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Radosnego
Alleluja!



— Na białe jajko nakłada się kolejno wzory 
roztopionym woskiem i barwi etapami (po 
nałożeniu kolejnych wzorów) w kilku farbach 
– od najjaśniejszej do najciemniejszej. Na koń-
cu wosk się ściera i powstają piękne kolorowe 
pisanki — mówi Dorota Olszewska z Mu-
zeum Wsi Opolskiej, która na rybnickim 
rynku wspólnie z Heleną Wojtasik i Haliną 
Jakubowską poprowadziła warsztaty pisa-
nia pisanek metodą batikową. Nie były to 
jedyne przedświąteczne atrakcje.  

W czasie jarmarku wielkanocnego na rynku 
stanęły stoiska z rękodziełem i wyrobami spo-

żywczymi, ale zorganizowano też warsztaty i 
pokazy. — Kroszonka jest jednokolorowa i ma 
motywy roślinne – tym się różni od kolorowej 
pisanki, która ma wzory geometryczne — mówi 
Halina Jakubowska. Z kolei twórczynie ludowe 
z Żywca uczyły wykonywania palm wielkanoc-
nych. — Wzdłuż trzpienia układa się bibułkowe 
proste kwiaty i gałązki m.in. jałowca symbolizu-
jącego koronę cierniową, derenia, który miał być 
użyty do budowy krzyża, na którym ukrzyżowano 
Chrystusa, czy bazi. Dla nas, górali mają one 
szczególne znaczenie — mówi Bernadetta Ca-
puta z Żywca. — Kiedy byłam dzieckiem, po 

Niedzieli Palmowej babcia odrywała z palmy 
„kocianki” i dawała nam do zjedzenia, żebyśmy 
nie chorowali. Dziadek natomiast obchodził 
z palmą cztery kąty pokoju, a potem szedł do 
obory pogłaskać nią zwierzęta, by były zdrowe 
— dodaje Zofia Pawełek z Żywca. 

Z kolei 20 marca na rybnickim rynku lubiany 
kucharz Remigiusz Rączka gotował żur wielka-
nocny z biołym wusztem i częstował pieczonym 
święcelnikiem. — Tradycja jest najważniejszo. 
Nie wyobrażom se, że wyjyżdżom w świynta na 
wczasy i pod palmami sącza se drinka. Muszą 
być jajca, chrzan, dobry bioły wuszt, wyndzone 
szinki i kiszony żur — przekonywał kucharz. 

(S) 

Przedświąteczny kiermasz 
odbył się m.in. w urzędzie 
miasta, gdzie swój świą-
teczny asortyment wy-
stawili uczestnicy warsz-
tatów terapii zajęciowej 
prowadzonych przez 
rybnickie koło Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym

Jajo w batiku, żur w garcu

Rynek w świątecznej krasie

— Pisanie pisanek nie jest łatwe, szczególnie kiedy nie ma się wprawy, ale to fajna zabawa dla dzieci i dorosłych —  
mówi Orina, która wspólnie z 3,5-letnią córeczką Hanią uczyła się pisać pisanki pod okiem Doroty 
Olszewskiej z Muzeum Wsi Opolskiej 

Rybniczanki, i o dziwo młodzi rybniczanie, wzięli udział w warsztatach wykonywania świątecznych 
palm, które poprowadziła m.in. Zofia Pawełek z Żywca 

W Niedzielę Palmową 
l u b i a n y  k u c h a r z 
Remig iusz  Rączka 
gotował na rynku żur 
wielkanocny z biołym 
wusztem 

Z owieczek w zagrodzie największą frajdę miały dzieci
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Szanowni Państwo! 
Po szeregu konsultacji, spotkań i ustaleń w szerokim gronie zainteresowanych, 

po wielu gorących dyskusjach i polemikach nowy regulamin dotacji do inwestycji 
ekologicznych na terenie Rybnika stał się faktem. Dokument, który  zacznie obo-
wiązywać 1 kwietnia br., opracowano, by wzmocnić dotychczasowe działania 
na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Najistotniejsze zmiany nowego 
regulaminu w porównaniu do tego obowiązującego dotychczas sprowadzają się 
do wprowadzenia wyższych kwot dotacji i podniesienia wymogów efektywności 
inwestycji – promowane będą te działania, które przyniosą największe efekty 
ekologiczne. Jestem przekonany, że nowy regulamin przekona wielu z Państwa 
do modernizacji systemów grzewczych i innych inwestycji ekologicznych, w re-
zultacie czego walka z niską emisją na terenie miasta będzie coraz skuteczniejsza. 

Podczas gdy dzieci i młodzież na horyzoncie wypatrują już powoli letnich 
wakacji, władze samorządowe jeszcze na długo przed ich nadejściem muszą 
myśleć o organizacji kolejnego roku szkolnego. Ze względu na wprowadzone ustawą zmiany w systemie 
oświaty, tegoroczne przygotowania wymagają podjęcia szczególnych działań. W wyniku zniesienia obowiąz-
ku szkolnego dla dzieci sześcioletnich naukę w „podstawówce” w roku szkolnym 2016/2017 rozpocznie  
o wiele mniej uczniów niż zwykle. W trosce o dobro najmłodszych mieszkańców miasta podjąłem decyzję, 
by w każdej szkole podstawowej powstała przynajmniej jedna mało liczna klasa pierwsza. Dzieciom pozwoli 
to przede wszystkim na rozpoczęcie nauki w środowisku dobrze im znanym, dla rodzin zaś będzie to szansa 
na łatwiejszą organizację życia codziennego. 

Przykładem konkretnego wsparcia ze strony samorządu dla rodzin jest także zainicjowana w pierwszej 
dekadzie marca budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare. Placówka pomieści 
250 dzieci, które będą uczyć się i bawić w 10 oddziałach. Inwestycja kosztować będzie ponad 8 milionów 
złotych, a realizacja zadania powinna zakończyć się do końca sierpnia br. Sto nowych miejsc przedszkolnych 
przybędzie dzięki rozbudowie budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Solskiego w dzielnicy Rybnik-Północ. Dziś 
w trudnej sytuacji są dzieci z dzielnicy Chwałęcice, zdecydowanie brakuje tam dziś miejsc w przedszkolu 
i szkole. Dlatego rozbudowa obiektów w tej dzielnicy jest moją ogromną troską. Zleciłem przygotowanie 
kosztorysu dla tej inwestycji z nadzieją, że w przyszłym roku będzie mogła być zrealizowana. 

Decyzje w sprawie rozwoju bazy przedszkolnej wpisują się w szereg innych inwestycji związanych z poprawą 
mieszkańcom dostępu do podstawowych usług świadczących o jakości życia w mieście. Na ten rok zaplanowa-
no także m.in. remont Klubu Kultury „Harcówka”, w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia. Modernizacja budynku 
jest inwestycją wnioskowaną przez mieszkańców dzielnicy z uwagi na potrzeby stworzenia odpowiednich 
warunków dla szeroko prowadzonej działalności kulturalnej. W dzielnicy Boguszowice Osiedle, na terenie 
boiska trawiastego przy ul. Rajskiej, powstanie zaś nowe wielofunkcyjne boisko o nawierzchni syntetycznej  
z poliuretanu. Realizacja inwestycji jest niezbędna dla poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dzielnicy. 

Szanowni Państwo, z okazji Świąt Wielkanocnych 
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech święta upłyną w spokoju, 

pozwalając na odpoczynek w gronie najbliższych. 
Oby był to czas nadziei oraz odnowy marzeń i planów, 

które uda się zrealizować dzięki 
obecności Zmartwychwstałego w naszych sercach. 

 
 Ze świątecznymi pozdrowieniami
 Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika
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Kolejne wydanie „GR” ukaże się 
w niedzielę 24 kwietnia



Przestrzeń i ekologia
W czasie marcowej sesji radni przyjęli nowy program eko-dopłat do 

inwestycji mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych związanych  
z ogrzewaniem budynków i zmniejszeniem niskiej emisji. Z kolei z myślą o poprawie  
ładu przestrzennego zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia sześciu 
cząstkowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Sesja rady miasta – 10 marcaMiasto w skrócie
w Znany jest już ramowy program Dni 

Rybnika, które w tym roku potrwają 
od 17 do 19 czerwca. Na rynku święto 
miasta zainauguruje jubileuszowy 25. 
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych „Złota Lira”, a na stadionie 
MOSiRu przy ul. Gliwickiej zagrają 
zespoły: Kombi i Goose Bumps, Kata-
rzyna Cerekwicka oraz Michał Szpak, 
ponad miesiąc po swoim występie  
w Konkursie Piosenki Eurowizji. Rów-
nież na stadionie zaplanowano „Ka-
baryjton”, a na pobliskim stadionie 
lekkoatletycznym wioskę dziecięcą 
z atrakcjami dla najmłodszych. Będą 
też imprezy teatralno-historyczne 
poświęcone 1050. rocznicy chrztu 
Polski. 

w W ubiegłym roku Stowarzyszenie Oli-
gos w Rybniku nawiązało współpracę 
z katowickim oddziałem studenckiej 
organizacji AIESEC Polska przy UE. 
Dzięki temu w prowadzonym przez 
stowarzyszenie Środowiskowym 
Domu Samopomocy przez trzy 
tygodnie lutego pracowali studen-
ci Cihan z Turcji i Janos z Węgier. 
Wolontariusze, szczególnie Cihan, 
szybko nawiązali kontakt z niepełno-
sprawnymi podopiecznymi placówki, 
zaangażowali się w odbywające 
się tam zajęcia, pomogli nawet w 
remoncie placówki i przybliżyli ryb-
niczanom zwyczaje panujące w ich 
krajach. Goście spotkali się też w UM 
Rybnika z wiceprezydentem Piotrem 
Masłowskim. 

w 2 kwietnia przypada 11. rocznica 
śmierci papieża–Polaka Jana Pawła II. 
Zachęcamy, by przynajmniej wybrać 
się pod rybnicki pomnik naszego 
wielkiego Rodaka i zapalić znicz.

w Rybniccy policjanci z wydziału do walki 
z przestępczością przeciwko mieniu, po 
kilkumiesięcznych przygotowaniach 
zlikwidowali w Bełku samochodową 
„dziuplę”, do której trafiały kradzio-
ne na Śląsku auta. Odzyskano m.in. 
wartą 110 tys. zł koparko-ładowarkę 
skradzioną w Zabrzu oraz wiele części 
i akcesoriów samochodowych. Łączną 
wartość skradzionych pojazdów osza-
cowano na 550 tys. zł. Śledczy zatrzy-
mali czterech mężczyzn: mieszkańca 
Zabrza, dwóch knurowian i mężczyznę 
z Dolnego Śląska, podejrzanych o kra-
dzieże z włamaniami do aut, a także 
posiadanie i rozprowadzanie narkoty-
ków; mogą trafić do więzienia nawet 
na dziesięć lat.

Pierwotny porządek obrad rozszerzono na 
wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej 
radnego Łukasza Kłoska (PO), o punkt mówiący 
o rozpatrzeniu skargi na prezydenta miasta 
Rybnika. Zanim do tego doszło prezydent 
Piotr Kuczera przedstawił sprawozdanie ze 
swej bieżącej działalności. Poinformował rad-
nych m.in. o rozpoczęciu budowy przedszkola  
w Boguszowicach Starych i o zakończeniu prac 
polegających na dostosowaniu Zespołu Szkół 
nr 3 na osiedlu Nowiny do wymogów przepi-
sów przeciwpożarowych. Radni dowiedzieli 
się również, że w urzędzie marszałkowskim  
w Katowicach wniosek władz Rybnika o unijną 
dotację do budowy drogi regionalnej Racibórz–
Pszczyna przeszedł pozytywnie ocenę formalną 
i trwa obecnie jego ocena merytoryczna. Jak 
zwykle nie zabrakło informacji z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rybniku – na koniec stycznia 
stopa bezrobocia w Rybniku wynosiła 7,2 proc.,  
a zarejestrowanych bezrobotnych było 3888. 
Prezydent Piotr Kuczera przedstawił też rad-
nym rutynową informację o ocenie działalności 
policji i innych służb mundurowych, straży  
i inspekcji w 2015 roku wraz z oceną zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego miasta, co było 
tematem wspólnego posiedzenia prezydenckiej 
komisji bezpieczeństwa i porządku oraz komisji 
samorządu i bezpieczeństwa rady miasta, które 
odbyło się 2 marca. 

Pierwsza merytoryczna uchwała podjęta 
na marcowej sesji dotyczyła wysokości ekwi-
walentu pieniężnego wypłacanego straża-
kom-ochotnikom z jednostek OSP za udział  
w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Do tej 
pory obowiązywała jedna stawka – 8 zł za go-
dzinę, ale zarząd miejski OSP wystosował do 
prezydenta Piotra Kuczery pismo, w którym za-
proponował zróżnicowanie tych dwóch stawek, 
sugerując, by za udział w akcjach ratunkowych 
płacić druhom 12 zł za godzinę, zaś za udział 
w szkoleniach i kursach 5 zł i takie też stawki 
uchwalili jednogłośnie rybniccy radni. Potrzebną 
do ich wypłaty kwotę 55,7 tys. zł zabezpieczono 
w budżecie miasta.

Wlał, wylał
Dokonana w czasie marcowej sesji ko-

rekta uchwały budżetowej była stosunkowo 
niewielka, bo o tę samą kwotę ponad 7,8 mln 
zł zwiększono planowane dochody i wydatki 
budżetu miasta i w związku z tym nie było 

mowy o zwiększeniu bądź obniżeniu plano-
wanego deficytu budżetowego.

