkę 
kadencji?

Dobrej współpracy z radą miasta, życzliwych 
ludzi wokół, no i zaangażowania mieszkańców, 
bo chciałbym, by rybniczanie żyli swoim mia-
stem i chcieli je współtworzyć. Można to robić 
na wiele sposobów, np. działając w jakimś 
stowarzyszeniu, w komitecie rodzicielskim 
szkoły czy angażując się w życie swojej parafii. 

Ma Pan jakieś wyjątkowe plany na Świę-
ta Bożego Narodzenia?

Moje święta na pewno będą rodzinne, 
tradycyjne i spokojne. Grudzień był bardzo 
pracowity, bo z jednej strony sesja budżetowa, 
a z drugiej wiele już przedświątecznych spotkań 
i obowiązków. Cieszę się, że przed nami święta, 
a po nich, przed nowym rokiem, kilka dni, które 
zazwyczaj są dość spokojne. 

Rozmawiał Wacław Troszka
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Miasto w skrócie
w Rybnik otrzymał wyróżnienie w VIII edycji 

konkursu Samorząd Równych Szans za projekt 
pn. „Kompleksowe podejście samorządu do 
wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 
Projekt ten realizuje Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy „Cogito Noster”, którego dyrektor 
Danuta Szostakowska odebrała w Krakowie 
wyróżnienie dla miasta. Rybnik doceniono 
za pomoc osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi poprzez powołanie Zespołu Psychiatrii 
Środowiskowej. Nowatorskim rozwiązaniem 
jest prowadzona przez ten zespół psycho-
terapia on-line przy użyciu komunikatorów 
internetowych. To jedyny taki punkt działający 
w województwie śląskim i jeden z nielicznych 
finansowanych przez samorząd. 

w Przypominamy, że 31 grudnia upływa termin 
nadsyłania prac na konkurs fotograficzny 
„Święta w kadrze” ogłoszony przez Biuro 
Kultury Urzędu Miasta Rybnika. Nagrodzo-
ne zostaną najlepsze zdjęcia, również te 
archiwalne, przedstawiające Rybnik w zimo-
wo-świątecznej aurze i dzieci do lat sześciu  
w przebraniu nawiązującym do Świąt Bożego 
Narodzenia. Zdjęcia należy nadesłać na adres 
konkurs@kultura.rybnik.eu

w 13 grudnia na rynku w ramach ogólnopolskie-
go strajku obywatelskiego przeciw rządom 
PiS-u protestowało kilkaset osób.

w Na dzień przed Barbórką w kościele w Chwałę-
cicach ks. proboszcz Grzegorz Jagieł odprawił 
tradycyjną mszę świętą w intencji górników 
i ich rodzin, w której udział wzięli nie tylko 
mieszkańcy tej dzielnicy. Jak zwykle po mszy, 
w podziemiach kościoła, odbyła się też tra-
dycyjna biesiada barbórkowa. Serwowano 
tam krupnioki z ogórkiem kiszonym i „małym 
jasnym”, a czas umiliła górnicza orkiestra dęta 
kopalni Jankowice. W biesiadzie wzięło udział 
prawie 200 osób.

w Trwa walka ze smogiem i spalaniem odpadów. 
26 listopada patrol straży miejskiej ukarał wła-
ściciela nieruchomości z Maroka-Nowin, który 
palił w piecu centralnego ogrzewania baterie 
i stalowy drut. Przeprowadzona kontrola wy-
kazała ponadto, że mężczyzna nie prowadził 
selektywnej zbiórki odpadów. Rybniczanin 
otrzymał dwa mandaty w łącznej wysokości 
1000 zł. 30 listopada przykra niespodzianka 
spotkała mieszkańca Boguszowic Starych, spa-
lającego liście i gałęzie. Informacja o sporych 
rozmiarów ognisku szybko dotarła do eko-pa-
trolu straży miejskiej. Sprawca wykroczenia nie 
krył zaskoczenia otrzymaną karą (500 zł); nie 
mógł też zrozumieć o co chodzi strażnikom, 
skoro od lat paliło się gałęzie i liście. Interwen-
cję skwitował słowami: „Teraz to już wszystko 
jest zabronione”. Za to myślenie ekologiczne 
i wrażliwość na przyrodę są wręcz pożądane.

Prezentując opinie klubów radnych na temat 
projektu budżetu, jego poparcie w głosowaniu 
zdeklarowali przedstawiciele PO oraz ugrupo-
wanie Wspólnie dla Rybnika wraz z Mariuszem 
Wiśniewskim; PiS zapowiedział wstrzymanie się 
od głosu, tłumacząc, że od planowania budżetu 
ważniejsze jest jego wykonanie natomiast An-
drzej Wojaczek z BSR-u, którego liderem jest 
były prezydent Adam Fudali zapowiedział, że 
daje swoim radnym w głosowaniu wolną rękę. 
Ostatecznie za przyjęciem budżetu głosowało 
14 radnych, 10 wstrzymało się od głosu, a jeden 
radny zagłosował „przeciw”.

Dochody miasta w przyszłym roku mają wynieść 
blisko 716,5 mln zł, a wydatki prawie 853,3 mln zł,  
a zatem deficyt budżetowy zaplanowano na po-
ziomie 136,8 mln zł; to największy deficyt od 2010 
roku; w uchwale budżetowej na rok 2009 deficyt 
określono na poziomie 146,2 mln zł. Uchwalając 
budżet na rok 2016 przyjęto deficyt na poziomie 
blisko 97 mln zł. Po ostatniej korekcie dokonanej 
właśnie w czasie grudniowej sesji budżetowej, 
wynosi on 51,7 mln zł, a wszystko wskazuje na 
to, że ostatecznie po księgowym zamknięciu roku 
wyniesie on ok. 35 mln zł.

Jeśli chodzi o budżetowe dochody to dotacje z 

budżetu państwa mają wynieść 111,7 mln zł, zaś 
z budżetu UE 25,5 mln zł. Z kolei na wydatki 
inwestycyjne prezydent Piotr Kuczera, zgodnie  
z uchwałą budżetową, zamierza przeznaczyć 
ponad 180 mln zł, czyli 21,1 proc. wszystkich wy-
datków. Największą inwestycją będzie oczywiście 
budowa rybnickiego odcinka drogi regionalnej 
Racibórz-Pszczyna, na którą w przyszłorocznym 
budżecie przewidziano 34 mln zł. 

Ostatnim merytorycznym punktem sesji było 
głosowanie nad odwołaniem Jana Mury z funkcji 
przewodniczącego rady miasta. Wniosek w tej 
sprawie podpisany przez dziesięciu radnych BSR
-u i PiS-u złożono na sesji w dniu 17 listopada. 
Głosowanie to odbyło się bez żadnej wcześniej-
szej dyskusji, a Jan Mura pozostał szefem rady, 
bo za jego odwołaniem zagłosowało 8 radnych, 
a przeciw 15; jeden radny oddał głos nieważny.

Prezentacja budżetu miasta i stanowiska 
klubów radnych w sprawie budżetu na rok 2017 
opublikujemy w kolejnym, styczniowym wydaniu 
„GR”.  

(WaT)

Kolejna sesja rady miasta odbędzie się 
12 stycznia 2017, o g. 16. 

Dokument podpisali marszałek wojewódz-
twa śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent 
Piotra Kuczera, w obecności przewodniczą-
cego sejmiku województwa śląskiego Grze-
gorza Wolnika. Umowa opiewa na kwotę 
289.989,933,34 zł, co stanowi największą 
dotację unijną w historii miasta. Planowana 
inwestycja przyspieszy połączenie Rybnika  

z autostradą A1 i tym samym przybliży nasze 
miasto do aglomeracji katowickiej i ostraw-
skiej, ułatwi również dostęp do nowych terenów 
inwestycyjnych, stając się tym samym kołem 
zamachowym rozwoju miasta. (Więcej w Dro-
gowcu rybnickim na str. 16 oraz w styczniowym 
numerze „GR).    

(r)

Dotacja pod choinkę
W przedświąteczny wtorek 20 grudnia w urzędzie miasta nastąpiło długo oczekiwane 

podpisanie umowy między Zarządem Województwa Śląskiego a miastem Rybnik  
o dofinansowanie ze środków unijnych budowy I etapu regionalnej drogi Racibórz-
Pszczyna na 10-kilometrowym odcinku przebiegającym przez nasze miasto.

Na zdj. od lewej przewodniczący sejmiku województwa śląskiego Grzegorz Wolnik, marszałek Wojciech Saługa oraz prezydent Piotr Kuczera 
prezentują planszę z przebiegiem planowanej drogi
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Uchwal i l i  budżet
W czasie sesji, która odbyła się 15 grudnia rada miasta uchwaliła budżet 

na 2017 rok przedstawiony przez prezydenta Piotra Kuczerę. 
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Wprawdzie już wcześniej, 17 listopada rada 
miasta podjęła uchwałę intencyjną, w której 
opowiedziała się przeciw realizacji planów 
inwestora i stanęła po stronie protestujących 
mieszkańców, warto jednak odnotować argu-
menty, użyte przez obie strony sporu. Na mar-
ginesie głównego wątku nie udało się uniknąć 
słownych utarczek radnych, które jednak dla 
sporej grupy mieszkańców, którzy z transparen-
tami pojawili się w sali posiedzeń rady miasta, 
pozostały w dużym stopniu niezrozumiałe. Te 
dotyczyły m.in. okoliczności podjęcia na listo-
padowej sesji uchwały intencyjnej, wyrażającej 
negatywny stosunek rady miasta wobec planów 
spółki Bapro (poparło ją 14 radnych, a 9 nie 
wzięło udziału w głosowaniu).

 Przedstawiciele spółki Bapro, m.in. jej 
prezes Mirosław Hojka i wiceprezes Tomasz 
Skóra apelowali, by ich projekt stworzenia 
kompleksu energetyczno-wydobywczego trak-
tować całościowo. — To projekt wyjątkowy na 
skalę światową, jedyny taki projekt w Europie  
i w Polsce. Jego zaletą jest lokalizacja w jednym 
miejscu nowoczesnego, niskoemisyjnego bloku 
energetycznego na węgiel o mocy 600 megawatów 
oraz kopalni, która będzie wydobywać węgiel 
głównie na jego potrzeby. Dzięki zastosowaniu 
najnowszych rozwiązań technicznych mamy 
gwarancje minimalnego oddziaływania na 
środowisko naturalne, zwłaszcza jeśli chodzi  
o emisję gazów i pyłów. Dzięki wspólnej lokaliza-
cji zdecydowana większość odpadów powstają-
cych w czasie wydobycia węgla jak i jego spalania 

zostanie zagospodarowana na miejscu, czyli  
w wyrobiskach kopalni — mówili. Przekonywali 
też, że niska emisja w Rybniku zostanie zmniej-
szona dzięki tzw. skojarzonej produkcji prądu 
i taniego ciepła, które będzie mogło trafić do 
sieci ciepłowniczej. Spółka planuje też produk-
cję dobrej klasy węgla opałowego, nadającego 
się do spalania w domowych, niskoemisyjnych, 
retortowych, zautomatyzowanych kotłach. 
 — Nasz projekt wpisuje się w strategię rządową 
która zakłada, że fundamentem naszego bez-
pieczeństwa energetycznego będzie produkcja 
energii z węgla kamiennego — przekonywał 
Tomasz Skóra, informując, że projekt spółki 
wysoko oceniło już kilka światowych potęg 
energetycznych m.in. francuski EDF. Według 

jego wyliczeń realizacja projektu wygeneruje 
ok. 12 tys. miejsc pracy, a roczne dochody bu-
dżetu miasta wzrosną o 25 mln zł. — Ostatnio 
w mediach było głośno o inwestycji mercedesa  
w podwrocławskim Jaworze za 100 mln dolarów. 
My proponujemy inwestycję dziewięciokrotnie 
większą w wysokości 8 mld zł. Owszem, nasza 
spółka tych pieniędzy nie ma, ale od dwóch lat 
intensywnie pracuje nad pozyskaniem kapitału 
międzynarodowego na tę inwestycję. Obecnie na 
świecie buduje się około tysiąca węglowych blo-
ków energetycznych. Węgiel, wbrew medialnym 
przekazom sugerowanym przez lobby gazowe, 
wiatrowe, słoneczne itd., wciąż jest najtańszym 
paliwem i przy dzisiejszych technologiach można 
z niego racjonalnie korzystać przy minimal-
nym oddziaływaniu na środowisko — mówił 

Miasto w skrócie
w Jak co roku dużym i dosłownym wzięciem cie-

szą się dekoracje świątecznej choinki na rynku. 
Po wypiciu grzańca lub innego wyskokowego 
trunku w niepamięć idzie siódme przykaza-
nie. — Do pierwszego incydentu doszło już 
7 grudnia, kiedy wracający z imprezy męż-
czyzna zapragnął wziąć na pamiątkę jedną 
z wiszących na choince ozdób. Nie cieszył 
się nią długo, bo kilka minut później został 
ujęty przez strażników i ukarany mandatem 
— mówi Dawid Błatoń z rybnickiej straży 
miejskiej. 10 i 11 grudnia zjawili się kolejni 
wielbiciele bożonarodzeniowych bombek 
oraz chuligani, którzy rozbili wyrzeźbione w 
lodzie sanie św. Mikołaja. Wszyscy sprawcy 
zostali ujęci i ukarani, a ozdoby wróciły na 
choinkę. Niestety, lodowa rzeźba topniała już 
w częściach. Oprócz mandatów za ten głupi 
występek należałaby się też solidna rózga.

w 12 grudnia prezydent Piotr Kuczera spotkał się 
z ponad 70 paniami z rybnickiego Stowarzy-
szenia Amazonek „Odnowa”, wspierającego 
kobiety w walce z rakiem piersi. — Co roku 
w okresie przedświątecznym organizujemy 
spotkanie opłatkowe i składamy sobie życze-
nia, ale też podsumowujemy kończący się rok,  
a 2016 był dla nas wyjątkowy, bo świętowały-
śmy 20-lecie istnienia naszego klubu — mówi 
Dorota Przybyła, przewodnicząca stowarzy-
szenia, które liczy ponad 90 pań z Rybnika 
i okolic. Amazonki nie tylko podsumowały 
ubiegły rok, ale też snuły plany na ten nad-
chodzący. — Chcemy ubiegać się o dotację 
z miasta na cykl warsztatów dla młodzieży 
licealnej. Planujemy też organizację spotkań 
dla kobiet z powiatu rybnickiego — mówi 
przewodnicząca. W czasie opłatkowego spo-
tkania nie zabrakło też świątecznych utworów 
w wykonaniu Agnieszki Janas z Przygody  
i jej córek Marysi i Michaliny. — Bezcenna jest 
aktywność takich osób, które tak jak wy chcą 
się spotykać, wspólnie działać i mają pomysł 
na swoje życie. Jesteście dobrym przykładem 
dla innych — mówił z kolei prezydent Kuczera. 

w 10 grudnia ok. g. 18 na klatce schodowej 
jednego z wieżowców przy ul. Chalotta  
w Śródmieściu doszło do rodzinnej tragedii. 
Po sprzeczce 33-letni mężczyzna wyciągnął 
nóż i kilkakrotnie ugodził nim swoją żonę 
m.in. w klatkę piersiową. Próbował też ra-
nić będącego w wózku dwuletniego syna.  
Na koniec popełnił samobójstwo wbijając 
sobie nóż w szyję. Pomóc próbowali mu 
najpierw interweniujący policjanci, a potem 
lekarz z karetki pogotowia, który ostatecznie 
stwierdził zgon mężczyzny. 33-letnia kobieta 
trafiła do szpitala, ale kilka dni później w 
wywiadach dla mediów opowiadała o oko-
licznościach tej tragedii. Wiele wskazuje na 
to, że jej mąż cierpiał na schizofrenię.

W sesji nadzwyczajnej poświęconej planom spółki Bapro wzięła udział liczna grupa protestujących mieszkańców
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Nadzwyczajna konfrontacja
24 listopada w magistracie odbyła się zwołana na wniosek grupy 

radnych sesja nadzwyczajna, poświęcona oprotestowanym już przez 
mieszkańców planom spółki Bapro, która zamierza wybudować  
w Rybniku kompleks energetyczno-wydobywczy i dobrać się do węgla 
ze złoża Paruszowiec. 
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Miasto w skrócie
w Ewelina Marszołek-Polańczyk, pośrednik pracy 

z rybnickiego Punkt Pośrednictwa Pracy OHP 
oraz Marek Medalion i Łukasz Norek – wycho-
wawcy z rybnickiego hufca pracy otrzymali 
nagrody dla wyróżniających się pracowników 
OHP w kraju. Łącznie nagrodzono 170 osób, 
które 13 grudnia w Dobieszkowie odebrały 
wyróżnienia z rąk komendanta głównego OHP 
Marka Surmacza.

w — Działamy dopiero od trzech miesięcy  
i chcemy skorzystać z waszych wskazówek. 
Po co mamy się uczyć na własnych błędach, 
skoro z waszą pomocą możemy ich uniknąć. 
Liczymy na to, że wyjedziemy z Rybnika  
z bagażem nowych doświadczeń — mówili 
Andrzej Zuber i Kazimierz Polok z Gminnej 
Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach, 
którzy 24 listopada wzięli udział w sesji Ryb-
nickiej Rady Seniorów. Goście przysłuchiwali 
się dyskusji na temat programu „Polityka 
Społeczna Miasta Rybnika 2023+”, budżetu 
Rybnickiej Rady Seniorów i współpracy z tu-
tejszym „Mechanikiem”. — W naszej szkole 
zorganizujemy bezpłatny kurs komputerowy 
dla zainteresowanych seniorów. Możemy też 
wnioskować o granty na organizację innych 
działań dla seniorów. Dlatego zastanówcie 
się, w jakich kursach chcielibyście brać udział. 
Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się 
rozwijała, bo szkoła jest otwarta również na 
seniorów — mówiła Grażyna Winkler, peda-
gog szkolny z ZSM-E, placówki, która realizuje 
już dwa inne projekty z udziałem seniorów 
(więcej w kolejnym numerze).

w 29 listopada swoje piąte urodziny obchodziły 
nasze czworaczki, czyli Zuzia, Bartek, Grześ 
i Michał Szuła. Od września uczęszczają do 
nowego przedszkola w dzielnicy Paruszowiec-
Piaski. Jak mówi mama, pani Aleksandra, nasz 
rybnicki rodzinny kwartet chowa się zdrowo 
choć, jak to w przypadku przedszkolaków 
często bywa, nie omijają go okresowe infek-
cje. Maluchom i ich rodzicom niezmiennie 
życzymy dużo szczęścia! 

w W Wigilię pierwsza w historii pasterka miała 
zostać odprawiona w budowanym jeszcze 
kościele MB Różańcowej na osiedlu Wrębowa  
w Niedobczycach. Jej rozpoczęcie zaplanowa-
no na g. 22.30.

w Urząd miasta ogłosił przetarg na wykonanie 
31 wiat rowerowych przy szkołach,które mają 
zachęcić uczniów do korzystania z roweru jako 
z praktycznego środka transportu. W czasie 
niedawnych konsultacji poprzedzających 
powstanie planu zrównoważonej mobilności 
miejskiej, wielu młodych uczniów skarżyło się 
na brak dobrych warunków do parkowania 
roweru przy szkole. Wiaty mają być gotowe 
na wiosnę.
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wiceprezes spółki Tomasz Skóra. Zwrócił się 
też do przewodniczącego i całej rady miasta 
o zawieszenie skutków podjętej wcześniej 
uchwały intencyjnej i wstrzymania dalszych 
działań w tym zakresie, przynajmniej do czasu 
przedstawienia przez Bapro jednolitego tekstu 
„Raportu o oddziaływaniu na środowisko”, co 
ma związek ze zmianą z początkiem stycznia 
ustawy o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie. Ma on być poparty 
ekspertyzami i opiniami jednostek badawczych  
i autorytetów naukowych i jak zapewniał, 
zostały w nim uwzględnione uwagi i interesy 
wszystkich zainteresowanych. 

Reprezentująca protestujących mieszkań-
ców dzielnicy Paruszowiec Piaski Katarzyna 
Suder-Mączyńska zaznaczyła, że chcą oni 
rozmowy na poziomie szczegółów i w oparciu  
o istniejące dokumenty. Podniosła m.in. kwe-
stię planu zagospodarowania przestrzennego, 
w sprzeczności z którym są wydobywcze plany 
spółki i zwróciła uwagę, że to rada miasta może 
uchwalić zmianę planu dostosowując go do 
potrzeb inwestora.

Skupiła się na kwestii kopalni, tłumacząc, 
że nie ma obecnie dokumentów, które trak-
towałyby o budowie bloku energetycznego,  
a toczące się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach postępowania doty-
czy wyłącznie planowanej kopalni. Odnosząc 
się do konkretnych zapisów, które znalazły 
się w przygotowanym przez spółkę „Raporcie 
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko” 
zarzuciła jej kierownictwu, że głównym jego 
celem jest budowa kopalni, a nie bloku energe-
tyczno-wydobywczego. Zaznaczając, że celem 
mieszkańców nie jest poprawa wspomnianego 
raportu, ale jego odrzucenie, przytoczyła kilka 
nieprawdziwych stwierdzeń w nim zawartych, 
by wspomnieć tylko informację o budynkach 
m.in. użyteczności publicznej, które rzekomo  
w czasie budowy zostały częściowo zabezpie-

czone przed szkodami górniczymi. Znalazła 
też w raporcie informację, iż podstawową eks-
ploatacją złoża Paruszowiec będzie wydobycie 
węgla na zawał, a dopiero po roku 2042 autorzy 
raportu przewidują wydobywanie węgla z pod-
sadzką hydrauliczną.

Również wspierająca mieszkańców prof. 
Irena Pluta mówiła o złożu soli zalegającym 
między Rybnikiem, a Orzeszem, które jej zda-
niem, uniemożliwia wydobycia węgla ze złoża 
Paruszowiec bez poważnych konsekwencji 
dla środowiska naturalnego. Powołała się 
też na wyniki odwiertów dokonanych swego 
czasu przez kopalnię Chwałowice, z których 
wynikało, że na terenie górniczym wytyczo-
nym przez spółkę Bapro stwierdzono gruby  
na 10 m pokład soli.

Barbara Katyków, dyrektor rybnickiej fabry-
ki Purmo usytuowanej przy ul. Przemysłowej 
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski i zatrudnia-
jącej ok. 500 pracowników poinformowała 
natomiast, że każde odkształcenie terenu 
może spowodować nieodwracalne zmiany  
w automatycznych liniach produkcyjnych 
zakładu i oświadczyła, że jeśli w Rybniku 
stanie się cokolwiek, co zagrażałoby stabilnej 
produkcji, to właściciele firmy podejmą decyzję 
o przeniesieniu produkcji do jednej z fabryk 
koncernu, a te kosztowo konkurencyjne dla 
Rybnika funkcjonują obecnie w Wałczu i na 
Węgrzech. — Firma Rettig popiera protestują-
cych mieszkańców i również złożyła swój sprze-
ciw w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach — poinformowała na koniec 
Barbara Katyków. 

W czasie tej nadzwyczajnej sesji padło 
jeszcze wiele informacji i argumentów z obu 
stron, które tu z racji braku miejsca nie sposób 
przytoczyć. Przypominamy jednak, że pełny 
zapis kolejnych sesji rady miasta można znaleźć 
na miejskim kanale internetowego portalu 
Youtube.                               Wacław Troszka

30 listopada Prokuratura Rejonowa 
w Rybniku umorzyła postępowanie  
w sprawie nieprawidłowości w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej.

Wszczęto je po doniesieniu prezydenta 
miasta o możliwości popełnienia przestęp-
stwa w tej miejskiej jednostce, co było z kolei 
konsekwencją audytu przeprowadzonego tam 
przez kontrolerów z urzędu miasta, który nie-
prawidłowości wykazał. 

Jak informuje prokurator rejonowy Tadeusz 
Żymełka, sprawę badano pod kątem przestęp-
stwa urzędniczego, jak m.in. niedopełnienie 
obowiązków oraz niegospodarności, w żadnym 
jednak przypadku nie dopatrzono się znamion 
przestępstwa. Ustalono też, że mimo strat, nikt 
nie czerpał korzyści ze stwierdzonej niegospo-
darności. — Nie każde zaniedbanie i uchybienie 

procedurze bądź regulaminowi jest przestęp-
stwem — tłumaczy prokurator Żymełka.

Od 18 stycznia Zarządem Zieleni Miejskiej 
zarządza pełniąca obowiązki dyrektora Joanna 
Kotynia-Gnot, której najwyraźniej udało się 
usprawnić pracę miejskich ogrodników i ogra-
niczyć angażowanie firm zewnętrznych. Tylko 
dzięki wykonywaniu własnymi siłami (m.in.  
w ramach płatnych nadgodzin) prac zlecanych 
do tej pory podmiotom zewnętrznym, w ciągu 
tych kilku miesięcy udało się zaoszczędzić w 
ZZM ponad 413 tys. zł. W ramach bieżącej 
działalności i przyznanego budżetu miejski 
zakład wykonał też kilka większych, niezapla-
nowanych wcześniej zadań. Jednym z nich było 
urządzenie skweru przy odnowionym moście  
u zbiegu ul. Raciborskiej i rzeki Nacyny.

(WaT) 

Nieprawidłowości bez paragrafu



Najbardziej rzucają się w oczy 
kolejne ocieplane budynki, tak 
te prywatne, jednorodzinne, 
jak i całe bloki na rybnickich 
osiedlach. Swoje zasługi ma na 
tym polu również miejski Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej. 
Obecnie do sieci ciepłowniczej 
podłączone są wszystkie budynki 
administrowane przez ZGM, 
które ze względów technicz-
nych można było do ciepłociągu 
podłączyć. Od 2014 roku kom-
pleksowo zmodernizowano 15 
budynków (wraz z oficynami), 
w których znajduje się łącznie 
107 lokali mieszkalnych i użyt-
kowych. Budynki te podłączono 
do ciepłociągu Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-
Zdroju i poddano gruntownej 
termomodernizacji, a mieszkania 
i lokale wyposażono w nową in-
stalację centralnego ogrzewania. 
Termomodernizacji poddano 
też trzy kolejne budynki, które 
już wcześniej podłączono albo 
do ciepłociągu, albo do lokalnej 

kotłowni. W ostatnich latach 
zmodernizowano więc łącznie 
18 budynków z 153 lokalami.  
W sumie od 2014 roku na te cie-
płownicze inwestycje prowadzące 
do zmniejszenia niskiej emisji, ale 
też do pomniejszenia kosztów 
ogrzewania budynków, miejski 
zakład wydał ponad 4,3 mln zł. W 
tym roku termomodernizacji pod-
dano cztery komunalne budynki 
mieszkalne przy ul. Zebrzydo-
wickiej (nr 6, 10, 14 i 18), na tzw. 
dolnym osiedlu, vis-à-vis strefy 
Domus. Podłączono je również 
do ciepłociągu, instalując w piw-
nicach wymiennikownie ciepła. 
Wcześniej większość mieszkań 
ogrzewano tam piecami kaflo-
wymi. Owszem, lokatorzy płacą 
teraz nieco wyższy czynsz – 5,49 zł 
zamiast 4,59 zł za 1 m2 powierzch-
ni mieszkania, ale mają za to 
stałe, bezobsługowe ogrzewanie.    

Termomodernizacji poddają 
też swoje bloki spółdzielnie, 
a największa z nich Rybnicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, jak 

Jestem z Rybnika – to tytuł kalendarza 
ściennego na 2017 rok, wydanego właśnie 
przez wydział promocji urzędu miasta.

Jak łatwo się domyślić, na 12 kartach na ko-
lejne miesiące są zdjęcia rybniczan. I to nie tych 
najbardziej znanych z telewizji czy gazet, ale tych, 
którzy w Rybniku realizują różne swoje pasje, 
również zawodowe. Autorem efektownych zdjęć 
jest Marcin Giba związany od lat z klubem foto-
graficznym Format. Wydawnictwo miało swoją 
oficjalną prezentację; z udziałem prezydenta 
Piotra Kuczery i bohaterów  kalendarza odbyła 

się ona 16 grudnia w Zabytkowej Kopalni Ignacy, 
z którą od lat związany jest bohater grudnia Aloj-
zy Szwachuła. Długo może w zajmujący sposób 
opowiadać o technicznych możliwościach dwóch 
nieczynnych już parowych maszyn wyciągowych. 
Na grudniowej stronie jest więc jego zdjęcie – w 
górniczym mundurze siedzi za „sterami“ maszy-
ny wyciągowej szybu Kościuszko.

Kalendarz można już kupić w punkcie in-
formacji miejskiej Halo! Rybnik, w muzeum 
(ratusz) oraz w księgarni Orbita (rynek). Cena 
ok. 40 zł.

W kalendarzu znalazły się również zdjęcia: 
tancerzy studia tańca Vivero, kajakarzy z grupy 
Aktywni, miniżużlowców Rybek Rybnik, małych 
tancerzy Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda“, 
paralotniarzy z Paragliding Team Rybnik, wod-
niaków z 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, 
piekarza Wilibalda Dziwokiego, który od roku 
1970 prowadzi swoją piekarnię przy ul. Prze-
mysłowej na Paruszowcu i Krzysztofa Norka, 
hodowcy gołębi ze Stodół oraz fotografie z jam 
session w Celtic Pubie, z wnętrza kościoła św. 
Wawrzyńca w Ligocie-Ligockiej Kuźni (w 2017 
r. minie 300 lat od jego powstania) i zdjęcie pary 
rowerzystów. 

(WaT)  

Rybniczanie na każdy miesiąc

Wojna ze smogiem
Smog wciąż daje nam się we znaki, choć wpływ na aktualny 

stan powietrza w mieście mają też warunki pogodowe,  
a zwłaszcza siła wiatru lub gorzej, jego brak. Tymczasem na 
froncie walki o poprawę jakości powietrza sporo się dzieje. 

Jeden z gruntownie zmodernizowanych i podłączonych do ciepłociągu budynków Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej

Ocieplany blok Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Orzepowickiej

Autor zdjęć Marcin Giba i najbardziej efektowna w całym wydawnictwie fotografia na grudzieńBohaterzy miejskiego kalendarza z prezydentem Piotrem Kuczerą

8 Nr 12/546; grudzień 2016

Zd
jęc

ia:
 W

ac
ła

w 
Tro

sz
ka

Zd
jęc

ia:
 W

ac
ła

w 
Tro

sz
ka



Obecnie USC zajmujący tylko niewielką 
część parteru, zmaga się jeszcze z problemem 
ciasnoty, dokuczliwej zwłaszcza dla petentów, 
bo w jednym pokoju załatwia się urzędowe 
sprawy związane z wydarzeniami, którym 
towarzyszą skrajne emocje – urodzeniami, 
zgonami czy rozwodami. Inną problemową 
kwestią był „dostęp” osób niepowołanych do 
tzw. danych wrażliwych, które siłą rzeczy wpa-
dały im w ucho, skoro ci znajdowali się w tym 
samym pomieszczeniu. Urządzenie nowych 
stanowisk biurowych pozwoli przyjmować 
petentów pojedynczo. Przejęte od muzeum po-
mieszczenia o łącznej powierzchni ponad 87 m2  
pozwolą na urządzenie nowej sali obsługi pe-
tentów z pięcioma stanowiskami do rejestracji 
zgonów, transkrypcji aktów stanu cywilnego 
oraz wydawania odpisów dokumentów. Dwa 

pomieszczenia bez okien zostaną przeznaczone 
na archiwum, które jest bardzo ważną częścią 
tego urzędu, a możliwości obecnego archiwum 
powoli się wyczerpują.

W USC jest 13 etatów i tyleż urzędniczek 
łącznie z kierowniczką urzędu, tam pracuje. W 
2015 rok obsłużyły one ok. 35 tys. petentów, spo-
rządzając 807 aktów małżeństwa, 1397 aktów 
urodzeń oraz 1520 aktów zgonu. Ponad 30 tys.  
osób zwróciło się w ubiegłym roku do USC 
po odpis jednego z aktów stanu cywilnego.  
W tym roku do końca listopada urząd z ratusza 
obsłużył już  ponad 40 tys. petentów i sporzą-
dził m.in. blisko 3,5 tys. aktów stanu cywilnego 
(urodzenia, małżeństwa i zgony).

W nowych pomieszczeniach pracownicy 
USC będą urzędować od początku stycznia. 

(WaT)

W połowie listopada miałem wrażenie,  
że święta Bożego Narodzenia będą w tym 
roku o miesiąc wcześniej. I wcale nie chodzi  
np. o zimową aurę, bo ta dała o sobie znać do-
piero 1 grudnia, ale o nawałnicę świątecznych 
reklam. Ta nawałnica najwyraźniej z roku na 
rok będzie trwać dłużej. Pytanie, czy kiedyś 
wyprzedzi Dzień Wszystkich Świętych? 

Na przestrzeni lat mogliśmy obserwować, 
jak reklamy ewoluują. Kiedyś odwoływały 
się jeszcze do świąt Bożego Narodzenia, 
ale dziś trudno już znaleźć w nich elementy 
odnoszące się do chrześcijańskiej tradycji; 
ich twórcy kreują własne „magiczne święta”.  
W 95 proc. świątecznych reklam nie znajdziemy 
już elementów nawiązujących do biblijnych 
wydarzeń, które tym prawdziwym świętom dały 
początek. Reklamy wyprano z wszystkiego, co 
mogłoby się kojarzyć z religią, wiarą i Bożym 
Narodzeniem sprzed 2000 lat. Za jedyny wy-
jątek można chyba uznać kolędy, które już od 
początku grudnia rozbrzmiewają w sklepach 
i centrach handlowych, ale już nie tylko tam. 

Problem w tym, że te przemyślne marketin-
gowe strategie sieci handlowych oddziałują nie 
tylko na nasz zmysł zakupów. Ich efekty, tak 
przypuszczam, widać również poza sklepami. 
Dziś organizowanie np. koncertów kolęd na 
długo przed świętami, to już właściwie polska 
norma. Jak tak dalej pójdzie za jakieś 100 lat, 
a może już tylko za 50, przez cały grudzień bę-
dziemy obchodzić „magiczne święta” z koncer-
tami, atrakcjami i fajerwerkami, a potem pod 
koniec grudnia, gdy większość nowoczesnego 
społeczeństwa nie będzie już mogła patrzeć na 
choinkę, a dźwięk kolęd będzie powodował 
gwałtowne reakcje alergiczne, nieliczni orto-
doksyjni chrześcijanie będą obchodzić zupełnie 
nie magiczne, za to ciche, spokojne i bardzo 
radosne święta Bożego Narodzenia. 

W tym wszystkim najbardziej boli mnie ła-
twość z jaką urągamy naszej własnej polskiej  
i śląskiej tradycji, temu, co przekazały nam 
dawne pokolenia, a potem dziadkowie i ro-
dzice. W tej tradycji jest wielka mądrość, treść  
i ustalony od pokoleń porządek. To spadek, 
który jest fundamentem naszej kulturowej 
tożsamości, tak ważnej dla świadomego czło-
wieczeństwa. Szkoda, że z roku na rok obser-
wujemy coraz większy rozdźwięk między tym, 
co dzieje się w wiernych jeszcze tym tradycjom 
domach, a tym, co na zewnątrz.

A co niosą ze sobą „magiczne święta”? Nic, 
bo to marketingowa wydmuszka, stworzona po 
to, by lepiej sprzedawały się najnowsze smartfo-
ny i telewizory wielkości boiska do koszykówki. 

Wacław Troszka  

Ryba ma głos...
Magiczne święta 
w promocyjnej cenie

pisaliśmy w październikowym wydaniu, jest  
w tym względzie niekwestionowanym pio-
nierem. W 2015 roku docieplono w całości 
28 spółdzielczych budynków oraz ściany 
szczytowe dwóch 11-kondygnacyjnych wie-
żowców. Na ten rok zaplanowano całościową 
termomodernizację 28 budynków oraz ścian 
szczytowych w kolejnych dwóch 11-piętrow-
cach (w przypadku dwóch budynków prace 
zakończą się w maju 2017 roku). Na 238 bu-
dynków, którymi obecnie zarządza RSM, do 
końca roku 178 z nich ma być docieplonych, 
w tym 24 bloki 11-kondygnacyjne na osiedlu 
Nowiny, ale w tym przypadku docieplone są 
tylko tzw. ściany szczytowe, czyli boczne, gdzie 
nie ma ani okien, ani balkonów. Dokłada się 
tam warstwę wełny mineralnej bądź styropia-
nu, a potem i jedno, i drugie przykrywa cienką 
warstwą tynku. Podobnie stropodachy, tyle że 
tam o tynku nie ma oczywiście mowy.

Jak informuje Rybnicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, w kończącym się roku 2016 
łączna wartość wszystkich podpisanych umów, 
których przedmiotem było docieplenie bu-
dynków, przekroczyła wartość 14 mln zł, co 
stanowi 72 proc. wartości wszystkich umów 
dotyczących remontów i inwestycji, podpisa-
nych w tym roku w spółdzielni mieszkaniowej. 
Spółdzielnia w miarę możliwości wykorzystuje 
dotacje z różnych źródeł na termomoderni-
zacje swoich bloków m.in. preferencyjne po-
życzki z możliwością umorzenia części spłaty, 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Jeśli ostatnie starania zakończą się sukcesem, 
to łączna wartość pozyskanych od roku 2014 
dofinansowań wyniesie prawie 13 mln zł. 

Inwestowanie w termomodernizację pozwa-
la oczywiście zmniejszyć koszty ogrzewania 
budynków; np. w przypadku bloku nr 18 przy 
ul. Floriańskiej na osiedlu Nowiny spadły 
one o 20 proc., a dochodzą jeszcze do tego 
mniejsze opłaty stałe za zamówioną moc 
cieplną, która w tej sytuacji może być znacznie 
mniejsza. Grzegorz Frystacki, szef działu tech-
nicznego RSM zwraca również uwagę na fakt, 
że efektem termomodernizacji budynków jest 
wyraźna poprawa wyglądu całego budynku,  
a także wzrost wartości rynkowej samych 
mieszkań.                                                        (WaT) 
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Od 2 stycznia w urzędzie miasta 
mieszkańcy przymierzający się do 
modernizacji systemu ogrzewania, 
podłączenia swojego domu do ciepłociągu 
czy ocieplenia go, będą mogli składać 
wnioski o miejskie dofinansowanie z puli 
przeznaczonej na rok 2017. 

Druki wniosków można pobrać w kancelarii 
urzędu miasta, w tamtejszym wydziale eko-
logii bądź ze strony internetowej magistratu 
(www.rybnik.pl). W tym roku przeznaczona 
na ekodotacje kwota 5,4 mln zł została dość 
szybko wyczerpana, więc w przyszłym roku ze 
złożeniem wniosku lepiej nie zwlekać. Przypo-
minamy, że w regulaminie miejskich ekodotacji 
zaszło kilka znaczących zmian, o czym pisaliśmy 
w poprzednim, listopadowym wydaniu „GR”. 
Z aktualnym regulaminem można również 
zapoznać się na stronie miasta.    

(WaT)   

Koniec z ciasnotą w USC
Po zaadaptowaniu pomieszczeń na parterze ratusza, które do tej pory służyły 

mieszczącemu się w nim muzeum jako sale ekspozycyjne wystaw czasowych, 
Urząd Stanu Cywilnego będzie mógł wreszcie obsługiwać petentów we względnie 
komfortowych warunkach, zapewniając im dyskrecję i załatwienie osobistych 
urzędowych formalności w cztery oczy.

Ekodotacje 2017 



Celem Forum było podsumowanie tego-
rocznych miejskich wydarzeń kulturalnych, 
prezentacja planu na rok przyszły, środowi-
skowa integracja, wzajemna inspiracja oraz 
dyskusja o kulturalnych potrzebach rybniczan. 
Gospodarzem i gościem Forum jednocześnie 

był pochodzący z Niedobczyc Wojciech Za-
wioła, znany z TVN dziennikarz i prezenter 
sportowy, autor kilku biografii sportowców, ale 
również książek prozatorskich. Jednak gościem 
specjalnym Forum był Alojzy Gryt, pocho-
dzący z Niedobczyc artysta plastyk, związany 
z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
a dziś z również z Wyższą Szkołą Techniczną  
w Katowicach, twórca znanej szklanej fontanny 
na wrocławskim rynku. Jego prace – rzeźby  
i przestrzenne obrazy można było obejrzeć  
w holu DK. I choć organizatorom z Biura Kul-
tury UM zależało na przybliżeniu środowisku 
artystycznemu wywodzących się z Rybnika,  
a szerzej u nas nieznanych osób z wybitnymi ar-
tystycznymi dokonaniami, nie w pełni wykorzy-
stano wizytę w rodzinnym mieście szczególnie 
cenionego i uznanego w środowisku Alojzego 
Gryta. Uczestnicy Forum nie otrzymali o gościu 
zbyt wielu informacji, natomiast on sam z pew-
nością dowiedział się sporo o życiu kulturalnym 
Rybnika. Podkreślając coraz ważniejszą rolę 
tej sfery życia, prezydent Piotr Kuczera przy-
bliżył ideę stworzenia strefy Juliusza i postać 
jej patrona Juliusza Rogera, która w sposób 
idealny wpisuje się we współczesne zamierze-
nia ożywienia śródmiejskiej przestrzeni wokół 
dawnego szpitala. Przedstawił też plany objęcia 
dużej części śródmieścia granicami parku kul-
turowego, co wiąże się ze szczególną ochroną 

ładu przestrzennego, czyli m.in. likwidacją 
szpecącej miasto pstrokacizny reklamowej. Jak 
mogłoby wyglądać miasto bez nieestetycznych 
reklam pokazał filmik, w którym wirtualnie na 
oczach widzów je usunięto. Problem rozwinął 
wiceprezydent Piotr Masłowski, wyjaśnia-

jąc, że takie działanie 
musi przebiegać ewo-
lucyjnie, a właścicieli „ 
reklamowej powierzch-
ni” oraz osoby ją wy-
najmujące trzeba do 
zmian przekonać. Od-
powiedzialny za sferę 
kultury wiceprezydent 
zapewnił o kontynu-
acji zainaugurowanych 
w tym roku wydarzeń 
kulturalnych, takich 
jak miejska majówka, 
Music&Water Festival 
(który, jak mówił, jest 
inwestycją w markę) 
czy Kabaryjton, a także 

Dni Rybnika, które w 2017 r. odbędą się po 
raz 10. — By udało się do miasta z powrotem 
ściągnąć młodych ludzi, Rybnik musi być cool 
— mówił. Odniósł się również do związanej  
z udziałem w konkursach na pozyskanie środ-
ków finansowych możliwości dalszej moderni-
zacji Industrialnego Centrum Kultury (Zabyt-
kowa Kopalnia „Ignacy”) w Niewiadomiu oraz 
Strefy Juliusza. Podsumowania pierwszego 
roku istnienia punktu informacji miejskiej 
Halo! Rybnik dokonał jego menadżer Andrzej 
Kieś, podobnie jak Ewa Mackiewicz-Polnik, 
przewodnicząca działającej od marca br. Spo-
łecznej Rady ds. Dziedzictwa Kulturowego, 
która poinformowała m.in., że inauguracja 
przyszłoroczych Europejskich Dni Dziedzic-
twa Narodowego w woj. śląskim będzie miała 
miejsce we wrześniu w Industrialnym Centrum 
Kultury w Niewiadomiu. Głos zabrali rów-
nież goście: Przemysław Smyczek, dyrektor 
wydziału kultury urzędu marszałkowskiego 
przedstawiając politykę kulturalną samorządu 
wojewódzkiego, Kinga Zyskowska z portalu 
Legalna Kultura, która wprowadziła obecnych 
w temat praw autorskich oraz Kuba Nagórski, 
ekspert od marketingu zintegrowanego, tre-
ner, organizator „Czwartków Social Media”, 
który mówił o roli mediów społecznościowych  
w kulturze, a głównie w reklamowaniu zbli-
żających się imprez. Dwa ostatnie tematy zo-
stały omówione szerzej na przeprowadzonych  
w drugim dniu Forum warsztatach. 

W części poświęconej wymianie przemyśleń 
obecni na Forum artyści, ani-
matorzy, ale i odbiorcy kul-
tury mogli się nimi podzielić  
z pozostałymi uczestnikami,  
a także zwrócić się z pytaniami 
do wspomnianych już wice-
prezydenta Masłowskiego  
i Andrzeja Kiesia, a także go-
spodarza obiektu, dyrektora 
DK Mariana Wolnego, wice-
przewodniczącej Społecznej 
Rady ds. Dziedzictwa Kultu-
rowego, dyrektor szkoły mu-
zycznej Szafranków Romany 
Kuczery, naczelnika wydziału 
promocji UM Roberta Cebuli, 
a także Elżbiety Wolny-Luks, 
szefowej biura kultury, głów-
nego organizatora Forum.  
W dyskusji powrócił temat 
ograniczenia reklam, a Piotr 
Masłowski przyznał, że Ryb-
nik w tej sferze czerpał będzie 
z doświadczeń innych miast, 
m.in. Wrocławia. Za unifika-
cją opowiedzieli się przedsta-
wiciele przedsiębiorców, choć 
wielu dyskutantów wyraziło 
obawy, czy bez nakazów i re-
strykcji porządkowanie miasta 
się uda. Podjęty został też 

Gościem specjalnym Forum był pochodzący z Niedobczyc artysta rzeźbiarz Alojzy Gryt, 
którego prace można było obejrzeć w holu DK w Niedobczycach

Forum zakończył dynamiczny pokaz rzeźbienia w lodzie

Rybnik cool’turalny
II Forum Kultury

W Domu Kultury w Niedobczycach w iście amerykańskim stylu zainaugurowane 
zostało II Forum Kultury: na uczestników czekały duże, okrągłe stoły, a początek 
imprezy obwieściły „z przytupem” mażoretki z grupy Astra. Ale to nie forma,  
a treść były najważniejsze. 
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Prezydent Piotr Kuczera przybliżył ideę stworzenia strefy Juliusza
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temat potrzeby bardziej skutecznej promocji 
kultury wysokiej, co podkreśliła Romana Kuczera 
oraz artystka-malarka Maria Budny-Malczewska 
od lat zabiegająca o podniesienie w mieście rangi 
sztuk plastycznych. Do wychodzenia z rybnickimi 
wydarzeniami w Polskę przekonywała współorga-
nizatorka OFPY Jadwiga Demczuk-Bronowska, 
zaś potencjał kulturalny środowiska rybnickich 
seniorów z wielkim entuzjazmem przedstawił 
wiceprzewodniczący Rybnickiej Rady Seniorów 
Henryk Kaletka. O wielości wydarzeń kultural-
nych w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie przez 
360 dni coś się dzieje, mówił dyrektor placówki 
Michał Wojaczek. Szef miejskiej promocji Robert 
Cebula poinformował o pracach nad udoskonale-
niem miejskiej strony internetowej, zaś polemikę 

wzbudziła propozycja zamieszczania na niej 
komentarzy internautów. Część dyskutantów 
opowiedziała się za interaktywnością strony, 
część, obawiając się wulgaryzmów i hejtów, prze-
ciw. Wrócił też temat tzw. dużych koncertów oraz 
pytanie (jedno z wylosowanych) o sens koncertów 
darmowych, np. w trakcie miejskiej majówki. 
Jak przypomniał Piotr Masłowski, imprezy na 
stadionie mają niewielką odpłatność, co nieco 
ogranicza obecność na imprezie „publiczności 
problematycznej”. Elżbieta Wolny-Luks zwróciła 
uwagę na pierwszą edycję terminarza kultural-
nego, jaki uczestnicy znaleźli w materiałach 
promocyjnych, zapowiadając kontynuację tego, 
wydaje się, pożytecznego wydawnictwa. 

Teoretyczne dywagacje o kulturze praktycz-

nie ozdobił koncert Łukasza Drozda, rybnic-
kiego muzyka i producenta oraz jego grupy 
OZD z gościnnym udziałem Briana Fentressa 
z USA i Weroniki Skalskiej oraz prezentacja 
nowego, bardzo oryginalnego świątecznego 
teledysku zespołu Chwila Nieuwagi. Forum 
zakończył niezwykle dynamiczny pokaz rzeź-
bienia w lodzie. 

Generalnie debata nie przyniesie zapewne 
rewolucji w rybnickiej kulturze, ta zresztą ma 
się całkiem dobrze, a wiceprezydent Masłowski 
zapowiedział, że w przyszłorocznym budżecie 
miasta na kulturę (funkcjonowanie miejskich 
jednostek + imprezy) przeznaczonych zosta-
nie, podobnie jak w tym roku, 20 mln zł.

Wiesława Różańska

Jeśli w pomieszczeniu stężenie czadu niebez-
piecznie wzrośnie, czujnik na baterie zaalarmuje 
domowników świecącą się diodą, ale przede 
wszystkim głośnym alarmem (85 decybeli). 
W takim przypadku należy przede wszystkim 
pootwierać okna, a zaraz potem zadzwonić na 
numer alarmowy straży pożarnej: 998 lub na 
numer ratunkowy: 112, a wtedy specjalistyczne 
służby podejmą interwencję. 

Prezydent Piotr Kuczera podkreśla, że tych 50 
czujników to wkład miasta w prewencję, ale też 
w edukację mieszkańców i 
walkę ze złymi nawykami. 
Jednym z nich jest uszczel-
nianie na potęgę mieszkań 
w imię oszczędności cie-
pła. To sprawia, że junkersy, 
czyli gazowe przepływowe 
podgrzewacze wody, ale też 
kominki, piece kaflowe i inne 
piece nie mają skąd czerpać 
tlenu potrzebnego do tego, 
by proces spalania czy to 
gazu, czy opału przebiegał 
prawidłowo. Tymczasem, 
jak pokazuje doświadczenie strażaków i komi-
niarzy, lokatorzy zatykają kratki wentylacyjne, 
uszczelniają okna itd. Drugim istotnym elemen-
tem tej układanki jest dbanie o odpowiedni stan 
przewodów kominowych, tak spalinowych, jak 
wentylacyjnych. 

— W czasie interwencji związanych ze zbyt 
wysokim poziomem tlenku węgla spotykamy się 
najczęściej z „przeszczelnionymi” mieszkaniami, 
Lokatorzy wymieniając okna na nowe, plastikowe 
zapominają o mikrowentylacji, a otwory wentyla-
cyjne w tych oknach często zaklejają, podobnie 

jak kratki wentylacyjne 
w łazienkach. Inna kwe-
stia to kiepski stan tech-
niczny pieców, urządzeń, 
instalacji i przewodów 
kominowych. Ministerialne rozporządzenie pre-
cyzuje terminy przeglądów kominów spalinowych. 
I tak, przewody spalinowe pieców na paliwo stałe 
powinny być czyszczone co trzy miesiące, a kanały 
spalinowe pieców gazowych raz na pół roku. Nato-
miast wszystkie przewody wentylacyjne kominiarz 

powinien przeczyścić przynaj-
mniej raz w roku — mówi 
kpt. Zbigniew Dyk, zastępca 
komendanta rybnickiej Pań-
stwowe Straży Pożarnej. 

— Niestety, nie możemy 
dotrzeć do ludzi z prostym 
komunikatem: nadmierna 
oszczędność zabija! Za 120 
zł można już kupić bardzo 
solidne czujniki; za życie to 
niewiele, ale czujniki nie mogą 
zastąpić myślenia, zdrowego 
rozsądku i czujności — doda-

je doświadczony kominiarz Roman Ochocimski.
Jak mówił w czasie konferencji w urzędzie 

miasta przedstawiciel ZGM-u Mariusz Figura, 
sporym problemem są dokonywane przez loka-
torów, bez jakichkolwiek uzgodnień samowolne 
przeróbki systemu ogrzewania. Nie tak znów 
rzadko zdarza się, że ktoś montuje w łazience 
kabinę prysznicową  i w związku z tym przenosi 
junkers w inne miejsce. Tyle, że podłącza go już 
nie do kominowego przewodu spalinowego, ale 
do przewodu wentylacyjnego. W ten sposób 
stwarza zagrożenie już nie tylko dla siebie, ale 

i swoich sąsiadów. Podobne historie dotyczą 
samowolnie montowanych kominków. Niestety 
w praktyce okazuje się, że ze względu na niedo-
magające prawo i upór niektórych lokatorów, są 
mieszkania, do których pracownicy ZGM-u nie 
zaglądali od kilku lat.  

Wszystko to sprawia, że co roku bezbarwny  
i bezwonny czad zabija w całym kraju dziesiątki 
osób. Jak mówi kpt. Zbigniew Dyk, od września 
2015 do marca 2016 roku, rybniccy strażacy aż 
32 razy interweniowali w mieszkaniach i po-
mieszczeniach, w których tlenek węgla osiągnął 
trujące stężenie; 23 osoby z objawami zatrucia 
trafiły do szpitala. W tym roku od września takich 
interwencji było 5, a do szpitala trafiło 8 osób.  

Kominiarz Roman Ochocimski zwraca też 
uwagę, że prawo zakazuje użytkowania butli ga-
zowych w mieszkaniach, w których jest instalacja 
gazowa. Niestety, w skutecznym rozwiązaniu 
takiego problemu prawo już nie pomaga i na 
dobrą sprawę kominiarz niewiele może zrobić, 
by położyć kres takiej niebezpiecznej praktyce. 
Kolejny problem to fakt, iż mało kto kupując,  
a potem montując nowy junkers, czyta instrukcję 
jego obsługi, w której jest mowa o konieczności 
dobrego wentylowania pomieszczenia, w którym 
będzie pracować.

Czujki trafią m.in. do świeżo wyremontowa-
nego komunalnego budynku przy ul. Andersa 13  
w Niedobczycach. 

(WaT) 

Czujniki na ratunek

Miasto zakupiło 50 elektronicznych czujników zabójczego czadu, 
czyli tlenku węgla. Połowa z nich trafi do mieszkań komunalnych, 
którymi zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, a drugą 
połowę Państwowa Straż Pożarna zamontuje w mieszkaniach, w 
których strażacy pojawią się właśnie ze względu na niebezpiecznie 
wysokie stężenie tlenku węgla.

Czujnik tlenku węgla, czyli popular-
nego czadu, najlepiej montować tam, 
gdzie są gazowe tzw. junkersy, a zatem 
na ogół w łazience. To tam zdarza się 
najwięcej poważnych, czasem śmier-
telnych zatruć. Najlepiej na wysokości 
pozwalającej na wygodne odczytanie 
wskazań czujnika, wyświetlanych na, 
ekranie LCD. A gdy kładziemy się spać, 
czujkę można również postawić na sto-
liku przy łóżku w sypialni, co powinno 
nam zagwarantować spokojny sen. 

Czujniki tlenku węgla, które można kupić w wielu sklepach mogą uratować nam życie
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Owa jakość życia, subiektywnie oceniana 
przez każdego z mieszkańców, to wypadkowa 
wielu powiązanych ze sobą elementów, takich 
jak: jakość środowiska, a w naszym przypadku 
głównie powietrza, gospodarka, stan szkolnictwa 
i służby zdrowia, jakość miejskich przestrzeni, ko-
munikacji i zaplecza rekreacyjnego, ale też udział 
mieszkańców w życiu publicznym miasta i jego 
oferta kulturalna. Rybnik nie jest samotną wyspą, 
więc i u nas występują problemy zdiagnozowane 
dużo wcześniej w dużych miastach europejskich. 
To przede wszystkim spadek ogólnej liczby miesz-
kańców, a przy tym starzenie się społeczeństwa, 
czyli spadek liczby mieszkańców w wieku pro-
dukcyjnym i wzrost w wieku poprodukcyjnym. 
Kolejny proces to tzw. suburbanizacja, czyli prze-
noszenie miejsc pracy, a co za tym idzie często 
i miejsc zamieszkania poza centra miast. Stąd 
potrzeba swoistej regeneracji centrum miasta. 
Wszystko po to, by było ono znów atrakcyjne dla 
swoich potencjalnych mieszkańców. I tu ważna 
jest tożsamość miasta, jego dziedzictwo kultu-
rowe i materialne czy krajobraz, bo to wszystko 
przekłada się na poczucie więzi mieszkańców ze 
swoim miastem. — To pomysły na Rybnik, jakie 
razem z moimi współpracownikami zamierzam 
wcielić w życie. Mówimy o długiej perspektywie 
czasowej, a zaproponowane rozwiązania to efekt 
wielu analiz, dyskusji i przemyśleń, a przede 
wszystkim naszej współpracy. Zdiagnozowane 
problemy zamierzamy rozwiązywać komplekso-
wo, więc poszczególne propozycje i zamierzenia 
są ze sobą ściśle powiązane. Nigdy nie będziemy 
metropolią, ale możemy być miastem oferującym 

wysoką jakość życia — mówił prezydent Piotr 
Kuczera, przystępując do prezentowania swojej 
wizji polityki miejskiej zawartej w opracowaniu 
„Rybnik 2023+”. 

— Niskoemisyjność i ochrona środowiska – to 
temat, który będzie się przewijał w mojej polityce 
przez najbliższe lata. Jakość powierza przekłada 
się przecież na wiele innych obszarów życia. Walka  
z niską emisją o poprawę powietrza to zadanie pod-
stawowe,  dlatego wciąż zabiegamy o odpowiednie 
regulacje prawne na szczeblu ogólnopolskim  
i wojewódzkim — deklaruje prezydent Piotr Ku-
czera. Chce też powstrzymać proces wyludniania 
się centrum 

— W Rybniku widać gołym okiem, że mieszkań-
ców ścisłego centrum mamy stosunkowo niewielu. 
A to ma swoje konsekwencje. My musimy zrobić 
wszystko, by procesowi suburbanizacji się przeciw-
stawić. Tym antidotum ma być strategia regeneracji 
miasta. Ta regeneracja musi być świadomym, 
dobrze przemyślanym procesem i wykorzystywać 
przywiązanie rybniczan do swojego miasta — do-
daje prezydent Kuczera.

Bazą dla tych wszystkich planów są doku-
menty i opracowania, z których część ma zasięg 
ogólnopolski, jak „Krajowa polityka miejska”, 
a część rybnicki, bo powstała staraniem władz 
miasta, by wspomnieć tylko „Strategię zinte-
growanego rozwoju miasta Rybnika do 2020” 
roku czy „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego”, będące 
bazą do sporządzania szczegółowych już 
planów zagospodarowania przestrzennego 
poszczególnych części miasta.

Wizja polityki miejskiej obejmuje 15 różnych 
obszarów. Zdaniem prezydenta, wszystkie one 
powinny rozwijać się równolegle, bo wszystkie 
przedstawione projekty oddziaływają na siebie 
nawzajem i wszystkie będą miały wpływ na 
poprawę jakości życia mieszkańców:
• Plan „Powrót do centrum”: dogęszczenie 

zabudowy ścisłego centrum przez realizację 
inwestycji publicznych, komunalnych, czyli 
miejskich oraz prywatnych. Wspieranie 
mieszkalnictwa w centrum. Rozbudowa in-
frastruktury rowerowej, rozwój transportu pu-
blicznego, budowa nowoczesnych parkingów.

• Mieszkanie 2023+: budowa w najbliższych 
latach około 200 mieszkań komunalnych i 60 
mieszkań socjalnych; realizacja czekającej 
na uchwalenie przez radę miasta „Polityki 
mieszkaniowej 2023+”; ewentualne korzy-
stanie z pomocy państwa.  

• Rybnik 27: tworzenie spójnych dla całego 
miasta lokalnych, dzielnicowych centrów 
społecznościowych (w przypadku niektó-
rych dzielnic w oparciu o funkcjonujące już 
ośrodki). Pierwsze takie centrum ma powstać 
w Kłokocinie.

• Park kulturowy: ustanowienie na terenie 
centrum Rybnika (120 hektarów) parku 
kulturowego, jako narzędzia ochrony ładu 
przestrzennego, pozwalającego uporządko-
wać m.in. sklepowe szyldy i reklamy wizualne 
w różnej formie. Długi, wieloetapowy proces, 
którego pierwsze efekty mają być widoczne 
w 2020 roku.  

• Modelowa rewitalizacja: przedsięwzięcia 
realizowane w ramach projek-
tu „Rewitalizacja miasta – nowa 
energia rybnickiej tradycji”, reali-
zowanego (do 2018 roku) przez 
miasto przy finansowym wsparciu 
budżetu państwa w pięciu dzielni-
cach (Paruszowiec-Piaski, Niedo-
bczyce, Niewiadom, Chwałowice  
i Śródmieście).  
• Strefa Juliusza: remont, mo-
dernizacja i zagospodarowanie 
dawnego szpitala Juliusza w oparciu 
o środki unijne z konkursów urzędu 
marszałkowskiego (pierwsze kon-
kursy na przełomie lutego i marca 
oraz w kwietniu 2017 roku) i zago-
spodarowanie terenu między po-
szpitalnym kompleksem, a urzędem 
miasta, gdzie ma powstać regionalny 
ośrodek geriatryczny dla aktywnych 
seniorów oraz oferujący biura do 
wynajęcia efektowny biurowiec dla 
biznesu – Weber Business Park.

Pierwszy, nie licząc galerii handlowych, wielopoziomowy parking w mieście ma powstać na terenie dzisiejszego miejskiego parkingu, usytuowanego między 
ulicami Hallera i Raciborską
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Miasto z  wizją – Rybnik 2023+

W drugą rocznicą objęcia rządów w mieście prezydent Piotr Kuczera przedstawił wizję całościowej polityki miejskiej, 
którą w kolejnych latach zamierza realizować wraz ze swymi współpracownikami. Cel nadrzędny: poprawa jakości 
życia mieszkańców.

Miasto z  wizją – Rybnik 2023+
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„Zieleń w mieście, miasto w zieleni” – 
to hasło Śląskich Dni Architektury, które 
16 i 17 grudnia odbyły się w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Wspólnymi siłami zorganizowało je miasto 
wespół z katowickim oddziałem Stowarzy-
szenia Architektów RP. W holu biblioteki 
otwarto wystawę będącą pokłosiem konkursu 
na najlepszą przestrzeń publiczną naszego 
województwa i najlepszą architekturę roku. 
W bibliotece można ją jeszcze oglądać do 
końca roku. Poza dyskusjami i spotkaniami, 
doceniając znaczenie edukacji estetycznej 
zorganizowano warsztaty dla nauczycieli 
poświęcone kształtowaniu przestrzeni oraz 
warsztaty dla dzieci. W czasie tych ostatnich 
maluchy („archidzieci”) podzielone na kilka 
zespołów „projektantów”, projektowały 
urządzenie zieleni na rybnickim rynku. Wy-
korzystały do tego przygotowane wcześniej 
przez organizatorów makiety, przedstawiające 
reprezentacyjny plac miasta. Po zakończeniu 
warsztatów tonący na ogół w zieleni rynek 
trudno już było rozpoznać. 

(WaT)
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• Zabytkowa kopalnia „Ignacy”: mo-
dernizacja i zagospodarowanie kolejnych 
obiektów dawnej kopalni w Niewiadomiu 
– nadszybia szybu Kościuszko oraz budynku 
sprężarkowni (pierwsze konkursy na unijne 
dotacje urząd marszałkowski ma ogłosić  
w lutym 2017 r.). 

• Projekt „Rzeczna”: zagospodarowanie 
kwartału w ścisłym centrum miasta, za-
wierającego się między ulicami: Hallera, 
Raciborską i Pocztową oraz rzeką Nacyną. 
Budowa: wielopoziomowego parkingu na ok. 
500 samochodów z przestrzenią handlowo-
usługową na parterze (początek w 2017 r.), 
dwóch budynków mieszkalnych z usługowym 
parterem i ewentualnie piętrem, stworzenie 
Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej 
z salami wystawienniczymi. 

• Program 1000+: stworzenie w śródmieściu 
ponad 1.000 miejsc pracy poprzez budowę 
obiektów na potrzeby działalności usługowej 
związanej z branżami przyszłościowymi, jak 
technologie informatyczne, ale i tymi do 
tej pory w naszym mieście nieobecnymi np. 
opieką zdrowotną nad seniorami, telemedy-
cyną i branżą tzw. usług wspólnych. 

• Transport: realizacja założeń „Planu zrów-
noważonej mobilności miejskiej” stworzone-
go w oparciu o konsultacje społeczne; rozwój 
infrastruktury rowerowej, parkingowej oraz 
transportu publicznego, w tym stworzenie 
centrów przesiadkowych w sąsiedztwie: 
dworca PKP, stacji na Paruszowcu i dworca 
autobusowego przy ul. Budowlanych (kon-
kursy na dotacje w lipcu, sierpniu 2017 r.). 
Budowa w 2017 roku przejścia w nasypie 
kolejowym przy stacji Paruszowiec, łączą-
cego dzielnice Północ i Paruszowiec-Piaski. 

• Droga Racibórz-Pszczyna: budowa przy 
finansowym wsparciu Unii Europejskiej 
rybnickiego odcinka regionalnej drogi Ra-
cibórz-Pszczyna (planowane zakończenie 
budowy 2019 r.). 20 grudnia prezydent Ryb-
nika Piotr Kuczera i marszałek województwa 
Wojciech Saługa podpisali umowę w sprawie 
unijnej dotacji w wysokości 290 mln zł,  
to największa dotacja w historii Rybnika  
i największa w tym rozdaniu w województwie. 
Ta droga zdecyduje o przyszłości Rybnika.  

• Projekt „Rybnickie morze”: zagospoda-
rowanie na potrzeby rekreacji i wypoczynku 
terenów nad Zalewem Rybnickim (tereny 
nad Pniowcem i w sąsiedztwie pływalni  
i Klubu Energetyka). 

• Rozproszona strefa gospodarcza: przy-
gotowanie i promocja terenów pod inwe-
stycje produkcyjno-usługowe. 13 lokalizacji  
o łącznej powierzchni 114 hektarów, z czego 
11 (92 hektary) w sąsiedztwie mającej po-
wstać drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, 
w tym m.in. strefa inwestycyjna przy lotnisku 
w Gotartowicach oraz tereny w sąsiedztwie 
rybnickiej elektrowni należące do Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Port multimodalny Rybnik-Towarowy (dziś 
stacja w sąsiedztwie ul. Wodzisławskiej). 20 
hektarów do zagospodarowania przez miasto 
wspólnie w PKP.

• Park sport Ruda: park leśny Ruda – 
utworzenie ścieżek spacerowych z wiatami 
wypoczynkowymi i miejscami rekreacji; 
odnowienie terenu byłego cmentarza  
w sąsiedztwie rzeki Rudy; park Wiśniowiec 
– centrum sportów ekstremalnych; rzeka 
Ruda – lokalizacja trzech, czterech przystani 
kajakowo-rowerowych; kąpielisko Ruda 

– przystosowanie obiektu do działalności 
całorocznej; Stadion Miejski – przebudowa 
głównego wejścia na stadion wraz z budową 
toalet, a w kolejnym etapie przebudowa 
trybuny krytej i budowa pomieszczeń  
VIP-owskich; budowa z finansową pomocą 
Ministerstwa Sportu wielkogabarytowej 
treningowej hali lekkoatletycznej (jedynej 
na południu Polski) z niewielką widownią; 
miasto ma już pozwolenie na budowę oraz 
zadaszenie usytuowanego po sąsiedzku 
sztucznego lodowiska. 

• Park Rybnik: rozbudowa zielonej i rekre-
acyjnej infrastruktury miasta. Miejski park 
centralny – wzbogacenie infrastruktury 
śródmiejskich parków; przywrócenie i uatrak-
cyjnienie ciągu pieszego łączącego dworzec 
PKP ze ścisłym centrum miasta; bulwary 
rzeki Nacyny – infrastruktura dla pieszych  
i rowerzystów (rozstrzygnięto już konkurs na 
zagospodarowanie tych bulwarów); zieleń 
parkowa; park Paruszowiec – zagospodaro-
wanie Błonii (dzielnica Paruszowiec-Piaski) 
m.in. poprzez zadrzewienie, budowę alejek 
spacerowych, ścieżki rowerowej z infrastruk-
turą oraz toru rolkowego z zapleczem; park 
Silesia – zagospodarowanie terenu dawnego 
basenu huty Silesia w dzielnicy Paruszowiec-
Piaski poprzez budowę tężni solankowej 
(budżet obywatelski) oraz m.in. ogrodu 
kontemplacyjnego; park Kozie Górki – upo-
rządkowanie i wzbogacenie infrastruktury 
parku (propozycje z konkursu); ulica Ko-
ściuszki – przebudowa odcinka od dworca 
PKP do I LO im. Powstańców Śl. zgodnie  
z propozycjami autora zwycięskiej konkurso-
wej pracy – śródmiejskie bulwary.

Wacław Troszka 

Z i e l o n a  a r c h i t e k t u r a

Mali projektanci w czasie warsztatów w rybnickiej bibliotece
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P r z e d ś w i ą t e c z n y  R y b n i k

Sebastian Karpiel Bułecka, zachwycił rybniczan śpiewając po góralsku kolędy 
i pastorałki Rybniczanie chętnie uczestniczą w przedświątecznych koncertach gwiazd pojawiających się na tradycyjnej już miejskiej Wigilijce

1 0  g r u d n i a  n a  r y n k u 
koncertowała Miejska Orkiestra 
Dęta „Rybnik”, solistki i zespół 
The Chance

To już tradycja – harcerze przekazali betlejemski ogień mieszkańcom i prezydentowi miasta Piotrowi 
Kuczerze (na zdjęciu z małżonką)

Jak co roku sporą popularnością cieszył się przedświąteczny jarmark
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Tradycji stało się zadość i rybniczanie 
wspólnie z gośćmi, którzy spędzają tego-
roczne święta w naszym mieście, wzięli 
udział w kolejnej już wspólnej Wigilijce. 17 
grudnia na rynku harcerze z Hufca Ziemi 
Rybnickiej przekazali Ogień Betlejemski 
mieszkańcom i prezydentowi Piotrowi Ku-

czerze, który złożył rybniczanom najserdecz-
niejsze życzenia świąteczno-noworoczne. 
Serwowano barszcz z krokietem, a ze sceny 
popłynęły kolędy i pastorałki w wykonaniu 
rybnickiego zespołu Chwila Nieuwagi, któ-
ry niedawno wydał nową płytę pt. „Anieli 
śpiewają”. Gwiazda wieczoru – Zakopower 

przyciągnął na rybnicki rynek tłumy miło-
śników góralskiego brzmienia, rodzinnego 
świętowania i talentu Sebastiana Karpiela 
Bułecki. Mimo zimna atmosfera była, jak 
zwykle, wyjątkowo gorąca. Wigilijkę zorga-
nizowano w ramach finału ósmej edycji Ryb-
nickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania. 
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Zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego Roku

życzy wszystkim mieszkańcom, 
a zwłaszcza seniorom

Rybnicka 
Rada Seniorów

— Nasza płyta nie ma w sobie nic  
z klasycznie przesłodzonych i przelukrowanych 
płyt świątecznych, w których wszechobecne są 
dźwięki dzwonków — mówi Andrzej Czech, 
gitarzysta zespołu Chwila Nieuwagi  
o nowej płycie „Anieli śpiewają”. Oficjalna 
premiera świątecznego krążka rybnickiej 
grupy miała miejsce 18 listopada.

— Chcieliśmy, aby na płycie odczuwalne były 
emocje, jakie naszym zdaniem mogły towarzy-
szyć narodzinom Jezusa – przestrach pasterzy 
widzących niewytłumaczalne zjawiska, ale też ich 
ogromna radość i zdziwienie. Taka też jest płyta – 
różnorodna emocjonalnie i muzycznie — dodaje 
Martyna Czech, wokalistka zespołu. Płyta „Anieli 
śpiewają” jest nastrojowa, ale też rozrywkowa,  
a nawet rockowa. Obok sześciu tradycyjnych, 
ale ciekawie zaaranżowanych kolęd, znajdziemy 

tam również trzy zapomniane śląskie przyśpiewki 
kolędnicze, jakie muzycy wyszperali w starych 
śpiewnikach. Jest też zaśpiewany po czesku 
cover utworu „Pasterka” Václava Neckářa oraz 
dwie własne kompozycje, słowem znów niezły 
„miszung” (tytuł poprzedniej płyty), jak mówią 
muzycy zespołu. — Melodię kolęd uznajemy za 
świętość, dlatego ona pozostała oryginalna. Nie 
lubimy, gdy ktoś majstruje przy kolędach, które 
kochamy i znamy z naszych rodzinnych domów 
— mówi Andrzej Czech. Na płycie znalazł się też 
utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Ballada 
o trzech królach”, do którego muzykę skompo-
nował Piotr Kotas, pianista Chwili Nieuwagi.  
— To długi tekst, ale nie chcieliśmy go skracać, bo 
straciłby na wartości — mówi Martyna, a jej mąż 
Andrzej zwraca uwagę na nowatorskie spojrzenie 
na temat trzech króli. — Baczyński patrzy na nich 

przez  pry -
zmat ludz-
kich ambicji 
i typowego 
kar ierowi-
c z o s t w a . 
J e g o  t r z e j 
k r ó l o w i e 
podążają do 
betlejemskiej 

szopki z myślą „co będę z tego miał, jak wielkiej 
chwały mi to przyda”. Coraz częściej bywa tak,  
że najistotniejsza staje się otoczka Bożego Na-
rodzenia, a samym świętom zaczyna brakować 
sensu. Wybraliśmy ten tekst, bo mówi on o świętach  
w nietypowy sposób i my też chcieliśmy pójść nieco 
pod prąd, pokazać różne emocje — wyjaśnia An-
drzej Czech. Teledysk do tego utwory nakręcono 
w Domu Kultury w Boguszowicach, a zagrały  
w nim dzieci z teatru „Supełek” prowadzonego 
tam przez Izabelę Karwot. Zaangażowanie dzieci 
oraz ich rodziców, którzy również w nim wystąpili 
zaskoczyło członków zespołu. — Nie spodziewali-
śmy się takiej postawy, ale okazuje się, że jest wielu 
wartościowych ludzi, którym zwyczajnie się chce 
— mówią Martyna i Andrzej z Chwili Nieuwagi. 

Płytę „Anieli śpiewają” nagrano w Radiu 
Opole, przy współpracy z realizatorem dźwięku 
Andrzejem Czubińskim. Pomogło też miasto, 
dofinansowując wydanie płyty, którą patronatem 
medialnym objął Gość Niedzielny i Radio eM. 

(S)

Mikołaj opowiedział krótko o sobie i zabrał się do ulubionej pracy – rozdawania prezentów

Warta uwagi

Kolędowa Chwila Nieuwagi

W pierwszych przedświątecznych warsztatach zorganizowanych 3 grudnia w Halo! Rybnik wzięło udział 
60 dzieci, które tworzyły ozdoby świąteczne z filcu, papieru, koralików, materiałów i szyszek. Poprowadzi-
ły je Patrycja Gbiorczyk z fundacji Byle do Wiosny, wspólnie z Agnieszką Lubiną z Superfundacji. Pozostałe 
(6,10,17 grudnia) zorganizowały również Fundacja Nido i Stowarzyszenie Kulturalny Domek.

Mikołajkowy wieczór zakończył spektakl uliczny „Pierwsza gwiazda” w wykonaniu Krakowskiego Teatru 
Ulicznego „Scena Kalejdoskop”, którego największą atrakcją byli szczudlarze

Dzieci, które 6 grudnia przyszły na rynek, z niecierpliwością oczekiwały na 
przybycie św. Mikołaja, a czas umilały im m.in. pokazy rzeźbienia w lodzie

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

Piosenki ze swojej świątecznej płyty Chwila Nieuwagi 
zagrała 17 grudnia na rynku podczas Wigilijki  
z mieszkańcami.
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Aktualnie prowadzone są tylko drobne roboty drogowe, w tym remonty chodników. Na zdj.: układanie chodnika na ul. Na Górze

 Warunkiem sfinalizowania toczących się od kilku lat 
starań miasta o dotację na budowę drogi regionalnej 
Racibórz-Pszczyna było posiadanie wszystkich wymaga-
nych dokumentów, w tym kluczowego raportu instytucji 
eksperckiej JASPERS w Brukseli, która dokonała tzw. 
niezależnej oceny jakości (independent quality review 
– IQR; dla osób znających język angielski raport ten jest dostępny 
w linku na stronie www.rybnik.eu). Ocena ta wypadła pozytywnie, 
co otwarło Rybnikowi drogę do pozyskania dotacji w wysokości 
prawie 290 mln zł. Warto przypomnieć, że jest to największa do-
tacja unijna w historii miasta i jednocześnie największa dotacja, 
jaką kiedykolwiek przyznano pojedynczemu projektowi w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 
Inwestycja będzie jeszcze zatwierdzana w ciągu najbliższych 3 
miesięcy przez Komisję Europejską, jednak w przypadku posiadania 
pozytywnego raportu IQR, jest to w zasadzie już tylko formalność.  
W środę 21 grudnia, już po zamknięciu tego wydania „GR”,  
w urzędzie miasta miały zostać otwarte oferty złożone w przetargu 
na realizację tej wielkiej inwestycji. Jego rozstrzygnięcia należy się 
spodziewać w styczniu bądź w lutym przyszłego roku. Rozpoczęcie 
robót zaplanowano wczesną wiosną. W połowie stycznia rozstrzy-
gnięty zostanie jeszcze przetarg na wyłonienie koordynatora czynności 
nadzoru inwestorskiego, czyli tzw. inżyniera kontraktu. Zakończenie 
budowy ma nastąpić w II poł. 2019 r. (Więcej w styczniowej „GR”).

 W roku przyszłym kontynuowana będzie przebudowa ul. Rudzkiej; 
kolejny etap obejmie 1,5 kilometrowy odcinek wzdłuż Zalewu Rybnic-
kiego od bocznego zbiornika Gzel do Pniowca. Przetarg na roboty bu-

dowlane odbędzie się jeszcze tej zimy, by wiosną można było przystąpić  
do robót. Ich wartość wyniesie 9 mln 750 tys. zł. 

 Na 2017 r. zaplanowano też modernizację kolejnego odcinka ul. Podmiejskiej 
od skrzyżowania z ul. Św. Maksymiliana do głównej bramy elektrowni. Remont 
niedługiego, bo 600-metrowego, ale naszpikowanego związaną z elektrownią 
infrastrukturą, fragmentu drogi będzie kosztował ponad 8,5 mln zł.

 Wyremontowany zostanie również bardzo zdewastowany 800-me-
trowy odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Kotucza do ul. Budowlanych, 
co na pewno ucieszy wielu kierowców narzekających na stan tej drogi.

 Na budowę doczeka się nazywana do niedawna drogą „X” ul. 
Wisławy Szymborskiej w Popielowie. Ta wysypywana dotąd różnymi 
materiałami polna droga, biegnąca od ul. Staffa w kierunku północ-
nym pod las, przebiega przez rozbudowujące się osiedle domków 
jednorodzinnych i o jej budowę mieszkańcy i budujący tu swoje domy 
zabiegali od dawna. Droga o długości niespełna 800 m otrzyma 
kanalizację deszczową, odpowiednią podbudowę i nawierzchnię. 
Wykonawcą robót o wartości prawie 2 mln zł będzie Mostostal 
Zabrze – Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego,  
z którym podpisano umowę na początku grudnia.

Więcej o planowanych robotach drogowych w styczniu.                       (r)

Główną przyszłoroczną miejską inwestycją będzie 
oczywiście budowa drogi regionalnej Racibórz-
Pszczyna. Jednak w uchwalonym w połowie grudnia 
budżecie znalazły się również środki na kilka innych 
drogowych przedsięwzięć.
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Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Rybnika, w 2017 roku na terenie miasta działać 
będzie sześć punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej. 

Połowę z nich będzie prowadzić wyłoniona  
w konkursie ofert organizacja pozarządowa tj. Sto-
warzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„DOGMA” z siedzibą w Mikołowie, prowadzące dzia-
łalność pożytku publicznego. Prowadzenie pozostałych 
trzech punktów na mocy porozumień z Okręgową 

Izbą Radców Prawnych w Katowicach oraz Okręgową 
Radą Adwokacką w Katowicach, powierzono wska-
zanym przez te rady radcom prawnym i adwokatom.  
W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcy 
mogą zasięgnąć porad m.in. z zakresu prawa pracy, 
ubezpieczeń społecznych, spraw karnych, cywilnych, 
administracyjnych czy rodzinnych. Z darmowej pomocy 
prawnej mogą skorzystać (na etapie przedsądowym) 
osoby do 26. roku życia, osoby posiadające ważną 
Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, 

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzające-
go zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej, komba-
tanci, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane 
katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną, a także zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami kobiety w ciąży  w zakresie związanym  
z ciążą i urodzeniem dziecka, a w szczególności praw 
rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Nieodpłatna 
pomoc prawna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2017 r. będzie na terenie Rybnika udzielana zgodnie  
z zamieszczonym obok harmonogramem.

Lokalizacja punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Harmonogram pracy punktu Podmiot obsługujący 
budynek Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 (Śródmieście) poniedziałek-piątek 8.30-12.30 Radcy prawni
budynek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności przy ul. Bolesława Chrobrego 39 (Śródmieście)

poniedziałek-piątek 8.30-12.30 Adwokaci

budynek Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” przy ul. Flo-
riańskiej 1 (os. Nowiny)

poniedziałek-piątek 14.00-18.00 Radcy prawni
oraz adwokaci

budynek Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2 przy ul. Patriotów 
32 (Boguszowice Osiedle)

poniedziałek, wtorek, środa 9.00-13.00; czwartek 12.00-
16.00; piątek 8.00-12.00

Stowarzyszenie
DOGMA

budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 59 
(Chwałowice)

poniedziałek, środa 13.00-17.00; wtorek, czwartek, piątek 
9.00-13.00

Stowarzyszenie 
DOGMA

budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. 
Bolesława Chrobrego 16 (Śródmieście)

poniedziałek, piątek 8.30-12.30; wtorek, środa, czwartek 
14.00-18.00

Stowarzyszenie 
DOGMA

Nieodpłatna pomoc prawna w Rybniku



W czasie listopadowej sesji radni przyjęli 
nowelizację programu „Duża Rodzina”. Jest to 
ważny element polityki prorodzinnej Rybnika, 
wprowadzający kolejne ułatwienia dla rodzin 
wielodzietnych, m.in. w dostępie do kultury, 
rekreacji i sportu.