Zmiany są związane przede wszystkim  
z wprowadzeniem do budżetu kilku inwestycji: 
rozbudowy Przedszkola nr 7 w dzielnicy Rybnik 
Północ (3,5 mln zł), przebudowy i modernizacji 
Klubu Kultury „Harcówka” w Ligocie-Ligockiej 
Kuźni (1,9 mln zł),  budowy boiska wielofunkcyj-
nego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Rajskiej 
w Boguszowicach Osiedlu (800 tys. zł) oraz 
instalacji grzewczych pomp ciepła, które w zastą-
pią piec węglowy w Szkole Podstawowej nr 27 w 
Chwałęcicach oraz w Szkole Podstawowej nr 28 
w Kamieniu piec olejowy. W tym ostatnim przy-
padku wartość planowanej wcześniej inwestycji 
zwiększono o 500 tys. zł. Pierwotnie planowany 
był montaż pompy ciepła na Stadionie Miejskim 
przy ul. Gliwickiej, która miała zasilać gotową 
od 2013 roku instalację podgrzewającą piłkarską 
murawę, której wciąż brakuje źródła ciepła. Jak 
wyjaśnił prezydent Piotr Kuczera, na montaż 
pomp ciepła w podstawówkach w Kamieniu i 
Kłokocinie zdecydowano się głównie ze względu 
na możliwość zdobycia unijnego dofinansowania 
do tych inwestycji. O dofinansowanie do stadio-
nowej pompy ciepła miasto będzie się ubiegać 
w konkursie, który ma zostać ogłoszony jesie-
nią. Przewodniczący rady Adam Fudali (BSR) 
pytał, czy by zapewnić 25-pocentowy wkład 
własny miasta przy unijnym, 75-procentowym 
dofinansowaniu ciepłowniczych, ekologicznych 
inwestycji w Kłokocinie i Kamieniu, urząd 
skorzysta z dotacji bądź pożyczki Narodowego 
bądź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska. — Bierzemy taką możliwość pod uwagę 
i skorzystamy z niej jeśli tylko będzie się to opłacać 
— odpowiedział prezydent. Henryk Cebula (Sa-
morządowy Ruch Demokratyczny), odnosząc 
się do wprowadzanej do budżetu miasta kwoty 
blisko 7 mln zł dotacji z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego za okres 2007-2013 
roku, zwrócił uwagę, że budżet miasta zasili  
w sumie ok. 11 mln zł unijnych dotacji do inwe-
stycji drogowych realizowanych za prezydentury 
Adama Fudalego, wspieranego wtedy przez 
pełnomocnika Janusza Kopera, piastującego 
dziś urząd wiceprezydenta miasta. Podziękował 
również za przynoszącą takie finansowe efekty 
solidną pracę pracownikom magistrackiego 
wydziału dróg. Chwilę później dziękował też 
swej „klubowej” koleżance, radnej Annie Grusz-
ce, że dzięki jej spostrzegawczości miasto nie 
wystawiło ostatecznie na sprzedaż terenu przy  
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Miasto w skrócieul. Rajskiej w Boguszowicach Osiedlu, gdzie 
wkrótce rozpocznie się  budowa wielofunkcyjne-
go boiska ze sztuczną nawierzchnią. Inne pyta-
nia radnych dotyczyły m.in. celowości przenosin 
punktu informacji turystycznej z pl. Wolności 
na ul. Sobieskiego i możliwości przekształce-
nia w przyszłości czekającego na rozbudowę 
Przedszkola nr 7 w żłobek, co wiceprezydent 
Wojciech Świerkosz, wobec kłopotów ze zbyt 
dużą ponownie liczbą przedszkolaków (efekt 
sześciolatków zostających w przedszkolach), 
uznał za mało prawdopodobne. Odpowiadając 
z kolei na pytanie radnej Krystyny Wałach 
(BSR) prezydent Kuczera zapewnił, że jeśli 
miasto uzyska dofinansowanie do rozpoczętej 
budowy przedszkola w Boguszowicach Starych 
(w budżecie miasta zabezpieczono pieniądze na 
całą inwestycję), to spróbuje rozwiązać kwestię 
ewentualnej rozbudowy zespołu szkolno-
przedszkolnego w Chwałęcicach. Radny Michał 
Chmieliński (BSR), nawiązując do punktu in-
formacji turystycznej pytał jeszcze o możliwość 
zaangażowania przewodnika, który mógłby np. 
oprowadzać po mieście zagranicznych turystów.

Budżetowe korekty radni przyjęli jednogło-
śnie, podobnie jak chwilę później, będące ich 
skutkiem, zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej miasta.

Do planów przystąp!
— Miejska pracownia urbanistyczna opracuje 

sześć planów miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego. Wszystkie one muszą być zgodne 
z opracowywanym obecnie nowym studium — 
wyjaśnił Janusz Orzeł, naczelnik wydziału 
architektury urzędu miasta, referując sześć 
kolejnych uchwał. Pierwszy plan ma objąć pra-
wie całą dzielnicę Zamysłów i zostanie sporzą-
dzony po to by, jak mówił Janusz Orzeł, powstały 
precyzyjne przepisy, które pozwolą uniknąć 
chaosu przestrzennego i protestów mieszkań-
ców domów jednorodzinnych przeciwko dewe-

loperom, którzy chcą budować w ich sąsiedztwie 
budynki wielorodzinne. O łączeniu terenów 
jednorodzinnych z zabudową wielorodzinną mó-
wił też Łukasz Dwornik (PiS). — Przemieszanie 
jednych z drugimi nie zawsze przynosi dobre efek-
ty. Pochylmy się nad tym tematem, by nie zrobić 
z Zamysłowa wizualnego „kogla-mogla”. Dobrze 
żeby rada miasta była postrzegana jako organ 
działający na rzecz mieszkańców — mówił radny, 
który zwrócił też uwagę na cenny ze względu 
na unikatową faunę i florę ekologiczny teren 
Okrzeszyńca. Wojciech Student, pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. inwestycji i gospodarki 
przestrzennej wyjaśnił, że plan dla Zamysłowa 
powstaje właśnie po to, by wszystkie te kwestie 
uregulować. Prezydent Piotr Kuczera dodał, że 
plany mają uporządkować przestrzeń tak, by 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
ale też uwzględnić perspektywę kilkunastu lat, 
bo to, co jest dobre dziś, niekoniecznie musi być 
takie za lat 15. — Musimy wykazać się pewną 
dalekowzrocznością. Miejska pracownia urba-
nistyczna ma opracować plany profesjonalnie  
i z odpowiednią znajomością tematu — stwier-
dził. Zanim radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, 
Franciszek Kurpanik (PO) podziękował prezy-
dentowi za to, że dotrzymał słowa i dzielnica 
Zamysłów doczeka się wreszcie nowego planu, 
który powinien uregulować wszystkie zagadnie-
nia będące źródłem konfliktów.

Kolejne uchwały nie wywołały już wątpliwości 
radnych i jednogłośnie przyjęli oni propozycje 
przystąpienia do sporządzenia pięciu miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego.

Zadania określone
W kolejnej uchwale rada miasta określiła 

zadania z zakresu zatrudniania, rehabilitacji 
zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, 
na jakie w tym roku mają być wydatkowane  

w 27 lutego w Rybniku otwarty zo-
stał salon fryzjerski dla mężczyzn, 
działający pod szyldem Barber 
Shop Poland. Wzięli w nim udział 
m.in. ceniona męska fryzjerka Edyta 
Weronika Kloss, bardziej znana jako 
Lady Barber oraz tatuażysta Tomasz 
„Tofi” Torfiński, który zaprezento-
wał wystawę swoich najnowszych 
prac plastycznych. Właściciel za-
kładu Piotr Wodecki przekonuje, 
że Barber Shop Rybnik to nie tylko 
salon fryzjerski, ale również męska 
enklawa, w której można się zre-
laksować, napić szkockiej whisky  
i obcować ze sztuką. 

w Prawie dziesięć litrów krwi zebra-
no podczas akcji, jaka odbyła się 
1 marca przed komendą miejską 
policji w Rybniku. W ambulansie 
raciborskiego Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa krew oddało 20 osób, w tym 
kilkunastu rybnickich policjantów, 
ale też mieszkańcy, którzy chętnie 
wspierają akcje Policyjnego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi. Klub 
działa w rybnickiej komendzie od 
kilku lat, w ramach Stowarzysze-
nia HDK im. Ks. Józefa Niedzieli  
w Rybniku. 

w Po interwencji strażników miejskich 
dwóch kierowców, którzy niepra-
widłowo zaparkowali swoje auta, 
trafiło w ręce policji. W obu przy-
padkach okazało się, że nie tylko 
naruszyli oni przepisy, ale przede 
wszystkim w ogóle nie mieli prawa 
prowadzić pojazdów. Jako pierwszy 
29 lutego „wpadł” rybniczanin, 
który wbrew zakazowi zaparkował 
na ul. Hutniczej. Zatrzymany przez 
strażników twierdził, że zapomniał 
prawa jazdy w domu – szybko jed-
nak się okazało, że zostało mu ono 
odebrane za przekroczenie limitu 
punktów karnych, a dodatkowo 
jest poszukiwany przez policję 
m.in. za wymuszenia. Druga sytu-
acja miała miejsce 12 marca na ul. 
Chrobrego, gdzie strażnicy zastali 
samochód stojący na powierzchni 
wyłączonej z ruchu. Podczas in-
terwencji mężczyzna przekonywał 
strażników, że nie wie, kto jechał 
jego autem. Pamięć odświeżyło mu 
nagranie z monitoringu, a funk-
cjonariusze ustalili przy okazji, że 
osoba ta ma sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów.

Radni podjęli uchwałę rozpoczynającą formalnie opraco-
wywanie nowych, cząstkowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Jeden z nich będzie obejmować dzielnicę 
Zamysłów, gdzie wśród tradycyjnej zabudowy jednoro-
dzinnej pojawiły się w ciągu kilku ostatnich lat deweloper-
skie apartamentowce, co było źródłem niemałych napięć
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Miasto w skrócie środki z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowa 
naczelnik wydziału polityki społecznej Joanna 
Hawel wyjaśniła, że w roku bieżącym PFRON 
przewidział dla miasta środki w wysokości 
2.287.681 zł, w tym na Warsztaty Terapii Za-
jęciowej – 1.343.664 zł. To kwota o 20.196 zł 
wyższa od ubiegłorocznej, ale wzrost ten wynika 
ze zwiększenia o 600 zł środków na jednego 
uczestnika WTZ. — Po odjęciu kwoty przypada-
jącej na WTZ, do podziału na pozostałe zadania 
pozostaje 949.017 zł, czyli o 30.204 zł mniej niż w 
roku ubiegłym — referowała naczelniczka. Hen-
ryk Cebula pytał o jeden z paragrafów uchwały, 
który upoważnia prezydenta do określenia wy-
sokości środków na realizację poszczególnych 
zadań. — Czy uchwała wróci jeszcze raz na sesję, 
czy też prezydent jednoosobowo ustali szczegóły? 
— Wysokość środków na poszczególne zadania 
zostanie określona zarządzeniem prezydenta 
miasta — odpowiedziała Joanna Hawel, a radni 
przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Piecza nad pieczą
Marta Kulik z Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, Barbara Jakubiak z rybnickiego 
domu Dziecka, Jarosław Pydyn z Centrum 
Administracyjnego Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych (dawniej Zespół 
Ognisk Wychowawczych) oraz Arkadiusz 
Andrzejewski z Ośrodka Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej opracowali wspólnie „Program 
rozwoju pieczy zastępczej w Rybniku” na 
lata 2016-2018, a radni przyjęli go jedno-
głośnie. Program ma wpływać na dalszy rozwój 
docenianego w kraju, lokalnego systemu pieczy 
zastępczej, m.in. poprzez promocję rodzin 
adopcyjnych, nabór kandydatów do pełnienia 
funkcji zawodowych i niezawodowych rodzin 
zastępczych, czy do prowadzenia rodzinnych 
domów dziecka. W programie mowa jest 
również o organizowaniu szkoleń dla tych kan-
dydatów oraz o odpowiednim wsparciu rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, m.in. 
poprzez pomoc prawną czy wolontariacką.  
— Na koniec roku 2015 mieliśmy w Rybniku 16 
zawodowych rodzin zastępczych i pięć rodzinnych 
domów dziecka. Od 1 marca funkcjonuje już 
17 rodzin zawodowych oraz siedem rodzinnych 
domów dziecka, w których przebywa ok. 50 dzie-
ci. Działania, które podejmujemy są skuteczne 
i dobrze oceniane. W ubiegłym roku podczas 
kongresu rodzicielstwa zastępczego zostaliśmy 
wyróżnieni jako jeden z lepszych organizatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce — mówił 
Arkadiusz Andrzejewski, który przedstawił pro-
gram radnym. W Rybniku funkcjonują też cztery 
placówki opiekuńczo-wychowawcze: Przystań 
(14 miejsc), dwa mieszkania usamodzielnienia 
(łącznie 22 miejsca) oraz Dom Dziecka (30 
miejsc), w ramach którego w odrębnym budyn-
ku przy ul. Karłowicza funkcjonuje placówka 

dla nieletnich matek z dziećmi (12 miejsc).  
W programie czytamy też o planach utworzenia  
w mieście placówki opiekuńczej typu specjali-
styczno-terapeutycznego dla dzieci przebywają-
cych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
pozyskania nowego lokalu dla Ośrodka Ro-
dzinnej Pieczy Zastępczej, powstania trzeciego 
mieszkania chronionego dla usamodzielnianych 
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą 
oraz zwiększenia liczby zawodowych rodzin 
zastępczych do 24 w roku 2018. — Oczywiście 
najważniejsze zadania, jakie sobie stawiamy, to 
podejmowanie wszelkich działań umożliwiających 
dziecku powrót pod opiekę biologicznych rodzi-
ców i reintegrację rodziny, bo miejsce dziecka nie 
jest w pieczy zastępczej, ani instytucjonalnej ani 
rodzinnej. Robimy więc wszystko, by przywrócić 
dziecko rodzinie, odbudować naturalne więzi łą-
czące dziecko z rodzicami i poprawne relacje w ich 
domach. Zresztą polityka państwa również idzie 
w tym kierunku, a dzisiaj dziecko staje się niejako 
kapitałem... — mówił Arkadiusz Andrzejewski. 
Zanim radni przystąpili do głosowania Arkadiusz 
Szweda (PiS) pytał, dlaczego w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych poza Rybnikiem wciąż 
przebywa 40 dzieci. — Czy nasz system ma jednak 
jakieś niedoskonałości? — pytał. Andrzejewski 
wyjaśniał, że to konsekwencja sytuacji sprzed lat. 
— Nie pamiętam, by w ostatnim czasie jakiekol-
wiek rybnickie dziecko wyjechało poza Rybnik. 40 
dzieci, o których mowa, pozostanie w tych domach 
dziecka aż do usamodzielnienia się. Prawo bowiem 
reguluje to tak, że do powrotu dziecka konieczna 
jest zgoda dyrektora placówki, w której ono obecnie 
przebywa, a ta nie jest często udzielana — wyjaśnił 
dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Zasady ustalone, 
plan zaktualizowany
— Opracowany został regulamin udzie-

lania dotacji na działania proekologiczne 
związane z czystym powietrzem w naszym 
mieście. Prace nad tą uchwałą trwały dosyć 
długo. Dwukrotnie prowadzone były konsultacje  
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowy-
mi, w czasie których wpłynęło sporo uwag. Część 
z nich została uwzględniona i wprowadzona do 
uchwały — wyjaśnił wiceprezydent Janusz 
Koper. Nadal dofinansowywany będzie montaż 
instalacji solarnych i pomp ciepła, o kolejną 
dotację można będzie się ubiegać ponownie po 
dziesięciu latach, a kwota dofinansowania do 
przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła do 
6 tys. zł. Janusz Koper mówił też o propozycjach 
zgłaszanych przez mieszkańców, które w regula-
minie nie zostały uwzględnione. Nie będzie więc 
dofinansowania na podniesienie sprawności 
pieca o 10 procent, czy do wymiany pieca na 
paliwo stałe poniżej piątej kategorii. — Miasto 
musiało dostosować regulamin do wytycznych 
władz wojewódzkich — mówił wiceprezydent 
Koper o powodach nieuwzględnienia wszystkich 
propozycji. Uchwała nie wzbudziła dyskusji,  

w Wrażliwością i dobrym sercem wyka-
zał się pan Krzysztof, który jadąc sa-
mochodem, na poboczu ulicy 1 Maja 
zauważył niepełnosprawną kobietę na 
wózku elektrycznym. Okazało się, że 
rybniczanka tkwi w tym miejscu już 
od godziny, bo w jej wózku wyczer-
pały się akumulatory, a w telefonie 
rozładowała bateria. Mężczyzna na 
miejsce wezwał patrol straży miejskiej, 
a sam pojechał do domu po koc i okrył 
zmarzniętą kobietę. Ponieważ wózek 
nie mieścił się w radiowozie zaofe-
rował też, że przewiezie go swoim 
busem, co też zrobił. Postawa godna 
pochwały i naśladowania.