Program „Duża Rodzina” jest adresowany do rybnic-
kich rodzin lub rodziców z co najmniej trojgiem dzieci  
w wieku do 18. lub 25. roku życia (jeśli dziecko kontynuuje 
naukę) lub bez względu na wiek dziecka, gdy posiada 
ono orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Co ważne, możliwość korzystania 
z programu nie jest zależna od dochodu rodziny. — Od 
czasu wprowadzenia w czerwcu 2012 r. zniżek dla rybnic-
kich dużych rodzin nieco zmieniła się sytuacja społeczno-
gospodarcza, zaczęła także obowiązywać Ustawa o Karcie 
Dużej Rodziny. Chodzi nam o ujednolicenie systemu 
krajowego i miejskiego w taki sposób, aby posługiwanie 
się kartą ogólnopolską uprawniało także do korzystania 
z ulg w Rybniku — wyjaśniał podczas sesji rady miasta 
Piotr Masłowski, zastępca prezydenta. Ułatwienia, które 
gwarantuje program, to m.in. zniżki na zakup biletów 
wstępu do obiektów rybnickiego MOSIR-u i na imprezy 
w miejskich instytucjach kultury (także te organizowane 
przez podmioty zewnętrzne) oraz ulgi przy zakupie 
abonamentu na miejskie parkingi. Będzie wygodniej, bo 
dzięki zmianom część „miejskich” zniżek będzie dostępna 
za okazaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Już 
jednak wiadomo, że z przyczyn technicznych rybnickie e-
karty wciąż będą obowiązywały w autobusach. — Uczest-
nikom programu przysługują tańsze bilety komunikacji 
miejskiej, lecz w tym wypadku ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny nie zastąpi imiennej miejskiej e-karty, upraw-
niającej do ulgowych przejazdów — wyjaśnia Grzegorz 
Dudek z Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku. 
Dodatkowo rodziny wielodzietne będą mogły również 
uzyskać dopłatę w wysokości 3 zł na członka rodziny do ra-
chunku za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod 
warunkiem, że nie zalegają z tymi opłatami. Ulga ta nie 
obejmie jednak rodzin korzystających z dodatków miesz-
kaniowych ani zawodowych rodzin zastępczych. Nowa 
uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.  
Poza gwarancją zniżek jej celem jest także budowanie 
i wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodzin wielo-
dzietnych oraz zachęcanie ich do korzystania z kultu-
ralnej i rekreacyjnej oferty miasta. O wydanie Karty 
Dużej Rodziny należy się zwracać do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rybniku (ul. Żużlowa 25, pokój nr 9 i 10, 
informacja telefoniczna 32 43 99 309 lub 32 43 99 310). 
Wnioski, konieczne oświadczenia oraz listę dokumen-
tów wymaganych do otrzymania karty można pobrać ze 
strony www.pomocspoleczna.rybnik.pl. Uprawnienia na 
podstawie dotychczasowej e-karty będą obowiązywały do 
upływu terminu jej ważności. Dotąd w Rybniku wydano 
4428 imiennych miejskich e-kart dla członków rodzin 
uczestniczących w programie „Duża Rodzina” oraz 5481 
ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, z których korzysta 
1047 rodzin wielodzietnych.                                         (m)

Przyznając nagrody oceniano m.in. trwa-
łość działań, liczbę i rodzaj organizowa-
nych przedsięwzięć wspierających rodziny, 
ich skuteczność, rezultaty i innowacyjność. 
Zgłoszona do konkursu inicjatywa „Ryb-
nik – miasto wspierające rodziny” jest 
prowadzona w Zespole Grupowej Metody 
Pracy Socjalnej OPS. W świetle konkurso-
wych kryteriów oferta grup wsparcia dla 
rybniczan wypadła bardzo dobrze. Jest też 
ciekawa i nowatorska, ponieważ rybnicki 
OPS jako jeden z nielicznych wprowadził 
pracę socjalną metodą grupową jako stałą 
praktykę. Dodatkowy atut to oczywiście 
bogaty program spotkań i warsztatów, 
dostosowanych do potrzeb i problemów 
lokalnej społeczności. — Nasze zajęcia 
są adresowane do wszystkich, którzy chcą 
bardziej świadomie żyć i funkcjonować  
w środowisku rodzinnym, zawodowym  
i lokalnym. Przyznana nagroda bardzo nas 
cieszy, lecz przede wszystkim zachęca do dal-
szych, intensywnych działań. I przypomina, 
że misją pracy z drugim człowiekiem jest 
umożliwienie mu pełnego rozwoju, wzboga-
cenie życia, pomoc w odreagowaniu stresu-
jących sytuacji i zapobieganie problemom, 
które nierozwiązane będą tylko narastać. 
Wiem, że decyzja o przyjściu na spotkanie 
jest wyzwaniem, ale zapewniam, że warto ją 
podjąć — mówi dr Blanka Długi, starszy 
specjalista pracy socjalnej. W harmonogra-
mie prowadzonych przez nią zajęć znajdu-
ją się m.in. cykliczne spotkania podnoszące 
umiejętności opiekuńczo-wychowawcze 

„Funkcjonalna rodzina” (w ramach tego 
programu powstała także osobna grupa dla 
rodziców, którzy starają się o powrót dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej), gru-
pa „Przeciw osamotnieniu” dla opiekunów 
osób niepełnosprawnych, klub rodzica 
„Mocarz” (także dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych) i grupa wsparcia 
„Aktywny senior”. — Wspaniałe jest to, że 
możemy się spotkać i odreagować napięcia 
wśród osób, mających podobne przeżycia 
 a przez to wzajemnie rozumiejących swoją 
sytuację. Czujemy się tu jak w rodzinie. 
Często w życiu spotykamy się z niezrozumie-
niem, które bywa krzywdzące. W swoim gro-
nie dostajemy wsparcie i wiemy, że co by się 
nie działo, damy radę — mówią panie Ola  
i Agnieszka z klubu rodzica. — Na począt-
ku były stres i niepewność, a teraz odczuwam 
wielką radość po każdej wizycie — dodaje 
pani Wiesława, uczestniczka warsztatów 
kreatywności. — W moim życiu jest już 
mniej strachu i obaw, a więcej aktywności 
i działania. Mogę powiedzieć, że dzięki 
warsztatom odkryłam sama siebie, i to jest 
dla mnie piękne — mówi jej koleżanka pani 
Agata. Pełna oferta spotkań znajduje się 
na stronie internetowej OPS w Rybniku 
w zakładce „Grupy Wsparcia”. Osoby 
zainteresowane udziałem w zajęciach za-
praszamy do kontaktu – siedziba Zespołu 
Grupowej Metody Pracy Socjalnej OPS 
mieści się przy ul. Zebrzydowickiej 30 
(vis-à-vis Auchan na parterze bloku), tel. 
513 151 943.                                           (m)

Rybnik nagrodzony za 
wspieranie rodzin

Duża Rodzina 
z kolejnymi zniżkami

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał naszemu miastu drugą nagrodę  
w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”. W ten sposób doceniono 
działania na rzecz rodzin, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

Przeprowadzka
Przypominamy, że Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Rybniku od początku 2017 roku będzie funkcjonować w nowej siedzibie, 
budynku nr 39 przy ul. Chrobrego (rejon dawnej RyFaMy, obok Prokuratury 
Rejonowej w Rybniku). Numer telefonu placówki pozostaje bez zmian (32 42 
37 202). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej placówki (www.
pzon.rybnik.pl). 

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

Nagrodę za zajęcie przez miasto II miejsca w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” 
odebrał zastępca prezydenta Piotr Masłowski. Na zdjęciu wspólnie z Jerzym Kajzerkiem, 
dyrektorem OPS oraz dr Blanką Długi, prowadzącą spotkania grup wsparcia.  
W tegorocznym konkursie wzięło udział dziesięć gmin. Pierwsze miejsce zajęła Dąbrowa 
Górnicza, a trzecie – Wyry
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SETNA BARBÓRKA. 25 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Boguszowi-
cach z udziałem prezydenta Rybnika Piotra Kuczery odbyła się uroczysta akademia 
barbórkowa dla pracowników i kierownictwa kopalni Jankowice, obchodzącej  
w tym roku swoje 100-lecie. Po ostatniej reorganizacji górnictwa to już nie ko-
palnia, a „ruch” Jankowice zespolonej kopalni ROW, którą współtworzą jeszcze 
kopalnie dawnej Rybnickiej Spółki Węglowej, czyli Chwałowice, Marcel i Rydułtowy. 
W akademii wziął też udział dyrektor kopalni ROW Adam Robakowski i jeden  
z wiceprezesów PGG, a także m.in. proboszczowie parafii, pod którymi fedrowały 
i fedrują Jankowice. Nie zabrakło też orkiestry dętej i hymnu „Niech żyje nam 
górniczy stan”. Wśród gości znaleźli się byli dyrektorzy Jankowic: Krystian Zając 
(1989-93), Andrzej Grzonka (1998-2000), Henryk Korus (2001-2003), Wojciech 
Zasadni (2003-2007) i Stanisław Konsek (2011-2015). Czesław Mazurek, główny 
inżynier ruchu Jankowice, wręczył im odznaki „Zasłużony dla kopalni Jankowice”. 
Tydzień później, 2 grudnia w tej samej hali z udziałem premier Beaty Szydło odbyła 
się barbórkowa akademia Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia ROW. 

MITYNG OLIMPIJSKI. 25 listopada na pływalni MOSiR-u w Boguszowicach odbył 
się 24. Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych. W dorocznych zawodach 
zorganizowanych pod auspicjami Olimpiad Specjalnych Polska Śląskie przez klub 
Promyk działający przy rybnickiej Szkole Życia, wzięło udział 140 zawodników 
z 24 śląskich sekcji olimpiad specjalnych i rozegrano 55 wyścigów. Jak zawsze 
zawodników podzielono na grupy w zależności od stopnia niepełnosprawności 
i możliwości i tym sposobem osobno rywalizowali ci, którzy z pływaniem radzą 
sobie bardzo dobrze, a osobno ci, którzy biorąc udział w wyścigu wspomagali 
się różnego rodzaju „pływaczkami”. Jak co roku, w rozegraniu mityngu pomo-
gła liczna grupa wolontariuszy, a o atmosferę sprzyjającą sportowej rywalizacji 
osób niepełnosprawnych zadbały grupy kibiców z 12 rybnickich szkół. Wśród 
startujących byli reprezentanci dwóch rybnickich klubów olimpiad specjalnych 
Fair Play i Promyka, związanych odpowiednio ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym i Szkołą Życia, czyli Specjalnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym.  
Na zdjęciu pływacy Fair Play Rybnik 9-letnia Patrycja i 12-letni Szymon.

LISTY W OBRONIE. Do Rybnika przyjechała specjalnie z Katowic. — To mój 11. maraton. Zaczęłam 
jeszcze jako uczennica tego liceum, a teraz wracam tutaj co roku. Mam poczucie, że mogę zrobić 
coś dobrego niewielkim kosztem – to przecież tylko jedna nieprzespana noc, która może przynieść 
rzeczywistą pomoc — mówi Katarzyna Satława, która wzięła udział w maratonie pisania listów 
Amnesty International (10-11 grudnia), jaki tradycyjnie odbył się w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach, 
gdzie działa Szkolna Grupa Praw Człowieka. — Za pomocą kartki papieru i paru zdań możemy zmie-
nić sytuację osób, w sprawie których piszemy listy. W lutym br. Albert Woodfox z USA, były działacz 
Czarnych Panter, więziony w izolatce od ponad 40 lat wyszedł na wolność, a po otrzymaniu listów  
z całego świata, rząd Burkina Faso obiecał zlikwidowanie praktyk wczesnych małżeństw tamtejszych 
dziewczynek. W lipcu wolność odzyskała też Yecenia Armenta z Meksyku, którą bito i torturowano, by 
przyznała się do zlecenia zabójstwa swojego męża. Listy naprawdę działają — podkreśla Aleksandra 
Roleder, opiekunka szkolnej grupy. W maratonie wzięły udział 32 osoby, 17 z nich pisało również 
w nocy. Łącznie napisano 836 listów, najwięcej – 112 – w obronie Johana Teterissa, nauczyciela  
z Indonezji torturowanego i więzionego za pokazanie flagi symbolizującej niepodległość wysp Moluki, 
prowincji Indonezji. Najwięcej listów – 140 – napisała Katarzyna Satława (na zdjęciu pierwsza z lewej).
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FRANCUSKI PRZYKŁAD. Od 8 do 11 grudnia przedstawiciele Rybnika z prezy-
dentem Piotrem Kuczerą na czele gościli w naszym partnerskim mieście, francuskim 
Liévin. Celem wizyty było sprecyzowanie planów dalszej współpracy, ale przede 
wszystkim poznanie francuskich doświadczeń w spożytkowaniu dziedzictwa indu-
strialnego tej miejscowości. Chodzi głównie o drugie życie nieczynnych kopalń, któ-
re z powodzeniem zaadaptowano tam na bardzo funkcjonalne centra kultury lub 
nauki. Początek  gospodarczym przemianom dał tragiczny wypadek w jednej z ko-
palń w 1974 roku, w którym zginęło 42 górników. Dziś w bliskim sąsiedztwie Liévin 
znajduje się m.in. otwarta w 2012 roku jedyna muzealna filia paryskiego Luwru, 
czyli Louvre-Lens. Ale młodzi, na których tak bardzo stawiają samorządowe władze 
mają też do swojej dyspozycji stadion o zasięgu regionalnym, stadion lekkoatletycz-
ny, akwapark oraz otwarte i kryte korty tenisowe. W czasie wizyty prezydent Kucze-
raodsłonił na poświęconym Rybnikowi rondzie drogowskaz wskazujący kierunek  
i odległość dzielącą to miejsce od Rybnika (na zdj.). Sam podarował go francuskim 
partnerom w czasie ich wizyty na tegorocznych czerwcowych Dniach Rybnika. 
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JARMARK RÓŻNORODNOŚCI. Kolorowe pierniczki na choinkę, ręcznie robiona biżuteria, 
dekoracyjne świece, wymyślne przytulanki, gustowne obrazy z materiału, świąteczne stroiki, 
czyli dla każdego coś oryginalnego na prezent lub do ozdoby domu, dla małych i dużych, 
na każdą kieszeń – przygotował Dom Kultury w Niedobczycach, organizując pierwszy świą-
teczny jarmark rękodzieła (17-18 grudnia). Wzięło w nim udział prawie 40 wystawców, a na 
uczestników czekał też grzaniec, świąteczne smakołyki i występy oraz animacje dla dzieci. 

ANTYSMOGOWY RYBEK. Od 6 grudnia do wszystkich rybnickich podstawówek i przedszkoli codziennie 
trafiają dane o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza w Rybniku. Informacje te w uproszczonej 
wersji graficznej umieszczane są na tablicy z wizerunkiem Rybka, więc dzieci wiedzą, że kolor zielony 
oznacza niski poziom zanieczyszczenia, a np. czarny – bardzo wysoki i tego dnia powinny unikać spacerów. 
Informacje o jakości powietrza przesyła Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie 
danych ze stacji pomiarowej w Orzepowicach. Akcja ta będzie trwać do końca sezonu grzewczego.

NIEDZIELNE MORSY. Niedziela godzina 15, to termin cotygodniowych spotkań miło-
śników zimowych kąpieli na miejskim kąpielisku Ruda. Choć z temperaturami powietrza 
bywa różnie, to jednak grono hartujących się w ten sposób aktywnych rybniczan i nie tylko, 
choć powoli to stale się powiększa. Oczywiście każde wejście do wody poprzedza solidna 
rozgrzewka, a czapki i rękawiczki są jak najbardziej wskazane. Co cieszy, obok doświad-
czonych już morsów na zimowej Rudzie pojawiają się również przedstawiciele młodzieży. 

HARCÓWKA JAK NOWA. W gruntownie zmodernizowanej przez miasto Harcówce w dziel-
nicy Ligota-Ligocka Kuźnia, odbyły się przedświąteczne spotkania, w czasie których mieszkańcy 
mogli po raz pierwszy zobaczyć swój odnowiony dzielnicowy ośrodek kultury.13 grudnia rada 
dzielnicy zorganizowała tam doroczne spotkanie seniorów, na którym zjawiło się blisko 120 
osób, a następnego dnia pojawili się tam emeryci nieistniejącej już huty Silesia. Harcówka wznowi 
swą działalność z początkiem stycznia, a więcej o jej remoncie w styczniowym wydaniu „GR”.

DOŻYWOCIE DLA PODPALACZA Z RUPTAWY. 19 grudnia Dariusz P. (44 l.) z Jastrzębia-
Zdroju Ruptawy usłyszał w rybnickim ośrodku sądu okręgowego nieprawomocny jeszcze 
wyrok dożywocia; o zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 35 latach odsiadki. Choć w tym 
procesie nie było dowodów rzeczowych, skład sędziowski nie miał wątpliwości, że w maju 
2013 roku wywołując w nocy dobrze przygotowany pożar swego domu zabił żonę i czwórkę 
swoich dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Uratował się tylko 17-letni wtedy syn, który się obudził. 

SENIORKA Z NAGRODĄ. Przejmujący wiersz „Masa upadłościowa” Janiny Nowak z Orzepowic 
zdobył I miejsce w pierwszym konkursie poetyckim dla rybnickich seniorów, jaki zorganizowała 
Rybnicka Rada Seniorów wspólnie z biurem kultury UM. Laureatów poznaliśmy 19 grudnia w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, gdzie nagrody najlepszym wręczyli prezydent Piotr Kuczera, przewodniczący rady 
miasta Jan Mura i przewodnicząca RRS Jolanta Groborz. Konkurs podsumowano w trakcie spotkania 
opłatkowego z udziałem seniorów i zaproszonych gości. O konkursie więcej w kolejnym numerze. 

19Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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PIERWSZY ŚNIEG. W nocy z 30 listopada na 1 grudnia 
pierwszy raz w tym sezonie jesienno-zimowym dała znać 
o sobie zima, całkiem sporymi opadami śniegu. Za zimo-
we utrzymanie dróg w mieście niezmiennie odpowiadają 
Rybnickie Służby Komunalne, które dysponują 9 solid-
nymi pługo-solarkami. Gdy opady śniegu są szczególnie 
intensywne, na drogi wyjeżdżają jeszcze wyposażone  
w lemiesze 3 ciągniki oraz 6 koparko-ładowarek. Lokalne 
drogi w rybnickich dzielnicach odśnieżają z kolei wyłonieni 
w zorganizowanych przez RSK przetargach posiadacze 
odpowiedniego sprzętu. Takich kontrahentów jest w sumie 
31; po dwóch na największe dzielnice: Maroko-Nowiny, 
Północ, Niedobczyce i Boguszowice Osiedle i po jednym 
na wszystkie pozostałe. Trzy mniejsze ciągniki z taboru RSK 
zajmują się z kolei odśnieżaniem chodników. 

STUDENCI SŁUSZNEGO WIEKU. — Zwykle w roku mamy takich osób kilkoro. 2016 okazał 
się jednak wyjątkowy i aż 11 studentów-seniorów skończyło 80 lat — mówi Maria Białek, prezes 
rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyjątkowe urodziny 80-latkowie świętowali wspól-
nie 12 grudnia w siedzibie UTW. Były malowane ręcznie życzenia, prezenty i poczęstunek od 
zarządu UTW, ale też książki „Śląskie mecyje”, które jubilatom wręczył prezydent Piotr Kuczera.  
— Są takie chwile w życiu, kiedy człowiek nagle zostaje sam i wtedy chce się znaleźć między 
ludźmi. W starszym wieku niezwykle ważny jest taki właśnie kontakt z drugą osobą, a tutaj oprócz 
spotkań znajduję też czas dla siebie, choćby na zajęcia języka niemieckiego — mówi 80-letnia 
Krystyna Kulosa – w UTW od dziewięciu lat. Zajęcia konwersacji z języka niemieckiego, w jakich 
bierze udział pani Krystyna, prowadzi inny 80-latek – Antoni Kuśka. — Lubimy się i chętnie 
spotykamy również poza zajęciami, w których bierze udział 14 osób. Traktujemy je raczej jak 
zabawę, bo przecież w tym wieku nie będziemy zgłębiać gramatyki, a poza tym mam kłopot, 
bo jak wzywam rodziców na wywiadówkę, to nikt przychodzi… A mówiąc poważnie, jesteśmy  
w takim momencie, że życie zakręciło koło i znów mamy dużo czasu, więc lubimy go spędzać ra-
zem — mówi z uśmiechem Antoni Kuśka, student i zarazem wykładowca UTW z 15-letnim stażem.

NIEPEŁNOSPRAWNI SZUKALI PRACY. — Od czterech lat szukam zatrudnienia. Mam kłopoty z poruszaniem się, 
dlatego zależy mi na pracy siedzącej: biurowej lub na produkcji — mówi pani Sabina z Rybnika, która wzięła udział w 
szóstej edycji zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy targów pracy dla osób niepełnosprawnych. 30 listopada, 
w siedzibie PUP stawiło się dziesięciu pracodawców z regionu, którzy wspólnie z urzędem przedstawili ponad 200 ofert 
pracy. Marcin Magoń, kierownik jednej z rybnickich restauracji McDonalds przyznaje, że jego firma już zatrudnia osoby z 
niepełnosprawnością: — Zajmują się głównie pracami porządkowymi i sprzątaniem sali restauracyjnej. Są pracownikami 
bardzo solidnymi. Podczas targów pracodawcy szukali także krawcowych, kucharzy i pomocy kuchennych. Proponowali 
też zatrudnienie przy drobnych pracach budowlanych, naprawie sprzętu i myciu samochodów. — Chcemy, by nie-
pełnosprawni, którym zależy na podjęciu pracy znaleźli ją, dlatego staramy się przekonać pracodawców, którzy mają 
opory w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. W ich przypadku ważne są zarówno kwalifikacje, jak i możliwość 
wykonywania danej pracy. I tu pojawia się problem, bo przy ofertach pracy fizycznej zdarza się, że osoba niepełno-
sprawna bardzo chce ją podjąć, ale nie przechodzi pomyślnie badań lekarskich — wyjaśnia Anna Michalczyk, dyrektor 
PUP, w którym zarejestrowanych jest niemal 380 osób o różnym stopniu niepełnosprawności i różnych schorzeniach. 
Zapewnia, że sam urząd jest też systematycznie dostosowywany do potrzeb niepełnosprawnych, którzy mogą skorzystać 
ze specjalnych miejsc parkingowych, a już wkrótce z będącego na ukończeniu wygodnego podjazdu do budynku. 

ELDORADO DLA PSA. Przy ul. Braci Nalazków, w sąsiedztwie kładki nad torami, łączą-
cej dzielnice Boguszowice Osiedle i Boguszowice Stare, powstał drugi w mieście wybieg 
dla psów. Na ogrodzonym terenie zamontowano drewniane kładki, huśtawki, okna do 
skoków, elementy do wspinaczki, przeskakiwania i slalomu, a także poidełka dla psów  
i ławki dla ich właścicieli. Przypomnijmy, że pierwszy taki wybieg, nazwany przez internau-
tów „Górką dla Burka” zlokalizowany jest na Nowinach, przy ul. Góreckiego (obwodnica 
do Orzepowic), a trzeci powstanie na terenie wzdłuż Obwiedni Południowej, pomiędzy 
rondem Północnoirlandzkim a rondem Liévin. Przypominamy, że psie place zabaw to 
wspólne działo Rybnickich Służb Komunalnych oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
który wykonał urządzenia i przeszkody sprzyjające psiej rekreacji. Urządzenie takiego 
psiego wybiegu to średni koszt sięgający 27 tys. zł. Korzystanie z niego wymaga od 
właścicieli czworonogów, wyobraźni, zdrowego rozsądku i bezwzględnego stosowa-
nia się do regulaminu, bo przecież na wybiegu mogą się spotkać psy różnej wielkości  
i o różnym usposobieniu. Obowiązkowe jest też sprzątanie odchodów swojego psa, czemu 
służą umieszczone w dystrybutorze praktyczne jednorazowe woreczki. 
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— Zachęcam wszystkich do wspólnego święto-
wania, kolędowania, przebrania się w jasełkowe 
stroje i założenia papierowych koron — namawia 
ks. Grzegorz Jagieł, proboszcz chwałęcickiej 
parafii. Po raz trzeci główną ulicą tej dziel-
nicy przejdzie barwny orszak Trzech Króli.  
Z pewnością pójdą w nim nie tylko mieszkańcy 
Chwałęcic. 

Orszak wyruszy 6 stycznia o 15.30 ze skrzyżo-
wania ulic Rudzkiej i Czecha (obok kapliczki)  
i przejdzie pod kościół parafialny, gdzie na placu 
przed świątynią uczestnicy parady będą mogli 
ogrzać się przy ognisku, zjeść coś smacznego, 

napić się grzańca, a co najważniejsze wspólnie 
świętować i kolędować. — Wystąpi dla nas zespół 
C.D.N., związany z nieżyjącym już Norbertem 
Blachą, przeprowadzimy też konkurs na najlepsze 
przebranie, a  florystka Stefania Początek pokaże 
swoje świąteczne kompozycje. Będą wypieki naszych 
gospodyń i grochówka z kuchni polowej, a całość 
zakończy pokaz sztucznych ogni — zachęca ks. 
Grzegorz Jagieł, pomysłodawca orszaku w Chwa-
łęcicach. Jak zwykle paradę poprowadzą Trzej 
Królowie na koniach, a kolędy zagra orkiestra 
kopalni Jankowice. 

(S)

Harcerze przy żłóbku
Jeszcze w starym roku, 29 grudnia na bożonarodzeniowe śpiewanie do nowego 

kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Raciborskiej na obrzeżach osiedla 
Nowiny zaprasza rybnicki hufiec ZHP. Początek o g. 16.

Kolędy z Polski i świata, pastorałki 
i świąteczne przeboje muzyczne będzie 
można usłyszeć podczas noworocznego 
koncertu na rzecz Hospicjum Domowego 
im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego  
w Rybniku.

Koncert odbędzie się w kościele Królowej 
Apostołów w Śródmieściu w święto Trzech Króli 
6 stycznia, początek około g. 18. Wcześniej o g. 
17 rozpocznie się tam msza św. w intencji pod-
opiecznych i wolontariuszy rybnickiego hospicjum 
domowego. Zaśpiewają i zagrają soliści oraz or-
kiestra rybnickiej szkoły muzycznej pod dyrekcją 
Ryszarda Uchera i Justyny Dzierbickiej-Przeliorz. 
Wolontariusze serdecznie zapraszają rybniczan 
do udziału w koncercie i wspólnego kolędowania. 

W tym samym dniu, czyli 6 stycznia w Kościół-
ku Akademickim przy ul. Gliwickiej na rodzin-
nym kolędowaniu spotkają się osoby związane  
z Duszpasterstwem Akademickim Rybnik i z To-
warzystwem Ciemnych Typów bł. Piotra Jerzego 
Frassatiego. Wszystko rozpocznie się mszą św. 
o g. 19.

Duszpasterz akademicki ks. Krzysztof Nowrot 
informuje, że począwszy od 2 stycznia w kaplicy 
św. Edyty Stein położonej przy ul. Rudzkiej na 
terenie Kampusu, codziennie, od poniedziałku 
do piątku, od 8 do 18 trwać będzie całodzienna 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Zgodnie 
z wolą ordynariusza ks. abp. Wiktora Skworca, 
akademicka kaplica ma stać się „źródłem łask na 
pustyni miasta”.                                                (D)

Tym razem Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zagra w trze-
cią niedzielę stycznia. W Rybniku 
pieniądze do puszek oznaczonych 
czerwonym serduszkiem zbierać 
będzie 350 wolontariuszy. Trady-
cyjnie na ulice wyruszą już wcze-
śnie rano, by tym razem prosić 
rybniczan o środki na ratowanie 
zdrowia i życia dzieci przebywają-
cych na oddziałach pediatrycznych 
oraz zapewnienie godnej opieki 
medycznej seniorom. Corocznej 
zbiórce towarzyszyć będą atrakcje 
i występy muzyczne w Kampusie 

przy ul. Rudzkiej. Nie zabraknie 
też happeningu „Światełko do 
nieba” oraz licytacji, które popro-
wadzą konferansjerzy ukrywający 
się pod pseudonimami „Pucek 
i Ficek” 

Szczegółowy program 25. 
finału WOŚP w kampusie:

14.30 – pokaz umiejętności stra-
żaków z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kamieniu i ratowników  
z Rybnickiego Sztabu Ratownic-
twa, a następnie koncerty: 15:15 
– Animal Section; 16:15 – Świat 
Wiecznych Chłopców; 17:15 – 

Prognoza na Życie; 18:00 – Un-
derground; 18:45 – Kolina Violin 
Live Show & Dj Matyjas; 19:30 
– Sabina Jeszka z zespołem; 20:15 
– Pokaz iluminacji „Światełko do 
nieba”; 20:30 – Carrantuohill.

Przypomnijmy: w ciągu po-
przednich 24 finałów WOŚP ze-
brała i przekazała na wsparcie pol-
skiej medycyny ponad 720 mln zł, 
z czego sprzęt medyczny wart 
milion złotych podarowała Woje-
wódzkiemu Szpitalowi Specjali-
stycznemu nr 3 w Rybniku. 

(D)   

Co najmniej pięć tysięcy amatorów 
dobrej kuchni wzięło udział w zorga-
nizowanym po raz pierwszy w naszym 
mieście Festiwalu Smaku. Przez pięć 
dni smakosze z Rybnika i okolic mieli 
okazję odwiedzić co najmniej jedną 
z 25 biorących udział w imprezie 
restauracji i kawiarni, by tam delek-
tować się specjalnie przygotowanymi 
potrawami. 

Festiwalowe menu pełne było sma-
kołyków z regionu i ze świata. Obok 
śląskich krupnioków, hekeli, ciaper 
kapusty czy domowej szarlotki, restau-
racje serwowały orientalną wołowinę, 
malezyjską zupę curry, austriackie 
knedle, włoskie risotto i kanapki panini, 
arabskie falafele z humusem czy zupę 
bawarską. Na uczestników festiwalu 
czekały wykwintne przystawki i desery, 
mięsa przygotowane techniką sous-vide, 
zawijańce, pizze, suflety oraz zupy-kre-
my na bazie polskich warzyw. Słowem: 
uczta dla każdego, nawet najbardziej 
wyrafinowanego podniebienia. Porcje 
były nieco mniejsze od standardowych, 
za to niewygórowane ceny zachęcały 
do skorzystania z festiwalowego menu. 
Za przystawkę z daniem głównym 
trzeba było wyłożyć 15 zł, a serwowane  
w kawiarniach zestawy: deser plus napój 
kosztowały 10 zł. — Chcieliśmy w ten 
sposób zachęcić rybniczan do odkrywa-
nia nowych smaków oraz odwiedzania 
najlepszych lokali w mieście. Głównym 
założeniem festiwalu było promowanie 
idei „slow food”, polegającej na staran-
nym wyborze tego, co jemy i delektowaniu 
się potrawami bez pośpiechu — mówi 
Monika Wojaczek, organizatorka ryb-
nickiej edycji przedsięwzięcia, którego 
pomysłodawcą jest Jacek Tolewski, 
właściciel częstochowskiej firmy Kon-
cept Grupa Kreatywna. Celem imprezy, 
która wcześniej z powodzeniem została 
zorganizowana w Częstochowie, Zabrzu, 
Radomiu i Kielcach, było również wspie-
ranie restauratorów, dla których pięć 
festiwalowych dni stało się pretekstem 
do zaskoczenia klientów kreatywnością, 
doświadczeniem i wyczuciem smaku 
lokalnych szefów kuchni. — Pierwsza 
edycja festiwalu cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, dlatego mamy nadzieję, że 
będzie się on odbywać cyklicznie — doda-
je Monika Wojaczek.                       (D)

Podążali 
kulinarnym 

smakiem O r s z a k  T r z e c h  K r ó l i

Kolęda dla hospicjum

Charytatywny karnawał w środku zimy
 — To będzie karnawał brazylijski w środku zimy — zapewnia Jurek Owsiak, główny dyrygent 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której 25., jubileuszowy finał zaplanowano na 15 
stycznia 2017 roku. Rybniccy organizatorzy wydarzenia: lokalny sztab WOŚP oraz Teatr 
Ziemi Rybnickiej zapewniają, że w naszym mieście również „będzie się działo”.

Kolęda dla hospicjum
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To był początek trudnych lat 70. Trzech 
rybniczan: Andrzej i Krzysztof Siwczykowie 
oraz Andrzej Nowaczyk, zafascynowani 
dalekowschodnimi sztukami walki, ale też 
tamtejszą kulturą i filozofią jadą do Knurowa, 
by odwiedzić jedną z pierwszych działających 
na Śląsku sekcji karate kyokushin. Przez 
blisko trzy lata będą tam jeździć i z zapałem 
trenować. W 1976 roku otrzymują zgodę na 
utworzenie własnej sekcji w Rybniku. Zostają 
jej pierwszymi instruktorami, a zajęcia odbywa-
ją się w szkolnych salach gimnastycznych m.in.  
w Szkole Podstawowej nr 5, w II LO, a także 
w „Mechaniku” i „Budowlance”. Chętnych do 
trenowania karate przybywało i sekcja szybko 
się rozwijała. W 1979 roku na jej bazie pod 
auspicjami ogólnopolskiego Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej powołano do życia 
sekcję Bushido, której prezesem został Lech 
Gęborski, późniejszy współzałożyciel Bractwa 
Kurkowego Miasta Rybnika. 

Być jak Bruce Lee
Lata 80. przyniosły prawdziwy boom na 

karate, a wszystko za sprawą „Wejścia smoka” 
– filmu z Brucem Lee w roli głównej, który 
wszedł na ekrany polskich kin. W ciągu sześciu 
miesięcy obejrzało go w Polsce 6 mln widzów 
i prawdopodobnie co trzeci nastolatek i co 
piąty mężczyzna przed trzydziestką chciał być 
jak Bruce Lee. Trenujących przybywało lawi-
nowo, więc trzeba ich było podzielić na grupy  
w zależności od stopnia zaawansowania. 
Zajęcia równolegle prowadzili: Marek Sitek, 
Zbigniew Paliński oraz Andrzej Nowaczyk. 
Ten ostatni zostanie szefem zarejestrowane-
go w roku 1983 Rybnickiego Klubu Karate 
Kyokushin. Jego reprezentanci startują w 
mistrzostwach Śląska i Polski oraz w zawodach 
pucharowych, a do tych najlepszych należą: 
Krzysztof Siwczyk, Zbigniew Paliński, Marek 
Sitek, Andrzej Siwczyk, Jacek Stronczek, Paweł 

Pająk i Gabriela Fojcik, która debiutowała na 
mistrzostwach Polski, które w 1988 roku odbyły 
się w Rybniku. Swój wkład w organizacyjny 
rozwój klubu w tych latach mieli: Zbigniew 
Stokowski, Lech Gęborski, Mirosław Jaciów, 
Mirosław Wala i Damian Palarz. Rybnicki 
klub był też współorganizatorem dużych, 
międzynarodowych turniejów, które odbyły się  
w katowickim Spodku – mistrzostw Europy  
w roku 1987 i Pucharu Świata – Oyama Cup 
w roku 1993. Na tych ostatnich pojawił się 
sam Masutatsu Oyama, twórca szkoły karate 
kyokushin. W roku 1987 Andrzeja Nowaczyka, 
który wyjechał do Niemiec, zastąpił Zbigniew 
Paliński, który kieruje klubem do dnia dzisiej-
szego. W latach 90. sukcesy odnosili: Arkadiusz 
Bożek, Marek Konsek, Piotr Brewko, Piotr 
Niesporek, Mirosław Hajski i Jarosław Rzepka 
zaś te największe Piotr Smuga, który w sezonie 
1999/2000 wywalczył wicemistrzostwo Polski 
oraz Katarzyna Gierula, która w 1998 roku 
wywalczyła drugie miejsce w turnieju Scandi-
navian Open w Kopenhadze. 

Dziś w Rybnickim Klubie Karate Kyokushin 
karate trenuje blisko 100 adeptów w różnym 
wieku; kadra zawodnicza jest oczywiście 
znacznie skromniejsza; tymi wyróżniającymi są 
zawodnikami jest rodzeństwo Marta i Robert 
Nalewajek oraz Mateusz Jakosz, Paulina Cho-
rągwicka i Wiktoria Żołędziowska.  

Karatecy budują
Grupie zapaleńców, która rozpropagowała w 

mieście i regionie karate kyokushin rybniczanie 
zawdzięczają też powstanie przy ul. Floriańskiej 
na osiedlu Nowiny ośrodka Bushido. Już na 
początku działalności sekcji pojawił się problem 
braku odpowiedniej sali do ćwiczeń. Począt-
kowo korzystano ze szkolnych sal gimnastycz-
nych, ale w praktyce okazało się, że szkołom 
nie zawsze było to na rękę. Gdy już powstało 
ognisko specjalistyczne Bushido, działające pod 

auspicjami Towa-
rzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej, 
ktoś wpadł na po-
mysł, by poprosić 
o pomoc Rybnicką 
Spółdzielnię Miesz-
kaniową, mającą  
w swoim statucie 

również działalność społeczno-wychowawczą. 
Był to czas, gdy osiedle Nowiny ciągle jeszcze 
było w budowie. Okazało się, że do zaadaptowa-
nia na potrzeby klubu nadaje się wolna sala nad 
wymiennikownią ciepła przy ul. Floriańskiej. 
Spółdzielnia poprowadziła niezbędne instalacje, 
położyła parkiet, a nawet zamontowała pomoc-
ne w czasie ćwiczeń lustra. TKKF zamontował 
drabinki do ćwiczeń, a karatecy sami przyozdo-
bili ściany tematycznymi malowidłami. Nowa 
sala pozwoliła klubowi rozwinąć działalność; 
organizował już nie tylko treningi karate, ale 
funkcjonowała tam również szkółka dżudo, 
odbywały się zajęcia gimnastyki korekcyjnej 
oraz modnego wtedy aerobiku. Chętnych przy-
bywało, sala nie była z gumy i kolejnym chętnym 
trzeba już było odmawiać. — To się rozbudujmy 
— rzucił hasło Zbyszek Stokowski, pracujący 
wtedy w RSM. Odpowiedź na pismo skiero-
wane w tej sprawie do zarządu wojewódzkiego 
TKKF-u była sporą niespodzianką – propozycja 
budowy nowego ośrodka została zaakceptowa-
na. Połowę kosztów inwestycji miał pokryć urząd 
wojewódzki, 25 proc. TKKF i drugie 25 proc. 
miasto. Ośrodek miał powstać w sąsiedztwie 
owej wymiennikowni, na działce należącej do 
skarbu państwa, ale administrowanej przez 
spółdzielnię mieszkaniową. Projekt sporządził 
rybnicki architekt Adam Błaszczyński. By unik-
nąć kłopotliwego sąsiedztwa sportowców od gier 
zespołowych, zaprojektował niewymiarową salę 
gimnastyczną, a obok niej zaplecze do rehabi-
litacji; na piętrze z kolei szatnie i kawiarenkę. 
W sali nad wymiennikownią miał powstać mały 
hotelik, ale do tego nigdy nie doszło. Peberol 
z Niedobczyc rozpoczął budowę Bushido  
w 1988 roku. Niestety, wkrótce kryzys w Polsce 
przybrał na sile i urząd wojewódzki oraz TKKF 
wstrzymały środki.

— Pojechałem do Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach z misją ratunkową. Dowiedziałem 
się, że pieniędzy na inwestycje nie będzie, ale gdyby 
budowę zmienić w społeczną akcję rozbudowy 
istniejącego ośrodka, to powinny się znaleźć.  
W ciągu tygodnia założyliśmy społeczny komitet 
rozbudowy i faktycznie dostaliśmy pierwszą tran-

Powiązane jubileusze
W pierwszym dniu październiku skromnie, ale bardzo aktywnie obchodzono 20-lecie 

ośrodka Bushido, który od tego roku funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rybniku. Kilka miesięcy wcześniej, bo w maju tego roku, jubileusz 
40-lecia świętował Rybnicki Klub Karate Kyokushin. To jego twórcom zawdzięczamy też 
powstanie Bushido, które dziś służy mieszkańcom, jako centrum rekreacji i rehabilitacji. 

Ośrodek Bushido wciąż stoi 
otworem dla przedstawicieli 
sportów walki, ćwiczą tu  
i karatecy i mali dżudocy (na 
zdjęciu)

W czasie majowej, jubileuszowej gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej na 
scenie pojawili się m.in. najmłodsi adepci karate kyokushin
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— Od stycznia obowiązywać będzie 
nowy sposób przyznawania dotacji dla 
uczelni wyższych, promujący silne ośrodki. 
Stąd też taka, a nie inna decyzja władz 
uczelni, aby studentów kierunku zarzą-
dzania i inżynierii produkcji przenieść na 
Wydział Budownictwa do Gliwic. Tym 
samym mają perspektywę ukończenia 
bardzo renomowanego wydziału — tłu-
maczy Stefan Makosz, zastępca dyrek-
tora CKI. Dotyczy to studentów I i II 
roku zarządzania i inżynierii produkcji, 
mieszkających nie tylko w naszym mieście, 
ale też w okolicznych miejscowościach, 
którzy chcieli studiować właśnie tutaj, 
w Rybniku. Dlatego też nagła decyzja o 
konieczności przenosin do Gliwic bardzo 
ich zaskoczyła. W liście, jaki skierowali 
do władz uczelni poprosili o możliwość 
przedłużenia kształcenia w Rybniku  
o  kolejny semestr, o skumulowanie za-
jęć  (trzy dni zamiast pięciu) lub chociaż  
o zwrot kosztów dojazdów. — Nie ma na 
to szansy, bo byłby to ewenement, poza tym 
skąd uczelnia miałaby wziąć na to środki? 
Studenci mogą liczyć na miejsca w akade-
miku. Myślę, że z tą decyzją studenci już 
powoli się pogodzili. Aczkolwiek rozumiem 
ich rozżalenie — mówi Stefan Makosz.