w Strażnicy miejscy odebrali anonimo-
we zawiadomienie, że w okolicy mo-
stu na ul. Jankowickiej w grząskim 
gruncie zapadł się jeep. Zgłaszający 
twierdził, że kierowca urządził sobie 
nocną przejażdżkę, niszcząc zieleń  
i zanieczyszczając drogę, a kiedy nie 
dał rady wyjechać, pozostawił samo-
chód. Przybyli na miejsce funkcjona-
riusze ustalili, że droga nie została 
zanieczyszczona, a auto jeździło po 
prywatnym terenie – zatem jedynie 
właściciel rozjeżdżonej działki może 
dochodzić swoich roszczeń na dro-
dze cywilno-prawnej.

w 23 kwietnia rozpocznie się siódmy 
spływ kajakowy pod hasłem „Wielkie 
sprzątanie rzeki Rudy”. Zapisy chęt-
nych przyjmowane są do 15 kwiet-
nia (regulamin, karta uczestnictwa  
i szczegóły udziału na www.aktywni.
net.pl). Zbiórkę uczestników zapla-
nowano rano (8.00-9.00) na przysta-
ni kajakowo–rowerowej „Aktywni” 
(ul. Ks. Emila Szramka) w Stodołach, 
gdzie o g. 16.00 odbędzie się spo-
tkanie „Przyroda i turystyka lokalna 
jest w naszych rękach” z udziałem 
prezydenta Piotra Kuczery, burmi-
strza Kuźni Raciborskiej Pawła Machy 
i Jacka Bożka z Klubu Gaja. Godzinę 
później rozpocznie się tam część 
koncertowa „Wierszogranie nad 
Rudą” z udziałem zespołu Chwila 
Nieuwagi (17.30), JoPil, czyli Joanny 
Pilarskiej z Poznania (19.30) i grupy 
Nad Porami Roku (21.30), a wieczór 
zakończy gitarowe biesiadowanie 
przy ognisku (23.00). Drugi dzień 
spływu (24 kwietnia) rozpocznie 
msza polowo-kajakowa (9.00), którą 
na przystani w Stodołach odprawi 
ks. Rafał Śpiewak. Po niej kolejny 
etap spływu i sprzątania Rudy. 
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Miasto w skróciea w głosowaniu trzech radnych wstrzymało się 
od głosu. — Na pewno życie sprawi, że regulamin 
będzie ewoluował, a zgoda ze strony rady miasta 
i przychylność mieszkańców spowodują, że  
z problemem smogu będziemy w stanie skutecz-
nie walczyć. Liczę oczywiście na rozwiązania 
systemowe i decyzje na szczeblu ogólnopolskim  
i wojewódzkim, bo tylko wspólnymi siłami jeste-
śmy w stanie zwalczyć ten problem — skomen-
tował wynik głosowania prezydent Kuczera.  
(O regulaminie również na stronie 10).

Janusz Koper przedstawił radnym także 
uchwałę aktualizującą przyjęty w połowie ubie-
głego roku plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta. Umożliwia on ubieganie się o środki 
finansowe w ramach perspektywy unijnej 2014-
2020, m.in. na termomodernizację budynków, 
wymianę źródeł ciepła i instalacji odnawialnych 
źródeł energii. Rybnicki plan ocenił Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i wskazał na konieczność wprowadzenia 
do niego kilku poprawek. — Nie zmieniamy 
jednak zadań wskazanych w tym planie, a jedynie 
precyzujemy terminy ich realizacji albo źródła 
finansowania — wyjaśnił wiceprezydent, a radni 
przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Skarga na drogę
Komisja rewizyjna zarekomendowała 

radzie uznanie za bezzasadną skargi jed-
nej z mieszkanek na prezydenta miasta. 
Skarga dotyczyła braku należytego nadzoru 
nad ul. Sztolniową w dzielnicy Boguszowice 
Stare i związana była z decyzją o likwidacji linii 
autobusowej 47 i zwiększeniu liczby kursów linii 
46 właśnie na ulicy Sztolniowej. Dlatego skar-
żąca wnioskowała m.in. o to, by przekierować 
linię 46 tak, aby powstała pętla wokół osiedla 
Boguszowice Północ. Okazuje się jednak, że 
takie rozwiązanie funkcjonowało już kilka lat 
temu, ale pętla spowalniała ruch i powodowała 
opóźnienia w kursowaniu autobusów. — Nie-
wątpliwie zwiększenie natężenia ruchu pojazdów 
na ul. Sztolniowej wpływa na zmniejszenie kom-
fortu życia mieszkańców, ale zdaniem komisji 
obecne rozwiązania komunikacyjne nie wpływają 
negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
oraz pieszych, które jednak powinno być stale 
monitorowane — referował Łukasz Kłosek, szef 
komisji rewizyjnej. Jej stanowisko radni poparli 
jednogłośnie.

Z całym szacunkiem...
...o sprawy ważne i trudne pytali radni, 

a prezydent odpowiadał w ostatnim, ulu-
bionym przez przewodniczącego Adama 
Fudalego punkcie sesji. Po przypomnieniu 
przez niego o obowiązku przedłożenia przez 
radnych oświadczeń majątkowych za 2015 r. 
(do końca kwietnia), radna Krystyna Stokłosa 
(PO) upomniała się o odpowiedź w sprawie 
rozliczeń finansowych związanych z zamianą 
terenu miedzy miastem a firmą Tauron. Jak 

wyjaśnił pełnomocnik Wojciech Student, ze 
względu na niedostarczenie przez Tauron 
(mimo, że to ta firma wystąpiła o uporządko-
wanie sytuacji) niezbędnej dokumentacji, temat 
nie jest zamknięty. Radna poinformowała też 
o kolejnych skargach mieszkańców ul. Bucha-
lika na działalność osoby zajmującej się rzeźbą  
w kamieniu, który prowadzi prace kamieniarskie 
poza pracownią, a prezydent Piotr Kuczera 
obiecał ponowne zajęcie się tą kwestią. Radna 
przekazała też obawy mieszkańców osiedla 
Nowiny o los drzew w okolicy ulic Wawelskiej i 
Orzepowickiej, przycinanych według nich zbyt 
agresywnie. Mimo, że prac nie wykonuje Zarząd 
Zieleni Miejskiej, bo teren jest spółdzielczy, jak 
zapewnił prezydent, służby miejskie będą spra-
wę monitorować. „Zdanie odrębne” w sprawie 
drzew wyraził radny Łukasz Dwornik, uważając, 
że prace są wykonywane właściwie.

Radny Mariusz Węglorz (BSR) rozpoczął od 
podziękowań za wzorowe dokończenie budowy 
przepustu pod nasypem kolejowym (co uchroni 
posesje przy ul. Zagłoby przed zalewaniem) 
oraz za przesłanie sprawozdania ze spotkania  
w sprawie osób niepełnosprawnych. Poinformo-
wał też, że przymierza się do analizy finansowej 
budowy ośrodka wraz z internatem dla takich 
osób i przedstawi projekt przedsięwzięcia wła-
dzom miasta. W związku z pojawieniem się in-
westora na terenie dawnego targu obok stadionu 
Rymera w Niedobczycach i plany powstania 
kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego, 
radny zaapelował o spotkanie dotyczące zmiany 
organizacji ruchu na przyległym skrzyżowaniu. 
Prezydent Kuczera takie spotkanie uznał za 
zasadne, zapowiedział jednak, że w tym miejscu 
nie jest możliwa budowa ronda, co wcześniej 
brano pod uwagę. Radny Węglorz prosił też o 
rozważenie sugestii mieszkańców południowych 
dzielnic miasta wykorzystania ul. Jagodowej 
jako alternatywy dla ul. Wodzisławskiej (dla 
samochodów do 3,5 t i przy ograniczeniu pręd-
kości). Ku, zapewne rozczarowaniu radnego, 
prezydent Kuczera poinformował, że to mało 
prawdopodobne. — Droga jest wąska, nie-
utwardzona, a mamy informację, że ze względów 
bezpieczeństwa policja zamierza zamknąć dla 
samochodów leśny odcinek ul. Jagodowej — 
mówił wiceprezydent Janusz Koper. — Ponadto, 
w przypadku otrzymania środków finansowych 
na budowę drogi Racibórz–Pszczyna, to miejsce 
będzie wielkim placem budowy — dodał  prezy-
dent Kuczera. Potwierdził natomiast możliwość 
organizacji spotkania radnych, szczególnie  
z komisji transportu, ze swoim doradcą dr. 
Bartoszem Mazurem, by ten przedstawił swoje 
plany dotyczące strategii rozwoju zintegrowa-
nego transportu i komunikacji.  

Radna Maria Polanecka-Nabagło (BSR) 
złożyła interpelację związaną z pogarszającą 
się sytuacją targowiska przy ul. Broniewskie-
go, m.in. z powodu zamknięcia wejścia przez 
prywatną posesję od ul. Kardynała Kominka  

w 9 kwietnia o g. 10 w Zespole Szkół 
Technicznych rozpocznie się 8 
Międzynarodowy Turniej Robotów 
„Robotic Tournament”. Skonstru-
owane przez zawodników roboty 
będą rywalizować w dziesięciu 
konkurencjach. Impreza potrwa do 
g. 17.00 (wstęp wolny, szczegóły: 
www.robotictournament.pl).

w 1 marca, w dniu pamięci o tzw. 
żołnierzach wyklętych, nazywanych 
też niezłomnymi, na rynku, przed 
ratuszem odbył się uroczysty apel. 
Zorganizował go rybnicki oddział 
Związku Piłsudczyków oraz rybnicki 
klub „Gazety Polskiej”. Żołnierzami 
wyklętymi nazywa się tych wszyst-
kich, który po kapitulacji hitlerow-
ców nie złożyli broni, ale walczyli 
z władzami komunistycznymi, 
wojskami sowieckimi i NKWD o fak-
tyczną niepodległość i niezawisłość 
Rzeczpospolitej. 

w Na początku marca dzielnicowi  
z komisariatu policji w Boguszowi-
cach Osiedlu zatrzymali 22-latka, 
podejrzanego o posiadanie narko-
tyków. Młody rybniczanin przyniósł 
do mieszkania swego kolegi w rekla-
mówce zielony susz, ale podejrzaną 
reklamówkę znalazła jego matka i bez  
ceregieli zaniosła ją policjantom. Jak 
informuje komunikat, stróże prawa 
zabezpieczyli dzięki temu blisko 110 
porcji dilerskich marihuany. 22-latko-
wi grożą trzy lata więzienia.

w 3 marca ok. 18.20 na ul. Raciborskiej 
w Rybniku 38-letni mieszkaniec 
Wodzisławia Śl. prowadzący audi 
śmiertelnie potrącił 51-latka prze-
chodzącego przez oznakowane 
przejście dla pieszych. W wyniku 
odniesionych obrażeń pieszy zmarł. 
Rybniccy policjanci ustalają dokład-
ne okoliczności wypadku; wiadomo 
już, że kierowca był trzeźwy.

w Na politycznej scenie miasta po-
jawiła się nowa formacja – Samo-
rządowy Ruch Demokratyczny. 
Współtworzą ją m.in. byli radni 
PiS-u Anna Gruszka, Henryk Cebula 
i Ginter Zaik. Prezesem SRD jest 
natomiast Tadeusz Gruszka, który 
w przeszłości startując z listy PiS-u 
został senatorem RP. Założyciele 
SRD zapowiadają, że podejmując 
różne samorządowe inicjatywy będą 
alternatywą dla spolaryzowanego 
układu politycznego w mieście. 
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Miasto w skrócie i konkurencji dużych obiektów handlowych. 
Radna przedstawiła propozycję wydzierżawie-
nia pasa prywatnego terenu, by wejście przywró-
cić. Prezydent obiecał interpelację rozpatrzeć, 
a do tematu wróciła radna Krystyna Wałach, 
przypominając o możliwości miasta zmniejsze-
nia czy rezygnacji z pobierania opłaty targowej 
szczególnie od drobnych przedsiębiorców, co 
być może sytuację targowiska na Nowinach 
zmieniłoby na lepsze.       

Radny Jerzy Lazar (PiS) nadal nie doczekał 
się postawienia wiat przystankowych przy ul. 
Góreckiego, wrócił też do niezrealizowanych 
dotąd planów budowy placu manewrowego dla 
autobusów w Orzepowicach oraz przystanku 
autobusowego, który rozwiązałby problem 
dojazdu dzieci do ZS-P nr 7. Według słów 
prezydenta Kuczery, wiaty przy ul. Góreckiego 
staną niebawem, realizacji doczekają się też 
pozostałe wymienione inwestycje; jak tylko 
ruszy produkcja asfaltu również orzepowickie 
drogi zostaną objęte wiosennymi remontami, 
a planowana racjonalizacja linii autobusowych 
zapewni lepsze skomunikowanie dzielnicy No-
winy z resztą miasta.    

Radny Andrzej Wojaczek (BSR) zaapelował 
o kontynuację przebudowy ul. 1 Maja oraz 
remont ulic Kożdoniów i Śląskiej w Chwało-
wicach, które są w fatalnym stanie, podobnie 
jak dojazd do przychodni dziecięcej przy  
ul. Patriotów 11 w Boguszowicach (pełnomocnik 
Student zapowiedział sprzedaż tej nierucho-
mości); radny zwrócił też uwagę na ostry kąt 
wyjazdu z ul. Kowalczyka na ul. Świerklańską, 
co utrudnia włączenie się do ruchu. 

W związku z planami budowy centrum 
przesiadkowego w Niewiadomiu, radny Ta-
deusz Białous (BSR) zaproponował budowę 
drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Nacyny przez 
Niedobczyce w kierunku centrum Rybnika,  
a prezydent Kuczera przyznał, że budowa takich 
ciągów komunikacyjnych na płaskim terenie 
wzdłuż osi Ruda–Nacyna jest bardzo sensowna 
i prace koncepcyjne nad taką opcją trwają, choć 
to daleka perspektywa.  

Radny Arkadiusz Szweda wyraził zadowole-
nie ze zwołania dodatkowego posiedzenia Ko-
misji ekologii i górnictwa dotyczącego programu 
przeciwdziałania niskiej emisji i sugerował, by 
kontrowersyjne sprawy częściej poddawać szer-
szej dyskusji. Prezydent Kuczera potwierdził,  
że nie będzie unikał trudnych tematów w dysku-
sji z radnymi, a kolejnym będzie estetyka miasta  
w świetle tzw. ustawy krajobrazowej.  

Radny Łukasz Kłosek przypomniał o infor-
macji na temat kwot, jakie samorząd dopłaca 
do zadań zleconych przez państwo i pytał  
o szacunkowe koszty, jakie poniesie miasto  
w przypadku wejścia w życie ustawy o podwyż-
szeniu kwoty wolnej od podatku (istnieje ogólna 
symulacja); radny wspomniał też o konieczności 
wypłaty odszkodowania w wysokości ponad 
1 mln zł fundacji Signum Magnum w wyniku 

przegranej sprawy sądowej z pytaniem, czy 
wpłynie to na ograniczenie miejskich inwestycji. 
Jak odpowiedział prezydent Kuczera, kwota 
taka stanowi na pewno ubytek finansowy, była 
jednak zarezerwowana w budżecie i została 
natychmiast wypłacona. Zgodnie z obietnicą 
firmy, która przystąpiła do budowy przedszkola 
w Boguszowicach, prezydent uspokoił radnego 
w kwestii dotrzymania wrześniowego terminu 
oddania inwestycji do użytku. Jak mówił radny, 
mieszkańcy nie bardzo w to wierzą, dlatego 
zaproponował dokumentowanie fotograficzne 
budowy i systematyczne informacje o postępie 
prac. Radny Andrzej Oświecimski (BSR), 
mający podobne doświadczenie, radził spo-
łeczny nadzór nad inwestycją, co sprawdziło się  
w czasie budowy przedszkola w dzielnicy Paru-
szowiec-Piaski.