To pierwsze, ale nie jedyne zmiany 
na rybnickiej uczelni. W połowie paź-
dziernika nowym dyrektorem CKI został 
Zygmunt Łukaszczyk, były prezydent Żor, 
wojewoda śląski, a ostatnio prezes Kato-
wickiego Holdingu Węglowego. Wiosną 
uczelnia planuje też przeprowadzkę z 
kampusu przy ul. Rudzkiej do budynku 
przy ul. Kościuszki 54, który od zawsze, 
nierozerwalnie kojarzył się właśnie z 
Politechniką Śl. W kampusie studenci 
rybnickiego CKI nadal jednak będą 
korzystać z budynku Laboratorium No-

woczesnych Technologii Przemysłowych. 
Władze uczelni i dyrekcja rybnickiego 
ośrodka Politechniki Śląskiej nadal zamie-
rzają otworzyć w Rybniku nowy wydział 
o roboczej nazwie Inżynieria Miejska  
i Strukturalna. — W ramach nowego 
wydziału chcemy w Rybniku otworzyć 
dwa nowe kierunki – inżynierię miejską 
oraz inżynierię mechaniczną i kompo-
zytową. Na pierwszym z nich planujemy 
uruchomić dwie specjalności – inżynierię 
infrastruktury miejskiej oraz energetykę 
komunalną. Chcemy tutaj kształcić specja-
listów do obsługi tkanki miejskiej. Nie ma 
w Polsce takiego wydziału, który kształciłby 
specjalistów z zakresu inżynierii miejskiej, 
energetyki komunalnej i telekomunikacji 
— mówi Stefan Makosz. Przypomnijmy, 
że na mocy reformy szkolnictwa wyższego, 
która nakładała na uczelnie obowiązek 
przekształcenia wydziałów zamiejscowych 
w jednostki samodzielne, dwa lata temu 
w Rybniku powstało Centrum Nauko-
wo-Dydaktyczne – Centrum Kształcenia 
Inżynierów. — Dawniej kształciliśmy stu-
dentów w pięciu zamiejscowych ośrodkach 
dydaktycznych i wtedy życie uczelniane 
kwitło. Najlepszy był rok 2003 kiedy mieli-
śmy prawie 3 tys. studentów, w roku 2015 
było ich tylko 743, a dziś już niewiele ponad 
400, a odejdzie jeszcze wspomnianych 78 
osób. Jest jednak szansa, że powstanie tutaj 
wydział, jaki zawsze chcieliśmy w Rybniku 
stworzyć. Sądzę, że ośrodek rybnicki znów 
kiedyś będzie silny nie tylko dydaktyką, 
ale i nauką. Mamy nadzieję, że uda się 
nam przywrócić renomę temu miejscu. 
Dziś jesteśmy na zakręcie, ale wierzymy, że 
za nim pojawi się wreszcie nieco dłuższa 
prosta — mówi Stefan Makosz. 

(S)

szę. Byłem łącznikiem między wykonawcą a urzędem wojewódz-
kim. Zawoziłem kolejną fakturę i żebrałem o pieniądze na jej 
zapłacenie. O pieniądze było coraz trudniej, ale udało nam się 
cały obiekt zadaszyć — wspomina Lech Gęborski. Gdy wyschło 
jedno źródło funduszy, trzeba było poszukać innego. Wkrótce 
o pieniądze na dokończenie budowy zwrócił się do wybranych 
całkiem niedawno samorządowych władz Rybnika. Od począt-
kującego wtedy prezydenta Józefa Makosza dowiedzieli się, 
że miasto nie może wydawać pieniędzy na cudzą własność.  
W 1991 roku TKKF przekazał więc obiekt w stanie „surowym 
zamkniętym” miastu, które według wcześniejszych ustaleń 
miało budowę dokończyć. – Prezydent Makosz dotrzymał sło-
wa i w styczniu roku 1996 ośrodek Bushido oddano do użytku, 
a Jego kierownikiem został Janusz Taranczewski. W kolejnym 
roku treningi w nowym ośrodku rozpoczęli karatecy RKKK. 

Nowa era Bushido
Dziś karatecy wciąż tu trenują, ale niezależnie od tego, 

Bushido oferuje szeroki wachlarz usług. — 20-letnie już 
doświadczenie trudno przecenić. Nowym profilem działalno-
ści ośrodka jest profilaktyka zdrowotna. Chyba jako jedyni  
w Rybniku w przemyślany sposób realizujemy kilka progra-
mów, które mają na celu zapobieganie chorobom poprzez ruch. 
Swoim pociechom można od najmłodszych lat zaszczepić bak-
cyla zdrowego, aktywnego stylu życia, zapisując je na zajęcia 
Funny Judo, karate lub organizując im w Bushido „Urodziny 
na sportowo”. Mamy też propozycję dla mniej sprawnych dzie-
ci, które mają nadwagę, nie lubią się męczyć i są zrezygnowane, 
bo w szkole ciągle przegrywają ze swoimi sprawniejszymi ko-
legami. Już w styczniu rozpoczynamy kolejną, atrakcyjniejszą 
edycję programu „Slim Kids” — mówi Arkadiusz Skowron, 
wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który 
przez wiele był kierownikiem Bushido, gdy było ono jeszcze 
samodzielnym ośrodkiem. 

Oczywiście o kondycję i zdrowie mogą tu również zadbać 
dorośli. W godzinach dopołudniowych działa tu z powo-
dzeniem Klub Aktywnego Seniora, a popołudniami oprócz 
sportów walki, można tu ćwiczyć dynamiczną zumbę bądź 
aerobik. Są również spokojniejsze zajęcia jogi, szkoły pleców 
lub gimnastyki z Teresą Niebisz. Wszystkie te zajęcia prowa-
dzą specjaliści, którzy ratują kręgosłupy ćwiczących poprzez 
specjalistyczne ćwiczenia. Bushido dba również o kobiety 
w ciąży organizując zajęcia pod hasłem „Aktywna mama”, 
zaś pary zaprasza na kursy salsy prowadzone przez szkołę 
tańca El Pachanguero. Jest tu wreszcie kameralna siłownia, 
gdzie można ćwiczyć indywidualnie bądź pod okiem trenera. 
Więcej informacji na stronie internetowej (www.bushido.
rybnik.pl).                                                  Wacław Troszka

— Spotykamy się żeby podsumować działania 
podejmowane w 2016 roku przez Regionalne To-
warzystwo Oświaty Zdrowotnej, Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Powia-
tową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną — mówiła 
Anna Naruszewicz-Studnik podczas konferencji 
„Życie jest warte tego… aby przeżyć je w zdrowiu 
i trzeźwości”, która odbyła się 12 grudnia w Domu 
Kultury w Chwałowicach.

Jak wyliczyła przewodnicząca miejskiej komisji 
Anna Naruszewicz-Studnik, w 2016 r. w Rybniku 
zorganizowano dwie duże konferencje, program 
terapeutyczny „Tratwa” dla młodzieży i dorosłych, 
cieszące się dużym zainteresowaniem Regionalne dni 
promocji zdrowia, warsztaty i turnieje o zdrowym stylu 
życiu oraz ogólnopolskie programy „Uwierz w siebie”  
i „Stres pod kontrolą”, ale też dwa nowe lokalne pro-
jekty – artystyczne „Obronne tarcze” i „Od starszego 
do młodszego” w chwałowickim Gimnazjum nr 3, gdzie 
uczniowie zgłębiają wiedzę m.in. na temat zdrowego 
stylu życia. 12 grudnia w Chwałowicach podsumowa-
no też kolejną wspólną inicjatywę – konkurs „Moja 
akademia dojrzałości”, adresowany do młodych ludzi. 

Nadesłano łącznie 98 prac, z których jury wyłoniło 12 
najlepszych, przypisanych kolejnym miesiącom roku 
2017 w specjalnie wydanym pokonkursowym kalenda-
rzu. Wśród laureatów są też reprezentanci rybnickich 
szkół – Andrzej Motyka i Izabela Gawronek (oboje 
ZS nr 6), Mateusz Gliwicki (SP nr 35), Aleksandra 
Pander (SP nr 34), Agnieszka Nowrot i Justyna Hanak 
(obie „Ekonomik”), Jagna Zając (ZS nr 1) i Martyna 
Cieśla (ZST). Młodzi ludzie w swoich pracach prze-
strzegali: „Bądź ponad”, „Nie prześpij swego życia”, 
„Żyjmy bez używek i nałogów”, a nagrody laureatom 
wręczyli Anna Naruszewicz-Studnik i Michał Dudek, 
nowy państwowy powiatowy inspektor sanitarny  
w Rybniku.                                                                  (S)

Politechnika – czas na zmiany 
78 studentów kierunku zarządzania i inżynierii produkcji, którzy do tej pory 

studiowali w Rybniku w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl., po 
zakończeniu semestru zimowego będzie kontynuować naukę na macierzystej 
uczelni w Gliwicach. Powodem tej przeprowadzki są względy finansowe.

Kalendarz 
z profilaktyką
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Sto i pięć lat minęło …
10 listopada w Szkole Podstawowej nr 13 w Chwa-

łowicach odbyła się uroczysta akademia poświęcona 
jubileuszowi 105-lecia placówki. Już od września w szkol-
nym muzeum odbywały się lekcje przybliżające uczniom 
historię ich szkoły i dzieje samych Chwałowic. Najmłodsi 
uczniowie przygotowali też flagę z serduszek w ramach 
odbywającej się od kilku lat w szkole akcji „Zrób swoją 
biało-czerwoną”. W jubileuszowej akademii wzięli udział 
emerytowani pracownicy szkoły, a młodzi ludzie wykonali 
piosenki, wiersze, tańce i „pędzącą lokomotywą” poko-
nali niemały dystans – od roku 1911 do współczesności. 
Akademię zakończyły życzenia kolejnych 105 lat złożone 
społeczności szkolnej przez absolwenta tej szkoły Tadeusza 
Ochwata, przyjaciela „Trzynastki”. 

Brazylia w Powstańcach
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. 

wzięli udział w II edycji Festiwalu nauki. Do rywalizacji 
przystąpiło 18 drużyn z gimnazjum i liceum, a uczestnicy 

wykazali się sporą wiedzą na temat Brazylii i całego kon-
tynentu południowoamerykańskiego. Najlepiej z odpowie-
dzią na 30 pytań poradzili sobie drugoklasiści z LO: Bartosz 
Wiszniowski, Łukasz Jezapkowicz i Leszek Komorowski,  
a drugie miejsce zajęli gimnazjaliści: Krzysztof Kuśka, Sta-
nisław Mroszczak i Julia Piasecka. Organizatorem festiwalu 
był maturzysta Łukasz Kurpanik.

Z ortografią za pan brat
Po raz trzeci w Zasadniczej Szkole Zawodowej Izby 

Rzemieślniczej odbył się Międzyszkolny konkurs orto-
graficzny, tym razem z udziałem uczniów z 11 rybnickich 
szkół ponadgimnazjalnych. Mistrzynią ortografii została 
Natalia Jawór z II LO, drugie miejsce przypadło Marcie 
Helis z I LO, a trzecie – Barbarze Kremiec z ZSU. I miejsce 
wśród uczniów techników zajął Przemysław Kubik (ZSE-U),  
a w kategorii szkół zawodowych – Kamila Knesz (ZDZ). 
— Warto upowszechniać poprawność i kulturę słowa, 
szczególnie w czasach nieposzanowania i lekceważenia 
wszelkich norm językowych — podkreśla autorka dyktanda 
Teresa Grodoń. Konkurs zorganizowano pod patronatem 
Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Projekt krokus
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego po raz 

drugi wzięli udział w ogólnopolskim projekcie Krokus, 
którego celem jest upamiętnienie półtora miliona 

żydowskich dzieci oraz setki tysięcy dzieci innych naro-
dowości zamordowanych w czasie Holocaustu i II wojny 
światowej. Trzecioklasiści zasadzili na szkolnym skwerze, 
pod „Drzewkiem wolności” kolejne 32 cebulki żółtych 
krokusów, które zakwitając wczesną wiosną, przywołują 
pamięć bestialsko pomordowanych. Żółty kolor kwiatów 
przywołuje kolor gwiazdy Dawida, którą podczas okupacji 
niemieckiej Żydzi musieli nosić na ubraniu. Licealiści wzięli 
również udział w spotkaniu poświęconym przedwojennej 
i powojennej historii rybnickich Żydów, a zorganizowanym 
przez Małgorzatę Płoszaj w Halo! Rybnik. 

O prawach dziecka
15 listopada szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 29  

w Golejowie przeprowadzili wywiad na temat praw 
dziecka z wiceprezydentem Wojciechem Świerkoszem. 
To tylko jedno z działań podjętych przez uczniów, a zwią-
zanych z obchodami ogólnopolskiego dnia praw dziecka. 
W szkole odbył się też apel na temat praw dziecka oraz 
spektakl o Januszu Korczaku przygotowany przez szkolny 
zespół Mole Teatralne. Nie zabrakło też piosenek, tekstu 
„Prośba dziecka” napisanego przez Korczaka oraz ulotek 
na temat najważniejszych praw dziecka.

W pałacu o książkach
— Wychowałam się w domu, gdzie czytano książki. 

Polecaliśmy je sobie i rozmawialiśmy o nich — po-
wiedziała pierwsza dama Agata Kornhauser–Duda, 
otwierając debatę „Czas na czytanie”, w której wzięło 

też udział 35 uczniów z Niedobczyc. 22 listopada  
w Pałacu Prezydenckim spotkało się ok. 200 gimnazjalistów 
i licealistów z całego kraju. Pani prezydentowa zaprosiła 
uczniów z Niedobczyc do udziału w debacie podczas swojej 
październikowej wizyty w Zespole Szkół nr 5. Pierwsza dama 
przyniosła na spotkanie swoją ulubioną książkę - „Harda” 
Elżbiety Cherezińskiej, a debatę poprowadził dr Tomasz  
Rożek, który wraz z zaproszonymi gośćmi i publicznością 
próbował znaleźć odpowiedź na pytanie: „Kto we współ-
czesnym świecie ma czas na czytanie?”. Okazuje się, że 
młodzi, ciekawi świata Polacy, czytają więcej niż dorośli.

O złocie na akademii
W Gimnazjum nr 1 w Śródmieściu, w ramach Aka-

demii uczniowskiej, Grzegorz Przybyła wygłosił wykład 
„Jak z ołowiu zrobić złoto, czyli jak fizycy tworzą ato-
my”. Słuchacze dowiedzieli się czym jest transmutacja, na 
czym polega zjawisko rozszczepienia i kim była Lisa Meitner. 
Usłyszeli, że najdroższym pierwiastkiem świata jest kaliforn 
(gram kosztuje 180 mln dolarów), który ma zastosowanie 
m.in. w medycynie. Gimnazjaliści wysłuchali też historii  
o chłopcu wyleczonym z nowotworu oka przez naświetlanie 
promieniami rentgenowskimi. Zaciekawiły ich też liczby 
magiczne, takie jak np. 22, 48, 114, które często występują 

w przyrodzie oraz zderzacz hadronów znajdujący się pod 
Genewą. Ponadto dowiedzieli się o istnieniu oktaryny – 
magicznego ósmego koloru tęczy, który według autora 
książek fantasy Terrego Pratchetta widzą tylko „magowie  
i koty”. Wykładowca przekazał też gimnazjalistom tajemni-
cę produkcji złota z ołowiu i z rtęci, której koszt jest jednak  
o wiele większy od wartości naturalnego złota. 

Tygiel będzie współpracował
24 listopada w czeskim Cieszynie podpisano umowę 

o współpracy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół 
Technicznych w Rybniku i Zespołem Szkół Technicznych 
w Cieszynie a czeską organizacją pozarządową Trianon. 
Trianon od ponad 14 lat przyczynia się do aktywizacji  
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ramach pro-
gramu „Bez barier – bez hranic”. Stowarzyszenie dba też 
o ochronę środowiska, stosując innowacyjne technologie. 
Przykładem jest realizowany w zakładzie pracy w czeskim 
Cieszynie sposób pozyskiwania cennych metali szlachetnych 
z odpadów elektronicznych. Trzy placówki, które podpisały 
porozumienie, zadeklarowały m.in. wymianę wspólnych 
doświadczeń w zakresie edukacji, udział w innowacyjnych 
projektach technologicznych i rozwijanie potencjału 
uczniów, poprzez  organizację  praktyk zawodowych  
w spółce Trianon, organizację wycieczek, warsztatów, czy 
konkursów. Stosowną umowę podpisały dyrektorki szkół 
Grażyna Kohut i Bożena Cholewa oraz prezes stowarzy-
szenia Viliam Sunal.

Zaśpiewali po raz czwarty
29 listopada w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach odbył 

się IV konkurs piosenki obcojęzycznej „Superstar 2016”. 
Festiwal ma pokazać rybnickie talenty wokalne i zachęcić 
młodych ludzi do nauki języków obcych w nietuzinkowy 
sposób. Uczestnicy wykonali piosenki w języku angielskim, 
francuskim i niemieckim, a na laureatów czekały statuetki, 
dyplomy, lekcje śpiewu i nagranie studyjne festiwalowej 
piosenki. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła 
Michalina Porszke z G nr 17, a w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych – Karolina Słomka z II LO. W jury zasiedli: 
Mirela Szutka, Janina Wystub oraz Izabela Gojny (język 
angielski), Lidia Moskal (język francuski) i Monika Basista-
Król (język niemiecki).

Wyprawa na matematyczną górę
1 grudnia Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-

Dzieciom” prowadzące Społeczną Szkołę Podstawową 
im. J. Kukuczki, zainspirowane dokonaniami patrona 
szkoły zorganizowało ” dla uczniów rybnickich szkół 
matematyczną grę miejską – „Wyprawa na Matma 
Parbat”. Zadaniem uczniów było wykonywanie zadań 
matematycznych na poszczególnych stanowiskach w cen-
trum Rybnika, będących symbolicznymi odpowiednikami 14 
ośmiotysięczników. Projekt miał uświadomić uczestnikom, 
że matematyka jest wszechobecna w ich życiu. W grze 
wzięło udział blisko 80 uczniów, wśród których najlepsi 
okazali się Martyna Rydzkowska, Filip Szewczyk i Michał 
Fojcik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami 
integracyjnymi nr 1.  

Pytali o warsztat
21 listopada, z okazji Światowego Dnia Telewizji 

uczniowie klasy dziennikarskiej z V LO w ZS nr 3 spotkali 
się w Halo! Rybnik z Alicją Waliszewską, dziennikarką 
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Polsat News. Rybniczanka, która współpracowała również 
z innymi kanałami informacyjnymi, opowiedziała o swej 
pasjonującej, choć wymagającej dyspozycyjności pracy 
i cechach dziennikarza relacjonującego bieżące, często 
dramatyczne wydarzenia. Uczniowie pytali o dziennikarski 
warsztat i otrzymali kilka cennych rad, które, być może, 
wykorzystają w swojej przyszłej pracy: — Trzeba pokazać 
wydarzenie w interesujący sposób i robić to w zgodzie ze 
sobą — przekonywała Alicja Waliszewska.

Filmowo w I LO
Kto udzielił głosu bałwanowi Olafowi w polskiej 

wersji filmu „Kraina lodu”? A kto w latach 90. XX wieku 
wcielił się w postać Jamesa Bonda? – to tylko niektóre z 
pytań, na jakie musieli odpowiedzieć uczestnicy jedena-
stej edycji konkursu wiedzy o filmie „Kinomaniak” zor-
ganizowanego w I LO przez matematyka Adama Dolibę. 

Podobnie, jak przed rokiem, tryumfował Kewin Szymik 
(ZSE-U), któremu tym razem towarzyszyła Ada Ryszka  
z I LO. Do rywalizacji przystąpiło 18 par z sześciu rybnickich 
szkół ponadgimnazjalnych. Duety najpierw rozwiązywały 
test złożony z pytań dotyczących filmów wyprodukowa-
nych po 1990 roku, a potem pięć najlepszych zagrało  
o zwycięstwo. W decydującej rozgrywce uczniowie musieli 
rozpoznać fragmenty filmów, plakaty i muzykę filmową, od-
gadnąć nazwiska ludzi filmu na podstawie krótkich biografii 
oraz rozwiązać kalambury m.in. do filmów „Człowiek, który 
gapił się na kozy”, czy „Transformers”. Ostatecznie wygrał 
mieszany duet z „Ekonomika” i „Powstańców” Ada i Kewin, 
przed Moniką Malinowską i Jakubem Tetlą z ZST. Laureaci 
otrzymali m.in. bilety do kina i teatru, książki o tematyce 

filmowej i płyty DVD. W tym roku miłośnik kina i nauczyciel 
matematyki w I LO Adam Doliba do jury zaprosił Mariolę 
Rak, prezeskę DKF-u Ekran i Agnieszkę Chorab, laureatkę 
jednej z poprzednich edycji „Kinomaniaka”.

Tygiel przeciw smogowi
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych zostali laure-

atami pierwszego ogólnopolskiego międzyszkolnego 
konkursu programistycznego, czyli hackathonu Hack 
Heroes, skierowanego do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. I zdobyli nagrodę w wysokości 1000 zł. 
Uczniowie przez tydzień przygotowywali programistyczne 
projekty, które miały sprawić, aby mieszkańcom miast żyło 
się lepiej. W rywalizacji wzięło udział 67 zespołów z całej 
Polski, a jednym z laureatów zostali Szymon Pierchała i 
Robert Dorna z „Tygla”. Jurorom spodobała się ich apli-
kacja „Redukcja poziomu zanieczyszczeń niskoemisyjnych 
w oparciu o innowacyjne rozwiązanie software’owe”.  
— Celem projektu jest stworzenie systemu wpływającego 
na obniżenie niskiej emisji. Zrobiliśmy czujnik i aplikację 
na telefon, która się z nim komunikuje oraz rozpoczęliśmy 
pisanie programu do łączenia infrastruktury czujników  
z mapami. To dopiero początkowa faza programu — tłuma-
czy Szymon Pierchała (szczegóły na http://www.pierchala.
xyz/hackathon).

Ekspresem przez szkoły i przedszkola
2 grudnia w „Tyglu” odbyła się akademia  

z okazji święta szkoły podsumowująca obchody 
XVI szkolnego tygodnia edukacji regionalnej. 
W placówce ustawiono też stoiska regionalne 
„Za bajtla – smak dzieciństwa” * 23 listopada  
w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w War-
szawie odbyło się uroczyste wręczenie krajowych 
certyfikatów szkół promujących zdrowie, a wśród 
wyróżnionych placówek znalazła się rybnicka 
„Budowlanka” * Dyrektor Gimnazjum nr 7  
w Boguszowicach Starych Krzysztof Zaik odebrał 
certyfikat śląskiej sieci szkół promujących zdro-
wie, który 15 listopada w gimnazjum wręczyła 
mu Barbara Dobias-Mola, wojewódzka koordy-
natorka projektu * 5 grudnia z okazji Barbórki  

w Przedszkolu nr 21 w Kłokocinie gościli górnicy 
z kopalni Pniówek, którzy opowiedzieli dzieciom  
o swojej pracy. Pojawił się też Skarbnik * W Przed-
szkolu nr 15 w Boguszowicach Osiedlu również 
świętowano Barbórkę.

Przedszkolak
potrafi

Z odznaką
W sierpniu Przedszkole nr 21 w Kłokocinie otrzymało 

Krajową odznakę jakości eTwinning, a w listopadzie 
– europejską odznakę, którą przyznano placówce za 
udział w międzynarodowym projekcie „Młodzi na-
ukowcy odkrywają niebo”. Europejska odznaka jakości 
to drugi poziom odznaczenia przyznawanego przez cen-
tralne biuro programu, które ocenia m.in. kreatywność  
i współpracę pomiędzy placówkami partnerskimi. Obecnie 
Przedszkole nr 21 realizuje dwa kolejne projekty eTwinning: 
o bożonarodzeniowych kolędach i regionalnych zwyczajach 
i obrzędach, również z Przedszkolem nr 15.

 Ukisili
16 listopada dzieci z Przedszkola nr 20 z Boguszowic 

ukisiły beczkę kapusty. Dzieci miały okazję samodzielnie 
udeptać w beczce poszatkowaną wcześniej kapustę i do-
rzucić do niej sól, kminek i marchewkę. Nauczyły się też, 
jak kiedyś kiszono kapustę i przechowywano ją przez całą 
zimę. Później słoiczki z przyszłą kiszoną kapustą i przepisem, 
jak ją wykonać, przedszkolaki zabrały do swoich domów. 

(S), (D)

25Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Dzieci ze Śląska najszybciej, bo już w 
połowie stycznia rozpoczną zimowe ferie. 
Razem z nimi wypoczywać będą również 
uczniowie z czterech innych województw. 
Z jakich zajęć skorzystają najmłodsi ryb-
niczanie?

w TZR
Podczas zimowych ferii Teatr Ziemi Ryb-

nickiej zaprasza na ciekawe spektakle, pro-
jekcje filmowe i warsztaty artystyczne. Ferie 
z teatrem ruszają 16 stycznia filmową wersją 
przygód przedszkolaka znanego dzieciom z 
serii książek Gunilli Bergstrom („Hokus-pokus 
Albercie Albertsonie” – 16 stycznia). Będą też 
spektakle teatralne (17, 20, 24 stycznia) oraz 
warsztaty plastyczne, podczas których będzie 
można wykonać m.in. marionetki, etniczną 

biżuterię i dekoracje z koralików (18, 19 i 20 
stycznia). Zapisy na warsztaty pod numerem 
telefonu: 32 43 327 24. Teatralne ferie zakończy 
karnawałowy bal z konkursami (25 stycznia), 
podczas którego dzieci będą mogły przebrać się 
za bohaterów swoich ulubionych bajek. Stroje 
mile widziane, choć nieobowiązkowe, za to 
dobra zabawa gwarantowana! Szczegóły na 
plakatach i na www.teatrziemirybnickiej.pl    

w domach kultury
Kreatywny klub dla dzieci z cyklem zajęć 

warsztatowych, akademia techniczna małolata 
i warsztaty wokalne – to tylko część atrakcji, 
jakie na ferie (16-27 stycznia) przygotował Dom 
Kultury w Chwałowicach (szczegóły na www.
dkchwalowice.pl). Do 10 stycznia trwają zapisy 
na dwa turnusy „Ferii na Ignacym” zorganizo-
wane przez Industrialne Centrum Kultury w Nie-
wiadomiu, w programie których zaplanowano 

m.in. wyjazdy do Muzeum Chleba w Górkach 
Małych, parku wodnego w Żorach, centrum 
Hydropolis we Wrocławiu, zabawy na śniegu w 
Wiśle i na lodowisku w Pszowie (szczegóły na 
www.dkniewiadom.eu). 

Na zajęcia zumby, przedstawienia, warsztaty 
teatralne i astronomiczne stawia z kolei Dom 
Kultury w Boguszowicach (szczegóły www.
dkboguszowice.pl). 

i w bibliotece
Ferie zimowe w Powiatowej i Miejskiej Biblio-

tece Publicznej upłyną pod hasłem „W zimowym 
ogrodzie…”. Od poniedziałku do piątku o g. 11 
dzieci w wieku od 7 do 12 lat będą się spotykać 
w oddziale dla dzieci i młodzieży, a w programie 
m.in: zajęcia literackie, językowe i plastyczne. To 
tylko niektóre „feryjne” atrakcje, zainteresowa-
nych odsyłamy na strony internetowe rybnickich 
placówek kulturalno-oświatowych.           (S, D)

Ferie 



Martyna i Maciej szukali rodziny na miarę 
studenckich kieszeni. Paczkę przygotowali  
w gronie 16 osób, tak jak oni, studentów Po-
litechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicz-
nego. Zgraną paczką paczki przygotowali też 
młodzi ludzie, stypendyści z fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia. — Co roku włączamy się 
do tej akcji, tym razem w grupie ok. 40 osób. 
Wybraliśmy trzyosobową rodzinę z 18-letnią 
dziewczyną, której ojciec choruje na raka. Ku-
piliśmy dla nich żywność i artykuły higieniczne, 

ale też odkurzacz, telefon i ubrania — wylicza 
Sylwia, a Ewa dodaje, że warto włączać się do 
takich akcji i dzielić się z innymi. — Liczy się 
każdy, nawet najdrobniejszy gest — mówi. Akcję, 
w której prywatni darczyńcy z internetowej 
bazy wybierają rodziny i zgodnie z ich potrze-
bami przygotowują dla nich paczki, zainicjował 
ksiądz Jacek Stryczek. Od kilku lat angażują się 
w nią również rybniczanie. — Tym razem obda-
rujemy 77 rodzin, czyli nieco mniej niż przed ro-
kiem, gdy było ich 96. To efekt programu 500+, 

który sprawił, że poprawiła się sytuacja wielu 
rodzin z dziećmi, dlatego tym razem chcieliśmy 
trafić z pomocą głównie do osób starszych, 
niepełnosprawnych, czy samotnych z Rybnika 
i z powiatu rybnickiego. W akcję zaangażowało 
się 40 wolontariuszy — mówi Alicja Potrawa, 
liderka rybnickiej Szlachetnej Paczki. — Paczkę 
dla jednej rodziny robiło średnio 30 osób, ale 
zdarzało się również tak, że zbierało się ich 
nawet 300. Wśród darczyńców były bowiem nie 
tylko osoby prywatne, ale też duże firmy i zakłady 
pracy, m.in. Urząd Miasta Rybnika, Powiatowy 
Urząd Pracy w Rybniku, czy szkoły, jak choćby 
Zespół Szkół Technicznych — dodaje Kazimierz 
Kleszcz, drugi z rybnickich liderów. Społecz-
ność „Tygla” pomogła samotnie mieszkającej, 
starszej i schorowanej pani Eugenii, której po 
wykupieniu leków i zapłaceniu czynszu, na 
przeżycie miesiąca zostaje tylko 240 zł. Dyrek-
cja tej szkoły udostępniła też pomieszczenia na 
magazyn rybnickiej akcji. To właśnie tam 10  
i 11 grudnia darczyńcy dostarczyli paczki, skąd 
– m.in. strażacy z OSP Kamień i przedstawicie-
le Rybnickich Służb Komunalnych wspólnie  
z wolontariuszami – rozwozili je do potrzebu-
jących. A było co rozwozić, bo oprócz żywności  
i środków czystości, rodziny w potrzebie dostały 
też meble i sprzęt AGD. Wśród najbardziej 
zaskakujących prezentów była żywa żółta pa-
pużka w klatce. 

(S)

Przedsięwzięcie sfinansowała Fundacja EDF 
Polska, która zachęca do tego typu inicjatyw 
również inne organizacje z regionu. — Zapra-
szając aktorów chcieliśmy wywołać uśmiech 
na twarzach małych pacjentów i sprawić, by 
choć na chwilę zapomnieli o bólu. Dzieci 
przebywające w szpitalu nie mogły przyjść do 
fundacji, gdzie 6 grudnia przygotowaliśmy wiele 
niespodzianek, więc my przyszliśmy do nich na 
oddział — mówi prezes Jan Makowski. Mali 
pacjenci obejrzeli zabawny spektakl, a z rąk wo-
lontariuszy otrzymali słodycze oraz pluszowe 
misie, do których mogą się przytulić nie tylko 
w trakcie terapii.

O najmłodszych pacjentach rybnickiej 
lecznicy pomyśleli również członkowie działa-
jącego w rybnickim Ochotniczym Hufcu Pracy 

klubu „Ak-
tywni”, który 
podczas zor-
ganizowanej 
w listopadzie Rybnickiej Gali Wolontariatu 
zdobył tytuł najlepszej grupy wolontariackiej. 
Młodzież z OHP postanowiła zebrać książki 
dla leczonych w szpitalu dzieci. By zgroma-
dzone upominki nie zalegały w tamtejszych 
salach, praktykujący w zakładach stolarskich 
uczniowie OHP zmontowali regały, które  
w połowie grudnia, wspólnie z wychowawca-
mi, przewieźli i zainstalowali na oddziałach 
pediatrii i chirurgii dziecięcej. — Uzbieraliśmy 
ponad trzydzieści kartonów z książkami, kolo-
rowankami i grami dla najmłodszych — cieszy 
się Magdalena Szrek-Moroń, komendant OHP. 

Do akcji włączyli się także uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 11, Zespołu Szkół Urszulań-
skich, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby 
Rzemieślniczej, przedszkolaki z przedszkoli 
nr 9 i 14 oraz podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. — W dzieciństwie nie byłam hospi-
talizowana, ale wiem, że pobyt w szpitalu to dla 
dziecka duży stres. Wierzę, że pluszaki, książki  
i przyjazne podejście personelu pomogą prze-
trwać maluchom te trudne chwile — mówi Bo-
żena Mocha-Dziechciarz, dyrektorka WSS nr 3.

(D)

Mikołaj i prezenty 
  również w szpitalu

Sporą frajdę sprawili dzieciom przebywającym 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 
aktorzy studia YAPA z Krakowa. 6 grudnia wystawili 
tam mikołajkowe przedstawienie, które wprawiło 
dochodzące do zdrowia maluchy w prawdziwie 
świąteczny nastrój.

— Wybrana przez nas rodzina miała podstawowe potrzeby – żywność, środki czystości, 
kosmetyki i słodycze. Kupiliśmy też sporo artykułów szkolnych i upragnioną piłkę dla 
dziesięciolatka — wyliczają Martyna i Maciej, którzy po raz pierwszy, ale jak 
zapewniają nie ostatni, wzięli udział w charytatywnej akcji Szlachetna Paczka.   

Paczką do paczkiPaczką do paczki

Interaktywny spektakl uprzyjemnił małym pacjentom pobyt na szpitalnych oddziałach

Paczka wolontariuszy zaangażowanych w Szlachetną Paczkę
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Ryby stały się popularne dzięki postom, 
które w znacznej liczbie i z właściwym rygo-
rem wprowadziło chrześcijaństwo. Rozwój 
hodowli rybnej w dużej mierze związany był 
z działalnością zakonów. Kiedy w XIII wieku 
do pobliskich Rud Wielkich przybyli cystersi, 
otrzymali od księcia opolsko-raciborskiego 
Władysława m.in. prawo rybołówstwa. Praco-
wici mnisi zakładali stawy w prawie każdej wsi 
(m.in. w Grabowni, Chwałęcicach, Jejkowi-
cach, Suminie, Zwonowicach), a pozostałością 
po ich gospodarce rybackiej jest także rezerwat 
przyrody Łężczok. Dawniej posty traktowano 
poważnie (skądinąd może także dziś, w świecie 
nieustannej konsumpcji i nieograniczonego 
dostępu do wszystkiego, warto świadomie do 
nich wracać), i było ich naprawdę sporo: poza 
Adwentem i Wielkim Postem także wszystkie 
poniedziałki, środy i piątki – w sumie aż poło-
wa roku. Ryby, a wraz z nimi karp, zajmowały 
poczesne miejsce w kuchni staropolskiej, choć 
współczesny wigilijny przysmak nie był jeszcze 
wtedy królem bożonarodzeniowego menu. 
Warto wspomnieć, że nasi przodkowie wykazy-
wali kreatywne podejście do przyrządzania ryb. 
Dziś dominują trzy odmiany karpia (smażony, 
w galarecie i, nieco wykwintniejszy karp po 
żydowsku), więc już same nazwy przytoczone 
w pierwszej polskiej książce kulinarnej autor-
stwa Stanisława Czernieckiego „Compendium 
Ferculorum albo zebranie potraw” z 1682 roku 
mocno intrygują: węgorz z miodownikiem, 

karp z polewką szpina-
kową, ozorki karpiowe, 
ryby na szaro, z agrestem 
bądź truflami, leszcze pieczone z kapustą 
kwaszoną, kiszki z ryb słonych i wiele jeszcze 
innych, zaskakujących połączeń. Ówcześnie 
ryby najczęściej gotowano, rzadziej duszono 
bądź pieczono; zazwyczaj podawano z sosami 
i różnymi warzywami (były to wszak czasy, 
kiedy ziemniaki dopiero debiutowały w polskim 
jadłospisie). Choć karp miał mocną pozycję, 
to palma pierwszeństwa należała do naszego 
herbowego szczupaka. Lucyna Ćwierczakie-
wiczówna, autorka „365 obiadów za 5 złotych” 
wydanych w 1860 roku, wśród ryb podawanych 
na wieczerzę wigilijną wymienia szczupaka 
duszonego z warzywami lub w sosie pieczarko-
wym/pietruszkowym, sandacza z jajami, karasie 
ze śmietaną oraz karpia na szaro z rodzynkami. 
Karp był więc doceniany, pojawiał się też wśród 
świątecznych potraw podawanych w pałacu  
w Wilanowie. Jednocześnie, w odróżnieniu od 
innych gatunków, był również powszechnie 
dostępny. W 1880 roku Adolf Gasch, dzierżaw-
ca i hodowca z galicyjskiego Kaniowa, zdobył  
w Berlinie złoty medal za wyhodowanie nowej 
odmiany karpia, zwanego królewskim. Pozosta-
je jednak pytanie: w jakich okolicznościach karp 
prawie całkowicie zdominował polskie święta? 
Wydaje się, że sprawił to powojenny minister 
przemysłu Hilary Minc, który w 1947 roku  
rzucił hasło „Karp na każdym wigilijnym stole 

w Polsce” i wprowadził masową hodowlę 
tego gatunku ryb. Czy z powszechnej biedy  
i niedostatku, czy z niewygasłego w narodzie 
zamiłowania do karpia – pomysł chwycił, i ma 
się dobrze, choć o świątecznym monopolu kar-
pia trudno dziś mówić. Kilku ważnych rad na 
temat świątecznego karpia udziela Remigiusz 
Rączka, znany w regionie kucharz i miłośnik 
śląskich smaków: — Z wigilijnym karpiem nie 
należy „wydziwiać”, do odpowiedniego przygo-
towania wystarczą sól i cebula. Zwracam jednak 
uwagę, że karpia nie powinno się solić dzień 
wcześniej. To błąd w sztuce, bo wtedy ryba traci 
swoją naturalną wilgoć i staje się sucha. Sól 
dodajmy godzinę przed smażeniem. Polecam 
też obłożenie kawałków karpia cebulą na około 
dobę przed przyrządzeniem, żeby pozbyć się „aro-
matu stawu”. Godną uwagi propozycją jest karp  
w wędzonej papryce. Wystarczy, że obtoczymy 
rybę w panierce przygotowanej z mąki, soli i wła-
śnie wędzonej papryki, która nada daniu piękny 
kolor i wspaniały zapach. Karpia najlepiej sma-
żyć na margarynie, wtedy nie będzie się przypalać,  
a masło dodajemy dopiero pod koniec, uzyskując 
pyszny posmak. Ciekawy, niecodzienny przepis 
na karpia w piwie zamieściłem w swojej najnow-
szej książce o kuchni staropolskiej. Zachęcam 
do inspirowania się dawną tradycją kulinarną. 
Życzymy smacznego!                                   (m)

Karp 
w przypisach i przepisach

Trudno sobie wyobrazić Święta Bożego Narodzenia bez karpia na 
wigilijnym stole. Trudno też rybom nie poświęcić choć trochę uwagi  
w mieście, którego nazwa nawiązuje do średniowiecznych 
„rybników”, czyli stawów hodowlanych, zakładanych m.in. 
przez cystersów.

— Rozwożenie paczek to moment, na jaki zawsze czekam. Szerokie 
uśmiechy dzieci, które dostają prezenty, nieraz większe od nich 
samych, sprawiają, że dla takich chwil warto organizować naszą 
akcję, tym bardziej, że robimy to już po raz 15. — mówi 
Dominik Grabowski, przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miasta o charytatywnej akcji „Czapka  
św. Mikołaja”.

Prawie 200 wolontariuszy, trzytygodniowa kwesta połą-
czona ze zbiórką żywności i artykułów szkolnych i mamy 
nowy rekord – rybnicka młodzież zebrała do puszek ponad 
35.400 zł. W ramach akcji udało się przygotować prawie 800 
paczek, w tym 511 dla dzieci. — Każde 
dziecko dostaje paczkę z zabawkami  
i artykułami plastycznymi dostosowaną 
do swojego wieku, a jego rodzina – pacz-
ki żywnościowe — wyjaśnia Dominik, 
uczeń „Mechanika”. Wielkie pakowa-
nie odbyło się 16 grudnia w Zespole 

Szkół nr 3 na Nowinach, a młodzieży pomogli też prezydent Piotr Kucze-
ra i jego zastępca Wojciech Świerkosz oraz pracownicy magistrackiego 
wydziału edukacji. Dzień później paczki trafiły do rodzin z Rybnika  
i okolic, wytypowanych przez kuratorów społecznych.     

(S)

Rekordowo wielka czapka 

Świąteczny karp w tradycji kulinarnej dopiero w XX wieku zaczął dominować na polskim, 
wigilijnym stole
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„Mikołajom” z Młodzieżowej Rady Miasta pomagał też prezydent Piotr Kuczera



SOBOTA
31.12.

• 22.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Z 
batutą i humorem po świecie” 
– gala sylwestrowa (wystąpi m.in. 
Filharmonia Rybnicka, prowadzenie 
Maciej Niesiołowski). 

ŚRODA
4.01 

• 10.00 – Industrialne Centrum Kultu-
ry w Niewiadomiu: „Karkonosze. 
Mityczna kraina ducha gór” – spo-
tkanie z podróżnikiem Sebastianem 
Bielakiem.