Radna Anna Gruszka (SRD) przekazała 
propozycję rad dzielnic powołania rady oświa-
towej, w skład której wchodziłoby 27 ich prze-
wodniczących. Ponieważ, jak mówił prezydent 
Kuczera, politykę oświatową kreuje głównie 
rząd, do takiego pomysłu podchodzi sceptycz-
nie, tym bardziej, że istnieje wiele gremiów,  
z którymi problemy oświaty są konsultowane, 
jak np. związki zawodowe. Na sugestię radnej, by 
poszerzyć tzw. „szpilkostradę” na pl. Wolności, 
prezydent wyraził opinię, że w tym przypadku 
należy się po prostu stosować do zasad savoir-
vivre’u. W imieniu trojga radnych do niedawna 
niezależnych Anna Gruszka podtrzymała dez-
aprobatę dla „skrótu” w naszej gazecie opinii  
o budżecie, a odpowiedź redaktora naczelnego 
uznała za niezadowalającą. 

Ad vocem zabrał głos radny Henryk Cebula, 
wyrażając zdanie, że dotąd nikt nie ingerował 
w wypowiedzi radnych i ta sprawa stanowi 
precedens. Radny miał też zastrzeżenia do 
marcowego, zawężonego zdaniem radnego 
do członków zarządu dzielnicy, spotkania 
prezydenta z dzielnicowymi samorządowcami 
w  Niedobczycach. Zgodnie z zapowiedzią 
i harmonogramem prezydent spotyka się 
osobno z zarządem dzielnicy, co miało miej-
sce, i osobno z członkami rady dzielnicy,  
a jeszcze w innym terminie z mieszkańcami. 
W związku z  wyborem nowego składu komisji 
mieszkaniowej radny Cebula podziękował 
dotychczasowym  współpracownikom (radnym, 
pracownikom OPS-u i ZGM-u), wyrażając 
nadzieję, że nowi członkowie „...nie będą 
ulegali osobom trzecim”. Ponowił też pytanie  
liczbę uczestników programu Senior–Wigor w 
popielowskiej placówce, zdradzając tym razem 
skąd zainteresowanie tą sprawą. Otóż w opinii 
radnego lepszą lokalizacją byłyby Niedobczyce 
(co sugerował w momencie przystąpienia Ryb-
nika do programu), gdzie frekwencja byłaby 
wyższa niż ma to miejsce w Popielowie. Tym 
samym większe są ogólne koszty prowadzenia 
projektu, do którego miasto, zdaniem radne-
go, dopłaciło w stosunku do wcześniejszego 
kosztorysu ok. 50 tys. zł. Prezydent stwierdził,  

w 15 marca ok. 6.50 na prostym od-
cinku ul. Chwałowickiej w dzielnicy 
Meksyk doszło do śmiertelnego 
wypadku. Z niewyjaśnionych jeszcze 
przyczyn 21-letni kierowca wieko-
wego volkswagena polo jadąc w 
stronę centrum zjechał na lewy pas 
jezdni, a następnie na pobocze, 
gdzie samochód bokiem uderzył 
w drzewo. W wyniku uderzenia 
22-letnie polo rozleciało się na 
dwie części. Prowadzący samochód 
21-letni rybniczanin zginął na miej-
scu, a jego pasażerowie – 18-latka 
i 28-latek w stanie ciężkim trafili 
do szpitala. Przy feralnym drzewie 
stoi już drewniany krzyż i zapalane 
są znicze.

w Rybnickie stowarzyszenie Razem 
rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na 
nowego busa dostosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
który będzie służył podopiecznym 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego usytuowanego przy 
ul. Piasta i Mikołowskiej. Jedną z 
części akcji jest wspierany m.in. 
przez ZNP „Groszobus”, czyli trwa-
jąca już od stycznia zbiórka monet 
jedno-, dwu- i pięciogroszowych. 
Obecnie drobniaki zbiera już blisko 
50 szkół i przedszkoli, ale orga-
nizatorzy zachęcają do udziału 
kolejne placówki, stowarzyszenia, 
a nawet grupy nieformalne. Trwa 
też zbiórka nakrętek z PET-ów 
i makulatury. Więcej o akcji na 
stronie internetowej (www.sosw.
rybnik.pl).

w Urząd miasta wciąż szuka pomy-
słów na zaaranżowanie zieleńca 
Polskiej Organizacji Wojskowej, 
znajdującego się w sąsiedztwie 
bazyliki św. Antoniego u zbiegu 
ulic Powstańców Śl. i Kościuszki. 
Najlepiej by było, gdyby zapro-
ponowane elementy przestrzenne 
nawiązywały do nazwy zieleńca. 
Propozycje można zgłaszać w ma-
gistrackim biurze kultury (kultura@
um.rybnik.pl).

w W połowie marca magistrat ogło-
sił przetarg na przebudowę, czyli 
remont mostu na Nacynie na ul. 
Raciborskiej niedaleko rynku. Prace, 
jak zapisano w warunkach prze-
targu, mają trwać 210 dni. Termin 
składania ofert upływa ostatniego 
dnia marca. 
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że w momencie przystępowania miasta do pro-
gramu dobrze skomunikowane dawne przed-
szkole w Popielowie było jedynym obiektem 
spełniającym kryteria programu, m.in. zielone 
otoczenie. Radny Cebula po podziękowaniu za 
remont odcinka chodnika na ul. Górnośląskiej 
od ul. Żółkiewskiego, zadał pytanie, kiedy 
będą możliwe podobne prace na odcinku od 
ul. Obrońców Pokoju do ul. Modrzewiowej. 
Wnioskował też o „...niezwłoczne zajęcie się 
miasta organizacją ruchu na skrzyżowaniu na 
ul. Sportowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 
Morcinka i ul. Mościckiego w Niewiadomiu”. 
Według radnego pozostawienie przystanku 
przy ul. Sportowej, mimo powstania nowego 
na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, za-
graża bezpieczeństwu, na co przytoczył szereg 
argumentów. Serię swoich pytań i odpowiedzi 
prezydenta radny Cebula skwitował konkluzją, 
że radny ma prawo pytać, a prezydent (z całym 
szacunkiem do gospodarza miasta) obowiązek 
udzielania odpowiedzi. Przypomniał też, że po 
objęciu stanowiska prezydent Kuczera zapra-
szał do współpracy wszystkich radnych, co nie 
do końca, według niego, realizuje. 

Nieco później krytyczne zdanie radnego 
Cebuli o pozostawieniu przystanku na ul. Spor-
towej w Niewiadomiu poparł radny Tadeusz 
Białous, wyrażając m.in. opinię rady dzielnicy. 
Prezydent Kuczera, który z ubolewaniem przy-
znał, że na 7 ubiegłorocznych ofiar śmiertelnych 
wypadków, 6 zginęło na pasach, zapewnił,  
że dr Mazur analizuje sytuację w Niewiadomiu 
i kwestią kluczową będzie dobre skomunikowa-
nie przystanku przy zabytkowej kopalni poprzez 
ciągi piesze.

Radny Ginter Zaik (SRD) z zadowoleniem 
odnotował przedłużenie linii autobusowej  
nr 40 z Rybnickiej Kuźni do Ochojca, jednak 
wyraził ubolewanie, że pominięto mieszkańców 
Grabowni. Prezydent Kuczera przypomniał  
o działaniach służących racjonalizacji sieci ko-
munikacyjnej i zapewnił, że w kwietniu odbędzie 
się spotkanie w tej sprawie z udziałem radnych, 
na którym zostaną zebrane wszystkie postulaty. 
Zapowiedział jednocześnie, że konieczne będą 
kompromisy.   

Radna Krystyna Wałach zasugerowała, by 
„Gazeta Rybnicka” poświęciła więcej miej-
sca tematowi służby zdrowia, problemom 
zdrowotnym mieszkańców i prawom pacjenta 
oraz realizowanym w mieście programom 
profilaktycznym, co prezydent uznał za godne 
zainteresowania. Nawiązała też do regulaminu 
dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków 
i braku sieci kanalizacyjnej w trzech rybnickich 
dzielnicach (Chwałęcice, Stodoły, Grabow-
nia). Zgodnie z opinią prezydenta problem ten 
pozostaje na razie nierozwiązany, ale szansę 
na zmianę może dać poprawa demografii  
w tych dzielnicach. Radny Michał Chmieliński 
wrócił do, jego oraz zdaniem wielu kierowców, 
nadmiernie rozbudowanego ruchu jednokie-
runkowego, będącego jednym z powodów  

zanieczyszczenia powietrza w mieście. Pre-
zydent zapewnił, że trwa analiza sytuacji, za 
którą pójdą zmiany w organizacji ruchu, szcze-
gólnie w centrum. Radny zasugerował też, by 
każdy projekt uchwały zawierał w uzasadnie-
niu informację, czy wprowadzenie go w życie 
obniży czy zwiększy nadwyżkę operacyjną, co 
miałoby wpłynąć na racjonalizację wydatków. 
Skarbnik Bogusław Paszenda zacytował frag-
ment uchwały o korektach budżetu, z której 
wynikają również zmiany wysokości nadwyżki, 
co jednak radnego nie usatysfakcjonowało. 
Do dyskusji włączył się przewodniczący Adam 
Fudali wyrażając zdanie, że tak szczegółowe 
zapisy nie są możliwe, ale opinię o niewy-
starczających informacjach (niekoniecznie 
związanych z nadwyżką operacyjną) zawartych  
w uzasadnieniach do projektów uchwał wyra-
ziła też radna Krystyna Stokłosa i dodała, że o 
ich uszczegółowienie walczy dobrych kilka lat. 

Informacja o planach utwardzenia ulic 
Antoniego Woryny i Józefa Cyrana na Zamy-
słowie skłoniła radnego Franciszka Kurpanika 
do postawienia pytania o możliwość zawarcia 
w przetargowej specyfikacji dodatkowego za-
dania, mianowicie podłączenia do kanalizacji 
sanitarnej posesji zlokalizowanych przy tych 
ulicach, co sugerowali ich mieszkańcy. Prezy-
dent Kuczera odparł, że stan ulicy nazwanej 
imieniem zmarłego już, a bardzo zasłużonego 
samorządowca i długoletniego wiceprezyden-
ta, jest dla gospodarza miasta „wyrzutem su-
mienia” i, mimo, że w budżecie takie zadanie 
nie istnieje, Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji pomysłowi się przyjrzy. 

Nawiązując do tematu spotkań prezydenta 
z radami dzielnic, zarządami i mieszkańca-
mi, radny Andrzej Oświecimski szczególnie 
pozytywnie ocenił te ostatnie: — Mieszkańcy 
dzielnicy Paruszowiec-Piaski byli usatysfakcjo-
nowani 2-godzinnym spotkaniem, po którym 
prezydent nie musiał spieszyć się na kolejne 
— mówił. W kontekście działań ekologicz-
nych radny zwrócił też uwagę na dymiący na 
Błoniach komin firmy (nomen omen) Eko 
oraz zaprosił radnych do obejrzenia odre-
montowanego i uratowanego zabytkowego 
dworca kolejowego w swojej dzielnicy, o co 
zabiegał od 15 lat. Zachęcał, by ze względów 
ekologicznych na Paruszowiec przyjechać po-
ciągiem, na co radna Gruszka zadała pytanie, 
jakim środkiem transportu radny przybył na 
sesję. Ta wymiana zdań, a może również kilka 
wcześniejszych, zachęciła radnego Dwornika 
do wygłoszenia przyjętej z aplauzem, ostat-
niej tego wieczoru kwestii: — Z szacunku dla 
samych siebie zakończmy już to posiedzenie!   

(WaT), (S), (r)

Kolejna sesja RM 
odbędzie się 21 kwietnia

o g. 16

Na terenie miasta funkcjonuje od 
stycznia sześć punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej,  powstałych na 
podstawie rządowej ustawy, która zakłada 
utworzenie ogólnopolskiego systemu 
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. 

Rybnickie punkty usytuowane są w ośrodku 
MOSiR – „Bushido” (ul. Floriańska 1 – Maro-
ko-Nowiny), Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji (ul. Pod Lasem 62 – Zamysłów), 
urzędzie miasta (ul. Rzeczna 8 – obok targo-
wiska), Administracji Domów Mieszkalnych 
nr 2 (ul. Patriotów 32 – Boguszowice), Zakła-
dzie Gospodarki Mieszkaniowej (ul. 1 Maja 
59 – Chwałowice) oraz w siedzibie „Przygody” 
(ul. Świerklańska 42 a – Meksyk). W urzędzie 
miasta, PWiK i „Bushido” bezpłatnych porad 
udzielają prawnicy z Okręgowej Izby Radców 
Prawnych i Okręgowej Rady Adwokackiej  
w Katowicach, a trzy kolejne prowadzi Stowa-
rzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„DOGMA” z Mikołowa, którego szefowa, Iwo-
na Serbeńska 11 marca opowiadała w Kampusie 
o ośmioletniej działalności tej organizacji. Jed-
nym ze specjalistów udzielających darmowych 
porad w Rybniku jest Łukasz Prętkiewicz, radca 
prawny, który podsumował pierwsze tygodnie 
funkcjonowania prowadzonych przez DOGMĘ 
punktów. W styczniu i lutym odwiedziło je łącz-
nie 59 osób, które otrzymały pomoc głównie  
z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rzeczo-
wego i pracy. — Staramy się zdiagnozować pro-
blem osoby przychodzącej po poradę, w prostych 
słowach przekazujemy treść konkretnego przepisu 
prawa i proponujemy rozwiązanie. Co ważne, nie 
udzielamy porad przedsiębiorcom. Nasze biura 
powstały z myślą o osobach fizycznych spełnia-
jących ustawowe kryteria, którym pomagamy  
w ich codziennych problemach i sprawach — 
mówił Łukasz Prętkiewicz. 

Przypomnijmy: z darmowej pomocy prawnej 
mogą skorzystać (na etapie przedsądowym), 
osoby do 26. roku życia, posiadające Kartę 
Dużej Rodziny, seniorzy, którzy ukończyli 65 
lat, osoby fizyczne, którym w minionym roku, 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
przyznano świadczenie, kombatanci, weterani 
oraz osoby zagrożone lub poszkodowane kata-
strofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną. Szczegółowy harmonogram pracy 
rybnickich punktów można znaleźć w głównej 
siedzibie urzędu miasta przy ul. Chrobrego 2 
(tablice ogłoszeń obok kancelarii na parterze, 
przy pokojach nr 056 na parterze i 210 na dru-
gim piętrze), na stronie www.rybnik.eu oraz  
w styczniowym wydaniu GR. 

(D) 

Prawnik 
  pomoże 
za darmo
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Dotację będzie można uzyskać po pierw-
sze: na zastąpienie starego pieca węglowego, 
kotłem gazowym, ogrzewaniem elektrycznym, 
podłączeniem do sieci ciepłowniczej, kotłem 
olejowym lub kotłem LPG. Jeżeli w konkret-
nym przypadku podłączenie budynku do cie-
płociągu lub gazociągu będzie albo technicznie 

niemożliwe, albo ekonomicznie nieuzasadnio-
ne, będzie można również otrzymać dotację 
na zastąpienie kotła węglowego ekologicznym 
kotłem na węgiel (klasy V) bądź biomasę. 