• 12.00 – Fundacja EDF Polska: XIV 
Pojedynek na Słowa – półfinały i 
monodram Mateusza Nowaka.

CZWARTEK
5.01 

• 12.00 – Fundacja EDF Polska: XIV 
Pojedynek na Słowa – półfinały. 

PIĄTEK
6.01 

• 15.30 – Chwałęcice, skrzyżowanie 
ulic Rudzkiej i Czecha (obok kaplicz-
ki): Orszak Trzech Króli (szczegóły 
na str. 21).  

• 18.00 – Kościół Królowej Apostołów 
w Śródmieściu: Koncert noworocz-
ny na rzecz Hospicjum Domowe-
go (szczegóły na str. 21)

• 18.00 – Kościół św. Teresy w Chwa-
łowicach: Koncert bożonarodze-
niowo-noworoczny – występy 
solistów i wokalistów z Orkiestrą 
Reprezentacyjną Euroregionu Si-
lesia i MOD Rybnik oraz gościa 
specjalnego zespołu The Chance 
(początek po mszy wieczornej). 

SOBOTA
7.01 

• 17.00 – Focus Park: Kosmiczna pre-
zentacja drużyn, biorących udział w 

Kosmicznym Meczu w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: opera 
„Nabucco” (transmisja z Metropoli-
tan Opera w Nowego Jorku).

• 19.00 – Stara Gazownia „Czar 
Nocki”: Projekcja niemego filmu 
„Häxan” z muzyką na żywo duetu 
Tomasz Manderla & Grzegorz Skiba. 

NIEDZIELA
8.01. 

• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
XXIV Vinyl Swap (giełda płyt wi-
nylowych, kompaktowych, kaset, 
książek o tematyce muzycznej i 
sprzętu muzycznego).

• 16.00 – Hala Widowiskowo-Sporto-
wa w Boguszowicach: VII Legen-
darny Kosmiczny Mecz – Kabare-
ciarze i przyjaciele kontra Gwiazdy 
sportu, w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „W 
krainie swingu i kantyleny” – 
koncert noworoczny z okazji 100. 
rocznicy urodzin Edwarda Czernego 
(wystąpią Orkiestra Kameralna i 
Big Band Akademii Muzycznej w 
Krakowie). 

• 18.00 – Kościół Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Niedobczycach: Kon-
cert bożonarodzeniowo-nowo-
roczny – występy solistów i woka-
listów z Orkiestrą Reprezentacyjną 
Euroregionu Silesia i MOD Rybnik 
oraz gościa specjalnego – Justyny 
Steczkowskiej (początek po mszy 
wieczornej). 

PONIEDZIAŁEK
09.01. 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: „A słowo stało się ciałem” 
– XVII Przegląd widowisk bożo-
narodzeniowych (przesłuchania 
konkursowe). 

WTOREK
10.01

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowi-

cach: „A słowo stało się ciałem” 
– XVII Przegląd widowisk bożo-
narodzeniowych (przesłuchania 
konkursowe). 

• 15.30 – Miejski Dom Pomocy Spo-
łecznej: „Bajki–słuchajki, czyli 
technologia łączy pokolenia” 
(warsztaty dla dzieci i seniorów 
tworzenia ilustrowanych audio-
booków). 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Wejdź w naszą artystyczną prze-
strzeń” – wernisaż wystawy prac 
powstałych w ramach projektów 
plastyczno-teatralnych grupy Arty-
stycznie Aktywni 50 +. 

• 18.00 – Industrialne Centrum 
Kultury w Niewiadomiu: wernisaż 
wystawy malarstwa Jana Kozioła.

CZWARTEK
12.01 

• 18.00 – Fundacja EDF Polska: Kon-
cert noworoczny uczniów Studium 
Muzyki Rozrywkowej Fundacji EDF 
Polska. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: Poznać i zrozumieć świat 
– spotkanie z cenionym dzienni-
karzem Krzysztofem Renikiem, 
laureatem Złotego Mikrofonu. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „W 
cieniu tęczy” – premiera musicalu 
w wykonaniu rybnickich artystów w 
reżyserii Kariny Abrahamczyk-Zator. 

• 19.00 – Dom Kultury w Boguszo-
wicach: „Na pełnym morzu” 
spektakl teatru Rondo.

PIĄTEK
13.01. 

• 10.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: „A słowo stało się ciałem” 
– finał XVII Przeglądu widowisk 
bożonarodzeniowych.

• 12.00 – Fundacja EDF Polska: Finał 
XIV Pojedynku na Słowa – koncert 
Jana Kondraka z zespołem.

• 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
wernisaż wystawy ikon Zuzanny 
Karwot. 

SOBOTA
14.01.
 
• od 8.00 do 15.00 – Deptak: Jar-

mark staroci i rękodzieła.
• 11.00 – Dom Kultury w Chwa-

łowicach: „Autoportret, czyli 
obiektyw na siebie” – warsztaty 
fotograficzne (prowadzenie Beata 
Mendrek i Antoni Kreis). 

• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia 
„Ignacy”: Biesiada śląska na Igna-
cym. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwało-
wicach: Wieczór Sztuk (w progra-
mie wernisaże wystaw: asamblaży 
Barbary Szulik oraz fotografii 
Beaty Mendrek i Antoniego Kreisa, 
jednoaktówka „Napad na bank” w 
wykonaniu Teatrzyku na Pięterku 
60+). 

• 19.00 – Kościół św. Barbary w 
Boguszowicach Osiedlu: Kon-
cert bożonarodzeniowo-no-
woroczny – występy solistów i 
wokalistów z udziałem Orkiestry 
Reprezentacyjnej Euroregionu 
Silesia i MOD Rybnik oraz gościa 
specjalnego – Anny Wyszkoni 
(początek po mszy wieczornej).

• 20.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Koncert zespołu IRA.

NIEDZIELA
15.01 

• od 14.30 – Kampus: 25. finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (w programie koncerty 
m.in. Underground, Sabina Jesz-
ka, Carrantuohill, a także pokazy 
OSP Kamień i Sztabu Ratownictwa 
Medycznego oraz światełko do 
nieba).

• 16.00 – Kościół Bożego Ciała i św. 
Barbary w Niewiadomiu: Koncert 
kolęd kapeli góralskiej Istebna. 

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Gwara śląska na wesoło – scenki 
w wykonaniu kół gospodyń wiej-
skich i koncert kapeli Maliniorze 
z Brennej.

• 16.00 – Dom Kultury w Bogu-
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szowicach: Bajkowa Niedziela 
– spektakl „Baśń o grającym im-
bryku” w wykonaniu Dziecięcego 
Studia Teatralnego „Zwierciadło” 
z Chorzowskiego Centrum Kultury.

• 17.30 – Fundacja EDF Polska: 
Szałas Kobiet (w programie m.in. 
gimnastyka).

PONIEDZIAŁEK
16.01 

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

WTOREK
17.01

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszo-
wicach: „O chłopcu, który chciał 
zostać lotnikiem” – przedsta-
wienie grupy Horyzonty Kultury, 
połączone z warsztatami mode-
larskimi.

ŚRODA
18.01 

• 11.00 – Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna: „Walka postu 
z karnawałem”, wykład dr Jacka 
Kurka. 

CZWARTEK
19.01. 

• 10.00 – Dom Kultury w Niedobczy-
cach: Noworoczny Turniej Super 
Game – spotkanie miłośników 
gier komputerowych. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Koncert Teresy Werner i Graziano. 

PIĄTEK
20.01. 

• 20.00 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: Cykl Koncer-

tów Akustycznych „Bez Prądu” 
– poezje Mateusza Chomickiego 
przy akompaniamencie duetu 
gitarowego Inaczej (Paweł Galisz 
i Michał Adamek) zaśpiewa Piotr 
Tłustochowicz. 

SOBOTA
21.01. 

• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
opera „Romeo i Julia” (trans-
misja z Metropolitan Opera w 
Nowym Jorku). 

NIEDZIELA
22.01 

• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: Mariusz Kalaga Trio.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Koncert karnawałowy w wyko-
naniu Filharmonii Rybnickiej pod 
dyr. Sławomira Chrzanowskiego 
oraz solistów: Adama Sobieraj-
skiego, Dariusza Stachury i Adama 
Zdunikowskiego. 

• 18.00 – Kościół Trójcy Przenaj-
świętszej w Popielowie: Koncert 
bożonarodzeniowo-noworocz-
ny – występy solistów i wokali-
stów z Orkiestrą Reprezentacyjną 
Euroregionu Silesia i MOD Rybnik 
oraz gościa specjalnego – Mi-
chała Szpaka (początek po mszy 
wieczornej).

PONIEDZIAŁEK
23.01 

• 17.00 – Dom Kultury w Niedobczy-
cach: występ uczestników zajęć w 
DK z okazji Dnia babci i dziadka.

CZWARTEK
26.01, 

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w 
Boguszowicach: „Momo” spek-
takl w wykonaniu teatru Rawa z 

Katowic, z wykorzystaniem for-
muły japońskiego teatru ilustracji. 

• 18.00 – Pub Geszynk: Śląski Kącik 
Literacki – O fotografii z Agatą 
Weber.

PIĄTEK
27.01. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Koncert jazzowy na dwa forte-
piany – Wojciech Niedziela i Piotr 
Matusik. 

SOBOTA
28.01 

• 13.00 – Ośrodek sportowo-re-
kreacyjny „Grzybówka” w Go-
lejowie: festyn zimowy „Białe 
szaleństwo” (w programie m.in. 
rodzinne lepienie bałwana, bitwa 
na śnieżki, zjazd na „byle czym”, 
kulig z pochodniami). 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Gwiazda i ja” spektakl teatru 
Capitol z udziałem Magdaleny 
Zawadzkiej i Anny Gornostaj.

• 19.00 – Bazylika św. Antoniego: 
Koncert bożonarodzeniowo-
noworoczny – występy solistów i 
wokalistów z Orkiestrą Reprezen-
tacyjną Euroregionu Silesia i MOD 
Rybnik oraz gościa specjalnego 
Justyny Steczkowskiej (początek 
po mszy wieczornej).

WTOREK
31.01, 

• 16.00 – Biblioteka, filia nr 4 w 
Paruszowcu-Piaskach: „Bajki–słu-
chajki, czyli technologia łączy 
pokolenia” (warsztaty dla dzieci i 
seniorów tworzenia ilustrowanych 
audiobooków). 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
koncert Andrzeja Piasecznego z 
zespołem.

Poniedziałki:
• 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Seniora 

– „Ja, Daniel Blake” (9 stycznia); „Barany. 
Islandzka opowieść” (16 stycznia); „Boska 
Florance” (23 stycznia); „Jak ojciec i syn” 
(30 stycznia).

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyj-
ny Klub Filmowy „Ekran” - Hiszpański 
temperament (9 stycznia), Nieznajoma 
dziewczyna (16 stycznia), Egzamin (23 
stycznia), Paterson (30 stycznia).

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

samo południe – środa z dobrym kinem” 
(cotygodniowa projekcja filmowa).

• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Czas 
Na Kino – seanse dla dzieci. 

Czwartki:
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 

Plejada Dobrych Filmów (PDF) – filmy z 
cyklu „Podaj rękę diabłu” (seanse 5 i 19 
stycznia).

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z 
muzyką na żywo. 

w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki 
„Wejdź w naszą artystyczną przestrzeń” 
(od 10 do 31 stycznia). Galeria Oblicza: 
Ikony Zuzanny Karwot (od 13 stycznia do 
połowy lutego). 

w Galeria Smolna, Biblioteka, filia nr 8: 
„Matematyka i fotografia” wystawa fo-
tografii Leszka Górskiego (od 5 stycznia 
do 28 lutego). 

w Industrialne Centrum Kultury w Niewia-
domiu: wystawa malarstwa Jana Kozioła 
(od 10 stycznia do 10 lutego). 

w Dom Kultury w Chwałowicach: wystawy 
asamblaży Barbary Szulik oraz fotografii 
Beaty Mendrek i Antoniego Kreisa (od 14 
stycznia do 5 lutego).

w Galeria w autobusach miejskich: 
wystawa „Zimowe inspiracje” uczniów 
społecznej podstawówki.

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

22 132; (www.teatrziemirybnickiej.pl); 
• Dom Kultury w Boguszowicach, pl. Pokoju 1, tel. 

32 42 52 016; (www.dkboguszowice.pl); 
• Domu Kultury w Chwałowicach, ul.1 Maja 91B, tel. 

32 42 16 222 (dkchwalowice.biuro@gmail.com)

• 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)

• Biblioteka, filia nr 4 w Paruszowcu-Piaskach, ul. 
Za Torem 3B

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

• Galeria Smolna (biblioteka filia nr 8, ul. Reymonta)
• Klub Energetyka Fundacji EDF Polska, ul. Podmiej-

ska 1, (tel. 739 11 74)
• Halo! Rybnik (dawna Cepelia) ul. Sobieskiego 20, 

tel. 32 439 22 00.
LOKALE I KLUBY:
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 864
• Klub Stara Gazownia „Czar Nocki”, ul. 3 Maja 14
• Pub Geszynk, Plac Wolności 1a
• Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Grzybówka” w 

Golejowie, ul. Podgórna

Kulturalne adresy
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16 stycznia
PONIEDZIAŁEK

17 stycznia
WTOREK

18 stycznia
ŚRODA

22 stycznia
NIEDZIELA

21 stycznia
SOBOTA

19 stycznia
CZWARTEK

20 stycznia
PIĄTEK

23 stycznia
PONIEDZIAŁEK

31 stycznia
WTOREK

28 stycznia
SOBOTA

26 stycznia
CZWARTEK

27 stycznia
PIĄTEK



Rybnik, druga połowa XIX w. 
Ulicą miasta idzie Ferdynand Haase, zamoż-

ny rybnicki Żyd, radny, reprezentant gminy 
żydowskiej i fundator ochronki. Jego pierwsza 
żona zmarła pół roku po urodzeniu czwartego 
syna Juliusza, jedynego, który przeżył, a który 
po latach ufunduje park znany dziś jako Ha-
zynhajda. Ferdynand ma drugą żonę Luise  
i cztery córki. Jedną z nich jest Laura, która tak 
jak pozostałe dziewczęta powinna bogato wyjść 
za mąż. Ferdynand ma też sklep w Gliwicach, 
gdzie interesy prowadzi inny bogaty Żyd, ban-
kier i złotnik Adolf Perls, ojciec dwóch synów. 
Jednym z nich jest Hugo. — Ślub Hugo Perlsa 
z Laurą Haase odbył się w rybnickiej synagodze 
w 1882 r. Młodzi wkrótce wyjechali do Berlina, 
gdzie Hugo i jego rodzina prowadzili interesy. 
Tam też urodziła się im córka Eliza. Kiedy Laura 
była w szóstym miesiącu ciąży z drugim dziec-
kiem, Hugo umiera. Młoda kobieta postanawia 
wrócić do Rybnika — opowiada Małgorzata 
Płoszaj, miłośniczka historii naszego miasta. 
Chłopiec, który urodził się w maju 1886 r.  
w Rybniku, otrzymuje imię po swoim zmarłym 
ojcu – Hugo. — Z analizy dokumentów wynika, 
że Laura spędziła w Rybniku trzy lata, po czym, 
nie wiadomo dlaczego, wróciła z dwójką dzieci 
do Berlina. Zmarła w 1919 r. w wieku 57 lat 
— mówi Małgorzata Płoszaj. Nagrobek ryb-
niczanki do dziś stoi na berlińskim cmentarzu 
żydowskim Weissensee.

Berlin, rok 1910 
W domu 24-letniego zamożnego prawnika, 

filozofa i miłośnika sztuki Hugo Perlsa, syna 
rybniczanki, pojawiają się intelektualiści  
i artyści. Jest wśród nich nieznany wówczas 

młody architekt, którego talent dostrzeże 
Hugo, zlecając mu budowę domu dla swojej 
żony Kaethe i pierworodnego Franka. Tam też 
urodzi się Klaus, drugi z trzech synów. Okazała 
willa Perlsów do dziś stoi w Berlinie, a architekt 
Ludwik Mies van der Rohe zasłynie później ze 
swoich modernistycznych projektów, nowocze-
snych wieżowców w USA i powiedzenia „mniej 
znaczy więcej”. Przed wybuchem I wojny świa-
towej Hugo poznaje artystę Edwarda Muncha  
i kupuje część jego kolekcji. — Miał pieniądze  
i nosa do sztuki — zauważa Małgorzata Płoszaj. 
Obrazy pochłoną go bez reszty po zakończeniu 
I wojny, w czasie której będzie pracownikiem 
niemieckiego ministerstwa spraw zagranicz-
nych. — Hugo wraz z żoną otworzył w Berlinie 
galerię sztuki, w której handlował dziełami 
Muncha, Moneta, Renoira, Cezanna, van Go-
gha, Toulouse-Lautreca oraz Picassa, który na 
długie lata będzie przyjacielem rodziny Perlsów 
— opowiada rybniczanka. Berlińska galeria 
Perlsów zyskuje coraz większą renomę w kraju, 
w którym zaczyna się rodzić nazizm.  

Paryż, rok 1931 
— Jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy 

Perlsowie z synami wyjeżdżają do Paryża. Ich 
małżeństwo się rozpada, a Hugo poświęca się 
filozofii. Wykłada na Sorbonie, pisze prace 
naukowe i książki o Platonie, Kancie i Goethe. 
Jego była żona prowadzi w Paryżu galerię sztu-
ki. Wciąż łączy ich wspólny majątek, synowie i 
dobre relacje — opowiada Małgorzata Płoszaj.  
W prowadzeniu galerii pomaga matce syn 
Frank, historyk sztuki, który w 1937 r. wyje-
dzie do USA, gdzie od dwóch lat jest już jego 
młodszy brat Klaus, również absolwent historii 

sztuki. Wspólnie popro-
wadzą na Manhattanie 
Galerię Perlsów. Frank 
wróci później do Euro-
py, by odegrać swoją 
małą rolę w wielkiej 
historii, a najmłodszy  
z braci – Thomas A. 
Perls wybierze zupełnie 
inną drogę – będzie 
fizykiem w Denver.  

USA, rok 1941 
Do stolicy Francji do-

ciera II wojna światowa,  

Hugo z pomocą swoich synów i sporych 
pieniędzy kupuje wizę i w 1941 r. wypływa 
do USA. Osiada na Manhattanie, wspólnie 
z Klausem prowadzi galerię i ponownie się 
żeni – z pisarką i dziennikarką Eugenią So-
derberg. Próbuje też pomóc swojej siostrze 
i byłej żonie wydostać się z Paryża. Kaethe, 
która jest współwłaścicielką wielu cennych 
obrazów z ich kolekcji, m.in. Rafaela, Boscha, 
czy El Greco, najpierw trafi do obozu, a po-
tem będzie internowana w Marsylii. — Hugo 
z synem sprzedają jeden z obrazów Picassa 
żeby ją uratować. Z kubańską wizą Kaethe 
dociera wreszcie do Hawany. Choruje na 
raka, ale w 1944 r. zdąży jeszcze przyjechać do 
USA. Rok później umiera — opowiada Mał-
gorzata Płoszaj. Majątek Kaethe dziedziczą 
jej synowie. Klaus z żoną Amelią do 1997 r.  
będzie prowadzić galerię przy Madison 
Avenue w Nowym Yorku. W latach 70. mał-
żonkowie zainteresują się sztuką afrykańską, 
szczególnie Królestwa Beninu. — Ofiarowali 
kolekcję prac Modiglianiego, Picassa i sztuki 
afrykańskiej wartą przynajmniej 60 mln dola-
rów nowojorskiemu Metropolitan Museum of 
Art. Do dziś to największa prywatna darowizna 
na rzecz tej placówki — mówi Małgorzata 
Płoszaj. Klaus sprzedawał dzieła sztuki  

A wszystko zaczęło się w Rybniku
Berlin, rok 1913. Artysta Edward Munch, który 20 lat wcześniej namalował 

swój najsłynniejszy obraz „Krzyk”, portretuje znajome małżeństwo. Mężczyzna to 
urodzony w Rybniku Hugo Perls, 27-letni prawnik, filozof i miłośnik sztuki, który 
za kilka lat otworzy w Berlinie swoją pierwszą galerię. Będzie w niej wystawiał  
i sprzedawał obrazy znanych artystów – Moneta, van Gogha i swojego przyjaciela 
Pabla Picassa.  

Portret Kaethe Perls i Hugo Perlsa 
pędzla Edwarda Muncha

Kaethe i Hugo Perls z synami Klausem i Frankiem, w lipcu 1914 r.  
w Zandvoort, najpopularniejszym kurorcie wypoczynkowym 
Holandii

Frank Perls i Pablo Picasso
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w Galerii Perlsów ponad 60 lat, zmarł w 2008 r. Miał 
96 lat. Jego ojciec Hugo Perls, po śmierci drugiej 
żony Eugenii, w wieku 87 lat ożeni się po raz trze-
ci, tym razem z pisarką Monicą Schall. Urodzony  
w Rybniku wnuk Ferdynanda Haase, znany w świecie 
marszand i filozof, doczekał się pięciorga wnucząt  
i czterech prawnucząt. Czytelnik New York Timesa 
w sierpniowym wydaniu z 1977 r. przeczytał: „Hugo 
Perls, marszand znany nie tylko w NY, zmarł w niedzielę  
w nowojorskim szpitalu. Miał 91 lat”. Dwa lata wcześniej 
Hugo pożegna swojego pierworodnego syna Franka.

Niemcy, kwiecień 1945 r. 
29-letni Martin Dannenberg, oficer wywiadu USA 

na zawsze zapamięta ten widok – stosy ciał w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. Próbuje odnaleźć jego 
komendanta, a zamiast tego w bankowym sejfie w nie-
wielkim bawarskim miasteczku w okolicach Ratyzbony 
znajduje zalakowaną kopertę ze swastyką. Towarzyszy 
mu Frank Perls, marszand i kolekcjoner sztuki, który 
doskonale zna francuski i niemiecki. Jest więc tłu-
maczem; chwilowo. Jeszcze w 1939 r. Frank opuścił 
Nowy York i swojego brata Klausa, by za namową 
aktora Gene’a Wildera, przenieść się do Kalifornii  
i na Bulwarze Zachodzącego Słońca otworzyć własną 
galerię, w której dzieła sztuki kupować będą znani  
i bogaci, nie tylko z Hollywood. Frank wiedzie życie 
bon vivanta, ale marzy o tym, by zaciągnąć się do armii 
amerykańskiej, co dla Niemca, nawet tak bogatego  
i wpływowego, będzie możliwe dopiero w 1943 r., kiedy 
Frank otrzyma amerykańskie obywatelstwo. Po prze-
szkoleniu w służbach specjalnych, prawnuk rybniczani-
na Ferdynanda Haase wyląduje w Normandii i zostanie 
przydzielony do oddziału Martina Dannenberga. 
Razem dotrą do Dachau i razem odnajdą sejf, który 
wskaże im przypadkowo napotkany Niemiec. Znajdą 
w nim klejnoty należące do arystokratycznej rodziny 
von Stauffenberg, która do historii przejdzie dzięki 
nieudanemu spiskowi w kwaterze Führera w Wilczym 
Szańcu. Ale znajdą też czterostronicowy dokument 
w zalakowanej kopercie. W 2000 r. w wywiadzie dla 
Washington Post, Dannenberg przypomni moment, 
w którym wyjął papiery z koperty: — Pierwszą rzeczą, 
jaką zobaczyłem był podpis: Adolf Hitler. Frank Perls, 
czytając niemiecki dokument szybko zorientuje się, 
że właśnie znaleźli podpisane przez Hitlera w 1935 r.  
Ustawy Norymberskie. To one zalegalizowały dyskry-
minację Żydów w Niemczech. — I to właśnie Żydzi 
je odnaleźli — podkreśla Małgorzata Płoszaj. Nie na 
długo – ustawy trafiły do generała Georga S. Pattona 
i do 1999 r. nikt ich nie widział. Okazało się, że Patton 
wbrew prawu, wwiózł je do Ameryki i zdeponował  
w bibliotece w Huntington w Kalifornii. Przeleżały 
tam 54 lata. — Po wojnie Frank Perls nadal handlował 
działami sztuki, głównie Matisse’a i Picassa, z którym 
się przyjaźnił. Stał się też ekspertem od fałszerstw, szcze-
gólnie podróbek rzeźb Alberto Giacometiego — mówi 
Małgorzata Płoszaj. W grudniu 1974 r. Frank podda 
się operacji na otwartym sercu. Niespełna dwa mie-
siące później czytelnik New York Timesa w wydaniu  
z lutego 1975 r. przeczyta: „Frank Richard Perls, znany 
w świecie marszand, zmarł w sobotę w Beverly Hills  
w Kalifornii, gdzie prowadził własną galerię. Miał 64 lata”. 

Sabina Horzela-Piskula

Przewodnicy opowiedzieli nie tylko 
historię powstania pięknych pod wzglę-
dem architektonicznym zabudowań przy  
ul. Rudzkiej i u zbiegu ulic 3 Maja i Klasz-
tornej, ale przybliżyli dzieje lecznictwa 
i szpitalnictwa w naszym mieście, wspo-
minając też o zasłużonych dla Rybnika 
lekarzach przełomu XIX i XX wieku. 

Wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku  
zespół szpitalny przy ul. Rudzkiej przed 
kilkunastu laty otrzymał drugie życie  
i zagościł w krajobrazie miasta jako kam-
pus akademicki. Szpital górnośląskiej 
spółki brackiej zbudowano, by leczyć 
pracowników rozwijającego się w regio-
nie górnictwa. Pierwszy, nieistniejący już 
budynek mieścił 30 łóżek. W 1858 roku 
leczono tam 245 chorych. W początkach 
XX wieku obiekt został rozbudowany: 
najpierw wzniesiono oddział dla cierpią-
cych na choroby zakaźne, a w latach 1911-
1912 największy budynek (na 120 łóżek), 
dzisiejszą siedzibę Uniwersytetu Ekono-
micznego. Podczas I wojny światowej na 
oddziale chirurgicznym leczono rannych 
żołnierzy, a w 1921 r. uruchomiono od-
dział „dla chorób oczu i uszu” oraz klinikę 
dentystyczną. — Była też pracownia RTG, 
apteka, laboratorium, biblioteka dla leka-
rzy i chorych, lodownia, pralnia, kuchnia, 
prosektorium i kaplica. Szpital miał własną 
uprawę warzyw, hodowlę świń, staw, ogrody, 
a nawet kort tenisowy — wylicza Małgorza-
ta Płoszaj. W 1931 roku szpital liczył już 
296 łóżek (w mniejszym Juliuszu można 
było jednorazowo położyć 180 pacjentów). 
W trakcie II wojny światowej do zdrowia 

dochodzili tu m.in. żołnierze Wehrmachtu, 
a placówka bardzo ucierpiała w wyniku 
działań wojennych 1945 roku. — Podobno 
w sali operacyjnej Rosjanie naprawiali czoł-
gi — dodaje Małgorzata Płoszaj.

Niemniej ciekawą przeszłość miał szpi-
tal Juliusza, którego budowę zainicjował 
dr Juliusz Roger, niemiecki lekarz sprowa-
dzony do Rud przez księcia raciborskiego 
Wiktora I. — Został lekarzem na książęcym 
dworze, zyskał tytuł królewskiego radcy 
sanitarnego i pomagał w zduszeniu plagi 
tyfusu. Zapamiętano go jako medyka, który 
często leczył za darmo, nieraz zostawiając 
kilka groszy najbiedniejszym pacjentom 
— opowiadali przewodnicy. Szpital miał 
przyjmować głównie kobiety, a to w jaki 
sposób był wznoszony opisywał Jacek 
Kamiński: — Podobnie jak szpital przy ul. 
Rudzkiej, powstał na ówczesnym skraju 
miasta: z jednej strony był kościół i cmentarz 
ewangelicki, z drugiej cmentarz żydowski,  
a z tyłu już tylko dzikie pola i stawy ciągnące 
się aż do Jankowic. Budowany etapami 
kompleks uruchomiono w 1871 roku.  
Na początku XX wieku dobudowano bu-
dynek apteki i kaplicę, a lecznica funkcjo-
nowała do 2001 roku, kiedy to jej oddziały 
zostały przeniesione do nowego szpitala  
w Orzepowicach. 

Sporą atrakcją niedzielnej wędrówki 
była możliwość zwiedzenia  „Juliusza”. 
Póki co, budynek niszczeje, ale jeśli dojdą 
do skutku samorządowe plany związane 
z utworzeniem tu międzypokoleniowej stre-
fy Juliusza, miejsce to stanie się atrakcyjną 
i funkcjonalną wizytówką miasta.       (D)

Historia 
zza szpitalnych murów

Podczas ostatniego w tym roku spaceru zorganizowanego w ramach cyklu 
„Halo! Rybnik – przewodnik znowu czeka” Małgorzata Płoszaj i Jacek Kamiński 
kontynuowali temat rybnickich szpitali. W październiku spacerowicze wysłucha-
li opowieści Krzysztofa Kutryba o szpitalu psychiatrycznym, 13 listopada ponad 
120 osób poznało historię dwóch nieczynnych już kompleksów szpitalnych.

Małgorzata Płoszaj i Jacek Kamiński opowiedzieli spacerowiczom o dwóch nieczynnych już rybnickich szpitalach
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Woytas, czyli każda historia 
ma swój początek
— Napisała do nas Ukrainka szukająca 

informacji o swoim dziadku – żołnierzu 
Armii Czerwonej, który zginął w rejonie 
Rybnika. Idąc tym śladem trafiłem na forum 
rosyjskiego stowarzyszenia Memo-
riał, gdzie znajduje się szereg 
dokumentów i informacji 
dotyczących Rybni-
ka, m.in. o tym, 
„ k t ó r ę d y ” 
dany oddział 
zdobywał miasto 
i gdzie znajdowały 
się tymczasowe gro-
by radzieckich bojców. 
Takich tymczasowych 
miejsc pochówku było 
w Rybniku 15,  m. in.  
w parku przy ul. Chro-
brego i naprzeciw dzi-
siejszego urzędu miasta. 
Chowano w n ich  od 
kilku do kilkudziesięciu 
osób, ale w latach 50. 
po ekshumacjach, ciała 
przeniesiono do mogiły wojennej na cmen-
tarzu komunalnym. Ustaliłem, że dziadek 
tej Ukrainki zginął w okolicach mostu 
przy ul. Mikołowskiej. Kobieta wspólnie ze 
swoją babcią przyjechała na jego grób do 
Rybnika — opowiada Wojciech Wolicki, 
dla forumowiczów Woytas. To właśnie on, 
przed laty trafił na stronę internetową 
miesięcznika „Odkrywca” i na tamtejszym 
forum poznał innych pasjonatów Rybnika 
– Adama Wojtyczkę i Krzysztofa Hawry-
lewicza, z którymi stworzył stronę inter-
netową poświęconą dawnemu Rybnikowi 
(więcej w GR 12/2011). Dziś zapomniany.
rybnik.pl to przede wszystkim cieszące się 
sporym zainteresowaniem forum. — Na 
naszą stronę i forum „wchodzi” miesięcznie 
od 1,5 do 4 tys. użytkowników. To zarówno 
18-latkowie, jak i osoby po 65. roku życia. 
Notujemy sporo wejść z Anglii, Niemiec  
i USA, najwięcej oczywiście z Polski. Najpo-
pularniejszym wątkiem są zdjęcia Rybnika 
— podsumowuje Krzysztof Hawrylewicz. 
Trzeci z ojców założycieli Adam Wojtyczka, 
dla forumowiczów AW68, jest też ojcem 
Karoliny, która rosła razem z forum.

Karolina, czyli historia 
kołem się toczy
— Od dziecka słuchałam tych wszystkich 

opowieści i nalegałam żeby tata mnie z sobą 
zabierał — mówi 23-letnia Karolina Wojtyczka, 
która dziś wspólnie z ojcem zajmuje się rekon-

strukcją historyczną. Sama uszyła mun-
dur przedwojennej śląskiej policjantki  
z charakterystycznymi śląskimi orzełka-

mi na pagonach, odwzorowany co do nitki. Ale 
Karolina i jej tata mają jeszcze jedną pasję – 
wspólnie odnawiają zabytkowe rowery. — Mamy  
w sumie dziesięć rowerów z pierwszej połowy XX w.,  
cywilnych i wojskowych i jedyni w Polsce posia-
damy rower transportowy z tablicą reklamową  
i ławeczką umieszczoną z przodu kierownicy, 
która służyła do transportu np. butelek z piwem. Ja 
jeżdżę na pięknej, przedwojennej damce z 1918 r., 
a tata wsiada na rower jako żołnierz Wehrmachtu 
— mówi Karolina. W tej roli Adam Wojtyczka 
wystąpił w głośnym filmie Wojciecha Smarzow-
skiego „Wołyń”. — Spędził na planie cztery dni. 
Był zmęczony, ale bardzo dumny. My po prostu 
kochamy to, co robimy — mówi o rodzinnej pasji 
Karolina, która wystąpiła też w spektaklach te-
atru Safo i zwiastunach filmowych promujących 
kolejne tomy powieści „Skazaniec” Krzysztofa 
Spadły, podobnie zresztą jak Remigiusz Mi-
chalik – dla forumowiczów Biker76 (pisaliśmy 
o nim we wrześniowym numerze GR), czy 
Adrian Piętka, który wspólnie z innymi zabiega  
o remont schronu w pobliżu ronda Liévin. — W 
1909 r. w czasie rozbudowy rynkowej kamiennicy 
Pragera, tej która teraz jest odnawiana, znalezio-
no gliniany garnuszek, a w nim srebrne monety  

z 1600 roku, najprawdopodobniej były to krajcary, 
bo Rybnik był wtedy austriacki. W gazecie co-
dziennej, która się wówczas ukazywała, znalazła 
się krótka wzmianka o znalezionym skarbie, ale 
do dziś nie wiadomo, co się z nim stało — mówi 
Adrian, który wspólnie z Marcinem Kaczmar-
czykiem opracowuje też nietypowe pocztówki. 
Komputerowo łączy widoki starego Rybnika  
z odpowiadającymi mu współcześnie elementa-
mi. Niekwestionowanym ekspertem od rybnic-
kich pocztówek jest Rybniker, właściciel naj-
większej kolekcji kart wydanych do 1945 roku.

Rybniker, czyli historia 
o wymiarach 144x90 mm
Pierwszą kartkę dostał w 1969 r. Przedsta-

wiała kościół franciszkanów. — Szacuje się, 
że kart rybnickich, od tej najstarszej wydanej  
w 1895 r., aż do końca II wojny światowej po-
winno być ok. tysiąca. Według moich wyliczeń, 

kart z tego okresu jest ok. 1100. 
Ja mam 950 — mówi Bernard 
Simon, dla forumowiczów Ryb-
niker. Na jednej z pierwszych 
kart z widokami Rybnika, wy-
danej przez Maxa Bartelsa  
w 1895 r., jest browar zamkowy. 
Samą pocztówkę zawdzięczamy 
Heinrichowi von Stephanowi, 
który w 1865 r. wymyślił kar-
tonik o wymiarach 144x90 mm  
z awersem służącym jako stro-
na adresowa i rewersem – do 
zapisu. Dla Bernarda Simona 
najcenniejszą w kolekcji jest 
pocztówka wysłana przez same-
go Bartelsa, a ulubioną – karta  
z 1904 roku przedstawiająca park 

między ul. 3 Maja a ul. Miejską. Jego zdaniem 
najładniejsze są rybnickie karty z nadrukami  
i kwiatowymi ornamentami, ale też z wytła-
czanymi elementami. — To ciekawe hobby 
związane z historią miasta. Można jak detektyw 
dociekać, w którym roku wykonano fotografię  
z danej pocztówki, bo są i takie wydane w latach 
XX., ale opatrzone zdjęciem z początku wieku. 
Niektóre miejsca uchwycone na fotografiach są 
dziś nie do poznania, jak choćby karta z traw-
nikiem, na którym obecnie stoi główny budynek 
poczty, czy przedstawiająca synagogę — mówi 
Bernard Simon, któremu parę lat zajęło roz-
szyfrowanie zagadki pocztówki ze zdjęciem 
wnętrza pewnej restauracji, mieszczącej się 
przy Gartenstrasse, dzisiejszej ul. Korfantego.  

Na forum Zapomniany Rybnik zapisał się 
też Szczepan Twardoch kiedy pisał „Dracha”, 
powieść w której pojawia się m.in. nasz szpital 
psychiatryczny i strzelnica na Paruszowcu. 
Jedną z najaktywniejszych forumowiczek jest 
Hipcia, dla wtajemniczonych Małgorzata Pło-
szaj, której naszym czytelnikom i miłośnikom 
historii miasta bliżej przedstawiać nie trzeba 
(zainteresowanych odsyłamy do GR 2/2011). 

Sabina Horzela-Piskula

(Nie)Zapominany Rybnik
Tamtego Rybnika już nie ma, ale są oni: Woytas, AW68, Biker76, Rybniker, 

Hipcia… Za tymi internetowymi pseudonimami kryją się prawdziwi pasjonaci 
dawnego Rybnika, tacy, co to z łatwością rozpoznają kiedy i gdzie zrobiono fotografię 
znalezioną w albumie dziadka, pomogą wnuczce ukraińskiego czerwonoarmisty 
rozwiązać tajemnicę z przeszłości, wyremontują schron na Wawoku i opowiedzą 
o rynkowym skarbie – garnku pełnym srebrnych monet. Forumowicze portalu 
Zapomniany Rybnik od dekady rozwiązują zagadki z przeszłości naszego miasta.

Dziesięciolecie istnienia Zapomnianego Rybnika forumowicze świętowali w Halo! Rybnik
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Dom, w którym się urodził stoi jeszcze przy  
ul. Piasta (dzielnica Północ). Jego ojciec Jan, który 
był przed wojną kierownikiem Komunalnej Kasy 
Oszczędnościowej pochodził z kolonii Buglowiec 

koło Stodół, liczącej wtedy ledwie kilka domów. 
Ochrzczono go w Rudach, a uczył się w szkole  
w Stodołach, w której po wojnie pracowała ciocia 
przyszłego papieża, ks. Karola Wojtyły. Matka 
pana Alojzego, która zajmowała się prowadze-
niem domu, pochodziła z Lublińca. Mały Alojzy 
chodził do szkoły powszechnej koło Starego 
Kościoła, gdzie dziś jeszcze mieści się Gimnazjum 
nr 1, a po czterech latach nauki przeniósł się 
do rybnickiego męskiego gimnazjum, w którym  
w roku 1937 zdał maturę. Przedwojenni nauczycie-
le dzisiejszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 im. Powstańców Śl. uczyli go łaciny, greki, 
niemieckiego i francuskiego. Gdy później stanął 
przed komisją wojskową, przewodniczący jej ma-
jor zapytał go o rodzaj gimnazjum, jakie ukończył. 
Zgodnie z prawdą odpowiedział, że klasyczne.  
— To broń klasyczna – piechota — usłyszał z jego 
ust; tak skończyły się jego marzenia o kawalerii. 
Trafił do Cieszyna do Szkoły Podchorążych  
4. Pułku Strzelców Podhalańskich, wchodzącego 
w skład 21. Dywizji Piechoty Górskiej. Dowódcą 

plutonu, w którym później służył był podhalańczyk 
por. Władysław Smrokowski, późniejszy legen-
darny dowódca pierwszego w dziejach polskiego 
wojska oddziału wojsk specjalnych, który walczył 
m.in. pod Monte Cassino.

W czasie Kampanii Wrześniowej i odwrotu, 
który trwał do 21 września 1939 roku trafił ze 
swoim plutonem trafił aż pod Tomaszów Lubelski; 
bił się z hitlerowcami nad Dunajcem (bitwa pod 
Radłowem) i nad Tanwią. Gdy resztki jego bata-
lionu w pobliżu Józefowa otoczyli Niemcy, udało 
mu się w pojedynkę z tego otoczenia wyrwać. 
Chciał wrócić do Rybnika; trafił do Krakowa  
i dalej pod Mysłowice. Tam natknął się na niemiecki 
posterunek. Tak trafił do mysłowickiego więzienia,  
a stamtąd z transportem więźniów pojechał koleją 
pod Żagań, gdzie hitlerowcy organizowali obóz 
jeniecki. Wkrótce zatrudniono go w obozowym 
urzędzie pracy; wypisywał tam kartoteki jeńców 
wywożonych na roboty do Rzeszy. Kiedyś kazano 
mu zanieść list komendantowi obozu. Kapitan 
zaskoczony jego młodym wiekiem, zapytał, czy 
jest ochotnikiem. Ten wziął głęboki oddech i opo-
wiedział o maturze i cieszyńskiej szkole podcho-
rążych. Kolejne pytania dotyczyły już wyłącznie 
szkoły i języków obcych, których się w niej uczył. 
Kapitan zapytał, czy pamięta coś z greki, po czym 
sam wyrecytował pierwsze zdanie „Iliady” Home-
ra. Młody Alojzy podchwycił tekst i oficer usłyszał 
cały wstęp do dzieła Homera, a potem jeszcze 
fragment pieśni chóru z „Antygony” Sofoklesa. 
Kapitan był, jak wspomina sam jubilat, rozanielo-
ny! Jeszcze tego samego dnia więzień Fros został 
przeniesiony z zimnego namiotu do ogrzewanego 
baraku; otrzymywał też posiłki z kuchni gotującej 
dla obozowej kadry. Jak się później dowiedział, 
komendant obozu nie był zawodowym żołnierzem, 
a rezerwistą, zaś w cywilu, przed wojną uczył greki i 
łaciny w niemieckiej szkole średniej. Dwa tygodnie 
po owej lekcji greki Alojzy Fros został zwolniony z 
obozu i otrzymał nawet bilety kolejowe na powrót 
do domu. Dotarł do niego w listopadzie 1939 r., 
ale rodzina mieszkała już w innym mieszkaniu,  
a tata wrócił dopiero w grudniu 1939 r. 

Na początku 1940 roku Alojzego odwiedza 
Stanisław Sobik, starszy kolega z gimnazjum. 
Po krótkiej rozmowie informuje go, że działa 
w konspiracji i proponuje współpracę. Tak oto 
rybniczanin zostaje żołnierzem Związku Walki 
Zbrojnej, który później przekształci się w Ar-
mię Krajową. Spotykają się stosunkowo rzadko  
w grupie kilku osób. Liczą, że hitlerowcy doznają 
klęski na zachodzie, i że wtedy oni zaatakują 
okupanta, ale losy wojny potoczyły się inaczej.  
W tym samym czasie urząd pracy skierował 
Alojzego Frosa do pracy w firmie, która przebu-

dowywała zwrotnice i tory najpierw na rybnickim 
dworcu, potem w odbudowywanym tunelu w Ry-
dułtowach, by w końcu 1942 roku przenieść się do 
zajętej przez Niemców czeskiej Karwiny. Tam na 
torach pracowali też więźniowie, których pilnował 
m.in. dozorca więzienny niejaki Czeczotka. Alojzy 
Fros prowadził już wtedy kuchnię i przygotowywał 
posiłki dla pracowników firmy i więźniów. Pewne-
go razu Czeczotka chciał, by wydał mu margarynę 
ze skromnej porcji przeznaczonej dla więźniów. 
Odmówił. Pan Alojzy jest przekonany, że to dzięki 
donosowi Czeczotki i posądzeniu go o napisanie 
anonimu z pogróżkami, wkrótce aresztowali go 
hitlerowcy. Najpierw trafił do siedziby gestapo 
w Cieszynie, potem do cieszącego się najgorszą 
sławą Polizeilagru w Mysłowicach i w końcu lipca 
1943 roku do KL Auschwitz, gdzie otrzymał nr 
136223. Kilka dni później zachorował na szkarla-
tynę i trafił do obozowego szpitala. Pracujący tam 
lekarze trzymali go tam tak długo, jak tylko było 
można, dzięki czemu mógł odzyskać siły. 

— Prawdziwa makabra zbrodni odbywała się  
w Brzezince, w KL Auschwitz tylko czasem, gdy np. 
podczas apelu odbywały się publiczne egzekucje, 
które musieliśmy oglądać. Więźniowie tworzyli 
społeczeństwo, które w tych nieludzkich warunkach 
jakoś sobie radziło i funkcjonowało; jedni radzili 
sobie dobrze, inni gorzej. Kiedyś, gdy prowadzono 
mnie na blok zakaźny, przez uchylone drzwi zoba-
czyłem stos trupów ułożonych jak drzewo na opał 
– jedna warstwa tak, a druga w poprzek. To byli ci, 
których lekarz SS uznał za nieprzydatnych i dostali 
zastrzyk fenolu w serce. To widok, który trudno 
zapomnieć — wspomina Alojzy Fros.

W październiku 1944 roku kolejowym trans-
portem z 2 tys. Polaków pojechał do niemiec-
kiego Oranienburga, by nieco później trafić do 
KL Sachsenhausen. Na terenie Rzeszy zastał go 
koniec wojny. Już po jej zakończeniu w obozie  
w Liebenburgu poznał swą przyszłą żonę, po-
chodzącą ze Lwowa, o 11 lat młodszą Irenę 
Michorodzką. W lipcu 1946 roku ks. Gabryl  
z Kent udzielił im ślubu. Do Rybnika przyjechali 
w 1947 roku. 

W końcu lipca tego roku na terenie hitlerow-
skiego obozu zagłady w Oświęcimiu Alojzy Fros  
z grupą 11 byłych więźniów spotkał się z papie-
żem Franciszkiem. — Gdy zobaczyłem papieża  
w bramie między blokami miałem łzy w oczach. Po 
jego twarzy było widać, że jest poruszony, że bardzo 
to przeżywa. Ja też to spotkanie bardzo przeżyłem, 
przypomniały mi się twarze kolegów, którzy tu w KL 
Auschwitz zginęli pod ścianą śmierci — opowiada. 
Alojzemu Frosowi pogody ducha nie brakuje, bar-
dzo tęskni tylko za żoną, która zmarła w 1999 roku.

Wacław Troszka  

Stulatek z pięknym życiorysem

Alojzy Fros 5 grudnia obchodził swoje 100. urodziny. Wiele w życiu przeżył, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Gdy w lipcu 
1943 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, nie mógł przypuszczać, że 73 lata później w tym okropnym miejscu, 
już w wolnej Polsce, uściska go papież, w dodatku z Argentyny. Rybniczanin był jednym z 12 byłych więźniów Oświęcimia,  
z którymi w lipcu, na terenie byłego obozu zagłady spotkał się poruszony papież Franciszek.

Stulatek z pięknym życiorysem

Z okazji 100. urodzin jubileuszową uroczystość wyprawiła Alojzemu 
Frosowi, byłemu podhalańczykowi m.in. Rybnicka Komenda 
Uzupełnień, a w dniu urodzin z życzeniami odwiedził go prezydent 
Rybnika Piotr Kuczera    

33Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



Właśnie wrócili z jarmarku adwentowego w Bu-
dapeszcie, a przed świętami planują jeszcze wyjazd 
na Słowację. W takich właśnie, tanich i krótkich, 
najczęściej weekendowych, wypadach specjalizuje 
się rodzina Szympruchów, która wspólnie zwiedza 
co się da i jak się da. Autem, pociągiem, autobusem 
czy samolotem, nieważne jak i nieważne gdzie – 
Śląsk, Polska, czy Europa, ważne że podróżują 
wspólnie. — Zanim pojawiły się dzieci też nie 
siedzieliśmy w domu, więc kiedy urodziła się Hanka 
zaczęliśmy ją zabierać z sobą, szczególnie, że była bez-
problemowym bobasem – lubiła noszenie w chuście, 
więc mogliśmy pojechać na wędrówkę w Beskidy, 
spędzić dwa dni na Jurze, czy wybrać się do Krakowa 
na konkurs szopek bożonarodzeniowych. Hubert nie 
był już takim miłośnikiem „chustonoszenia”, mimo 
iż specjalnie dla niego skończyłam kurs doradcy 
noszenia chusty. Teraz już na własnych nóżkach jest 
wspaniałym towarzyszem Hani i naszym — opowia-
da Barbara Salamon-Szympruch, która przekonuje, 
że podróżowanie z dziećmi może być prawdziwą 
przygodą, trzeba się tylko odważyć i spróbować. 

Małe podróże,
wielkie wspomnienia

Barbara i jej mąż Kamil nie zmienili trybu życia 
kiedy pojawiła się Hania i Hubert, a dzieci szybko 
polubiły pasję rodziców. — Kiedy zbliżał się week-
end, a nie planowaliśmy wyjazdu, Hania pytała 
zdziwiona: — Czemu dzisiaj nigdzie nie jedziemy? 
Chodźmy chociaż do muzeum… Wyjazdy planujemy 
tak, aby obejrzeć to, co nas interesuje, ale oczywiście 
znajdujemy tam miejsca ciekawe również dla dzieci. 
Hania może nie poda dokładnej nazwy miejscowo-
ści, w której była, ale skojarzy, że właśnie tam karmiła 
ptaki, widziała pokaz wielkich baniek mydlanych, 
albo ślizgała się po pałacowych korytarzach w mu-
zealnych kapciach, a Hubert wie, że przed rokiem  
w Beskidach nie było obiecanego śniegu. Dzieci 
kojarzą informacje o miejscach, w których były — za-

uważa rybniczanka. Raz w roku rodzina Szympru-
chów wywołuje zdjęcia z podróży i ten moment jest 
dobrą okazją do rodzinnych wspomnień. — Kiedy 
oglądamy zdjęcia, dzieci opowiadają, co w danym 
miejscu widziały i co się zdarzyło. Często te chwile 
są lepsze niż same wyjazdy, bo wtedy przekonujemy 
się, że było warto. Wiem już, że nawet najmniejsza 
wyprawa będzie lepiej zapamiętana przez nas i dzieci 
niż weekend spędzony w domu. Oczywiście wyjazdy 
z dziećmi wymagają dobrej logistyki, ale rybni-
czanka obala mity o wielkich walizach i stosach 
przedmiotów koniecznych w podróży. Na Cypr 
wystarczy zabrać jedną walizkę, wózek zastąpić 
chustą, wanienkę – umywalką, a na dłuższy wyjazd 
wynająć mieszkanie z pralką. 

Małe podróże, 
wielkie atrakcje

— W okolicach Rybnika jest wiele miejsc wartych 
odwiedzenia. Wystarczy pojechać do Katowic, które 
tak bardzo się zmieniły i zobaczyć Muzeum Śląskie, 
jedno z ciekawszych w Polsce, z multimedialną wy-
stawą o historii Górnego Śląska. Warto też wyjechać 
na wieżę wyciągową kopalnianego szybu Warszawa 
i spojrzeć z tarasu widokowego na Katowice i na 
budynek UFO, jak o Spodku mówi Hania, ale też 
na rozciągającą się obok Strefę Kultury. Na zimową 
pogodę polecam palmiarnię w Gliwicach, gdzie za-
wsze jest ciepło, a dzieci mają do rozwiązania zestaw 
pytań. Jest też przepiękny pałac w Pławnowicach, czy 
zamek w Pszczynie, a w Goczałkowicach – pokazowe 
ogrody Kapias. Nie warto siedzieć w domu. Wystar-
czy pojechać choćby do Niewiadomia na kopalnię 
Ignacy, gdzie nasze dzieci zawsze z chęcią ubrudzą 
się węglem — poleca rybniczanka. Rodzina Szym-
pruchów szybko stała się ekspertem od wycieczek, 
więc znajomi coraz częściej dzwonili z pytaniami, 
gdzie warto pojechać i jakie atrakcje zobaczyć.  
— Założyłam więc bloga „Hani podróże – małe  
i duże”, gdzie opisywałam nasze wspólne wyjazdy. 

W jakimś komentarzu ktoś zasugerował mi żebym 
napisała przewodnik — wspomina. Posłuchała i po 
dwóch latach przewodnik dla rodzin po wojewódz-
twie śląskim był gotowy. Problemem były pieniądze 
na jego wydanie. Rybniczanka skorzystała więc  
z portalu „Polak potrafi”, który pomaga sfinan-
sować różne pomysły we współpracy z portalową 
społecznością. Musiała opisać co chce zrobić, 
ustalić budżet i określić nagrody dla osób, które 
wpłacą cegiełki na realizację jej przedsięwzięcia. 
Mąż pomógł nakręcić filmik promocyjny na Igna-
cym, a rybniczanka zabrała się za rozreklamowanie 
swojego pomysłu. — Zakładałam druk 500 sztuk, 
a zebraliśmy tyle, że udało się wydrukować 1500 
egzemplarzy przewodnika „Dzieci odkrywają Ślą-
skie” i do tego na lepszym papierze — opowiada 
rybniczanka. Przewodnik rozchodził się jak ciepłe 
bułeczki, ale wciąż można go kupić w Orbicie, 
Kubusiu, Halo!Rybnik oraz na blogu rybniczanki 
(www.podrozehani.pl, 19,90 zł). — To mój su-
biektywny zestaw miejscowości, w których byliśmy 
i do których naprawdę warto pojechać ze swoimi 
pociechami, na co najmniej jednodniową wycieczkę 
— zachęca autorka. W niewielkich Żarkach warto 
zajrzeć do Starego Młyna, pracowni EtnoJura, 
manufaktury słodyczy, ale też odbyć przejażdżkę 
gazikiem, w Bielsku – odwiedzić Studio Filmów 
Rysunkowych, niecodzienne „muzeum” fiata 126 
p i wejść na niewielką Kozią Górę, z placem zabaw 
na szczycie. W przewodniku znajdziemy też zdjęcia, 
mapki, odległości od głównych ośrodków regionu 
i listę miejsc noclegowych i gastronomicznych. 
Podróżnicza rodzinka z Rybnika ma już sporo 
pomysłów na kolejne wyjazdy i jedno największe 
marzenie – zobaczyć Azję. 

Naszym bohaterom życzymy wielu wspólnych 
podróży w 2017 r., a naszym czytelnikom – odkry-
wania Śląska, również z przewodnikiem „Dzieci 
odkrywają Śląskie”. Książka jest jedną z nagród  
w naszym konkursie (szczegóły na str. 51) 

Sabina Horzela-Piskula

Hania i Hubert na Ignacym, gdzie zawsze można znaleźć coś 
ciekawego

Kochają podróże, małe i duże

Ubiegłorocznym hitem prezentowym były latarki-czołówki, w których pięcioletnia 
wówczas Hania i jej dwuletni wtedy brat Hubert z dumą przemierzali uliczki 
Barcelony. Co tym razem ucieszy małych podróżników – okulary do pływania, 
puzzle-mapy, bilety wstępu, a może małe plecaki? Nie wiadomo, co rodzeństwo 
znajdzie w Wigilię pod choinką. Wiadomo, jaki prezent warto podarować rodzinom 
z dziećmi – to przewodnik „Dzieci odkrywają Śląskie” napisany przez rybniczankę 
Barbarę Salamon-Szympruch, mamę Hani i Huberta.

Kochają podróże, małe i duże
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Rodzina Szympruchów w Budapeszcie, do którego pojechali na jarmark 
adwentowy
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Mały Marek uwielbiał muppety, 
fraglesów oraz zabawnych mieszkańców 
ulicy Sezamkowej. Z wypiekami na twarzy 
śledził losy telewizyjnych bohaterów 
wymyślonych przez amerykańskiego 
lalkarza Jima Hensona. Duży Marek 
postanowił nadać kształt dziecięcej 
fascynacji i stworzył swój własny teatr 
lalek.

Przez kilkanaście lat Marek Żyła był 
członkiem rybnickiego kabaretu Noł Nejm.  
W 2013 roku grupa zawiesiła działalność, 
a on, częściowo z konieczności znalezienia 
nowej pracy, postanowił powrócić do pasji  
z dzieciństwa. — Jako kabareciarz byłem obyty 
ze sceną, miałem do czynienia z kuglarskimi 
formami scenicznymi. Jednak myśl o lalkach i 
teatrze lalek nie dawała mi spokoju. Zająłem się 
swą dziecięcą fascynacją jak tylko nadarzyła się 
ku temu okazja — mówi. 

Nie wybrał kształcenia w szkole lalkarskiej, 
nie związał się też z profesjonalnym teatrem 
lalek. Tajniki lalkarstwa zgłębiał podczas spo-
tkań ze specjalistami oraz w trakcie warsztatów, 
które prowadził np. Gary Friedman, były współ-
pracownik Jima Hensona, ikony lalkarstwa. 
Poznał czeskie, francuskie, a nawet azjatyckie 
odmiany tej sztuki, tak inne od lalkarstwa 
europejskiego. Jak mówi, w wielu krajach ta 
dziedzina twórczości teatralnej stała się na tyle 
popularna, że wyodrębniono różne, unikatowe 
sposoby pracy z lalkami. Za to w Polsce teatr 
lalek nigdy nie był powszechny: mamy szkoły 
lalkarskie, ale wystawiane na rodzimych scenach 
spektakle w większości nie są stricte lalkowymi, 
a jedynie zawierają elementy teatru lalek. — W 
Czechach ugruntował się teatr marionetek, z 
kolei w Wietnamie lalkarze nie przekazują swych 
umiejętności młodym adeptom tej sztuki. Gdy 
umierają, umierają też ich lalki, bo nikt nie wie, 
jak nimi poruszać — opowiada pan Marek.

W wielu krajach panuje przekonanie, że 
dobry lalkarz nie musi mieć dyplomu profe-
sjonalnej szkoły lalkarskiej. — Też tak uwa-
żam. Lalkarstwo to stan umysłu. Najwięksi 

lalkarze to w zdecydowanej większości osoby, 
które nie uczyły się tego rzemiosła w szkołach, 
tylko samodzielnie i od napotkanych mistrzów. 
Trzeba pamiętać, że lalkarz to nie tylko anima-
tor, ale także scenarzysta, reżyser czy producent 
lalek. Trzeba chcieć i lubić to robić. Widzowie 
mają skupić się na lalce, a nie na lalkarzu. Ten 
powinien być w cieniu, pozostać niewidoczny. 
To bardzo mi odpowiada. Nawet gdy grałem w 
kabarecie, wolałem role, w których nie musiałem 
koncentrować uwagi na sobie, a mogłem ukryć 
się za odgrywaną postacią — mówi.

Teatr Lalek Marka Żyły powstał, jak on 
sam przyznaje, z pasji i miłości do lalek. Pan 
Marek nie tylko ożywia swoich bohaterów, ale 
sam wymyśla i przygotowuje spektakle, pisze 
scenariusze, tworzy dekoracje i postaci. Kilka 
lalek kupił w Czechach, gdzie silna jest tradycja 
teatrów domowych, ale w przyszłości zamierza 
pracować głównie z marionetkami, które wy-
kona własnoręcznie. Pierwsze próby ma już za 

sobą: spod jego rąk wyszły lalki z masy papie-
rowej, styropianu i drewna. — Wygląd tych 
pierwszych pozostawiał wiele do życzenia, ale 
uczyłem się na nich mechaniki, tego w jaki 
sposób mają się poruszać. 

Jego kukiełki, pacynki i marionetki można 
zobaczyć podczas autorskich spektakli oraz 
warsztatów dla dzieci i dorosłych; występuje  
w szkołach, przedszkolach, placówkach kultury, 
przy okazji plenerowych imprez. Lubi pokazy 
kameralne, gdzie publiczność jest blisko,  
a marionetki są na wyciągnięcie ręki. — Kie-
dy lalki wchodzą między widzów i zaczynają  
z nimi rozmawiać, są zupełnie inaczej przez nich 
odbierane. Uwielbiam chwile, w których pu-
bliczność nie patrzy na lalkę jak na przedmiot, 
ale jak na żywą postać — wyznaje rybnicza-
nin. Jego najnowszym pomysłem są Jasełka 
po śląsku, które po raz pierwszy, 10 grudnia 
wystawił w Zabytkowej Kopalni „Ignacy”,  
a tydzień później w parku etnograficznym  
w Chorzowie. — To historia trzech króli, z któ-
rych jeden gdzieś się zgubił i został zastąpiony 
przez górnika. Spektakl powstał również z myślą 
o młodzieży i dorosłych, by i oni w tej historii 
znaleźli coś wartościowego dla siebie — opo-
wiada Marek Żyła. 

(D)

Kulturalny skrót
w Książka wydana przez rybnickie muzeum „Piękne, użyteczne, 

zbędne... Obiekty kolejowe w Polsce” zakwalifikowała się do 
konkursu „Historia zebrana”, zorganizowanego przez portal 
historyczny Histmag.org. Jego celem jest wybór najlepszych 
publikacji historycznych wydanych w danym roku. Wyboru 
dokonują internauci w głosowaniu (szczegóły na www.
historiazebrana.pl) oraz jury składające się z redaktorów, 
publicystów historycznych, naukowców i doświadczonych 
recenzentów książek. O książce piszemy też na stronie 37.

w Dom Kultury w Niedobczycach podsumował konkurs 
świąteczny, na który nadesłano 104 stroiki bożonaro-
dzeniowe. Jurorzy docenili pomysłowość, innowacyjne 
podejście do tematu i materiały użyte do ich wykonania. 
Laureatów poznaliśmy 8 grudnia, a w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych zwyciężyli: Daniel Gajcy z Wojnowic, 
15-latka Roksana Piekut z Rybnika i w kategorii dorosłej 

– Monika Opałko-Kubat z Radlina. Konkurs na wianek 
świąteczny zorganizowało też Industrialne Centrum 
Kultury w Niewiadomiu, gdzie pierwsze miejsca zdobyli: 
Marta Machoczek, Krzysztof Wicha i Natalia Garczyńska.

w „Spacerem w chmurach” zakończył się tegoroczny cykl wy-
kładów dr Jacka Kurka, historyka i pasjonata sztuki, który raz 
w miesiącu, w bibliotece głównej opowiada o malarstwie, 
artystach i ich dziełach. Tym razem wykładowca Uniwersy-
tetu Śląskiego przybliżył prace belgijskiego surrealisty René 
Magritta, znanego z obrazów z wizerunkiem mężczyzny  
w meloniku. — Jego malarstwo to sztuka niedopo-
wiedzeń, przemilczeń, oderwania od ziemi, mająca 
coś, czego nie potrafimy nazwać. Magritte nie liczy się  
z tym, co mamy w głowach, łamie grawitację. Taką sztukę 
lubię — mówił dr Kurek, który 18 stycznia, w czasie kolej-
nego wykładu opowie o malarskich wizjach walki postu  
z karnawałem.          (S), (D)

Chętnie chowam się za moje lalki

18 stycznia Muzeum w Rybniku 
rozpocznie  cyk l  otwartych 
wykładów poświęconych historii 
Rybnika i Śląska pod wspólnym 
tytułem „Historia magistra vitae 
est?” (Historia jest nauczycielką 
życia?).

W tym dniu wykład pt. „Dole  
i niedole rybnickich burmistrzów . 
Przypadek Antoniego Żelazko” wy-
głosi dr Barbara Kalinowska-Wójcik 
związana m.in. z Uniwersytetem Ślą-
skim. Początek wykładu w ratuszu  
o 17.30. Wstęp wolny!

Marka Żyłę i jego lalki można zobaczyć podczas autorskich pokazów i spektakli

Historia w roli 
nauczycielki
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Janusz Sporek, absolwent Wydziału Ar-
tystycznego Uniwersytetu Śl., dyrygent  
i chórmistrz, w latach 70. prowadził w Ryb-
niku i okolicy kilka założonych przez siebie 
chórów, był też nauczycielem w szkołach  
w Lyskach, Jejkowicach oraz w rybnickiej szko-
le muzycznej Szafranków.  
W 1972 r. został dyrektorem 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
przy Szkole Podstawowej 
nr 2. Tam właśnie swoje ko-
rzenie ma zespół Przygoda, 
który początkowo był dziew-
częcym zespołem wokalnym 
prowadzonym jako harcerska 
drużyna artystyczna przez 
szczepowego Janusza Sporka. 
A ponieważ były to lata suk-
cesów dziecięcych i młodzie-
żowych grup śpiewających 
i tańczących jednocześnie, 
postanowiono Przygodę „roz-
ruszać”. I tak zostało do dziś. 
W 1978 r. Janusz Sporek zo-
stał dyrektorem społecznych 
ognisk muzycznych ROW, 
w tym samym roku zało-
żył Górniczy Zespół Pieśni  
i Tańca „Górnicy” przy ko-
palni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. 
I to paradoksalnie sukcesy tego zespołu,  
a dokładnie szykany służby bezpieczeństwa 
związane z zagranicznymi występami, uła-
twiły mu decyzję o wyjeździe z Polski, pod-
jętą po jednym z wyjątkowo nieprzyjemnych 
przesłuchań. W Nowym Jorku Sporek szybko 
podjął działania promujące polską kulturę 
wśród amerykańskiej Polonii. Już w 1988 r. 
założył chór Hejnał, który po roku wystąpił  
w największej neogotyckiej, katolickiej świą-
tyni w USA, katedrze  św.  Patryka w NY. Ja-
nusz Sporek wracał do niej wielokrotnie jako 
dyrygent, ale też jako organizator koncertów 
polskich muzyków. W katedrze, ale również 
w prestiżowych salach koncertowych Nowe-
go Jorku, takich jak Carnegie Hall, Lincoln 
Center czy siedziba ONZ wystąpiło na jego 
zaproszenie wielu wybitnych artystów, często 
związanych ze Śląskiem oraz Rybnikiem. 
Byli wśród nich pianiści Piotr Paleczny, Józef 
Stompel i Beata Bilińska, kompozytor Jerzy 

Świder, wielokrotny gość Dni Muzyki Organo-
wej i Kameralnej w Rybniku, organista prof. 
Julian Gembalski, Filharmonia Zabrzańska 
pod dyrekcją rybniczanina Sławomira Chrza-
nowskiego czy chór Politechniki Śląskiej pro-
wadzony przez nieżyjącego już, związanego  

również z naszym miastem Czesława Freunda, 
z którym Janusza Sporka połączyła szczególna 
przyjaźń, ale i więź zbudowana na gruncie 
profesjonalnym. Wielokrotnie w koncertach 
organizowanych przez Sporka występował 
Jacek Zganiacz, pochodzący z Pszowa znako-
mity pianista (a również pilot amerykańskich 
linii pasażerskich), absolwent rybnickiej 
szkoły muzycznej oraz prestiżowej nowo-
jorskiej uczelni artystycznej Julliard School, 
również osiadły w USA (o którym pisaliśmy 
w świątecznym wydaniu „GR” w grudniu 
2013 r.). Jest on jedynym polskim artystą, 
który wystąpił na wszystkich trzech scenach 
Carnegie Hall. Goszczący w NY Wojciech 
Kilar napisał kiedyś, że roli Janusza Sporka w 
krzewieniu polskiej muzyki w USA nie da się 
przecenić. Sporek jest również pedagogiem i 
od 25 lat prowadzi własną szkołę muzyczną 
Music Education Center, które wykształciło  
ok. 1500 młodych ludzi, zaszczepiając im 
miłość do muzyki. 

Athan artystyczne uzdolnienia odziedziczył 
nie tylko po dziadku, ale i ojcu Wojciechu Spo-
rku, starszym synu Janusza, który prowadzi 
w NY własne studio gry na fortepianie oraz 
po mamie Matinie, tancerce i piosenkarce  
o greckich korzeniach. Wymagającą aktorsko 
i wokalnie rolę Gavrocha’a grał przez kilka 
miesięcy na przemian z drugim chłopcem 
(kontrakt przewidywał obecność obu wy-
konawców każdego wieczora oprócz ponie-
działków – dla artystów „niedzieli”), zbierając 
burze oklasków i znakomite recenzje. Znosił 
dzielnie trudy bycia „gwiazdą” – późne po-
wroty do domu (w szkole miał fory w postaci 
zgody na nieco późniejsze przychodzenie na 
lekcje) czy tłumy czekające przed teatrem na 
autograf. Athan ostatni raz zagrał Gavroche-
’a we wrześniu 2015 r., natychmiast jednak 
dostał rolę Fritza w „Dziadku do orzechów” 

Czajkowskiego i występował 
w tym balecie cały okres 
świąteczny. Rolę tanecz-
ną w grupie żołnierzyków  
w tym samym przedstawie-
niu otrzymała z kolei jego 
9-letnia siostra Angelina, 
kolejne artystyczne obja-
wienie w rodzinie Sporków. 
Athan zagrał też w kilku 
innych spektaklach, serialu  
i w reklamach, a 1 grudnia tego 
roku ruszyły przedstawienia 
próbne (z udziałem publicz-
ności i mediów) spektaklu  
z jego udziałem „Opowieści 
Bronksu” („A Bronx Tale”). 
Jego reżyserem jest Robert 
De Niro, który w 1993 rok  
nakręcił film pod tym samym 
tytułem znany u nas jako 
„Prawo Bronxu”. Jak dalej 
potoczy się artystyczna karie-

ra rodzeństwa z rybnickimi korzeniami – oboje 
grają na pianinie, skrzypcach, śpiewają i są 
uzdolnieni aktorsko – zobaczymy. W każdym 
razie Sporek-senior powrócił do działalno-
ści dyrygenckiej. Jego dwa chóry – żeński  
z Filadelfii i mieszany z Brooklynu w NY – są 
od maja ub. roku sklasyfikowane w czołówce 
chórów polonijnych z czterech stanów: Nowy 
York, New Jersey, Pensylwania i Connecticut. 
Janusz Sporek przy każdej okazji podkreśla 
swoje przywiązanie do Śląska i rodzimej 
kultury. W czasie prawie corocznych wizyt 
w Rybniku znajduje czas na spotkania ze 
znajomymi muzykami i członkami zespołów, 
które kiedyś prowadził i wtedy wspomnie-
niom nie ma końca. Ale w Rybniku ma też 
rodzinę – młodszego syna Sebastiana, którego 
zdradzający również uzdolnienia muzycz-
ne syn Kacper uczy się gry na fortepianie.  
W rodzinie Sporków przysłowie o jabłku  
i jabłoni sprawdza się w stu procentach!

Wiesława Różańska

Sporek na Broadway’u
W styczniu ub. roku 7-letni Athan wygrywa w teatrze Imperial na Broadway’u  

w Nowym Jorku przesłuchania do głównej roli dziecięcej w słynnym musicalu „Les 
Miserables” na podstawie „Nędzników” Victora Hugo. Pokonuje  kilkutysięczną 
rzeszę chłopców chętnych do zagrania małego Gavroche’a. I być może informacja 
o kolejnym cudownym amerykańskim dziecku nie byłaby dla rybniczan zbyt 
istotna, gdyby nie nazwisko młodego artysty, które brzmi… Sporek. Bo mały 
Athan jest wnukiem znanego w środowisku nieco starszych rybnickich animatorów 
kultury Janusza Sporka, aktywnego w latach 70. działacza kultury, który w 1987 r. 
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i osiedlił się w NY.

Janusz Sporek z wnukami Athanem i Angeliną
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Do początku lat 80. muzealne wystawy czasowe 
pokazywano w dzisiejszej sali ślubów i bankietowej, 
a po zakończeniu remontu w 1995 r., na sale wystaw 
przeznaczono dawny magazyn eksponatów i dwa 
nowo powstałe pomieszczenia. — Pierwszą wysta-
wą czasową w tych właśnie salach była ekspozycja 
„Vukovar – stare chorwackie miasto nad Dunajem”, 
która dotarła do nas drogą dyplomatyczną. Od 
początku staraliśmy się, aby tematyka wystaw była 
bardzo różnorodna. Zorganizowaliśmy w sumie 
ok. 135 wystaw historycznych, 106 artystycznych, 
26 artystyczno-historycznych i biograficznych, 33 
wystawy etnograficzne, 26 poświęconych technice, 
10 przyrodniczych i 35 takich, które nie mieszczą się  
w żadnej z tych kategorii. „Piękne, użyteczne, 
zbędne… obiekty kolejowe w Polsce” jest ostatnią 
wystawą zorganizowaną w salach, które przekażemy 

teraz do dyspozycji Urzędu Sta-
nu Cywilnego — podsumował 
Sławomir Studnik. Na osłodę 
pożegnania z salami wystaw 
czasowych w muzeum wystąpiła grupa Carrantu-
ohill, która jak zwykle została gorąco przyjęta przez 
publiczność. W czasie finisażu zaprezentowano 
też książkę „Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty 
kolejowe w Polsce” pod redakcją Michała Kapiasa 
i Dawida Kellera. — To pokłosie konferencji, która 
odbyła się w Rybniku w ubiegłym roku i dotyczyła 
elementów architektonicznych kolei. Współautorami 
książki są osoby, które zajmują się koleją hobbystycz-
nie i naukowo i zjechały na tę konferencję z całej 
Polski. W książce znajdziemy też ok. 300 kolorowych 
ilustracji — zachęcał do lektury Michał Kapias  
z rybnickiego UE. Dyrektor muzeum Bogdan 

Kloch zwrócił też uwagę na okładkę książki, która 
od tego wydania będzie jednolita dla każdego 
kolejnego wydawnictwa przygotowanego przez 
Muzeum w Rybniku. — Okładki będą nieco przy-
pominały przedwojenne podręczniki, zeszyty szkolne 
czy dzienniki klasowe. Jeszcze przed świętami ukaże 
się przewodnik po rybnickim deptaku z kilkunastoma 
niepublikowanymi wcześniej fotografiami z między-
wojennego Rybnika — zapowiedział Bogdan Kloch.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości 
Muzeum w Rybniku wystawy czasowe będzie 
organizować w odnowionych i zmodernizowanych 
wnętrzach dawnego szpitala Juliusza.               (S)

Koncerty pod hasłem „Spotkanie 
z klarnetem” były kontynuacją zapo-
czątkowanej w ub. roku przez FR akcji 
umuzykalniania dzieci i oswajania ich z 
klasycznym repertuarem oraz kanonami 
kulturalnego zachowania się w sali kon-
certowej. Wystąpiła orkiestra smyczko-
wa Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją 
Jarosława Praszczałka, dyrygenta, kom-
pozytora, instrumentalisty i pedagoga,  
a także popularyzatora muzyki, specja-
lizującego się w przybliżaniu świata mu-
zyki dzieciom i młodzieży. Poprowadził 
on również barwną narrację koncertu, 
a nawet recytował wiersze Brzechwy  
z cyklu „ZOO”, ilustrowane muzycznie 
przez solistę koncertu, klarnecistę Piotra 
Ptaka. W programie znalazły się dosto-

sowane do percepcji młodej widowni 
utwory Mozarta, Johanna Straussa, 
Musorgskiego i Brahmsa. Bardziej ży-
wiołowo na muzykę reagowały młodsze 
dzieci, ale organizatorzy mają nadzieję, 
że muzycznego bakcyla połknęli wszyscy 
uczestnicy koncertów. Jak mówi za-
angażowana w ich organizację Jolanta 
Sobczak-Smołka z FR, podjęcie tej 
inicjatywy było możliwe dzięki wygospo-
darowaniu przez filharmonię środków 
z otrzymywanej z miejskiego budżetu 
dotacji. Podkreślając bardzo dobrą 
współpracę z władzami oświatowymi 
miasta, które postarały się o promocję 
koncertów w szkołach, wyraziła nadzie-
ję, że fundusze pozwolą, by edukacyjne 
koncerty stały się imprezą cykliczną. 

Dzięki wprowa-
dzeniu niewiel-
kiej, 8-złotowej 
odpłatności za 
bi lety,  dzieci 
otrzymały też 
sygnał, że kultu-
ra również kosz-
tuje.                (r) 

Magia w Niedobczycach
Ponad tysiąc tancerzy z 70 zespołów 

z całego kraju, m.in. z Bielska-Białej, 
Rzeszowa, Nysy, Cieszyna, Chorzowa, 
Andrychowa i oczywiście z Rybnika 
wzięło udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Ze-
społów Tanecznych „Magia Tańca”, jaki 10 grudnia 
odbył się w Domu Kultury w Niedobczycach. Zorga-
nizował go tam Młodzieżowy Dom Kultury. 

Jury – Katarzyna Grzegorzek, Roman Sitarek i Dominika 
„Dona” Cybulska – doceniło różnorodną technikę, nowe 
techniki, środki wyra-
zu i rekwizyty, po któ-
re sięgają instruktorzy 
w choreografiach, 
ale też zwróciło uwa-
gę na konieczność 
trafniejszego doboru 
muzyki, szczególnie 
tej obcojęzycznej,  
w której nie brak... 
wulgaryzmów. — Pa-
miętajmy, że kształcimy tancerzy, ale też wychowujemy 
młodych ludzi — radzili jurorzy, którzy przyznali dwie na-
grody Grand Prix – zespołowi Exercise ze Studia Baletowego 
Laili Arifuliny w Rzeszowie (w kategorii najmłodszej) oraz 
zespołowi Gracja z Zespołu Placówek Oświatowych w Łań-
cucie (w kategorii wiekowej 10-12 lat). Wszyscy uczestnicy 
festiwalu otrzymali dyplomy, statuetki, wyróżnienia i na-
grody, przyznane w każdej kategorii wiekowej i tanecznej. 
Wśród nich były też rybnickie ekipy, a najwyższe – drugie 
miejsca w tańcu współczesnym wytańczyły sobie grupy  
z MDK-u prowadzone przez Monikę Floryszak: Reflex (powy-
żej 15 lat) i Flex (kategoria 10-12 lat), doceniony za program 
pt. „Calineczka”.                                                                (S) 

Carrantuohill na pożegnanie

— Od momentu powstania muzeum w 1970 r., zorganizowaliśmy ok. 
380 wystaw — mówił muzealnik Sławomir Studnik podczas finisażu 
wystawy „Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce”, 
ostatniej, jak się okazuje, czasowej ekspozycji w rybnickim ratuszu, 
gdzie swoją siedzibę ma nie tylko muzeum, ale i Urząd Stanu 
Cywilnego. 

M u z y c z n a  e d u k a c j a
Wsparta przez Teatr Ziemi Rybnickiej Filharmonia Rybnicka tuż po 

dniu św. Mikołaja zorganizowała dwa koncerty edukacyjne, których 
publiczność stanowili uczniowie rybnickich szkół podstawowych oraz 
gimnazjów.

Solistą koncertu był 
klarnecista Piotr Ptak

Carrantuohill zagrał dla publiczności, która uczestniczyła w zamknięciu wystawy kolejowej  
i sal wystaw czasowych w budynku ratusza
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Tym bardziej, że jak powiedział nieco żarto-
bliwie Adam Oleś, autor projektu hurdu_hurdu, 
jego znakiem firmowym są kołysanki. Nawet 
tajemniczy na pierwszy rzut oka (lub ucha) tytuł 
rozpoczynającego dzień drugi SJM projektu 
koncertowego i płyty jednocześnie, nawiązuje do 
gwarowego określenia kołysania dziecka do snu. 
Adam Oleś, wiolonczelista jazzowy, który gry na 
tym instrumencie uczył się m.in. w rybnickiej szkole 
muzycznej, aranżer i producent, jest, jak sam mówi, 
pasjonatem dialogu muzycznego. I w duchu tegoż 
dialogu stworzył jazzowe silesiana, czyli melanż lu-
dowej muzyki z jazzem, inspirując się starymi, ory-
ginalnymi pieśniami z okolic Pszczyny. Mają je w 
repertuarze prowadzone od 30 lat przez pasjonat-
kę śląskości Jadwigę Masny śpiewaczki z zespołu 
ludowego Radostowianki z Radostowic (sołectwo 
gminy Suszec), które ubrane w przepiękne, orygi-
nalne stroje ludowe, wspomagały młodą, wielce 
utalentowaną wokalistkę jazzową Dominikę Kier-
piec-Kontny oraz zespół, na czele z autorem pro-
jektu w roli gawędziarza, wiolonczelisty i pianisty. 
Efekt współpracy jest niezwykły – o dysonansie nie 
ma mowy, a stare ludowe pieśni opowiadające w 
prosty sposób o ludzkiej egzystencji od urodzin do 
śmierci, zyskały nowe życie. Powstały w 2012 roku  
projekt zdobył III nagrodę w konkursie na „Fol-
kowy Fonogram Roku” organizowanym przez 
Program 2 Polskiego Radia w ramach konkursu 
„Nowa Tradycja 2013”, w którym wokalistka otrzy-
mała również wyróżnienie indywidualne. 

Projekt świeże powietrze
Tego samego wieczoru wystąpił jeszcze dobrze 

znany miłośnikom jazzu rybniczanin Krzysztof 
Popek, od lat czołowy flecista jazzowy w kraju. 
Do udziału w swoim Fresh Air Project zaprosił 
wybitnych, z najwyższej światowej półki muzyków 
- Grzegorza Nagórskiego (eufoniom-instrument 
blaszany o miłym, niskim dźwięku, inaczej sakshorn  

barytonowy; puzon), Kirk’a Lightsey’a (piano), 
Davida Friesena (bas) i Johna Betscha (perku-
sja). Jednolity klimatycznie projekt oparty jest na 
brzmieniu i indywidualności każdego z muzyków 
oraz specyficznej, wspólnej barwie dwóch instru-
mentów: fletu altowego i puzonu, i te duety były 
szczególnie interesujące. Nieprzypadkowy jest 
tytuł projektu – rybniczanin Krzysztof Popek 
włączył się w akcję walki z niską emisją, apelując 
z miejskich bilbordów o świadome zaangażowanie 
się w rozwiązanie tego palącego (nomen-omen) 
problemu, a miasto współfinansowało płytę artysty. 

Energetyczna młodzież
W sobotnim koncercie 26 listopada wystąpił 

LNSD Quartet, w składzie: Szymon Łukowski, 
Gabriel Niedziela (git.), Jan Smoczyński i Paweł 
Dobrowolski. To młodzi muzycy, laureaci wielu 
konkursów współpracujący z wybitnymi artystami 
polskiej sceny jazzowej, mający ambicję wykony-
wania autorskiej, nowoczesnej muzyki jazzowej 
w rzadko spotykanym składzie instrumentalnym: 
saksofon tenorowy, gitara, organy Hammonda 
i perkusja. Gitarzysta Gabriel Niedziela jest, po 
dziadku Kazimierzu, ojcu Jacku i wuju Wojciechu, 
przedstawicielem trzeciego pokolenia rybnickiego 
muzycznego klanu Niedzielów i podobnie jak oni, 

absolwentem szkoły Szafranków. W opinii dyrek-
tora TZR Michała Wojaczka, był to, pomijając 
niepowtarzalnego  Richarda Bonę, najlepszy kon-
cert festiwalu. — Ci młodzi ludzie wnieśli na scenę 
wyjątkową dawkę energii, którą z entuzjazmem, 
ale i z profesjonalizmem podzielili się z widzami. 
Wyjątkowy koncert!