Po drugie: na montaż instalacji solarnej 
lub pompy ciepła jednak pod warunkiem,  
że będzie to jedyne źródło ciepła w budynku 

albo będzie w nim zainstalowane ekologiczne 
źródło ciepła (w przypadku kotła na paliwo stałe 
bądź biomasę musi on spełniać wymogi dla ko-
tłów klasy III). Dotyczy to również przypadków, 
gdy odnawialne źródła energii są montowane  
w budynkach nowych lub znajdujących się 
jeszcze w trakcie budowy. 

Po trzecie: na termomodernizację budynku 
jednorodzinnego połączoną z wymianą źródła 
ciepła na ekologiczne (jak wyżej). O dotację 
na termomodernizację będą się mogły ubiegać 
jedynie osoby fizyczne, natomiast wspólnoty 
mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe 
będą mogły zabiegać o finansową pomoc 
miasta w wymianie źródła ciepła i w montażu 
instalacji solarnej bądź pompy ciepła. Dotację 
na inwestycję tego samego rodzaju będzie moż-
na otrzymać nie częściej niż raz na dziesięć lat.

Polski Alarm Smogowy skupia stowarzysze-
nia i ruchy społeczne z południa Polski walczą-
ce z niską emisją i będącym na ogół jej efektem 
smogiem, czyli o poprawę jakości powietrza, 
zwłaszcza w sezonie grzewczym. Andrzej Guła, 
współzałożyciel PAS i prezes Krakowskiego 
Alarmu Smogowego, już na samym początku 
zaznaczył, że Alarm Smogowy nie jest przeciw-
nikiem palenia węglem, ale opowiada się zde-
cydowanie za ucywilizowaniem jego spalania. 
Andrzej Guła wskazał też największy problem 
w trudnej walce o poprawę jakości powietrza. 
To brak odpowiednich uregulowań prawnych, 
określających po pierwsze normy jakości węgla 
sprzedawanego klientom indywidualnym, a po 
drugie standardy emisyjne dla nowych pieców 
trafiających do sprzedaży. To dlatego można 
u nas wciąż kupić muł i flot i inne kiepskie 
gatunki węgla oraz najprostsze i najbardziej 
kopcące piece, w których na ogół się je spala. 
Jak podkreślił, już 16 lat temu Najwyższa Izba 
Kontroli zwracała uwagę na brak takich przepi-
sów, w efekcie czego do sektora komunalno-by-
towego, jak to określił, trafia najgorszy węgiel, 
który jest też spalany w najgorszych piecach.  
Z rozpoznania Polskiego Alarmu Smogowego 
wynika, że rocznie w Polsce sprzedaje się blisko 
150 tys. kotłów bez wspomnianych standardów 
emisyjnych, co np. w sąsiednich Czechach jest 
już zwyczajnie niemożliwe; ok. 3,5 mln budyn-
ków jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewa-
nych najbardziej uciążliwymi dla środowiska 
naturalnego węglowymi kotłami zasypowymi, 
a 70 proc. tych budynków nie jest w ogóle ocie-

plonych. Andrzej 
Guła podkreślał, że 
sejmik wojewódz-
twa może podjąć 
uchwałę ustalającą 
dla konkretnego ob-
szaru, najlepiej ca-
łego województwa, 
standardy emisyjne 
dla pieców węglo-
wych, które zaczną 
obowiązywać w określonej perspektywie cza-
sowej, co powstrzymałoby przybywanie złych 
kotłów. Zwrócono uwagę, że ze względu na zu-
żywanie się pieców i konieczność ich wymiany 
co kilka lat, to rozwiązanie bardzo praktyczne.

Związany z Polskim Alarmem Smogowym 
Janusz Mazur, pracujący również dla Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii, mówił z kolei o po-
trzebie edukowania mieszkańców i uczenia ich np. 
jak używać ogrzewania w docieplonych blokach.

Radny Krzysztof Szafraniec wywołał temat 
ubogich mieszkańców, którzy zwyczajnie nie 
mają pieniędzy, zwłaszcza na docieplanie swo-
ich domów. Goście z Krakowa poinformowali, 
że krakowska rada miasta przyjęła niedawno 
uchwałę w sprawie specjalnego programu po-
mocowego dla osób najuboższych. Niezależnie 
od niego funkcjonuje tam również program 
dopłat do różnicy w ogrzewaniu dla tych miesz-
kańców, którzy zrezygnowali z własnego pieca 
i przyłączyli się do komunalnego ciepłociągu. 
Trzeba jednak wiedzieć, że o ile właścicielem 
ciepłowni Kraków jest francuski EDF, który 

jest też właścicielem rybnickiej elektrowni, 
to sama sieć ciepłownicza jest tam własnością 
komunalną, czyli należy do miasta. W Rybniku 
ciepłociągi są własnością Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, którego właścicielem 
jest Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A., 
co bardzo komplikuje sytuację. Krzysztof 
Szafraniec zachęcał również do zwalczania 
mitu, że muł jest tani. — To, że muł jest tańszy 
od węgla nie znaczy jeszcze, że palenie mułem 
jest tańsze. Trzeba mówić, ile kosztuje gigadżul 
ciepła gdy się pali mułem, a ile gdy palimy 
węglem — mówił radny z Ochojca. Radna Kry-
styna Stokłosa z Maroka-Nowin pytała z kolei, 
dlaczego nie przymusza się deweloperów, by 
wybudowane przez siebie budynki podłączali 
do ciepłociągu. Franciszek Kurpanik, radny 
z Zamysłowa, postulował z kolei, by osobom 
ubogim pomagać finansowo w zakupie dobrego 
jakościowo węgla.

W spotkaniu wzięło udział 12 spośród 24 
radnych tworzących obecnie radę miasta. 

(WaT)  

Eko-dopłaty po nowemu
Piątek 1 kwietnia będzie pierwszym dniem przyjmowania wniosków o miejskie 

dopłaty do proekologicznych inwestycji mieszkańców, spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych związanych z ogrzewaniem budynków. Nowy regulamin finansowego 
wspomagania mieszkańców w walce z niską emisją rada miasta przyjęła w czasie 
marcowej sesji. Jeśli mieszkaniec zechce podłączyć swój dom do ciepłociągu, miasto 
dopłaci mu nawet 7 tys. zł, a dopłata do termomodernizacji może wynieść do 15 tys. zł.  
W tym roku na takie dofinansowania zabezpieczono w budżecie miasta 3 mln zł. 

Radni i alarm smogowy

3 marca z inicjatywy naszych samorządowców odbyło się 
spotkanie radnych z przedstawicielami Polskiego Alarmu 
Smogowego oraz rybnickiego Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych. W sali im. Władysława Webera, w której 
odbywają się sesje rady miasta, rozmawiano tym razem  
o rozlicznych problemach związanych z walką z niską emisją.

Andrzej Guła, krakowianin z Polskiego Alarmu Smogowego podkreślał w Rybniku, że walkę o czystsze 
powietrze utrudnia w Polsce brak podstawowych regulacji ustawowych, dotyczących sprzedawanego 
indywidualnym klientom opału i dostępnych na rynku pieców
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Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w miłość Boga i w siłę człowieka.

Życzymy, aby te święta przyniosły Wam radość, pokój, 
wzajemną życzliwość, ale też chwile wypoczynku i wytchnienia. 

By stały się źródłem siły dla ducha

Radni z Przewodniczącym Rady Miasta Rybnika Adamem Fudalim

4 marca w Dąbrowie Górniczej 
w czasie zgromadzenia ogólnego 
Związku Miast Polskich prezydent 
Piotr Kuczera odebrał przyznane 
Rybnikowi wyróżnienie – Srebrny 
Laur 25-lecia Związku Miast 
Polskich, ustanowiony z okazji 
ćwierćwiecza  reaktywowania 
związku. 

Za osiągnięcia w rozwoju wyróżniono 
w ten sposób również 24 inne miasta. 
Rybnik został wyróżniony „za nowocze-
sny system zarządzania miastem oparty 
na najlepszym w kraju innowacyjnym  
i zintegrowanym Systemie Informa-
cji Przestrzennej oraz wysoką pozycję  
w licznych konkursach i rankingach”.

— Ten laur to nagroda dla wszystkich 
tych, którzy współtworzyli nasze miasto 

po historycznych przemianach roku 1989. 
Rzecz jasna, szczególną rolę odegrali tu 
moi poprzednicy Józef Makosz i Adam 
Fudali, ale dziękuję również wszystkim 
pracownikom urzędu miasta i wszystkich 
miejskich jednostek. To również nagroda 
dla naszych mieszkańców, zwłaszcza tych, 
którzy angażowali się i angażują w działal-
ność w radzie miasta i w radach dzielnic. 
To wyróżnienie pokazuje też symbolicznie, 
jak ważna w samorządzie jest ciągłość  
i kontynuowanie tego, co zaczęli poprzed-
nicy — komentuje prezydent miasta Piotr 
Kuczera. Wyróżnienie przyznane przez 
Związek Miast Polskich można uznać za 
swoiste podsumowanie zakończonych  
w ubiegłym roku pierwszych 25 lat ryb-
nickiego samorządu. 

(WaT)

Samorządowy laur

Wniosek o eko-dotację trzeba złożyć  
w magistracie przed (!) przystąpieniem do in-
westycji. Każdego roku będą one przyjmowa-
ne w urzędzie do 30 września i rozpatrywane 
według kolejności wpływu aż do wyczerpania 
kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie 
miasta. Ostateczny termin wykonania inwe-
stycji nie może przekroczyć 31 października 
danego roku, a nie później niż do 15 listopada 
wnioskodawca musi złożyć w urzędzie na sto-
sownym formularzu zgłoszenie zakończenia 
inwestycji oraz wymienione w regulaminie 
załączniki. 

Wysokość dotacji będzie równa połowie 
udokumentowanych tzw. kosztów kwalifiko-
wanych proekologicznej inwestycji, ale nie 
będzie mogła być większa od kwot przypisanych 
w regulaminie, do konkretnych inwestycji.  

W przypadku wymiany starego pieca na kocioł 
gazowy to 6 tys. zł (20 tys. zł dla wspólnot  
i spółdzielni), na ekologiczny kocioł na paliwo 
stałe 5 tys. zł (15 tys.), zaś jeśli podłączymy 
się do sieci ciepłowniczej 7 tys. zł (40 tys. zł). 
Dopłata do montażu instalacji solarnej będzie 
mogła wynieść maksymalnie 3 tys. zł (15 tys. zł), 
a do montażu pompy ciepła 10 tys. zł (20 tys. zł). 
Do termomodernizacji budynku miasto dopłaci 
mieszkańcowi góra 15 tys. zł, ale dojdzie do 
tego jeszcze dofinansowanie do towarzyszącej 
jej wymiany źródła ciepła (wymóg regulaminu).

— To zupełnie nowy regulamin stworzony 
właściwie od podstaw. Dopłaty do wymiany 
źródeł ciepła są większe niż do tej pory,  
a dodatkowo można ubiegać się o dopłatę 
do docieplenia budynku o ile inwestycji tej 
towarzyszy też jednoczesna wymiana źródła 

ciepła. Mamy nadzieję, że to wystarczająca 
zachęta do przechodzenia na ekologiczne 
źródła ciepła. Nowością jest również koniecz-
ność złożenia wniosku przed rozpoczęciem 
ciepłowniczej inwestycji — mówi Jacek 
Chołuj, pełnomocnik prezydenta miasta  
ds. walki z niską emisją. 

Nowy regulamin dopłat zacznie obowiązy-
wać z początkiem kwietnia i od tego momen-
tu wnioski o dopłaty można będzie składać  
w urzędzie miasta. Wtedy też na stronie in-
ternetowej urzędu (www.rybnik.pl) pojawi 
się i pełny tekst regulaminu dopłat, i gotowe 
do ściągnięcia potrzebne druki w tym ten naj-
ważniejszy – formularz wniosku. Obecnie tekst 
regulaminu można tam znaleźć w zakładce 
„Walka ze smogiem”. 

(WaT)

Prezydent Piotr Kuczera podkreśla, że Srebrny Laur to nagroda dla wszystkich 
tych, którzy w ciągu ostatnich 25 lat mieli swój udział w rozwoju Rybnika  
i w zachodzących w naszym mieście przemianach
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Wiosna ożywiła roboty drogowe, głównie te 
związane z kładzeniem nawierzchni bitumicznych.

Były. Tak samo jak granitowe, wiekowe kra-
wężniki. Trudno powiedzieć czym zawiniły, że 
wymieniono je na betonowe. Zwyczajne, sztam-
powe, znacznie mniej trwałe przez co droższe,  
gdyż o kilkukrotnie mniejszej żywotności. 

Być może zawinił projektant, którego program 
komputerowy nijak nie potrafił uwzględnić 
zabytkowych elementów. Nie jest to przypadek 
odosobniony. Także przedwojenne, kładzione  
z inicjatywy burmistrza Webera płyty chodnikowe 
nie mają lekko. A może ich uszlachetniona gresem, 

skrząca się w deszczu powierzchnia nie odpowiada 
preferowanej obecnie szarej estetyce. Tak czy 
inaczej, w trakcie budowy podziemnego zbiornika 
na wodę zasilającą fontannę przed bazyliką zostały 
one rozgniecione przez ciężki sprzęt. Obecnie 
zobaczyć takowe można jeszcze na chodniku przy 
ulicy Miarki, choć pisząc to mam obawy czy tymi 
słowami nie skieruję i tam „modernizatorów”. 
Byli oni bowiem niedawno na ulicy Rybnickiego  
i usunęli z wjazdu do jednej z posesji zabytkowe gra-
nitowe płyty, umieszczone tam u schyłku PRL-u,  

gdy wyrzucano je z chodników przy Mikołowskiej. 
Posiadały one wymiary około 0,6 m na 1 metr  
i były dość ciężkie, co jednak nie przeszkadzało 
stosować je powszechnie w cesarskich Prusach. 
Tak oto stopniowo i bezrefleksyjnie pozbywamy 
się pamiątek przeszłości, a zarazem przedmiotów 
wytwarzanych w sposób obecnie już niespotykany. 

Zacieramy ślady własnej cywilizacji technicznej 
czy to przez celowe zniszczenie czy zaniedbanie. 
Przykładem niech będzie przedwojenne ogrodze-
nie II LO przy wspomnianej już ul. Mikołowskiej. 
Wiadomo że remont wiąże się z kosztami, że są 
przetargi, normy, przepisy i inne utrudnienia. 
Napiszę zatem, co zrobiłbym gdyby sytuacja miała 
miejsce w moim ogródku. Nie zamieniałbym gra-
nitowych krawężników na betonowe, a zaoszczę-
dzone środki przeznaczył na nowe okapy murów  
i słupów szkolnego ogrodzenia. Tak zabezpieczone 
przed wodą przetrwałyby kolejne dziesięciolecia, 
świadcząc o kulturze międzywojennego Rybnika.

Jacek Kamiński
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W sprawie ulicy Mikołowskiej
Przebudowana ulica Mikołowska może się podobać. Wzbogacona o ścieżkę 

rowerową przyczyni się zapewne do poprawy bezpieczeństwa i zachęci do poruszania 
się ekologicznymi jednośladami. Niestety, usunięcie licznych drzew nie wpisuje się 
w ten trend. Wydaje się, że projektanci traktują śródmiejską ulicę tak samo jak 
autostradę. Pomijając walory zdrowotne drzew, wspomnieć też należy o estetyce. 
Kwitnące kasztanowce były piękne. 