Z klasą
Ostatni, przed wieczorno-nocnym jam session, 

koncert festiwalu, na którym zaprezentowała się  
jedna z najlepszych obecnie polskich wokalistek 
jazzowych Agnieszka Wilczyńska, można określić 
mianem eleganckiego, ale i „na bogato”. Bo oprócz 
zespołu z Andrzejem Jagodzińskim na fortepianie, 
solistce towarzyszył kwartet smyczkowy, nadający 
jazzowym rytmom szlachetności. A dodać trzeba 
jeszcze wspaniałe aranżacje Andrzeja Jagodziń-
skiego, a przede wszystkim dużej klasy poetyckie, 
refleksyjne teksty (premierowe!) Wojciecha Mły-
narskiego, napisane specjalnie dla Wilczyńskiej, 
których interpretacje przeniosły publiczność do 
„krainy łagodności”. Agnieszka Wilczyńska, której 
nie tylko dobrze się słucha, ale i ogląda, jest rów-
nież znakomitym pedagogiem, m.in. była trenerką 
wokalną uczestników programu TV „Twoja twarz 
brzmi znajomo”.

Podsumowując: 31 edycja SJM była bardzo 
zróżnicowana muzycznie, z kilkoma prawdziwymi 
gwiazdami, ale pokazała również potencjał muzy-
ków z naszego miasta i regionu, co należy docenić 
szczególnie.

Wiesława Różańska

J a z z o w e  s i l e s i a n a
Może nawet dobrze się stało, że druga odsłona tegorocznego Silesian Jazz Meetingu 

miała miejsce w tydzień po wybuchowej inauguracji w wykonaniu Richarda Bony, 
bo publiczność zdążyła ochłonąć i przygotować się do spokojniejszych rytmów.

Jedną z gwiazd SJM był rybniczanin Krzysztof Popek, który pojawił się też na bilbordzie promującym walkę o czyste powietrze  
w Rybniku. Tytuł jego płyty Fresh Air Project nie jest więc przypadkowy

„Radostowianki” wsparły jazzowy 
projekt hurdu_hurdu

Jam Session w sali kameralnej TZR
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To już prawie tradycja. W grudniu 
utytułowany i niezwykle popularny 
rybnicki Kabaret Młodych Panów zagrał 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej swój nowy 
program zatytułowany „Bogowie”.

15 i 16 grudnia kabareciarze dali po dwa 
przedstawienia i czterokrotnie na sali bawił 
się komplet widzów. Początkowo planowano, 
że premiera nowego programu odbędzie się  
w pierwszym dniu tegorocznego Ryjka, ale gdy 
okazało się, że w tym dniu na ryjkowej scenie 
może wystąpić powracający kabaret Mumio, 
plany te skorygo-
wano, wychodząc  
z założenia, że bę-
dzie to dla festiwa-
lowej publiczności 
większa atrakcja, 
a rybnicki kabaret, 
który już tradycyj-
nie i tak wystąpił 
w koncercie finało-
wym Ryjka, pokaże 
swój nowy program 
później. Tym sposo-
bem premiera pro-
gramu „Bogowie” 
odbyła się 9 listopa-
da (już po Ryjku) w Radzionkowie.    

Nie ulega wątpliwości, że od dłuższego 
już czasu KMP to nasz najlepszy wykonawca 
eksportowy w dziedzinie popkultury, a trzeba 

pamiętać, że Młodzi Panowie i stworzona 
przez nich agencja artystyczna Star Manager są 
odpowiedzialni jeszcze nie tylko za wspomnia-
nego Ryjka, czyli Rybnicką Jesień Kabaretową, 
ale i za charytatywny Legendarny Kosmiczny 
Mecz (najbliższy już 8 stycznia o g. 16 w hali 
w Boguszowicach), w którym na siatkarskim 
parkiecie rywalizują zawodowi siatkarze z ka-
bareciarzami i ich artystycznym koleżeństwem.

Kwartet: 
M a t e u s z 
Banaszkie-

wicz, Bartosz Demczuk, Łukasz Kaczmarczyk 
i Robert Korólczyk, prowadzony przez sze-
fującego agencji Star Manager Piotra Sobika 
wciąż bawi publiczność swoimi niebanalnymi 
skeczami, w których pojawia się sporo soczy-
stych elementów gwarowych i zaskakujących 
skojarzeń.

Z programem „Bogowie” KMP wystąpi 
jeszcze w Teatrze Ziemi Rybnickiej 9 i 10 
lutego, dając znów po dwa przedstawienia 
każdego dnia.  

(WaT)

— To był tak energetyczny występ,  
że trudno było usiedzieć na miejscu, więc 
większość koncertu publiczność spędziła 
stojąc. Darnita Rogers i jej mąż Kirk, jak 
zapowiedzieli, tak zrobili – pokazali nam, jak 
żywiołowo potrafią się modlić Amerykanie 
— mówi Ilona Kargul, szefowa Śląskiego 
Centrum Muzycznego „Muzyka i Ruch”, 
które od dziesięciu lat organizuje  
w naszym mieście Międzynarodowy 
Silesia Gospel Festival. Od 2012 r. nosi 
on imię Norberta Blachy, który przez 
lata był jego kierownikiem muzycznym.

Finałowy koncert, który poderwał publicz-
ność z miejsc, a Amerykankę zachęcił do 
tańczenia boso, odbył się 11 stycznia w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Na scenie oprócz amerykań-
skiego duetu The Real Rogers, Gabrieli Gąsior 
i Adama Kosewskiego oraz zespołów BBC, 
C.D.N. i Holy Noiz, wystąpiła też rekordowa  
w tym roku liczba 220 uczestników dwudnio-
wych warsztatów gospel, zorganizowanych w 
ramach festiwalu. Tradycyjnie już poprowadzili 
je Gabriela Gąsior i Adam Kosewski oraz po 

raz pierwszy – goście pochodzący z Atlanty.  
— Kiedy Kirk Rogers przypadkowo usłyszał 
próbę, jaką w sali kameralnej prowadził już 
Adam Kosewski, stwierdził, że to niemożliwe, aby 
uczestnicy warsztatów w tak krótkim czasie, tak 
dobrze opanowali nieznany im wcześniej reper-
tuar. Był niezwykle zaskoczony poziomem wo-

kalnym warsztatowiczów i zachwycony samym 
koncertem finałowym — mówi Ilona Kargul. W 
tej edycji festiwalu oprócz warsztatów, w któ-
rych wzięła również udział ponad setka dzieci 
w wieku od 6 do 13 lat, w Zakątku Pod Teatrem 
odbył się też klubowy koncert z cyklu Gospel 
Night, z udziałem gości tej imprezy.           (S)

Skecz z życia wzięty,  czyl i 
nieumiejący umrzeć dziadek, 
testament, spadkobiercy i spadek

Kabaret Młodych Panów na swoim podwórku

Dobrze, lepiej, 
gospel

W energetycznym koncercie, oprócz duetu The Real Rogers, Gabrieli Gąsior i Adama Kosewskiego  wzięła też udział rekordowa liczba 220 
warsztatowiczów  

M ł o d z i  „ B o g o w i e ”
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BARBARA I IGNACY. Na dzień przed Barbórką w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” otwarto 
wystawę poświęconą patronce górników. — Chciałam pokazać, że wśród górniczej braci kult 
św. Barbary jest wciąż żywy. Jej wizerunek znajdziemy zarówno w przykopalnianych budynkach 
administracyjnych, w kopalnianych cechowniach, ale też pod ziemią. Na wystawie znajdują 
się zdjęcia oraz eksponaty wypożyczone z kopalni Rydułtowy, Marcel, Chwałowice, Jankowice  
i Anna, ale też pochodzące z naszego Ignacego — opowiada Ewa Mackiewicz-Polnik, kuratorka 
wystawy. Zdjęcia, jakie pokazano na planszach zrobił Jarosław Lasota. — Pierwszy raz w życiu 
zjeżdżałem w szoli „na dół” i podziwiam górników za ich codzienną pracę. Sam projekt też był 
niezwykle ciekawy – na kopalni Marcel udało się nam znaleźć figurkę św. Barbary wmurowaną 
w szyb, o istnieniu której wielu górników nie wiedziało — opowiadał autor zdjęć. Oprócz nich 
na wystawie znalazły się też obrazy i rzeźby przedstawiające św. Barbarę. Zobaczymy tutaj 
płaskorzeźbę w węglu wykonaną z okazji jubileuszu 111 lat kopalni Marcel, ale też kopię ob-
razu św. Barbary z izby pamięci kopalni Rydułtowy, którego oryginał znajduje się w rybnickim 
muzeum. Wernisaż uświetnił występ górniczej orkiestry, a wzięło w nim udział wielu górników 
i to z rodzinami. Wystawę na Ignacym można oglądać do 8 stycznia.

CUDA WIANKI. — Niejedna kwiaciarnia mogłaby się pochwalić takimi wiankami  
i stroikami bożonarodzeniowymi. Prace są gustowne, estetyczne, bogate w naturalne 
materiały i pomysłowe — ocenia Barbara Budka, która 10 grudnia poprowadziła w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej cykliczne warsztaty „Przy kawie”, tym razem nawiązujące do zbliżających 
się świąt. Uczestniczki okazały się tak kreatywne, że wykorzystały nie tylko korę, szyszki, 
gałązki, orzechy i suszone owoce, ale nawet lukrowane pierniki, które podano do kawy. 
— Czasem wystarczy tylko rzut oka na materiały i od razu jakiś ciekawy pomysł wpada do 
głowy. Zrobiłam już stroik na parapet i dwa wianki – jeden zawiśnie na drzwiach, a drugi 
z pierniczkami, będzie dla wnuczki. Bardzo lubię ozdabiać dom w okresie świątecznym — 
mówi Barbara Wojciechowska, jedna ze stałych uczestniczek warsztatów w TZR, która lubi 
zajęcia rękodzieła. — To doskonała odskocznia od rzeczywistości — dodaje. Uczestniczki 
zajęć wykonały wianki samodzielnie, nawet bazę, która powstała z wyciętego z kartonu 
koła, obłożonego szarym papierem i sznurkiem oraz obklejonego korą. — Pierwszy raz 
spotkałam się z takim rozwiązaniem — mówi pani Sylwia, która wspólnie z córką Julią 
wykonała piękny wianek w kształcie serca. W czasie świąt zawiśnie na drzwiach ich domu.

SZTUKA NA SMARTFONA. — Takiej wystawy jeszcze tutaj nie było — mówił Michał Wojaczek, dyrektor 
Teatru Ziemi Rybnickiej o zaskakujących pracach Grzegorza Tomasiaka, który zajmuje się pisaniem ikon  
w układzie kodu QR. — Takie kody spotykamy zazwyczaj przy najróżniejszych produktach. Po przeskanowaniu 
ich przez aplikację w smartfonie wyszukujemy większą ilość informacji na dany temat. W moich pracach 
jest podobnie – poprzez kod QR staram się przekazać dodatkowe treści, ale zachęcam też zwiedzających do 
twórczego odbioru tego, co robię — mówi Grzegorz Tomasiak. Artysta od wielu lat pisze ikony w sposób 
klasyczny, od kilku – zestawia je z kodami QR. W niektórych połowa lub całość ikony jest zasłonięta kodem QR, 
inne same w sobie są kodami, wykonanymi w różnych technikach – od tych pisanych tuszem po przestrzenne 
„3D”. — Ostatnich pięć prac powstało z zapałek, pojedynczo oczyszczanych i cierpliwie naklejanych. Każdy 
kod nawiązuje do treści Starego lub Nowego Testamentu, opisujących drzewo — tłumaczy Tomasiak, który 
w Rybniku pokazał 26 ikon z różnych lat. Najwcześniejsze po zeskanowaniu można w pełni odczytać, te 
najnowsze stawiają na twórczą interpretację. — Tym razem nie daję już „gotowca“ i wskazówki „co autor 
miał na myśli”, więc motywuję zwiedzających do poszukiwania różnych rozwiązań jednego tematu moich 
prac — mówi. Uczestnicy wernisażu podjęli wyzwanie i oglądali wystawę ze smartfonami w dłoniach. 
Ekspozycję „Wokół malarstwa tablicowego” w Galerii Sztuki TZR można oglądać do 8 stycznia. 

ŚNIEŻKA W BALETKACH. Tradycję jeszcze krótką, choć zdecydowanie wartą 
kontynuacji mają spektakle baletowe dla dzieci, wystawiane na deskach Teatru 
Ziemi Rybnickiej przy okazji dnia św. Mikołaja. Tym razem maluchy i ich rodzice 
zobaczyli „Królewnę śnieżkę i siedmiu krasnoludków” w wyjątkowej interpre-
tacji artystów Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu 
im. Salomei Kruszelnickiej. W ubiegłym roku ukraińscy tancerze wystawili 
pełnego świątecznej magii „Dziadka do orzechów”, tym razem „wytańczyli” 
historię pięknej Snieżki, nienawidzącej jej złej Macochy i siedmiu zabawnych 
krasnali. Znaną większości dzieci historię Śnieżki przypomniał św. Mikołaj, gość 
specjalny dwugodzinnego przedstawienia, który już po spektaklu nagrodził 
słodyczami najbardziej wytrwałych widzów. Dzieci zachwyciły podane w lekkiej 
i humorystycznej formie popisy Gburka, Apsika, Gapcia czy Nieśmiałka, których 
taniec świetnie oddawał ich cechy charakteru, z kolei dorośli widzowie docenili 
kunszt artystów, choreografów i scenografów, którzy sprawili, że mikołajkowy 
wieczór w teatrze z pewnością należał do udanych.
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Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl; Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1. 
Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją.

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

Program działalności na styczeń

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

9 stycznia, g. 19
Hiszpański temperament
Prod.: Hisz-

pania, 2014, 
komedia, 98 
m in . ,  r e ż . : 
Emilio Mar-
tinez Lazaro, 
obsada: Clara 
Lago ,  Dan i 
Rovira, Car-
men Machi.

Rodzina to dla Baska rzecz święta, 
dlatego gdy Amaia dowiaduje się, 
że przyjeżdża ojciec, by poznać jej 
ukochanego, który właśnie ją rzucił, 
decyduje się na mały przekręt. Po-
znany na wycieczcie Rafa, rodowity 
Andaluzyjczyk, czyli największy wróg 
Baska, wydaje się być najgorszym 
pomysłem na ratunek. Ale być może 
najlepszym sposobem na wybrnięcie 
z tarapatów są... kolejne tarapaty?

16 stycznia, g. 19
Nieznajoma dziewczyna
Prod.: Bel-

gia/Francja, 
2016, dramat, 
1 0 6  m i n . , 
scen. i reż.: 
J ean -P i e r re 
D a r d e n n e , 
Luc Darden-
ne, obsada: 
Adèle Haenel, 
Louka Minnelli, Jérémie Renier.

Do drzwi lekarki Jenny puka 
pewna młoda kobieta. Jenny nie 
otwiera, bo nie przyjmuje po go-
dzinach pracy. Nazajutrz, na placu 
budowy blisko kliniki, w której 
pracuje, policja znajduje ciało tej 
kobiety. Jenny trapiona wyrzutami 
sumienia na własną rękę chce ustalić 
tożsamość zmarłej i zapewnić jej 
godny pochówek.

23 stycznia, g. 19
Egzamin
Prod.: Ru-

munia/Fran-
c j a / B e l g i a , 
2016, dramat, 
1 2 8  m i n . , 
scen. i reż.: 
Cristian Mun-
giu, obsada: 
Adrian Titieni, 
Maria-Victoria 
Dragus, Rares Andrici.

Romeo Aldeo marzy o tym, by jego 
córka celująco zdała maturę, a potem 
wyjechała na studia do Wielkiej Bryta-
nii. Jednak w obliczu dramatycznego 
zdarzenia bezgraniczna miłość i do-
bre chęci okażą się niewystarczające. 
Kłamstwa, hipokryzja i konieczność 
kompromisów uruchamiają lawinę 
wydarzeń, które wystawią mężczyznę 
i jego bliskich na próbę.

30 stycznia, g. 19
Paterson
Prod: Fran-

c ja /Niemcy/
USA, 2016, 
d ramat / ko -
media,  113 
min. ,  scen.  
i reż.: Jim Jar-
musch, ob-
sada: Adam 
Driver, Golshi-
fteh Farahani, Barry Shabaka Henley. 

Paterson jest kierowcą miejskiego 
autobusu. Niczego mu nie brakuje. 
Kocha swoją pełną szalonych pomy-
słów żonę, ma czas na swoją pasję 
(pisanie wierszy), spacery z psem  
i spotkania z grupą zaprzyjaźnio-
nych ekscentryków. Jednak na sku-
tek zabawnego zbiegu okoliczności 
stoicki spokój tytułowego bohatera 
zostaje poddany próbie.

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

• 5.01., czwartek, godz. 11.00 – „Humorem i 
pieśnią witamy Nowy Rok”: „Teatr na pięterku 60+” i „Mo-
derato”;

• 9.01., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur Rzecznika Praw 
Konsumentów – Jan Kostka;

• 12.01., czwartek, godz. 11.00 – wykład z cyklu „Moje 7 
cudów świata cz. II – Machu Picchu i Tiahuanaco” Andrzej 
Kapłanek;

• 14.01., sobota, godz. 10.00 – Turniej Szachów i Brydża 
Sportowego Par o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika z okazji 
15-lecia UTW Rybnik;

• 14.01., sobota, występ „Teatru na pięterku 60+” w Domu 
Kultury w Chwałowicach; 

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

• 18.01., środa, godz. 12.30 – Wykład „Choroba wieńcowa” 
– dr Danuta Duda-Pyszny;

• 19.01., czwartek, godz. 11.00 – wykład „Jak wspomagać 
swoją pamięć” – Janina Freund;

• 21.01., sobota – wyjazd zespołu „Moderato” do Częstochowy; 
• 25.01., środa, godz. 13.00 – Warsztaty „Jak budować satys-

fakcjonujące relacje z innymi” cz.I – dr Stanisława Mielimąka 
– liczba uczestników ograniczona, zapisy u dyżurnych;

• 26.01., czwartek, godz. 11.00 – wykład „Polska szkoła pla-
katu” – Helena Kisielewska; 

• 27.01., piątek, godz. 17.30 – wyjazd na koncert do NOSPR-u, 
zatoczka przy ul. Rudzkiej. 

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

Pamięć i modlitwa
W ostatnią niedzielę stycznia (29.01) rybnicki Klub Inteligencji Kato-

lickiej zaprasza na modlitewny marsz pamięci, organizowany co roku 
w rocznicę marszu śmierci więźniów hitlerowskiego obozu koncentra-

cyjnego w Oświęcimiu. Marsz mający formę polowej drogi krzyżowej rozpocznie się 
o g. 15 przy pomniku ofiar oświęcimskiego obozu, usytuowanym przy ul. Gliwickiej, 
między Stadionem Miejskim a kąpieliskiem Ruda. Modlitewny marsz zakończy się  
w zabytkowym, drewnianym kościółku w Wielopolu, gdzie ok. 16 odprawiona zostanie 
msza św. w intencji ofiar hitlerowskiej fabryki śmierci.                                            (WaT)     

W Nowym Roku zapraszamy do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rybniku na kolejne spotkania literackie, organizowane 
przez Dyskusyjny Klub Książki.

18 stycznia o g. 17 w bibliotece głównej (ul. 
Szafranka 7) zaplanowano spotkanie poświęcone 
powieści „Excentrycy” Włodzimierza Kowalew-
skiego. Akcja dzieje się w Ciechocinku pod koniec 
lat 50. XX wieku. Głównym motywem książki jest 
miłość do muzyki jazzowej. Bohaterowie, tytułowi 
ekscentrycy, tworzą swingowy big-band, na prze-

kór ponurej rzeczywistości i własnym, trudnym przeżyciom 
z czasów wojny. Fabuła łączy wątki romansowe i szpiegow-
skie, nie brak też czułego liryzmu i dużej dawki ironii. Na 
podstawie powieści powstał wielokrotnie nagrodzony film. 

26 stycznia o g. 16 w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30) od-
będzie się z kolei dyskusja o książce Umi Sinha pt. „Miejsce 
na ziemi”. To opowieść o tajemniczym samobójstwie ojca 
bohaterki i rodzinnej zagadce, której początki sięgają naj-
mroczniejszych czasów brytyjskiego panowania w Indiach, aż 
po następstwa I wojny światowej. Losy bohaterów obrazują 
silne emocje, konflikty klasowe, kolonialną przemoc i chęć 
odwetu za doznane krzywdy.

Serdecznie zapraszamy do czytania i dyskutowania!    (m)

DKK w styczniu
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W czasie koncertu z udziałem pierwszej damy polskiego swingu 
Anny Serafińskiej oraz Big Bandu i Orkiestry Kameralnej Akademii 
Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Andrzeja Zubka  i  bandlidera 
Wojciecha Groborza, usłyszymy grane na całym 
świecie standardy jazzowe Edwarda Czernego 
m.in. „Kolorową karuzelę” (1966), „Na Trasie W-Z” 
(1949) oraz bestsellerowy „Diabelski młyn” (1955), 
nagrodzony w 1959 roku na Festiwalu Jazzowym w 
Nowym Jorku. Artysta komponował i aranżował dla 
własnego big bandu znanego pod nazwą Orkiestra 
Taneczna Polskiego Radia pod dyrekcją Edwarda 
Czernego, z którym nagrał setki przebojów wielu, 
wielu wykonawców m.in. tych najbardziej znanych: 
Urszuli Dudziak, Anny German, Kaliny Jędrusik, 
Haliny Kunickiej, Sławy Przybylskiej, Danuty Rinn, 
Violetty Villas, Andrzeja Dąbrowskiego, Mieczysława Fogga, Wojciecha 
Młynarskiego, Jerzego Połomskiego, Andrzeja Rosiewicza i Zbigniewa 
Wodeckiego. 

Orkiestra Taneczna Polskiego Radia prowadzona przez Edwarda 
Czernego ma w swoim dorobku ok. 300 płyt ze standardami jazzowymi, 
instrumentalną muzyką taneczną i większością polskich szlagierów z lat 
50. i 60. ubiegłego wieku, by wymienić znów tylko te najpopularniejsze:  

W nowy rok 
z królem swingu

O charakterze noworocznej muzycznej gali, która 
8 stycznia odbędzie się w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
przesądziła przypadająca w czerwcu 2017 roku 100. rocznica 
urodzin Edwarda Czernego, urodzonego w Zabrzu (wtedy 
Hindenburgu) króla polskiego swingu.



Poniedziałkowe seanse dla starszych  
i młodszych wielbicieli dobrego kina. 
Projekcje rozpoczynają się o g. 13, bilety  
w cenie 8 zł. 
• 9 stycznia – Ja, Daniel Blake (reż. Ken Loach)
• 16 stycznia – Barany. Islandzka opowieść (reż. 

Grimur Hakonarson)
• 23 stycznia – Boska Florence (reż. Stephen Frears)
• 30 stycznia – Jak ojciec i syn (reż. Hirokazu 

Koreeda) 
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Nabucco i Romeo i Julia 
z Nowego Jorku
Kolejne transmisje spektakli operowych 

wprost z prestiżowej Metropolitan Opery  
w Nowym Jorku. Tym razem będzie to „Nabuc-
co”, jedno z najznakomitszych muzycznych dzieł 
Giuseppe Verdiego. Opowieść o królu babiloń-
skim Nabuchodonozorze, w której pycha zostaje 
ukarana, a wiara zwycięża wszelkie przeciwności, 
w wersji operowej usłyszymy pod batutą Jamesa 
Levine’a. W postać Nabucca wcieli się Placido 
Domingo, od dłuższego czasu występujący  
w partiach barytonowych. Na spragnionych 
romantycznych historii przygotowano trans-
misję opery „Romeo i Julia” Charles’a Gunoda.  
W nowej inscenizacji Met, wyreżyseruje Bartlett 
Sher, w roli Julii niemiecka sopranistka Diana 
Damrau, a partię Romea zaśpiewa tenor z Włoch 
Vittorio Grigolo.

7 stycznia, sobota – g. 18.55 (Nabucco)
21 stycznia, sobota – g. 18.55 (Romeo i Julia) 

W cieniu tęczy
Premiera musicalu „W cieniu tęczy” w wy-

konaniu tancerzy i aktorów rybnickich teatrów 
amatorskich. Muzyczno-taneczne przedsta-
wienie w reżyserii Kariny Abrahamczyk-Zator, 
do którego scenariusz napisał Tadeusz Kolorz. 
Autorem aranżacji muzycznych jest Jarosław 
Hanik, a układy taneczne, wspólnie z tancerkami 
działającego w TZR studia tańca Vivero przygo-
towała Izabela Barska-Kaczmarczyk. Opowieść  
o marzeniach młodego, utalentowanego czło-
wieka i uporze w dążeniu do ich realizacji.

12 stycznia, czwartek – g. 19 

IRA
Koncert zespołu IRA, który w 2017 roku 

będzie świętować jubileusz 30-lecia istnienia. 
IRA, to jedna z najpopularniejszych i najbardziej 
„kasowych” grup rockowych pierwszej połowy 
lat 90. ubiegłego wieku. Przez lata zespół święcił 
triumfy na listach przebojów i występował na 
największych festiwalach rockowych w kraju. 
Podczas koncertu w Rybniku nie zabraknie naj-
większych przebojów Artura Gadowskiego i jego 
muzycznych kompanów.   

14 stycznia, sobota – g. 20

Gwara śląska na wesoło
Na miłośników śląskiej gwary i regionalnych 

wypieków czeka kolejna odsłona imprezy 
„Gwara śląska na wesoło”, podczas której 
swe sceniczne i kulinarne talenty zaprezentują 
panie z kół gospodyń wiejskich z Rybnika, Żor 
i powiatu rybnickiego. Gospodynie przedstawią 
scenki kabaretowe pod hasłem „My też mamy 
talent”, zaśpiewają piosenki, których tematem 
będzie wieś i rolnictwo, a w holu TZR poczęstują 
wykonanymi przez siebie „zistami” czyli piasko-
wymi babkami. Sceniczne popisy gospodyń do-

pełni występ gwiazdy tego folkowego wieczoru, 
czyli kapeli góralskiej Maliniorze z Brennej.   

15 stycznia, niedziela – g. 16

Teresa Werner i Graziano
Koncert Teresy Werner, dzisiaj gwiazdy 

śląskiej sceny biesiadnej, niegdyś artystki Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk”, która w Rybniku 
wystąpi z Graziano, piosenkarzem o włoskich 
korzeniach. 

Teresa Werner, dobrze znana odbiorcom regio-
nalnych stacji telewizyjnych i radiowych, promuje 
najnowszą płytę „Miłość to nie zabawa!”. Na 
rybnickiej scenie zaśpiewa swoje największe 
przeboje, a wspólnie ze scenicznym partnerem 
Graziano stworzy wyjątkowy muzyczny duet.

19 stycznia, czwartek – g. 19

Gwiazda i ja
Spektakl warszawskiego teatru Capitol  

z udziałem Magdaleny Zawadzkiej i Anny Gor-
nostaj. „Gwiazda i ja” to jeden z największych 
scenicznych hitów wystawianych na nowojorskim 
Broadway’u. Komedia oparta na prawdziwym 
zdarzeniu z 1985 r. kiedy to legenda filmu Betty 
Davies (w tej roli Magdalena Zawadzka) spędza 
miesiąc w domu nikomu nieznanej gospodyni 
domowej. Na scenie również reżyser spektaklu 
Cezary Morawski, Barbara Kurzaj oraz Natalia 
Sikora, zwyciężczyni drugiej edycji telewizyjnego 
programu The Voice of Poland, która zaśpiewa 
finałową piosenkę.

28 stycznia, sobota – g. 18      

Andrzej Piaseczny
Andrzej Piaseczny po raz kolejny odwiedzi 

Rybnik, by zaśpiewać największe przeboje ze 
swoich ostatnich płyt. Tym razem publiczność 
usłyszy znane piosenki artysty podane w eleganc-
kich, akustycznych aranżacjach.

31 stycznia, wtorek – g. 18

Augustowskie noce, Czerwony autobus, Walc 
Embarras, Mazurskie wspomnienia, Parasolki, 
Pierwszy siwy włos, Rudy rydz, Serduszko puka w 
rytmie cha- cha, W małym kinie i wiele innych. 
W tamtych czasach radiowa orkiestra była bez-
sprzecznie najpopularniejszym big bandem za 
żelazną kurtyną na europejskim poziomie. Bez 
jej udziału I Międzynarodowy Festiwal Piosen-
ki w Sopocie (1961) zapewne zakończyłby się 
klapą, bo któż inny zagrałby przywiezione przez 
zachodnich wykonawców „akompaniamenty”.

Na program rozrywkowego koncertu zatytu-
łowanego „W krainie swingu i kantyleny” złożą 
się standardy i piosenki miłe dla ucha. Usły-
szymy też wirtuozowskie improwizacje Anny 
Serafińskiej i błyskotliwe solówki fortepianowe 
Wojciecha Groborza. Orkiestrę Kameralną  
i Big Band Akademii Muzycznej w Krakowie 
poprowadzą prof. Andrzej Zubek, wybitny 
interpretator orkiestrowej muzyki jazzowej 
Edwarda Czernego, a w czasie wykonywania 
kilku standardów, bandlider krakowskiego big 
bandu i pianista jazzowy Wojciech Groborz, 
który wykona improwizacje fortepianowe oraz 
zagra kadencje napisane specjalnie dla niego 
przez Edwarda Czernego.

Połączone składy orkiestry i big bandu, 
czyli czterdziestoosobowa orkiestra Akademii 
Muzycznej w Krakowie zagra popularne me-
lodie w oryginalnych opracowaniach Edwarda 
Czernego m.in. „Taniec z szablami” i szlagiery 
napisane dla Urszuli Dudziak, Danuty Rinn, 
Ireny Santor i Violetty Villas – piosenkarek 
wypromowanych przez niego w jego kultowych 
audycjach radiowych rozgłośni warszawskiej, 
przy których tańczyła cała Polska. Przeboje 
te usłyszymy w wykonaniu wokalistki, która 
perfekcyjnie wykonuje różnorodne stylistycznie 
piosenki, do których muzykę napisał Czerny, 
czyli Anny Serafińskiej, będącej niezwykle wy-
razistą osobowością artystyczną.

Edward Czerny był tytanem pracy i większość 
swego artystycznego życia spędził w studiach ra-
diowych i płytowych. Od połowy zeszłego wieku, 
przez trzy dekady, dokonał ponad 3000 nagrań 
muzyki popularnej, klasycznej, rozrywkowej  
i jazzowej, dyrygując renomowanymi orkie-
strami o różnej wielkości i profilu w Polsce i 
w Niemczech. Tylko kilka jego młodzieńczych 
kompozycji nie zostało nagranych za jego życia. 
Anna Serafińska z towarzyszącym jej na forte-
pianie Wojciechem Groborzem wykonają w cza-
sie rybnickiego koncertu jedną z nich – Walzer 
Episode z 1934 roku. W noworocznym koncercie 
wystąpią też żywiołowy skrzypek Dawid Czernik 
i swingująca ośmiolatka Marysia Warsztocka. 

Edward Czerny jest uważany za prekursora 
polskiej jazzowej muzyki orkiestrowej, a jego 
twórczość niezmiennie cieszy się uznaniem m.in. 
miłośników tańców towarzyskich.

Zmarł w lutym 2003 roku w Salzgitter  
w Niemczech. 

(EC)



Złote Gody

Warto dobrze się dobrać

7 grudnia 14 par małżeńskich świętujących 
jubileusz Złotych Godów spotkało się z prezy-
dentem Piotrem Kuczerą i Angeliką Naczyń-
ską-Lyp, kierowniczką Urzędu Stanu Cywil-
nego. „Złoci” małżonkowie odebrali medale 
przyznane im przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę, zobaczyli występy zespołu Przygoda,  
w którego siedzibie zorganizowano spotkanie  
i chętnie dzielili się wspomnieniami. — Pocho-
dzimy z województwa zachodniopomorskiego, 
a w Rybniku mieszkamy od ponad czterdziestu 
lat. Przyjechaliśmy tu za pracą, a właściwie za… 
mieszkaniem, bo w tamtych czasach chyba tylko 
na Śląsku młodym oferowano zatrudnienie  
w pakiecie z mieszkaniem — mówią Teresa  

i Bogdan Dymkowie. Pan Bogdan pracował 
w kopalni Rymer, a potem, razem z żoną  
w Ryfamie. Mają dwójkę dzieci i pięcioro wnu-
cząt. — Nie było łatwo, bo nie mieliśmy pomocy 
rodziców. Pracowaliśmy w systemie zmiano-
wym; wcześnie rano odprowadzałam dzieci do 
przedszkola, na początku szkoły podstawowej 
opiekowaliśmy się nimi na zmianę, a gdy trochę 
podrosły, podczas naszej nieobecności musiały 
już radzić sobie same — wyznaje pani Teresa.

Za pracą i mieszkaniem do Rybnika przy-
jechali również państwo Grażyna i Zenon 
Gortatowie, którzy poznali się w Elblągu, 
gdzie pan Zenon pracował jako konstruktor. 
Pani Grażyna pochodzi z Gliwic, a jej mąż  

z niewielkiej miejscowości Broszki w centralnej 
Polsce — Trudno tutaj nie mówić o przeznacze-
niu — wyznaje z uśmiechem pan Zenon. Wraz 
z żoną, fizykoterapeutką, doczekali się dwójki 
dzieci i pięciorga wnucząt. — Całe nasze życie 
było szczęśliwe. Większe burze nas omijały. Mamy 
zdrowe dzieci i wnuki, a teraz jesteśmy dyspozy-
cyjnymi dziadkami i cieszymy się, że w ten sposób 
możemy pomóc — mówią. Zapytani o receptę 
na szczęśliwy i trwały związek wyliczają: — Za-
ufanie, zrozumienie, życie odważne i z sercem, 
a Róża i Ernest Kowalscy z Niewiadomia 
dodają: — Po prostu trzeba dobrze się dobrać! 

7 grudnia świętowali również państwo: 
Gertruda i Alfred Błażycowie, Anna 
i  Janusz  Brzęczkowie ,  Krys tyna  
i Czesław Jendrasowie, Danuta i Antoni 
Kapuścińscy, Helena i Emil Kozikowie, 
Krystyna i Ginter Kozyrowie, Barbara 
i Kazimierz Kusakowie, Renata i Jerzy 
Ratkowie, Marianna i Tadeusz Słupkowie, 
Władysława i Józef Sporkowie, Helena  
i Jerzy Zimończykowie. 

(D)
Zdjęcia Wacław Troszka

Poznawali się na zabawach, w pracy, u znajomych, podczas wakacyjnych 
wypadów w góry. Dla jednych Rybnik jest miastem rodzinnym od pokoleń, 
dla innych stał się domem, gdy tylko weszli w dorosłość i rozpoczęli życie 
na własny rachunek. Wszyscy mają swoją historię, ale łączy ich jedno: 
przed ponad półwiekiem złożyli przysięgę, przy której wiernie trwają do 
dzisiaj. 

Jubilaci od lewej: Gertruda i Alfred Błażycowie, Danuta i Antoni Kapuścińscy, Anna i Janusz Brzęczkowie, Róża i Ernest Kowalscy, Teresa i Bogdan Dymkowie, Krystyna i Czesław Jendrasowie, Grażyna i Zenon Gortatowie 

Jubilaci od lewej: Krystyna i Ginter Kozyrowie, Barbara i Kazimierz Kusakowie, Helena i Emil Kozikowie, Renata i Jerzy Ratkowie, Marianna i Tadeusz Słupkowie, Helena i Jerzy Zimończykowie, Władysława i Józef 
Sporkowie. Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczera i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp
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Diamentowi jubilaci wspólnie z prezydentem i przewodniczącym rady miasta

17 listopada jubileusz Żelaznych Godów, czyli 
65-lecia wspólnego życia obchodzili państwo Krystyna 
i Walenty Frelichowie z Boguszowic Starych. 

Poznali się na zabawie, by po trzech latach wziąć ślub  
w boguszowickim kościele NSPJ. Pan Walenty przez cztery 
lata pracował w hucie Silesia, a przez ponad trzydzieści, aż do 
emerytury w kopalni Jankowice. Z kolei pani Krystyna zajmo-
wała się domem i wychowaniem trójki dzieci: córki i dwóch 
synów. Po latach państwo Frelichowie doczekali się również 
czterech wnuków i trzech wnuczek oraz ośmiorga prawnuków. 
Swój jubileusz świętowali z najbliższą rodziną i znajomymi,  
a rocznicowe życzenia złożyli im także prezydent Piotr Kuczera 
oraz przewodniczący rady miasta Jan Mura.                       (D)

Żelazny związek
  w Boguszowicach
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Rodzina pani Stefanii mieszka tutaj od kilku 
pokoleń – w 2006 roku na zjeździe rodzinnym 
spotkało się ok. 400 osób, a drzewo genealo-
giczne udało się odtworzyć aż do 1837 roku. 
Pan Antoni wychowywał się pod okiem matki  
i ojczyma w dużym gospodarstwie w Gogoło-
wej. Pomagał rodzicom, ale chciał się kształcić  
i przez kilka lat dojeżdżał rowerem do ryb-
nickiej „handlówki”, a wyższe wykształcenie 
zdobył na studiach ekonomicznych w Kato-
wicach. Całe swoje zawodowe życie związał 
z Zakładami Chemicznymi Krywałd-Erg  
w Knurowie i codziennie różnymi środkami 
transportu pokonywał trasę z Boguszowic,  
w których mieszkał wspólnie z żoną Stefanią. 
W zakładach chemicznych kierował bryga-

dą pirotechniczną, 
która wówczas, jako 
jedyna w Polsce, or-
ganizowała duże po-
kazy ogni sztucznych 
z okazji świąt pań-
stwowych i innych 
uroczystości – od krakowskich „Wianków” po 
Dni Morza. Nierzadko zdarzały się też zlecenia 
dla filmu. Pani Stefania początkowo pracowała 
w przychodni osiedlowej w Boguszowicach, 
a potem aż do emerytury – w laboratorium 
węglowym kopalni Jankowice. Doczekali się 
pierworodnego syna i dwóch córek. Dzisiaj 
rodzinę tworzy jeszcze ośmioro wnuków  
i siedmioro prawnuków. 

22 października rodzina i znajomi wspólnie  
z jubilatami świętowali Diamentowe Gody, w któ-
rych wziął również udział prezydent Piotr Kuczera 
i przewodniczący rady miasta Jan Mura. Jubilaci 
usłyszeli gratulacje, życzenia zdrowia i kolejnych 
wspólnych rocznic. Wieczór zakończył się szczegól-
nie wzruszająco. Kiedy diamentowa para szykowa-
ła się już do snu, najbliżsi w tajemnicy przygotowali 
dla nich efektowny pokaz sztucznych ogni. 

10 listopada członkowie rady dzielni-
cy Zebrzydowice zaprosili na uroczyste 
spotkanie najstarsze pary małżeńskie  
z tej części miasta.

Zaproszenie skierowano do 13 zebrzydo-
wickich małżeństw, świętujących w tym roku 
jubileusze 50-, 55- i 60-lecia wspólnego życia. 
W siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
12 małżonkowie spotkali się z wiceprezydentem 
Januszem Koperem, ks. Mirosławem Banasiem  
z parafii  Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Piusa X  
w Jejkowicach oraz dzielnicowymi samorządow-
cami. — Dojrzałość, starość to kolejne etapy życia, 
wcale nie gorsze od pozostałych. Postrzegajcie 
starość jako czas, w którym możecie dzielić się 
doświadczeniem z młodszymi małżeństwami. We 
dwoje dzielicie radość i ból. Pamiętajcie, że dzie-

lony ból jest połową bólu, a dzielona radość jest 
podwójną radością — mówił ks. Mirosław Banaś. 
W imieniu prezydenta Piotra Kuczery małżon-
kom gratulował jego zastępca Janusz Koper,  
a wśród zebrzydowic-
kich seniorów zasiedli 
m.in. państwo Maria 
i Franciszek Gojni, 
którzy przysięgę mał-
żeńską złożyli przed 65 
laty. Poznali się na za-
bawie w Zebrzydowi-
cach i doczekali dwójki 

dzieci, dwóch wnuczek i jednego prawnuka.  
— Najszczęśliwszy moment? Gdy rodziły się dzieci, 
a potem wnuki, którym pszaje się jeszcze bardziej 
niż dzieciom — mówią. Jubilaci tradycyjnie zasie-
dli do „weselnego obiadu”, a wcześniej zobaczyli 
program artystyczny, który specjalnie dla nich 
przygotowali uczniowie ZSP nr 12.               (D) 

Jubilaci z Zebrzydowic ze 
wzruszeniem oglądali występ, 
który specjalnie dla nich przy-
gotowali uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 12

Wystrzałowe gody

22 października 1956 roku w Boguszowicach na ślubnym 
kobiercu stanęli Stefania Gruszka i Antoni Blazy. 60 lat 
później wspomnieniom nie było końca, a impreza była 
huczna, i to dosłownie. 