List do redakcji

Pilnych, doraźnych napraw zniszczonej zimą jezdni dokonuje ekipa drogowców z Rybnickich Służb Komunalnych

 Szczególnie jest to widoczne 
w dzielnicy Stodoły, gdzie trwa 
VI etap przebudowy ul. Rudzkiej. 
Lekka zima pozwoliła na pra-
ce związane z zabezpieczeniem  
i przezbrojeniem infrastruktury 
i wszelkich mediów, w tym sieci 
energetycznej wraz z nowymi słu-
pami oświetlenia ulicznego oraz 
budowę kanalizacji deszczowej. 
Nie obyło się bez „odkryć arche-
ologicznych” w postaci innej niż na 
mapach lokalizacji starych rur czy 
sieci oraz prowadzącej do nikąd 
kanalizacji. Jak tylko pozwoliły na 
to warunki pogodowe rozpoczęło 
się asfaltowanie jednego pasa 
jezdni. Nadal obowiązuje tam 
ruch wahadłowy i tak pozostanie 
aż do zakończenia prac, co według 
planu ma nastąpić na początku 
sierpnia. W przedświątecznym 
tygodniu podpisana została umo-
wa na realizację kolejnego, VII 
odcinka modernizacji ul. Rudzkiej. 
Przetarg wygrała firma Auto-Trans 
Asfalt, która wcześnie dobrze 
poradziła sobie z robotami na ul. 
Podmiejskiej.

 Roboty bitumiczne zakończy-
ły się na ul. Zwycięstwa na odcinku 
od ogródków działkowych do ul. 
Tkoczów w dzielnicy Chwałowice. 
W ramach tego zadania, wartego 

ok. 3 mln  zł, przebu-
dowano nie tylko część 
drogową, ale również 
oświetlenie uliczne i sieć 
elektroenergetyczną, po-
wstała też nowa kana-
lizacja deszczowa i ciąg 
pieszo-rowerowy. Trwają 
prace porządkowe.

 Rozstrzygnięto przetarg na 
remont najbardziej zniszczonych 
przez szkody górnicze fragmen-
tów ulic Sztygarskiej i Karlika  
w Niedobczycach, współfinanso-
wany przez kopalnię Marcel. Na 
finiszu jest postępowanie przetar-
gowe na ul. Średnią w Radziejowie 
i fragment ul. Krętej aż do ronda 
Radziejowskiego.

 Wyłaniany jest dostawca 
betonitów (wartości 300 tys. zł) 
na modernizację dróg syste-
mem gospodarczym z udziałem 
służb miejskich. Taką samą kwotę 
zabezpieczono w budżecie na 
przekładki betonowych elemen-
tów układanych przez samych 
mieszkańców przed kilkunastu 
laty. Podkreślić należy, że prace 
takie będą prowadzone tylko na 
gruntach będących własnością 
miasta lub w przypadku, kiedy 
samorząd jest ich wieczystym 
użytkownikiem.

 Firma z Sosnowca wygrała 
przetarg na pozimowe remonty 
nawierzchni dróg, które rozpoczną 
się tuż po świętach. Do malowania 
znaków poziomych zgłosiła się 
tylko jedna firma, za to z Rybnika.

 Prace interwencyjne, jakie 
podejmowane są w przypadku więk-
szych uszkodzeń nawierzchni, pod-
jęto na ul. Mglistej i Podmiejskiej.

 Powinni być już znani wyko-
nawcy opracowania dokumentacji 
technicznej na (prze)budowę grun-
towych dotąd dróg osiedlowych: ulic 
Antoniego Woryny i Józefa Cyrana 
na Zamysłowie oraz chodnika na 
ul. Racławickiej. Do końca zmierza 
przetarg na opracowanie dokumen-
tacji technicznej przebudowy ulic 
Bratków, Łącznej i Żołędziowej. 
Na razie budowa dróg na osiedlach 
domków jednorodzinnych jest 
zadaniem miasta, a nie sprzedają-
cych działki (za niemałe pieniądze)  

deweloperów, jak dzieje się to  
w innych krajach. Może warto, by  
w ramach „dobrej zmiany” zmienić i to.    

 Rybnik ma coraz większe szan-
se na uzyskanie unijnej dotacji na 
budowę drogi regionalnej Racibórz-
Pszczyna. Wniosek już jest po wery-
fikacji formalnej, a zdaniem gremiów 
odpowiedzialnych za przydzielenie 
unijnych środków, szanse zwiększa 
bardzo dobrze przygotowana do-
kumentacja techniczna. Końcową 
opinię Komisji Europejskiej może 
zastąpić opinia certyfikowanej przez 
nią jednostki, w naszym przypadku 
firmy Jaspers z siedzibą w Warszawie, 
z którą już spotkali się przedstawiciele 
miasta. Wcześniej jednak trzeba po-
czekać na ostateczne postanowienie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska, za którym idzie zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej (tzw. 
ZRID). Wszystko jest na dobrej dro-
dze, miejmy nadzieję, regionalnej...

(r)
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Miasto przegrało  długo 
ciągnący się proces sądowy 
z fundacją Signum Magnum, 
która w budynku przy ul. 
Dworek 12, użyczonym jej przez 
miasto, prowadziła działalność 
charytatywną na rzecz dzieci. 
Miasto przelało już na konto SM 
nieco ponad 1 mln zł. 

Miasto długo wspierało fundację, 
ale gdy ta zaprzestała działalności 
charytatywnej, wypowiedziało jej 
umowę użyczenia i zażądało zwrotu 
budynku. Po orzeczeniu przez sąd 
eksmisji, Signum Magnum zwróciło 

nieruchomość latem 2011 roku, ale 
wkrótce wytoczyło miastu powódz-
two żądając ponad 1 mln zł tytułem 
zwrotu poniesionych nakładów. 
Sąd pierwszej instancji (okręgowy  
w Gliwicach) nakazał miastu za-
płatę na rzecz fundacji ponad 716 
tys. zł wraz z odsetkami. Magistrat 
złożył apelację, ale Sąd Apelacyj-
ny w Katowicach utrzymał wyrok 
sądu pierwszej instancji, a miasto 
zapłaciło już zasądzoną kwotę. Cała 
sprawa sięga początku lat 90 i jest 
bardzo zawiła.

(WaT) 

7 marca minister spraw wewnętrznych 
i administracji Mariusz Błaszczak przy 
dźwiękach orkiestry dętej śląskiego 
garnizonu policji przeciął wstęgę 
przed zmodernizowaną i rozbudowaną 
komendą policji w Rybniku.

Na uroczystości nie było ani prezydenta 
Rybnika, ani starosty powiatu rybnickiego 
(komenda obejmuje swym zasięgiem Rybnik  
i powiat rybnicki). Obaj co prawda otrzymali od 
rybnickiego komendanta pisemne zaproszenia, 
ale później, już telefonicznie, je anulowano.  
W mediach prowadzono całe dochodzenie, 
próbując ustalić, kto i dlaczego to zrobił. Po-
wszechnie kojarzy się to ewidentne faux-pas 
z faktem, iż obaj samorządowcy wywodzą się 
z Platformy Obywatelskiej, a minister Błasz-

czak, to było, 
nie było jeden  
z liderów PiS-u.  
—  S ł u ż b y 
mundurowe 
r z ą d z ą  s i ę 
własnymi pra-
wami — sko-
mentował dy-
plomatycznie 
całe to zamieszanie prezydent Piotr Kuczera.

Najwyraźniej politycy w bardzo niezręcznej 
sytuacji postawili Bogu ducha winnego ko-
mendanta rybnickiej policji, który praktycznie 
co roku korzystał dotąd z finansowej pomo-
cy miasta i powiatu. Po głośnym „dobrym 
otwarciu” zapewne bardziej skłonny będzie 

teraz napisać list do św. Mikołaja niż po raz 
kolejny prosić o pomoc gospodarzy miasta  
i powiatu. 

Inna sprawa, że tradycyjnie przecinana 
wstęga była chyba trochę na wyrost, bo przecież 
mimo rozbudowy, wiekowa komenda normal-
nie funkcjonowała.                                (WaT)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, prezydent 
Piotr Kuczera zmienił formułę swych dorocznych spotkań  
z mieszkańcami kolejnych dzielnic miasta. 

Do tej pory odbywały się one przy okazji wiosennych (przełom marca  
i kwietnia) sprawozdawczych, a co cztery lata sprawozdawczo-wybor-
czych zebrań rad dzielnic. Zazwyczaj odbywały się po dwa takie zebrania 
jednego dnia, zwłaszcza więc w przypadku tego odbywającego się jako 
pierwsze, czas, który prezydent mógł poświęcić mieszkańcom był ograni-
czony. Piotr Kuczera zrezygnował z udziału w dzielnicowych zebraniach 
sprawozdawczych i zaproponował organizowanie osobnych jego spotkań 
z mieszkańcami dzielnic w kolejne wtorki. Będą się one odbywać według 
stałego harmonogramu – o g. 16 prezydent będzie się spotykać z radą 
dzielnicy (możliwa wizja w terenie), zaś o g. 17 prezydent miasta wraz 
z radą dzielnicy spotka się z mieszkańcami. By spotkania te przebiegały 
sprawnie i były bardziej owocne Piotr Kuczera zwrócił się do wszystkich 
rad dzielnic, by na tydzień przed takim spotkaniem przekazały do urzędu 
miasta informację o występujących w danej dzielnicy problemach, zgłasza-
nych im przez mieszkańców, a w miarę możliwości również pytania, które 
ich nurtują i które będą chcieli zadać mu w czasie spotkania.     

B e z  l i m i t u  c z a s u Pierwsze takie spotkania prezydenta Kuczery z mieszkańcami odbyły 
się 1 marca w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, a 15 marca w Orzepowicach. 
Na kwiecień zaplanowano kolejne dwa: 12 kwietnia o g. 17 w DK Niedo-
bczyce prezydent spotka się z mieszkańcami tej dzielnicy, a 26 kwietnia 
o g. 17 w Gimnazjum nr 4 z mieszkańcami Rybnickiej Kuźni. Kolejne 
dzielnicowo-prezydenckie kontakty już w maju. 

Niezależnie od spotkań z mieszkańcami, nadal w kolejne czwartki Piotr 
Kuczera będzie się spotykał w urzędzie miasta z zarządami kolejnych rad 
dzielnic.                                                 (WaT)

S ł o n a  p r z e g r a n a

Faux-pas
przed komendą

Niezależnie od wszystkiego, rozbudowana i zmodernizowana rybnicka komenda policji wraz z budynkiem K1 w tle 
prezentują się całkiem okazale

Rybnik znalazł się w gronie 20 samorządów, które 
w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”, zor-
ganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, wygrały 
duże unijne pieniądze na realizację swoich projektów. 

Rybnicki projekt „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnic-
kiej tradycji”, którego realizacja ma kosztować ponad 3,4 mln zł  
otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 3,1 mln zł,  
dzięki czemu wkład własny miasta wyniesie ok. 345 tys. zł.  
Projekt przewiduje rewitalizację obszarów tworzących kra-
jobraz kulturowy Rybnika, czyli części dzielnic: Chwałowice, 
Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski i Śródmieście. 
Zaplanowane działania mają przede wszystkim łagodzić 
problemy społeczne w tych częściach miasta. Przewidziano 
również niewielkie inwestycje.                                        (WaT)

      Magistrat 
wygrał rewitalizację
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W dniu 28.02.2016 r. odeszła nasza Najdroższa Mama

śp. Maria Zborowska
Serdeczne podziękowania Wszystkim, 

którzy byli obecni w Jej życiu,
wspierali w trudnych chwilach choroby 

oraz licznie towarzyszyli Jej w ostatniej drodze

składają 
córki
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W urzędzie miasta jest wyłożony do wglądu 
projekt nowego studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Rybnika, czyli dokument określający politykę 
przestrzenną miasta oraz ogólne zasady 
zagospodarowywania przestrzeni. 

Studium nie jest co prawda aktem prawa miej-
scowego, ale zawarte w nim ustalenia są wiążące 
przy sporządzaniu szczegółowych już, miejsco-
wych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, w których 
ustala się przeznaczenie kon-
kretnych terenów oraz określa 
sposoby ich zagospodarowania 
i zabudowy. Plany zagospoda-
rowania nie mogą być sprzeczne  
z ustaleniami studium. Obecnie 
obowiązujące studium rada 
miasta przyjęła w 2002 roku, 
ale potem trzykrotnie było ono 
zmieniane, po raz ostatni w 2012 
roku. — Studium ma charakter 
ogólny, wyznacza tylko ramy, 
które dopiero tworząc plany 
miejscowe, wypełnia się konkret-
nymi ustaleniami, dotyczącymi 
np. przeznaczenia terenu, dróg 
dojazdowych, linii zabudowy 
czy wskaźników urbanistycznych 
(m.in. gęstość zabudowy, mak-
symalna wysokość budynków). 
Studium musi być, na ile to 
możliwe, elastyczne w swoich 
zapisach, by niepotrzebnie nie 
ograniczać zastosowania w pla-
nie różnych rozwiązań — mówią przedstawiciele 
Biura Rozwoju Regionu w Katowicach, które 
opracowało projekt nowego studium dla Rybnika.

Pierwsza część studium określa uwarunkowa-
nia zagospodarowania przestrzennego, druga 
wytycza kierunki tego zagospodarowania, czyli 
politykę przestrzenną. „Uwarunkowania” to wa-
runki wpływające na możliwości i potrzeby prze-
strzennego rozwoju miasta i zagospodarowania 
terenów. I to nie tylko te, kojarzone z przestrze-
nią. — Trzeba mieć na uwadze m.in. długotermi-
nowe prognozy demograficzne i finansowe miasta. 
Rybnik zajmuje wśród polskich miast stosunkowo 
wysoką pozycję; jest ośrodkiem regionalnym, po-
dobnie jak Bielsko-Biała i Częstochowa. Atut ten 
należy wykorzystać, ale z tego względu Rybnik musi 
też lepiej zagospodarować swoje centrum, nadać 
mu więcej wielkomiejskiego szyku i elegancji. Dru-
gą, bardzo istotną kwestią jest konieczność uwzględ-
nienia w studium całkiem nowych, restrykcyjnych 
przepisów, ograniczających przeznaczanie nowych 
terenów pod zabudowę. Przepisy te pozwalają na 
to tylko wtedy, gdy np. potrzeb mieszkaniowych nie 
można zaspokoić na terenach już przeznaczonych 
pod zabudowę. Problem w tym, że w Rybniku 
wolnych terenów mieszkaniowych jest na tyle dużo, 
że „pomieściłoby się” na nich kilkadziesiąt tysięcy 
nowych mieszkańców. Tymczasem, jak wiadomo, 
liczba rybniczan będzie raczej maleć. Z demografii 

wynika więc, że w zasadzie nie można już zwiększać 
puli terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo. 
Jedyne co pozwoliło uzasadnić dodatkowe, i to tyl-
ko w niewielkiej skali, ich poszerzenie, było przyjęcie 
założenia, że w ciągu 30 lat warunki mieszkaniowe 
w mieście osiągną dzisiejszy poziom europejski. 
Cel ambitny i trudny do osiągnięcia, trzeba jednak 
do niego zmierzać, bo obecnie – przynajmniej 
ze statystycznego punktu widzenia – rybniczanie 

mieszkają w zbyt ciasnych mieszkaniach, nie tylko 
w stosunku do standardów europejskich, ale też 
krajowych — tłumaczą autorzy studium. 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa terenów 
przeznaczonych pod produkcję – w Rybniku jest 
ich zbyt mało, w dodatku są niezbyt atrakcyjne 
dla inwestorów. Terenów inwestycyjnych powinno 
być zdecydowanie więcej, jednak przestrzenne 
możliwości zwiększenia ich obszaru są niewielkie. 
Z jednej strony ograniczają nas wymogi ochrony 
przyrody (park krajobrazowy, duże kompleksy 
leśne), z drugiej szkody górnicze, niekorzystne 
warunki naturalne i powszechnie występująca 
zabudowa mieszkaniowa.