Jubileusz w Zebrzydowicach
Przewodniczący Jan Mura i prezydent Piotr Kuczera złożyli życzenia również Krystynie i Walentemu Frelichom
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Dzieciątko od księżnej Jadwigi

Była Wigilia świąt Bożego Narodzenia około 1240 
roku. Św. Jadwiga modliła się przed glinianą figurką 
Dzieciątka Jezus. A opis tego zdarzenia znalazłem w 
książce franciszkanina Ludwika Miske, „Zwiercia-
dło przykładności św. Jadwigi śląskiej” z 1724 roku,  
gdzie czytamy: „(…) Św. Jadwiga (…) przy Naro-
dzenia Pańskiego dorocznej uroczystości, gotując się 
na powitanie tak słodkiego gościa, a przed maleńką 
figurą albo osóbką dzieciny Pana Jezusa gorące 
nabożeństwa z hojnymi łzami odprawiając – prosiła 
(…) Pana Jezusa, aby (…) ten właśnie punkt czasu, 
ten moment oznajmić jej raczył, którego (…) na 
świat się narodził.” I co się wtedy stało? Tak mówi 
o tym wspomniana książka: „Aliści (…) zasłużyła to 
sobie św. Jadwiga, bo w święta tego najmiłościwszego 
Narodzenia noc, owa maluchna osóbka, owa figurka 
Pana Jezusa cudownie zapłakała i sam czas przyjścia 
na świat Zbawiciela (…) oznajmiła”. Dzieciątko to 
jednak, jak mówi tradycja i opisuje książka, nakazało 
św. Jadwidze zachować to widzenie w tajemnicy,  
o czym czytamy: „(…) stąd taż osóbka po zapłakaniu 
swoim paluszek na wargach położyła i do zachowa-
nia sekretu (…) obowiązała”. I jeszcze autor książki 
dodaje – „Ta osóbka tak paluszek na ustach trzyma-
jąca jest po dziś dzień w prześwietnym trzebnickim 
klasztorze (…) przechowywana”. I to jest niezaprze-
czalny fakt, że ta osóbka – jak pisze autor, czyli figur-
ka Dzieciątka Jezus, była przechowywana 
od wieków, jako najcenniejsza 
pamiątka po św. J a d w i d z e . 
Przechowywano ją w kościele 

i klaszto- rze cystersek 
we wspomnianej 

Trzebnicy, któ-

rych św. Jadwiga była fundatorką. Tam też w ostat-
nich latach życia, już jako wdowa, zamieszkała i żyła 
jak zakonnica. Tam też zmarła i została pochowana.

Krytycy prawdziwości kultu Dzieciątka od św. 
Jadwigi twierdzą, że jest tutaj pewna sprzeczność. 
Bo przecież płaczący Jezusek nakazał św. Jadwidze 
milczenie i ta pewnie tego dochowała. Skąd więc 
wiemy o tym zdarzeniu? Tu trzeba powiedzieć, 
iż rzeczywiście pierwsze żywoty św. Jadwigi, jak 
przykładowo „Kodeks Lubiński”, milczą na temat 
płaczącego Dzieciątka, choć z drugiej strony żywoty 
te opisują tak błahe wątki z jej życia, jak rozmowa 
Jadwigi z zakonnicą Racławą, która zaprzyjaźniła 
się ze znalezionym w ogrodzie małym jeżem i nosiła 
go w rękawie swojego ha-
bitu. To więc przekonuje, 
że o cudzie z płaczącym 
Dzieciątkiem Jadwiga się 
nie rozgadywała. Mogła to 
jednak opowiedzieć swe-
mu spowiednikowi, naj-
bliższej służącej albo córce 
Gertrudzie, przełożonej 
trzebnickiego klasztoru. 
I tak pewnie było. Mamy 
na to pośrednie dowody. 
I tak przypuszczenie, że 
o cudzie z Dzieciątkiem 
wiedziało tylko najbliższe 
otoczenie księżnej po-
twierdza wspomniana wy-
żej książka: „(…) ten cud 
podobno w dawniejszych księgach nie jest zapisany, 
jednak od (…) najgodniejszych wiary w Trzebnicy 
osób jest o nim nieustajna tradycja i wiadomość 

dotąd podawana”. Łatwo można sobie wyobrazić, 
że najpewniej do końca życia św. Jadwiga mogła 
darzyć wielkim kultem tę małą glinianą figurkę 

Dzieciątka. To prawdopodobnie też dawało wiele 
do myślenia i ostatecznie mogło spowodować, że 
choć bez większego rozgłosu, to jednak po śmierci 
św. Jadwigi powoli do świadomości trzebnickich 

cystersek dochodziła ta skrywana pierwotnie 
prawda o płaczącym Dzieciątku. 

Tradycja cudownego Dzieciątka od św. 
Jadwigi w Trzebnicy najprawdopodobniej 
trwała do ostatnich lat życia św. Jadwigi. Potem 

siostry trzymały tę cudowną figurkę w kościele  
w skarbcu, a zawsze 24 grudnia, w wigilię Bo-
żego Narodzenia, procesjonalnie przenosiły ją 

z kościoła do klasztoru. I tam w klasztorze między 

siostrami figurka Dzieciątka przebywała do 2 lutego, 
po czym wracała do kościoła, do skarbca. A musiała 
być ta tradycja bardzo żywa, skoro w 1810 roku, 
kiedy władze pruskie zlikwidowały klasztor i cały 
majątek skonfiskowały, to wygnane siostry przed 
opuszczeniem klasztoru postanowiły najcenniejsze 
skarby schować w tajemnej skrytce w zakrystii. I wła-
śnie wśród tych skarbów znalazła się owa cudowna 
figurka Dzieciątka. Kiedy zaś pół wieku później,  
w 1861 roku, pocysterski klasztor został zamieniony 
na klasztor sióstr boromeuszek, to cudowną figurkę 
wyjęto ze schowka i kontynuowano jej kult. Może nie 
jest on dzisiaj tak powszechnie znany jak dawniej, 
to jednak boromeuszki do dzisiaj w każdą Wigilię 

Bożego Narodzenia przenoszą figurkę do klasztoru 
i oddają ją do kościoła 2 lutego w święto Matki 
Boskiej Gromnicznej. Przez pozostałą część roku 
figurka jest przechowywana w zakrystii koło kaplicy 
św. Jadwigi. Na co dzień trzyma się ją tam w szafie, 
ale każdemu kto o nią zapyta, jest pokazywana.. 

Trudno jest dzisiaj jednoznacznie określić, czy 
kult trzebnickiego Dzieciątka św. Jadwigi był żywy 
tylko w trzebnickim klasztorze, czy też przekroczył 
klasztorne mury i dotarł pod strzechy pobożnych 
Ślązoków. Trudno ostatecznie i wyczerpująco dać 
na to pewną odpowiedź, bo przez ostatnie 200 
lat Śląsk, zwłaszcza Dolny Śląsk, przeżywał wiele 
tragedii, które mogły przerwać czy osłabić niejedną 
starą tradycję. Jednak faktem bezsprzecznym jest,  
że do dzisiaj na Górnym Śląsku Dzieciątko noszące 
w wigilię prezenty, to ciągle powszechnie żywa tra-
dycja znana tylko (!) na Śląsku. 

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Gliniana figurka Dzieciątka św. Jadwigi z Trzebnicy w żłóbku-kołysce, 
przykryta haftowaną pościelą z 1665 roku

Św. Jadwiga i płaczące Dzieciątko Jezus. Obraz z warsztatu malarskiego Michaela Willmanna, który 
powstał w Libiążu w latach 1678-1698 
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Św. Jadwiga pochodziła z Niemiec, a jako młoda dziewczyna przyjechała na Śląsk, gdzie w 1186 roku została 
żoną księcia śląskiego Henryka Brodatego. Zajmowała się dożywianiem biednych, organizowała szpitale, 
fundowała kościoły. Zapomniany jest jednak jej osobisty kult do Dzieciątka Jezus, co stało się jedną z przyczyn 
śląskiej tradycji mówiącej, że podczas wigilijnej wieczerzy Ślązacy dostają prezenty od Dzieciątka. 



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! 

Wielki album Rybnika (cz. 147)

Dzisiaj przedstawiamy 
dwie świąteczne fotografie 
zrobione przez znanego nie-
gdyś fotografa z Chwałowic 
– Pana Pawła Waltera.

ZDJĘCIE nr 147/1:
Zdjęcie przedstawia gru-

pę aktorów występujących  
w jasełkach, jakie wysta-
wiano w Kościele św. Teresy 
w Chwałowicach. Było to 
najprawdopodobniej około 
1946 roku. Udało się ustalić, 
że druga z lewej strony to 
Klara Wilczek, później po 
mężu – Besuch. Klęczący 
aniołek po lewej to Joan-
na Pietruszka. Natomiast 
najwyżej stojąca i grająca 
Matkę Boską – to Maria Wę-
grzyk, po mężu – Grzonka. 
A może jeszcze inni rozpo-
znają się na tej fotografii 
i opiszą okoliczności tego 
przedstawienia. Kto był 
reżyserem, gdzie były próby 
i przedstawienia? I jeszcze 
jedna zagadka, otóż zupeł-
nie po lewej jakaś osoba ma 
wydrapaną ze zdjęcia twarz. 
Może uda się ustalić kim jest 
osoba bez twarzy?

ZDJĘCIE nr 146/2:
Fotografia przedstawia 

świąteczny wystrój kościoła 
św. Teresy w Chwałowicach. 
Widać tam przynajmniej 
kilka choinek i stajenkę  
w głębi prezbiterium po pra-
wej stronie, liczne girlandy 
i zwisające szarfy. Niestety 
nie znamy roku wykonania 
tego zdjęcia, co jest bardzo 
ciekawe, ze względu na 
choinki. Dawniej bowiem 
była tradycja, że choinki 
stały raczej przed kościołem,  
a w kościele jedynie stajenka. 
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Przed rokiem opublikowaliśmy zdjęcia udostępnione 
nam przez Henryka Wernera Szymurę, a przedstawiające 
skaczących zawodników. Był na nich widoczny próg skoczni 
i zeskok, ale poza kadrem znalazł się najazd, czyli główna, 
konstrukcyjna część obiektu. To najazd był dla stolarzy 
z huty Silesia, którzy skocznię budowali, największym 
wyzwaniem i to on robił największe wrażenie. 

Niedawno w naszej redakcji pojawił się Stanisław 
Szymura (zbieżność nazwisk przypadkowa) z części Pa-
ruszowca nazywanej Zastawem. Przyniósł ze sobą zdjęcia  
z rodzinnego albumu przedstawiające jego wujków stoją-
cych wraz z żonami na tle owej skoczni. I na tych zdjęciach 
widać ją już w całej okazałości. 

Uwieczniony na zdjęciu Józef Szymura (92 l.) – pierw-
szy z lewej wspomina, że zdjęcie to zrobiono w niedzielę,  
w dniu oficjalnego otwarcia skoczni i pierwszych zawo-
dów, które oglądał rzekomo tłum widzów. Zwyciężył jego 
zdaniem rybniczanin Kazimierz Wilczek, który mieszkał 
niedaleko, przy ul. Wyzwolenia. Problem w tym, że wciąż 
nie wiemy, kiedy dokładnie skocznię wybudowano i otwar-
to. Zdjęcia opublikowane przed rokiem wykonano w lutym 
1952 roku. W czasie niedawnego spotkania emerytów huty 
Silesia w Harcówce w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia 
wspominano zawodników, którzy na skoczni przy ul. Mi-
kołowskiej skakali: braci Stefana i młodszego Erwina Mi-
chalików z Paruszowca, zegarmistrza Karola Jonderko oraz 
zapamiętanych już tylko z nazwiska Kocjana i Harazima.   

Skocznia miała jeden feler – była zwrócona na południe, 
więc gdy na wyłożonym deskami najeździe oparło się słoń-
ce, śnieg szybko topniał i trzeba go było uzupełniać, czyli 

donosić wiadrami, co było sporą uciąż-
liwością. Według opowiadań starszych 
mieszkańców, ze skoczni po kilku latach 
zrezygnowano i, by wysoka konstrukcja 
nie kusiła dzieci ani młodzieży, zwyczajnie 
ją przewrócono. A większość pocho-
dzących ze skoczni krokwi i kantówek 
„zagospodarowali” podobno mieszkańcy; 
głównie do celów budowlanych.

Obok zdjęcia ze skocznią w tle publikujemy też fotogra-
fię, która ujrzała światło dzienne za sprawą niezwykłego 
projektu „Odczytajmy Paruszowiec” zrealizowanego przez 
Filię nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Paruszowcu-Piaskach. Wykonano ją w tej dzielnicy na 
nieistniejącym już lodowisku. Inicjatorem jego budowy, 

podobnie jak skoczni, był uwieczniony na nim (pierwszy 
z lewej) niestrudzony propagator wszelkich sportów  
i rekreacji legendarny wręcz Ryszard Pawletko, znany 
też jako „Łechcik”. Co ważne jednym z efektów projektu 
bibliotekarek jest cała kolekcja unikatowych, historycznych 
już dziś zdjęć z przeszłości Paruszowca.    
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Dopisała pogoda i biegacze, a organizatorzy stanęli na wy-
sokości zadania. Udanego startu życzył biegaczom prezydent 
Piotr Kuczera, a w roli spikera–górnika już po raz trzeci wy-
stąpił Zenon Nowakowski, biegacz-weteran doskonale znający 
środowisko biegaczy amatorów. Po raz pierwszy baza biegu 
mieściła się w Zespole Szkół nr 3. Do mety ulicznego biegu 
rozgrywanego na dystansie 10 km dotarło 798. Jako pierwszy 
jej linię minął 25-letni rybniczanin Dawid Malina (czas: 30 min, 
55 s) z Inżynierii Biegania, który zwyciężył w Barbórkowym 
Biegu również przed rokiem. Drugi był Ukrainiec Oleksandr 
Matwiejczuk z Odessy (30:56), a trzeci mysłowiczanin w barwach 
AZS-u AWF-u Katowice Łukasz Oślizło (31:20). 

— Od początku sierpnia do końca października ze względu na 
kontuzję ścięgien w ogóle nie trenowałem i był to właściwie mój 
pierwszy start po tej przerwie. Znałem trasę i założyłem sobie, że 
muszę się jak najdłużej trzymać czołówki. W czasie biegu czułem 
się jednak znakomicie i od piątego kilometra narzuciłem szybsze 
tempo. Na siódmym kilometrze został z tyłu Krzysztof Oślizło,  
z którym ścigałem się już kilka razy, no i zostałem sam z Ukra-
ińcem. Wiedziałem, że ma lepszą ode mnie życiówkę, i że jest 
generalnie lepszym biegaczem. Zaatakował 400 m przed metą, 
ale na mecie to ja byłem pierwszy. Z czego bardzo się cieszę, bo 
wygrać u siebie to zawsze dodatkowa satysfakcja — powiedział 
nam Dawid Malina, zwycięzca Biegu Barbórkowego. Kolejnym 
ważnym dla niego startem będzie udział w mistrzostwach Polski 
w biegu na 10 km, które 29 kwietnia zostaną rozegrane na 
rybnickim stadionie lekkoatletycznym. 

W pierwszej dziesiątce biegu było jeszcze dwóch rybniczan: 
piąty na mecie 25-letni Marcin Ciepłak (32:42) i siódmy, również 
25-letni, Radosław Kasprzak (33:12), obaj startują w barwach 
Chemiki Rybnik. W sumie Barbórkę w biegu zaliczyło 194 
rybniczan i 60 rybniczanek. 

Rywalizację kobiet wygrała 27-letnia reprezentantka Wieli-
czanki Wieliczka Karolina Giza z Radomska (36:16). Najszybszą 
rybniczanką była Daria Kudio (32 l.), która 10-kilometrową 

trasę pokonała w 42 min. i 50 s. Kolejne dwa miejsca w klasy-
fikacji rybniczanek zajęły Michalina Janowska (29 l.) i Monika 
Pieczka (29 l.). Skoro „barbórkowy” to nie mogło zabraknąć 
osobnej klasyfikacji dla obchodzących w tym dniu swoje święto 
górników; w gronie 121 kopalnianych biegaczy najszybszy okazał 
się 22-letni Mateusz Mrówka z Radlina (Inżynieria Biegania), 
który z czasem 33 min. 46 s w klasyfikacji generalnej zajął 9. 
miejsce. Najszybszym górnikiem z Rybnika był 4. w klasyfikacji 
zawodowej i 35. w generalce 31-letni Łukasz Kulesza (37: 33).  

Jako 301. biegacz zameldował się na mecie wiceprezydent 
Rybnika Piotr Masłowski (47:11). Pobiegł w tym biegu po raz 
trzeci, a uzyskany czas jest jego rekordem życiowym.

— Opłatę startową wpłaciło 860 biegaczy, ale tak już zwykle 
bywa, że na starcie brakuje te 10 proc. zgłoszonych zawodni-
ków. Pogoda była wręcz idealna – kilka stopni powyżej zera, 
sucho i bezwietrznie; takie warunki biegacze lubią najbardziej. 
Zwycięzca otrzymał nagrodę finansową w wysokości 600 zł, 
to pewnie zbyt mała kwota, by ściągnąć tu utrzymujących się 
z biegania zawodowców, ale Bieg Barbórkowy z założenia 
ma charakter typowo rekreacyjny, a skoro liczba uczestników 
rośnie z roku na rok, to zależy nam raczej na zwiększeniu liczby 
nagród niż ich wysokości. Inicjatorem biegu i jego praktycznym 
organizatorem jest Maciej Ciepłak. Duża szkoła jaką jest 
Zespół Szkół nr 3 jest znacznie lepszą bazą biegu niż nasze 
małe Bushido, a trasa, poza tym, że trochę przesunęliśmy start  
i metę, właściwie się nie zmieniła — mówi Arkadiusz Skowron 
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.                                                                            

Barbórkowy wyścig

Skoczn ia  w  ca łe j  okaza ło ś c i

W niedzielę 4 grudnia, w Barbórkę, z udziałem 
rekordowej liczby biegaczy odbył się XII Bieg Bar-
bórkowy, zorganizowany przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, działający w jego ramach ośrodek 
Bushido, Zespół Szkół nr 3 i grupę sprzymierzeńców, 
do której należy inicjator barbórkowego biegania 
Maciej Ciepłak.

Pamiątkowa rodzinna fotografia na tle skoczni Paruszowiec

Łyżwiarze z Paruszowca, pierwszy z lewej Ryszard Pawletko, budowniczy skoczni

Zwycięzcy XII Biegu Barbórkowego Karolina Giza i Dawid Malina

Raz jeszcze wracamy do historii skoczni narciarskiej zbudowanej w latach 50. 
minionego wieku w dzielnicy Paruszowiec. Bez wątpienia był to najbardziej niezwykły 
obiekt sportowy w dziejach naszego miasta.
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kaW ostatnim spotkaniu w 2016 roku zielono-czarni 
na własnym boisku w gęstej mgle, przy bardzo kiepskiej 
widoczności pokonali 2:1 Rozwój Katowice, który przed 
tym spotkaniem miał o 2 pkt więcej od nich. Co ciekawe, 

wszystkie bramki w tym meczu zdobył obrońca ROW-u 
Dawid Bober (26 l.), który dwa razy pokonywał bramkarza 
rywali, a raz niefortunnie trafił do własnej bramki. Było 
to dopiero drugie zwycięstwo rybniczan na własnym bo-
isku w ligowym sezonie i w tej sytuacji trudno się dziwić,  
że w całej II lidze mają oni najgorszy bilans punktów zdo-
bytych i straconych na własnej murawie, na której  jeszcze 

dwukrotnie zremisowali i cztery razy 
przegrali. Tylko nieco lepiej wyglądała 
gra ROW-u na wyjazdach, bo z „delega-
cji” drużyna przywiozła trzy zwycięstwa 
i jeden remis, ale też siedem razy wracając bez punktu. 
Obok ekipy Polonii Bytom ROW jest też drużyną, która 
zdobyła najmniej, bo 16 bramek.  

Już po zakończeniu rozgrywek podopieczni trenera 
Piotra Piekarczyka rozegrali dwa sparingi (przegrali  
z I-ligowym GKS-em Tychy 1:4 i testując młodych piłkarzy 
pokonali Unię Turza Śląska 3:0).

Po świąteczno-noworocznym wypoczynku piłkarze po-
wrócą do treningów 9 stycznia, by 18, 22, 25 i 28 stycznia 
rozegrać pierwsze w nowym roku sparingi (Odra Opole, 
GKS Katowice, Pniówek Pawłowice). W pierwszym z 15 
wiosennych meczów rybniczanie w pierwszy weekend 
marca zmierzą się z Błękitnymi w Stargardzie. 

(MF) 

Krótko i szybko
w W 9. edycji Mityngu Sportowego z Olimpijczykiem, który pod 

auspicjami Fundacji EDF Polska rozpoczął się w październiku, 
wzięło udział 6 szkół. Ich uczniowie rywalizowali w takich 
dyscyplinach jak tenis ziemny, biegi sztafetowe, tenis sto-
łowy oraz pływanie. 1 grudnia w ramach mityngu odbył 
się turniej wiedzy o polskich olimpijczykach, w którym po 
zaciętej walce zwyciężył „Mechanik” przed Zespołem Szkół 
Technicznych i I LO. Kolejne miejsca zajęły: 4. „Budowlanka”; 
5. „Ekonomik”; 6. IV LO.

w Na rozegranym we Wrocławiu III Pucharze Polski juniorów 
młodszych w szpadzie bardzo dobry występ zanotowali 
zawodnicy RMKS-u Rybnik. Alicja Klasik (12 lat) i o rok star-
sza Kinga Zgryźniak po udanych pojedynkach grupowych,  
a potem pucharowych awansowały do najlepszej „8” 
turnieju.  W walkach ćwierćfinałowych trafiły na najlepsze 
zawodniczki z listy krajowej Polskiego Związku Szermierczego 
i po przegranych pojedynkach zostały sklasyfikowane na 5 
i 6 miejscu. W szpadzie chłopców najlepszym zawodnikiem 
rybnickiego klubu był Maciej Białas, który zajął 6 miejsce. 

w Sekcja biegów długodystansowych Energetyk Rybnik była 
organizatorem 16. Biegu wokół Zalewu Rybnickiego na 
dystansie 11 km. Wśród panów trasę najszybciej pokonał 
Przemysław Gibiec z Cieszyna (41:32,87), a wśród pań zwy-
ciężyła Michalina Janowska z Rybnika (50:59,26). Rozegrano 
również wyścig nordic wWalking na dystansie 5 km. W im-
prezie udział wzięło prawie 200 zawodników i zawodniczek. 

w W ekstralidze kobiecego futsalu po czterech rozegranych 
kolejkach zawodniczki TS ROW w tabeli grupy II plasują się 
na 2. miejscu, tracąc do AZS-u Kraków 3 punkty. W ostatnim 
spotkaniu ROW pokonał w Katowicach miejscowy AZS 6:1. 
W środę 28 grudnia piłkarki ROW-u rozegrają zaległy mecz 
z Golem Częstochowa (g. 16, hala „Ekonomika”). 

w Na rozegranych w Szczecinie VIII zimowych mistrzostwach 
Polski w ratownictwie wodnym drużyna Śląska, w skład któ-
rej wchodzili reprezentanci rybnickiej drużyny ratowniczej, 
zdobyła 5 tytuł mistrzów Polski. W klasyfikacji indywidualnej 
Dorota Wencławek zdobyła złoto w kategorii juniorów 
młodszych, a Władek Bannikow brąz w młodzikach. Poza 
nimi Śląsk reprezentowali: Anna Stefaniak, Julia Kaczmar-
czyk, Dominika Kuczera, Alicja Michalak, Jakub Pawlas  
i Tymoteusz Świecak.  

w W hali rybnickiego „Ekonomika” odbył się XI mikołajkowy 
turniej halowej piłki nożnej młodzieży i kadry OHP oraz 
służb mundurowych. W finale turnieju młodzieży szkolnej 
z udziałem 9 zespołów „Budowlanka” z Rybnika wygrała  
z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym z Rud 2:1.  
W meczu finałowym turnieju pracowników służba więzienna 
zakładu karnego z Raciborza w rzutach karnych (5:4) poko-
nała kolegów z aresztu śledczego w Gliwicach. 

w Siatkarze Volleya Rybnika spędzą tegoroczną przerwę 
świąteczno-noworoczną na pozycji wicelidera. I rundę 
rybniczanie zakończyli 9. wygraną z rzędu. W Raciborzu 
wygrali z miejscowym Rafako 3:0. Zwycięską passę rybniczan 
przerwał lider z Andrychowa, który we własnej hali pokonał 
ich 3:1. Po tej porażce Volley powrócił jednak na zwycięską 
ścieżkę, wygrywając we własnej hali 3:0 z MCKiS Jaworzno 
(3. w tabeli). W ostatnim tegorocznym spotkaniu 17 grudnia 
Volley pokonał w Głuchołazach miejscową Juvenię 3:0. No-
woroczne rozgrywki rybniccy siatkarze rozpoczną 7 stycznia 
wyjazdem do Żor, a 14 stycznia we własnej hali podejmą 4. 
obecnie zespół II ligi TKS Tychy. 21 stycznia we własnej hali 
zagrają jeszcze z UKS-em Strzelce Opolskie. 

w W hali sportowej w Boguszowicach z udziałem 6 drużyn 
odbył się II turniej MOSiR-Cup – Ligi Amatorskiej Halówki. 
W turnieju zwyciężył zespół TRG Rybnik Kuźnia Mocy (4 zwy-
cięstwa i 1 porażka), a najwięcej bramek w turnieju zdobył 
Tomasz Hobój – 7 i Robert Bąk – 4 z Bruk-Bud Chwałowice 
(2 miejsce w turnieju). Kolejny turniej odbędzie się 7 stycznia. 

w Młode koszykarki RMKS-u Rybnika sprawiły sporą niespo-
dziankę awansując z 3 miejsca w grupie do finału A drugo-
ligowych zmagań. W dwóch ostatnich spotkaniach I rundy 
rybniczanki wygrały z La-Basket Piekary Śl. 75:66 i z Politech-
niką z Częstochowy 66:61. W rundzie finałowej dwukrotnie 
zmierzą się z Żakiem Nowy Sącz oraz rezerwami Korony 
Kraków i Wisły Can-Pack Kraków. Pierwsza kolejka rundy 
finałowej odbędzie się 14 stycznia, a ostania 11 marca. Do 
najskuteczniejszych koszykarek RMKS-u należą: Alicja Kopiec 
(120 pkt.), Pola Kaźmierczak (104) i Julia Strymecka (100).

w O sporym szczęściu mogą mówić drugoligowi koszykarze 
MKKS-u Rybnik, którzy ostatnie dwa spotkania I rundy 
wygrali tylko 1 pkt. We własnej hali pokonali Pogoń Rudę 
Śl. 80:79 a w Jaworznie wygrali z Termo-Rex 70:69. Wraz  
z początkiem rundy rewanżowej szczęście opuściło rybnic-
kich koszykarzy (tylko na chwilę) i tym razem przegrali 1 pkt  

w Opolu z miejscowym AZS-em 57:58. 17 grudnia  
w ostatnim tegorocznym meczu podopieczni trenera Łukasza 
Szymika we własnej hali pokonali MKS II Dąbrowę Górniczą 
98:73. Po 14 rozegranych spotkaniach MKKS z dorobkiem 
22 pkt zajmuje 6. miejsce w tabeli. W nowym roku po 3 
wyjazdach, 21 stycznia MKKS zagra w Rybniku z Zagłębiem 
Sosnowice. Najlepiej punktującymi w rybnickim zespole są: 
Łukasz Ochodek – 207 pkt, Adam Białdyga – 175 (w tym 34 
rzuty za 3 pkt) i Krzysztof Zieliński – 138.

w W amatorskiej lidze piłki siatkowej Atlas Tours zespoły za-
kończyły I rundę rozgrywek i rozpoczęły rundę rewanżową. 
Po I rundzie w I lidze w tabeli prowadzi z dorobkiem 30 
punktów Leśna Perła Damons Rybnik, ale o 1 punkt mniej 
i jeden mecz zaległy ma Dwójka Świerklany Projtrans. Na 3 
miejscu z dorobkiem 25 pkt. plasuje się Jedynka Jankowice II. 

w W rybnickiej amatorskiej lidze koszykówki zespoły rozegrały 
już dwie kolejki rundy rewanżowej. W tabeli z kompletem 
zwycięstw prowadzą Hawajskie Koszule Żory, a kolejne dwa 
zespoły mają na swoim koncie po 2 porażki. Są to: Na Ron-
dzie Team Żory i Mojito Rybnik. Do końca stycznia otwarte 
jest okienko transferowe i już odnotowano kilka ciekawych 
roszad i powrotów w zespołach. 

w W sobotę 8 stycznia o g. 16 w hali MOSiR-u w Boguszowicach 
odbędzie się organizowany po raz siódmy w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy przez rybnicki Kabaret Mło-
dych Panów charytatywny Legendarny Kosmiczny Mecz, czyli 
mecz siatkówki, w którym siatkarze Volleya Rybnik zmierzą 
się z szeroką reprezentacją gwiazd kabaretu, estrady i sportu. 
Wejście na halę od g. 15. 

w Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, zarząd żużlowego ROW-u 
Rybnik nie przedłuży kończącej się z końcem roku umowy  
z trenerem Piotrem Żyto, który prowadził rybnicką drużynę w 
tym sezonie. W przyszłym zespół „rekinów” ma poprowadzić 
były żużlowiec ROW-u i RKM-u Rybnik Mirosław Korbel, który 
prowadził ostatnio w klubie żużlową szkółkę. Tymczasem 
ogłoszono już kalendarz żużlowej ekstraligi na rok 2017. 
Pierwsze dwa mecze, w tym wyjazdowy pojedynek ROW-u 
Rybnik z beniaminkiem w Częstochowie, zaplanowano na 
Wielkanoc 16 kwietnia. Pierwszy mecz w Rybniku 22 kwietnia 
ze Spartą Wrocław. Trudna będzie dla rybnickich „rekinów” 
końcówka zasadniczej części sezonu: 6 sierpnia: Falubaz 
Z.G. – ROW; 13 sierpnia: ROW – KS Toruń i 20 sierpnia: Unia 
Leszno – ROW.

W ostatnim ligowym meczu 2016 roku piłkarze ROW-u pokonali we mgle Rozwój Katowice 2:1

Zimowisko wśród zagrożonych
W strefie spadkowej spędzą zimową przerwę w rozgrywkach II ligi piłkarze ROW 

1964 Rybnik, bowiem po 19 spotkaniach rozegranych w rundzie jesiennej z 18 punktami 
na koncie zajmują odległe 15 miejsce, tracąc jeden pkt do pierwszego w ich zasięgu 
zespołu z miejsca gwarantującego utrzymanie.
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2 pozycje książkowe

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

empik

19-litrowa butla wody 
z pompką 

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

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

empik
poleca

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

zaprasza

Szczegóły na www.multikino.pl

Rozwiązanie zagadki 11/2016: Zdjęcie opublikowane w listopadowym 
numerze Gazety Rybnickiej przedstawiało fragment kaplicy nagrobnej ks. Bolika w parku 
przy ul. Gliwickiej. Nagrody otrzymują: Michalina Piechaczek i Wojciech Wolicki (po 
jednej książce z Empiku) oraz Maria Fabin (woda). 

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od wtorku 3 stycznia (w ciągu miesiąca)

ul. Powstańców 6, Rybnik

Duża świąteczna keksówka
przedwojennej firmy KAISER 

Galeria
„pod Manekinem”

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

„Slow life wg o. Leona”
„Życie niebywałe” - Ryszard Horowitz

gra Słowostworki

Wydawnictwo

Wydawnictwo 
ŚLĄSKIE ABC 
Marek Szołtysek

Książki „Śląskie Boże Narodzenie”
„Ubrania Matki Boskiej”

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

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

2 zestawy kosmetyków

2-osobowy karnet na rok 2017

ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

2 podwójne zaproszenia
na jedną z imprez artystycznych 

odbywających się w TZR

plac Teatralny 1
tel. 32 42 22 132

www.teatrziemirybnickiej.pl

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

Książka „Na zdrowie! Sekrety 
klasztornej kuchni 
i udanego życia”

9 stycznia, godz. 19.00
Kino na obcasach 
PO PROSTU PRZYJAźń 
Alina (Sonia Bohosie-
wicz) i Marian (Marcin 
Perchuć) wygrywają 
do spółki wielkie pie-
niądze i muszą się nimi 
jakoś podzielić. Co wy-
biorą? Lojalność czy 
pieniądze? Przyjaźń 
czy miłość? Prawdę 
czy kłamstwo? Własne 
czy cudze szczęście? Każdy wybór dla 
bohaterów komedii oznacza tarapaty.

13 stycznia, godz. 22.00
Nocny maraton filmowy ENEMEF:
NOC KINA POLSKIEGO
• POWIDOKI – premierowo
• Ostatnia rodzina
• Jestem mordercą
• Wołyń

Przewodnik
„Dzieci odkrywają Śląskie”

Barbara Salamon-Szympruch

Książka 
„Asy żużlowych torów – Joachim Maj”

Stefan Smołka

Marie Tourell Søderberg, „Hygge. 
Duńska sztuka szczęścia”, przeł. Olga 
Siara, Wydawnictwo Insignis, Kraków 
2016.

Czym jest „hygge”? Szczęściem, bło-
gostanem, zadowoleniem, odpoczynkiem, 
relaksem, bliskością, ciepłem, radością ze 
spotkania w gronie rodziny i przyjaciół… 
To określenie filozofii życia, która czyni 
Duńczyków najszczęśliwszym narodem na świecie. „Hygge” można znaleźć  
w zwykłych sytuacjach, lecz zarazem jest ono niepowtarzalne, bo każdy ma swój 
własny przepis na szczęście. W dzisiejszym zabieganym świecie dostrzeganie  
i docenianie „hygge” jest bardzo przydatne. W książce znajdziemy wiele opowieści 
o tym, jak prosto cieszyć się życiem oraz inspiracji, jak samemu czerpać radość 
z drobnych przyjemności.

•   •   •
CD Stanisława Celińska, „Świątecz-

nie…”, Wydawnictwo e-Muzyka 2016.
Po sukcesach „Atramentowej” Stani-

sława Celińska przygotowała niezwykle 
ciepłe oraz ciekawie zaaranżowane kolędy 
i pastorałki. Niepowtarzalny, świąteczny 

klimat utworów z pewnością wzbogaci rodzinne spotkania i wspólne kolędowanie. 
Poza wspaniałym wokalem i ciekawą warstwą muzyczną atutem najnowszego 
albumu Stanisławy Celińskiej jest atmosfera bliskości i serdeczności, która ujmuje 
słuchacza już od pierwszych dźwięków. 

Kalendarz PZPN 
na rok 2017
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Pani Kazimiera Drewniok ze swoimi wyjąt-
kowego uroku konkursami towarzyszy nam  
w świątecznych wydaniach „Gazety Rybnickiej” 
od wielu już lat. Mamy skromną nadzieję, że 
ich walor edukacyjny nie idzie w las i, że w ten 
sposób choć w niewielkim stopniu przyczynia-
my się do krzewienia naszej rybnickiej kultury 
lokalnej.

Pora więc na kolejną łamigłówkę. Konkurs 
jak zazwyczaj składa się z dwóch części. Naj-

pierw trzeba odgadnąć hasła pomocnicze, 
z rybnickiej choinki. Następnie litery z pól 
oznaczonych kolejnymi liczbami trzeba wpi-
sać w oznaczone tymi samymi liczbami pola 
diagramu na dole strony, skrywającego hasło.

Na kartkach z rozwiązaniem konkursu musi 
się znaleźć jedynie hasło główne z diagramu. 
Na rozwiązania czekamy do piątku 20 stycznia.

Należy je dostarczyć do naszej redakcji (Ry-
nek 12a, 44-200, Rybnik) na kartkach poczto-

wych, osobiście bądź za pośrednictwem poczty. 
Odpowiedzi można też wysłać drogą mailową 
(nasz adres: gazeta@um.rybnik.pl). Prosimy o 
podanie również swojego imienia i nazwiska, 
adresu oraz numeru telefonu kontaktowego, a 
także o wskazanie kilku preferowanych przez 
Państwa nagród. 

Autorom poprawnych odpowiedzi, do któ-
rych w losowaniu uśmiechnie się szczęście, 
przekażemy prezentowane na sąsiedniej stro-
nie nagrody. Ich fundatorom redakcja składa 
serdeczne podziękowania.

Świąteczny konkurs pani Kazi
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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”

24/25.12 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

25/26.12 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście  

26/27.12 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

27/28.12 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna 

28/29.12 brak dyżuru

29/30.12 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

30/31.12 Apteka „Cef@rm 36,6 ”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ

31.12/1.01 Apteka „Ziko”, ul. Chrobrego 1, tel. 32 755 56 08 Śródmieście/Focus

1/2.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

2/3.01 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

3/4.01 Apteka, ul. Barbary 22, tel. 32 42 26 281 Niedobczyce

4/5.01 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel.  32 42 24 049 Śródmieście 

5/6.01 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 211, tel. 32 42 32 066 Nowiny

6/7.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

7/8.01 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice

8/9.01 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce 

9/10.01 brak dyżuru

10/11.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

11/12.01 brak dyżuru

12/13.01 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka

13/14.01 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

14/15.01 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

15/16.01 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Real

16/17.01 brak dyżuru

17/18.01 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

18/19.01 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

19/20.01 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

20/21.01 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście  

21/22.01 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

22/23.01 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna 

23/24.01 brak dyżuru

24/25.01 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

25/26.01 brak dyżuru

26/27.01 Apteka „Ziko”, ul. Chrobrego 1, tel. 32 755 56 08 Śródmieście/Focus

27/28.01 Apteka, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364 Boguszowice Osiedle 

28/29.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040 Maroko-Nowiny/os. Dworek

29/30.01 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście 

30/31.01 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016 Boguszowice Osiedle 

31.01/1.02 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 739 16 37 Rybnicka Kuźnia

Pełnych radości i miłości 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017
w imieniu

SAMORZĄDOWEGO RUCHU DEMOKRATYCZNEGO 
życzą

 Tadeusz Gruszka Anna Gruszka 
 prezes SRD i Henryk Cebula
  radni SRD 
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Zakład Rehabilitacji Leczniczej Fundacji EDF Polska zachęca do 
skorzystania z nowości, jaką jest turnus rehabilitacyjny.

Przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach od 9.00 do 11.00 na każdego kto chce skorzystać z turnusu 
czeka konsultacja ortopedyczna, cztery zabiegi (masaż suchy, 
kąpiel lecznicza, dwa zabiegi fizykalne).Dodatkowo oferujemy 
dwa wejścia na grotę solną oraz poczęstunek. Dla osób nie-
zmotoryzowanych istnieje możliwość transportu.

ZAPISY przyjmujemy do 10-tego dnia każdego miesiąca. Zaku-
pienia takiego turnusu może być doskonałym prezentem dla 
najbliższych. 

Oliwia Szymiczek mieszka z rodziną w Rybni-
ku. Choruje na rzadką chorobę genetyczną. 
Jednym z przejawów tej choroby to 5 cm krót-
sza noga, złamanie lewej goleni i problem z jej 
zrośnięciem. Oliwia ma 10 lat, chodzi o kulach 
i jej życie wyznaczają kolejne operacje, któ-
rych przeszła już dwanaście. Nadzieje na wyle-
czenie daje klinika ortopedyczna w Poznaniu.

Operacja jest odpłatna i jej koszt to 18 tys. zł. 
Preparat na wzmocnienie kości, sprowadzony 
ze Stanów Zjednoczonych to koszt 20 tys. zł. 
Łącznie potrzebne jest 38 tys. zł.

Oliwia jest nową podopieczną Fundacji EDF 
Polska. 

Podczas Mikołajek w Fundacji wolontariusze 
zebrali dla Oliwii ponad 800 zł oraz sprzeda-
liśmy maskotki Fundacji na kwotę 900 zł. Cała 
ta kwota znajduję się już na osobistym sub-
koncie Oliwii.

Przed nami kilka imprez na których będziemy 
zbierać pieniądze dla dziewczynki.

10 grudnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbę-
dzie się wernisaż podopiecznych Marii Mal-
czewskiej i Jadwigi Demczuk-Bronowskiej. 
Wystawa zatytułowana „Wejdź w naszą ar-
tystyczną przestrzeń” jest prezentacją prac 
malarsko – teatralnych, z lat 2014-2016. Kilka-
naście oprawionych już prac o wielkości 70 cm 
x 100 cm zostanie wystawione na aukcji chary-
tatywnej dla Oliwii na portalu allegro. Zaczy-
namy 10 stycznia, o godzinie 18.00.

W lutym odbędzie się 21 Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki Artystycznej OFPA, gdzie część 
pieniędzy ze sprzedaży biletów zostanie prze-
kazane również na operację.

Wierzymy, że to dopiero początek dobrych 
zmian. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, 
żeby młoda Oliwia mogła, jak inne dzie-
ci, biegać, czy jeździć na rowerze, mówi 
Jan Makowski, Prezes Fundacji EDF Polska.

NOWOŚĆ!  
TURNUS REHABILITACYJNY

ZBIERAMY PIENIĄDZE NA OPERACJĘ OLIWII SZYMICZEK, 
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZYCH AKCJI CHARYTATYWNYCH.

FUNDACJA EDF POLSKA

Jak przekazać pomoc finansową?
Odbiorca przelewu: Fundacja EDF Polska, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

Nr konta bankowego: 66 1560 0013 2353 6765 9000 0010
Tytułem przelewu: OLIWIA SZYMICZEK

 W imieniu dziewczynki dziękujemy za przekazanie każdej, nawet najmniejszej kwoty.

CENNIK ORAZ DODATKOWE INFORMACJE 
dostępne pod numerem: 607 147 499.

MIEJSCE: FUNDACJA EDF POLSKA, 
UL. PODMIEJSKA (1 PIĘTRO, BUDYNEK Z BASENEM).
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Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

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

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

Ważne adresy i telefony:

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEń: 

tel. 32 42 60 070, 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
 nakładu
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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

u NAS przyjmujemy
na bieżąco BEZ ZAPISÓW!