Wszystko to wpłynęło na kształt drugiej, 
zasadniczej części studium, czyli na wytyczone  
w nim kierunki zagospodarowania przestrzennego.  
— Na poziomie ogólnym wyrażają je cele polityki 
przestrzennej - hasłowo określone jako „zwartość 
miasta”, „wewnętrzna spójność i jakość życia” 
(równy poziom jakości życia w każdej z 27 dzielnic 
miasta), „regionalna ranga” oraz „wszechstronny 
rozwój i potencjał inwestycyjny”. Na bardziej inte-
resującym poziomie szczegółowym, kierunki zago-
spodarowania obrazują obszary, które można prze-
znaczyć pod zabudowę. Skala przyrostu nowych te-
renów mieszkaniowych z wiadomych już powodów  
została ograniczona, a większy nacisk położono 
na nowe tereny inwestycyjne, na których będzie 

można rozwijać różne działalności gospodarcze. 
Kierunki zagospodarowania dotyczą również m.in. 
kształtu układu komunikacyjnego, skrojonego na 
miarę potrzeb i możliwości finansowych miasta 
oraz ochrony przyrody i zabytków. Proponowane 
w projekcie zmiany można prześledzić na rysunku 
studium, ale trzeba też sięgnąć do jego tekstu, bo 
sam rysunek nie wszystko powie o przeznaczeniu 
terenu, jakie będzie można ustalić opracowując 

miejscowe plany zagospo-
darowania dla konkretnych 
terenów — przekonują urba-
niści z katowickiego Biura 
Rozwoju Regionu.

Jeśli wszystko będzie prze-
biegać planowo, nowe stu-
dium rada miasta uchwali 
jeszcze w pierwszym pół-
roczu.

•••
W czasie marcowej sesji 

radni zdecydowali o przystą-
pieniu do sporządzania sze-
ściu nowych planów zagospo-
darowania przestrzennego 
dla konkretnych części mia-
sta, m.in. dla całej dzielnicy 
Zamysłów i części Śródmie-
ścia, a konkretnie terenów 
inwestycyjnych w ścisłym 
centrum miasta. Wszystkie 
te plany, zgodne już z nowym 
studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego Rybnika, 

opracuje działająca w magistracie od ubiegłego 
roku, miejska pracownia urbanistyczna. Projekty 
zostaną wyłożone do publicznego wglądu naj-
wcześniej w drugiej połowie tego roku. Więcej na 
ten temat w kwietniowym wydaniu „GR”.

(WaT)

Najpierw nowe studium, 
        później nowe plany

Z projektem nowego studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Rybnika można 
się zapoznać do 14 kwietnia. Jest on wyłożony w sali nr 10,  
na I piętrze budynku urzędu miasta przy ul. Zamkowej 
5 (vis-a-vis starej części magistratu przy ul. Chrobrego, 
obok Focus Parku) i można go przestudiować w ponie-
działek, wtorek, środę i piątek między g. 9 a 13 oraz  
w czwartek między g. 14 a 18. Ogólnodostępne dyskusje 
publiczne nad projektem studium odbędą się w głównym 
budynku urzędu miasta przy ul. Chrobrego 2 w czwartki 
31 marca i 14 kwietnia o g. 16 (II piętro, sala nr 264  
w nowej części urzędu).

Wraz ze studium wyłożona jest prognoza jego oddzia-
ływania na środowisko. Uwagi na piśmie do obu opra-
cowań można składać do prezydenta miasta do 5 maja  
tego roku – termin nieprzekraczalny! Szczegółowe 
informacje na temat projektu studium i obowiązują-
cych terminów można znaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej magistratu (www.bip.um.rybnik.eu). Z kolei 
rysunek studium jest dostępny w internetowym Rybnic-
kim Systemie Informacji Przestrzennej (www.rsip.rybnik.
eu – na mapie MPZP szukaj projekt studium – wyłożenie). 

Z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać  
w urzędzie miasta do 14 kwietnia. W razie potrzeby pracownicy magistratu wytłumaczą znaczenie zaproponowanych 
w nim regulacji i ich skutki
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Mama niepełnosprawnej Kasi jest 
przekona, że taka placówka w naszym 
mieście jest niezbędna. — Straciłam 
przytomność i trafiłam do szpitala. Gdyby 
nie znajoma pielęgniarka, która zabrała 
Kasię do siebie, nie wiem, co by było — 
opowiada Elżbieta Piotrowska, szefowa 
stowarzyszenia Oligos,  ale przede 
wszystkim mama, która zna problemy 
osób opiekujących się niepełnosprawnymi 
dziećmi, czy przewlekle chorymi w sytuacji, 
gdy trzeba wyjechać na pogrzeb, wesele, 
czy pójść do szpitala. Swoich bliskich 
nie „podrzucą” przecież sąsiadce, bo 
wymagają oni specjalistycznej opieki. 
Znajdą ją w pogotowiu sytuacyjnym.

Takiej placówki nie ma ani w Rybniku, ani 
w regionie, ale może powstać, o co od kilku 
lat zabiega stowarzyszenie Oligos, zbierając na 
ten cel środki w ramach jednoprocentowego 
odpisu przy rocznych rozliczeniach z fisku-
sem. Pogotowie sytuacyjne miało się mieścić  
w budynku po dawnym oddziale dermatologii 
szpitala Juliusz, w który stowarzyszenie już 

zainwestowało, wykonując pierwsze prace 
adaptacyjne. Jednak sytuacja zmieniła się 
kiedy miasto zapowiedziało, że ma w sto-
sunku do Juliusza inne plany. — Budynek 
dermatologii chcemy przeznaczyć na centrum 
usług dla rodziny — zapowiada wiceprezy-
dent Piotr Masłowski, wyjaśniając, że miasto 
zrekompensuje Oligosowi poniesione na 
Juliuszu  nakłady. — Pieniądze, które Oligos 
zainwestował w ten budynek chcemy niejako 
zwrócić, przygotowując pomieszczenia w budyn-
ku przy ul. Karłowicza — mówi wiceprezydent. 
To właśnie tam mieści się siedziba Oligosu  
i prowadzonego przez niego Środowiskowe-
go Domu Samopomocy, ale pomieszczenia  
w tym budynku zajmuje też grupa nieletnich 
matek z dziećmi. — Planujemy przenieść mamy  
z ich pociechami do budynku Domu Dziecka  
i pomóc w przystosowaniu tych pomieszczeń 
dla potrzeb ŚDP oraz pogotowia sytuacyjnego 
— zapowiada wiceprezydent. Niewykluczone, 
że uda się to jeszcze w tym roku. Planuje się, że 
w pogotowiu znajdzie się miejsce dla czterech 
osób, które będą mogły tam spędzić od doby 

do maksymalnie dwóch tygodni. Z pozostałych 
pomieszczeń skorzystają również podopieczni 
ŚDS. Dziś jest ich 40, a w kolejce czeka dzie-
sięcioro kolejnych. — Dla osób oczekujących 
mamy też dodatkową propozycję. Od 2 kwietnia 
uruchamiamy klub samopomocy z cyklem zajęć 
popołudniowych, z których będą mogli skorzy-
stać samodzielni uczestnicy ŚDP, zwalniając 
miejsce osobom z listy — mówi Rafał Wajner 
z Oligosu. Elżbieta Piotrowska zapowiada, 
że pogotowie stacjonarne będzie otwarte dla 
wszystkich mieszkańców Rybnika, również 
dla osób starszych. — Na potrzeby pogotowia 
zebraliśmy z 1 procenta 41.910 zł i liczymy na 
kolejne wpływy z tego tytułu. W ubiegłym roku 
nie prowadziliśmy kampanii w sprawie prze-
kazania 1 procenta, bo wiedzieliśmy, że miasto 
ma inne plany wobec Juliusza i nie chcieliśmy 
wprowadzać w błąd potencjalnych darczyńców. 
Skutek był taki, że straciliśmy z tego tytułu 
ok. 10 tys. zł. Dziś wznawiamy akcję, bo jak 
nigdy wcześniej widzimy światełko w tunelu na 
powstanie pogotowia sytuacyjnego — mówi 
Elżbieta Piotrowska. (KRS Oligosu potrzebny 
do dokonania 1-procentowego odpisu w rocz-
nym zeznaniu podatkowym PIT: 0000288002).

(S)

Przetarg na budowę przedszkola ogłoszono 
jeszcze w październiku ubiegłego roku, ale po 
perypetiach związanych z odwołaniami jednego 
z oferentów, które rozpatrywała Krajowa Izba 
Odwoławcza umowę ze zwycięzcą przetargu 
podpisano dopiero 25 lutego. Pierwotny termin 
realizacji inwestycji nie uległ jednak zmianie – 
to wciąż 31 sierpnia tego roku. Bardzo krótki 
termin realizacji wymusił częściową zmianę 
technologii. Stropy budynku nie będą więc 
wylewane, ale zostaną zbu-
dowane z prefabrykatów, 
co potrwa znacznie krócej.

Rozpoczęta inwestycja 
ma kosztować nieco ponad  
8,2 mln zł. Pieniądze na bu-
dowę przedszkola zabezpie-
czono w tegorocznym budże-
cie miasta, ale władze miasta 
starają się uzyskać unijne 
dofinansowanie. W nowym  
przedszkolu będzie miejsce 
dla 250 dzieci, które będą 
uczęszczać do dziesięciu 
oddziałów. — Realizacja 
inwestycji będzie jak zwykle 
rzetelna i terminowa. Liczy-
my oczywiście na wsparcie  

i dobrą współpracę z inwestorem, przyświeca nam 
przecież wspólny cel — mówiła kilka chwil po 
symbolicznym wbiciu pierwszej łopaty Dagmara 
Woźnica, prezes Erbudu. — Budowa tego przed-
szkola nie jest jakimś wielkim konstrukcyjnym 
wyzwaniem, szkody górnicze też tu nie występują, 
więc nie zakładamy żadnych niespodzianek. To 
jednak budowa i życie lubi płatać figle — mówi 
kierownik budowy Dawid Bednarczyk. — Chce-
my świadczyć usługi dla najmłodszych naszych 

mieszkańców na wysokim poziomie, a do tego po-
trzebujemy nowoczesnej, praktycznej i przyjaznej 
dzieciom infrastruktury i taką tutaj budujemy. To 
również bardzo konkretne wsparcie dla rybnickich 
rodzin — mówi prezydent Piotr Kuczera.

Jednopiętrowy budynek przedszkola będzie 
miał 1822 m2 powierzchni użytkowej. W jego 
sąsiedztwie powstanie też oczywiście plac 
zabaw, parking i drogi dojazdowe. Nabór do 
nowego przedszkola, które będzie miało nr 50  
prowadzi Przedszkole nr 18, działające  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6  
w Boguszowicach Starych.

•••
Kolejnych 100 miejsc dla przedszkolaków ma 

zapewnić miastu rozbudowa Przedszkola nr 7 
usytuowanego u zbiegu ul. Piasta i Solskiego 

w dzielnicy Rybnik Północ. 
Do istniejącego budyn-
ku zostanie dobudowany 
nowy segment, a przy okazji 
powstanie również droga 
wewnętrzna i pięć miejsc 
parkingowych. Rozbudo-
wa, która ma kosztować  
3,5 mln zł ruszy po rozstrzy-
gnięciu przetargu organizo-
wanego przez urząd miasta.

(WaT)

P r o c e n t  z a p r o c e n t u j e

Ruszyła budowa przedszkola

W Boguszowicach Starych przy ul. Sztolniowej, w sąsiedztwie Gimnazjum nr 7,  
ze sporym opóźnieniem spowodowanym przetargowymi odwołaniami, ruszyła 
budowa nowego przedszkola. Ma być gotowe na początek września, a przedstawiciele 
rybnickiego Erbudu, który je buduje, zapewniają, ze zdążą na czas.

Rzeczy ważne potrzebują obrządku – pisał 
Saint-Exupery. 
Na placu budowy przedszkola w Boguszo-
wicach Starych umowne pierwsze łopaty 
wbili w ziemię, od lewej: kierownik robót 
Dariusz Szczecina, prezes Erbudu Dagmara 
Woźnica i prezydent Piotr Kuczera
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Nie maleje zainteresowanie kartą seniora 
uprawniającą rybniczan do skorzystania  
z pakietu wielu zniżek. Podczas wtorkowych 
dyżurów Rybnickiej Rady Seniora w UM 
(g. 10-12, pok. 213) wydano już 3500 takich 
kart. Naczelnik wydziału polityki społecznej 
Joanna Hawel poinformowała, że miasto 
wydrukuje specjalne ulotki na temat pro-
gramu „Rybnik przyjazny seniorom”, który 
zapewnia rybniczanom po 60. możliwość 
korzystania z najróżniejszych rabatów (wię-
cej w poprzednim numerze GR). Na stronie 
internetowej miasta będzie też dostępna 
karta zgłoszenia dla partnerów, którzy ze-
chcą przystąpić do programu (szczegóły na 
www.rybnik.eu). 

Od końca października troje podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku testo-
wało tzw. przycisk życia, czyli nowoczesny system 
teleopieki, który dzięki breloczkowi lub opasce 
na ręce i sprzężonemu z nim telefonowi komór-
kowemu pozwala otrzymać fachową pomoc  
w chwili zagrożenia życia (więcej w listopadowym 
wydaniu GR). — Jedna z testujących go osób trzy-
krotnie wykorzystała „przycisk życia” do wezwania 
pomocy. Pilotażowy program dobiegł końca i teraz 
musimy zdecydować co dalej — mówił wiceprezy-
dent Piotr Masłowski i nie wykluczył, że do końca 
roku zostanie opracowany program, który umoż-
liwi skorzystanie z systemu teleopieki wszystkim 
zainteresowanym seniorom w mieście. Wice-
prezydent zachęcał też do pobytu w Dziennym  

Domu Seniora „Senior-Wigor” w Popielowie,  
z którego korzysta obecnie 12 osób, choć mo-
głoby 30. — Pobyt w placówce może być nie tylko 
ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu, 
ale też wsparciem dla budżetu domowego, bo 
można tam skorzystać z dwóch posiłków, rehabi-
litacji i ciekawych zajęć za naprawdę przystępną 
cenę. Zapewniamy też darmowy dowóz i planu-
jemy ustawienie w ogrodzie „wysokich grządek”,  
w których seniorzy będą mogli uprawiać warzywa 
— opowiadał wiceprezydent. Przypominamy: 
nabór chętnych do Domu Senior-Wigor prowadzi 
Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25 
(tel.: 32 439 93 17) oraz punkty terenowe OPS-u 
(szczegóły w poprzednim numerze). W czasie sesji 
radni rozmawiali też o II Dniach Seniora, jakie 
zorganizowane zostaną w ramach czerwcowych 
dni miasta, programie „Śląskie dla seniora”  
i projekcie „Z klasą w III wiek” oraz o zapla-
nowanym na 20 kwietnia spotkaniu seniorów  
z przedstawicielami 27 rybnickich dzielnic. 

(S)

Francuska komedia „Za jakie grzechy, 
dobry Boże?” była pierwszym filmem, 
jaki pokazano w Teatrze Ziemi Rybnickiej  
w ramach poniedziałkowego Kina 
Seniora. Zainaugurowany 7 marca cykl 
seansów przygotował TZR we współpracy  
z Rybnicką Radą Seniora.

Na pierwszy seans sprzedano 232 bilety, na 
kolejny 14 marca, gdy wyświetlany był film „45 
lat” – 135. — Dla rybnickich seniorów to okazja 
do miłego spędzenia czasu i obejrzenia dobrego 
filmu w przystępnej cenie, dlatego bardzo się cieszę, 
że dyrektor TZR Michał Wojaczek dał seniorom 
taką szansę, ale też z tego, że filmy cieszą się spo-
rym zainteresowaniem — mówi Jolanta Groborz, 
przewodnicząca Rybnickiej Rady Seniorów. 
Popularnością cieszą się też poprzedzające pro-
jekcje wokalne spotkania seniorów przy kawie. 

— Jesteśmy tutaj po raz drugi. Ubiegłotygodniowy 
film bardzo się nam spodobał. Interesujemy się 
kinem, ale lubimy też sobie pośpiewać — mówi 
z uśmiechem Anna Degenhardt z Niedobczyc, 
która na poniedziałkowy seans przyjechała  
z mężem Bronisławem. 

W kwietniu poniedziałkowe kino seniora 
zaprasza na cztery filmy: „Bernadetta. Cud w Lo-
urdes” (04.04), „Smak curry” (11.04), „Kwartet” 
(18.04), „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie 
ulicy” (25.04). Cena biletu to tylko 8 zł. Seanse 
rozpoczynają się o g. 13, ale godzinę wcześniej 
w teatralnej kawiarence seniorzy mogą spotykać 
się, by pośpiewać wspólnie z tenorem Mieczysła-
wem Błaszczykiem i byłym nauczycielem muzyki 
Janem Majerem. 14 marca kawiarenka pękała  
w szwach, a seniorzy wyśpiewali kilkanaście 
pieśni patriotycznych.         (S)

F r o n t e m  d o  s e n i o r a
O poniedziałkowym kinie seniora, który cieszy się sporą popularnością i domu 

Senior-Wigor, który wciąż czeka na takie zainteresowanie rozmawiano w czasie 
kolejnej seniorskiej sesji, jaka odbyła się 16 marca w urzędzie miasta.

Zbliża się 76. rocznica zbrodni 
katyńskiej. Z tej okazji Rodziny Ka-
tyńskie Ziemi Rybnickiej wspólnie 
z Muzeum w Rybniku oraz Gimna-
zjum nr 1 przygotowały rocznicowe 
uroczystości, na które zapraszają 
mieszkańców.

Obchody rozpoczną się 8 kwietnia 
o 12.00 w Gimnazjum nr 1 w Śród-
mieściu (przy ul. Cmentarnej), gdzie 
tradycyjnie już uczniowie placówki 
zaprezentują program poetycki. Dwa 
dni później, 10 kwietnia o g. 12.00,  
w bazylice św. Antoniego odprawiona 
zostanie msza w intencji pomor-
dowanych na Wschodzie, w której 
weźmie też udział chór Bel Canto  
z I LO „Powstańców”. Organizato-
rzy zachęcają do udziału w obcho-
dach mieszkańców Rybnika i okolic,  
a w szczególności przedstawicieli or-
ganizacji niepodległościowych, poczty 
sztandarowe oraz harcerzy.           (S)

R o z ś p i e w a n e  s e a n s e

Świętujmy
     rocznicę

Na godzinę przed projekcją filmu seniorzy spotykają się w kawiarence, by wspólnie pośpiewać
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„Jej pasja wymaga silnego charakteru, samo-
dyscypliny, kreatywności, odwagi oraz ciągłego 
rozwoju, no i odrobiny ułańskiej fantazji, bez 
której nie byłoby tego zdjęcia – w cienkim stroju, 
przy padającym śniegu i ujemnej temperaturze. 
Ot, cała Hania – rybniczanka igrająca z ogniem! 
– napisał w konkursowym zgłoszeniu Paweł Ło-
gasz, opisując swoją żonę Hanię. Nagrodzone 
pierwszym miejscem zdjęcie zostało zrobione 

przed wyremontowanym budynkiem stacji 
kolejowej na Paruszowcu. W nagrodę Hanna 
Łogasz otrzymała pakiet zaproszeń na imprezy 
kulturalne, koncerty, zabiegi kosmetyczne  
i rekreacyjne. Podobne nagrody otrzymały 
też: zdobywczyni drugiego miejsca  Karolina 
Słomka, czyli „dziewczyna w czerwonej sukien-
ce”, tańcząca w rybnickim parku tematycznym 
oraz trzecia w konkursie – Nina Giba, która  

od 2004 roku organizuje Rybnicki Festiwal Fo-
tografii w Fundacji EDF Polska, a na konkur-
sowym zdjęciu „zapozowała” na tle budynku 
urzędu miasta i ul. 3-go Maja. 

Konkurs „Rybniczanka z ikrą” zorganizowa-
no z okazji Dnia Kobiet, z myślą o tym, by po-
kazać potencjał, jaki tkwi w mieszkankach Ryb-
nika. Do zabawy zgłoszono 13 pań, które różnią 
się wiekiem, zainteresowaniami i wykonywaną 
pracą, ale łączy je pasja i zaangażowanie w to, 
co robią na co dzień. Wśród uczestniczek była 
m.in. Grażyna Kohut, od 33 lat nauczycielka, 
a od 2006 roku więcej niż dyrektorka „Tygla”, 
Teresa Seifert, aktorka grupy teatralnej „An-
tyteatr”, miłośniczka „morsowania” Elżbieta 
Piotrowska ze stowarzyszenia Oligos oraz 
Barbara Zielińska, dyrektorka Młodzieżowego 
Domu Kultury, która wprawdzie nie wygrała, 
ale pokazała, że wciąż trzyma się w peletonie. 

— Tak naprawdę każda  
z tych pań to „rybniczanka 
z ikrą” — podsumowuje 
konkurs Lidia Białecka  
z biura kultury magistratu.

(S)

Gościem specjalnym forum będzie Bogdan 
Zdrojewski, były minister kultury i dziedzictwa 
narodowego (2007-2015), który wystąpi z prelekcją 
„Czy kultura się opłaca?”. Spotkanie, w czasie któ-
rego wystąpi też rybnicki zespół Chwila Nieuwagi”, 
zakończy dyskusja „To Ty tworzysz kulturę”, którą 
poprowadzi redaktor naczelny „Dziennika Zachod-
niego”, rybniczanin Marek Twaróg.

— W ciągu pierwszego roku funkcjonowania biura 
kultury udało się zorganizować kilkadziesiąt mniej-
szych i większych imprez, rozbudzić nowe inicjatywy  

oraz ożywić miejską przestrzeń. Naszą misją jest 
integracja – bardzo bogatego przecież – lokalnego 
środowiska kulturotwórczego. Postanowiliśmy odpo-
wiedzieć na oczekiwania współpracujących z nami 
osób i zorganizować dużą debatę poświęconą kondycji 
rybnickiej  kultury. Chcemy umożliwić twórcom i orga-
nizatorom nawiązanie nowych kontaktów, przekazać 
praktyczne porady dotyczące organizacji i promocji 
działań kulturalnych — mówi Elżbieta Wolny-Luks, 
kierownik biura kultury w rybnickim magistracie.

Wstęp na Rybnickie Forum Kultury jest oczy-
wiście darmowy, ale obo-
wiązuje rezerwacja miejsc. 
Zgłoszenia do udziału  
w nim były przyjmowane do 
25 marca. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na 
stronie internetowej (www.
kultura.rybnik.eu) lub uzy-
skać w biurze kultury (tel. 
32 43 92 016; 32 43 92 300). 

(WaT) 

W czerwcu w dawnej Cepelii 
przy ul. Sobieskiego w samym 
centrum Rybnika zostanie otwarty 
nowy, bardzo efektowny, punkt 
informacji turystycznej. Jednym 
z jego zadań będzie sprzedaż 
rybnickich pamiątek i miejskich 
gadżetów. Z tego powodu biuro 
kultury urzędu miasta zwróciło się 
z apelem o zgłaszanie pomysłów 
na miejskie „artykuły”.

 Lista przedmiotów używanych w tej 
roli przez samorządy i różnego rodza-
ju instytucje jest bardzo długa, dlatego 
urzędnicy liczą przede wszystkim na 
propozycje bardzo oryginalne, ale 
też możliwe do zrealizowania. Można 
je zgłaszać telefonicznie bądź drogą 
mailową, ale tylko do końca kwietnia 
(Biuro Kultury Urzędu Miasta Ryb-
nika – tel. 32 43 92 261; kultura@
um.rybnik.pl).                           (WaT)

Ry b n i c z a n k i  m a j ą  i k r ę
Hania jest mamą dwójki małych szkrabów, pielęgniarką w szpitalu 

psychiatrycznym i współtwórczynią rybnickiego Bractwa ognia „Spaleni”,  
w którym tańczy z ogniem. Karolina też jest tancerką, specjalistką od tańca ulicznego  
i instruktorką rybnickiego Studia Tańca „Vivero”. O swoich pasjach „opowiedziały” 
nietypowo – pozując do zdjęć na tle charakterystycznych dla Rybnika miejsc.  
I to właśnie one znalazły się w gronie laureatek konkursu „Rybniczanka z ikrą” 
zorganizowanego przez biuro kultury urzędu miasta. 

K u l t u r a  n a  f o r u m

15 kwietnia pod hasłem „To Ty tworzysz kulturę” w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie 
się Rybnickie Forum Kultury. Jego program obejmuje m.in. zapowiedź miejskich wydarzeń 
kulturalnych i poinformowanie twórców i animatorów kultury, w jaki sposób mogą 
pozyskiwać pieniądze na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć.

Zbierają 
       pomysły
na gadżety

Hania Łogasz 
– rybniczanka z ikrą

Nagrodzone I miejscem 
z d j ę c i e  p o w s t a ł o 
p r zed  budynk iem 
odnowionej stacji na 
Paruszowcu
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Wydarzenie wsparły: 
miejskie instytucje kultu-
ry, Olimpia Day Spa, Ho-
tel Olimpia, Studio Gu-
ido Beauty, Kaczmar-
czyk Foto Art Studio, 
MOSiR, Łukasz Kohut 
Photography.
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KWIATY I SZPILKI. 8 marca, w Dniu Kobiet prezydent Piotr Kuczera wraz ze swymi za-
stępcami rozdawał rybniczankom kwiaty. Wszystko działo się na tzw. szpilkostradzie, czyli na 
szlaku wyłożonym bezpiecznymi dla kobiecych „szpilek” równymi płytami chodnikowymi. Od 
kilku tygodni taka szpilkostrada przecina wyłożony generalnie kostką brukową pl. Wolności. 
Na nierówny bruk, niewygodny i zabójczy dla, kobiecego zwłaszcza, obuwia rybniczanki 
skarżyły się od lat. Nowe płyty chodnikowe ułatwią też życie osobom niepełnosprawnym.   

PANI PREZYDENT. 11 marca na jeden dzień obowiązki prezydenta Rybnika przejęła Magda-
lena Moczała. Prezydencką dniówkę wylicytowała (2,5 tys. zł) w czasie finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Kampusie w styczniu i miała swój udział w rekordowej kwocie ponad 
166 tys. zł, którą w tym roku zebrał rybnicki sztab dowodzony przez Arkadiusza Klimczaka.  
W czasie swego jednodniowego urzędowania zajmująca się na co dzień biznesem rybniczanka 
m.in. zwiedziła budynek magistratu i wzięła udział w dwóch tematycznych konferencjach.

REGIONALIŚCI NA IGNACYM. 11 marca na Ignacym DURŚ (Demokratyczna Unia Regionali-
stów Śląskich) zorganizowała konferencję na temat meandrów edukacji regionalnej. W jej trakcie 
dr hab. Adam Hibszer (UŚ) zaprezentował „Górny Śląsk”, jedyny program edukacji regionalnej 
przygotowany dla szkół wszystkich szczebli, od podstawówki po szkołę ponadgimnazjalną. 
To na jego podstawie powstanie program „Rybnik na Górnym Śląsku”, który od września 
będzie realizowany w czwartych klasach rybnickich podstawówek (jedna lekcja w tygodniu). 

MORSY ZAKOŃCZYŁY SEZON. 6 marca na kąpielisku Ruda na ostatniej kąpieli w sezonie 
2015/2016 spotkały się morsy. Na niedzielnych kąpielach organizowanych przez Rybnicką 
Grupę Biegową „Pędzimy Razem” wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rybniku 
morsy z Rybnika, Radlina, Wodzisławia Śl., Leszczyn, Jastrzębia Zdr., Suminy i Żor spotkały się 
14 razy, ale tylko 4 razy były wymarzone dla nich prawdziwie zimowe warunki. W jednej kąpieli 
statystycznie brało udział 54 dorosłych i 3 dzieci, a zadebiutowało 27 osób.

MIASTO I BIZNES. 17 marca w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” prezydent Piotr Kuczera i jego 
zastępcy Piotr Masłowski oraz Wojciech Student spotkali się z szefami kilkunastu rybnickich firm, 
a także funkcjonujących w mieście uczelni wyższych. Tematem spotkania pod hasłem ,,Przed-
siębiorczość katalizatorem rozwoju gospodarczego Rybnika” były związki, relacje i zależności 
łączące życie gospodarcze i biznes z poczynaniami samorządowych władz miasta. Rozmawiano 
m.in. o tym co utrudnia w Rybniku interesy. Do tematu wrócimy w kwietniowym wydaniu „GR”.

GRUBSON Z RYBNIKA. 21 marca w magistracie pojawił się niezwykle popularny raper, 
rybniczanin Tomasz Iwanca, czyli GrubSon. Prezydentowi Piotrowi Kuczerze i dziennikarzom 
pokazał swój najnowszy 6-minutowy teledysk do utworu „Nie jestem” z nominowanej do 
tegorocznych Fryderyków płyty „Holizm”. Premiera klipu z całkiem konkretnym przesłaniem, 
zrealizowanego w całości w charakterystycznych rybnickich plenerach i tłumaczonego na 
język migowy, miała mieć miejsce na kanale MaxFloRecTV następnego dnia. Warto zobaczyć!
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TARGI DLA PRZEDSIęBIORCZYCH. — W ubiegłym roku w targach uczestniczyło 39 wystawców, 
dziś jest ich 51, a przygotowali ok. tysiąca najróżniejszych ofert pracy, od kolportowania ulotek, 
przez pracowników produkcji po asystentów zarządu. Sporo propozycji dotyczy również pracy 
w gastronomii, w tym w powstającej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia, trzeciej już w mieście 
restauracji McDonalds — opowiada Ewelina Marszołek-Polańczyk z rybnickiego Punktu Pośrednic-
twa Pracy OHP, który wspólnie z PPP OHP w Radlinie oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Rybniku zorganizował VII targi pracy i przedsiębiorczości. Impreza odbyła się 9 marca w auli 
Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki, a odwiedziło ją ok. tysiąca 
osób, poszukujących pracy stałej czy dorywczej, w kraju i za granicą. Zainteresowani mieli okazję 
dowiedzieć się również, jak założyć i prowadzić własną firmę oraz skorzystać z porad dotyczą-
cych planowania kariery. Swoje stanowiska na popularnej kiedyś „Małej Scenie” ustawiły m.in. 
Wojskowa Komenda Uzupełnień, rybnicki ZUS i Urząd Skarbowy oraz Politechnika Śl. — Duże 
zainteresowanie targami tylko potwierdza, jak ważne jest aktywne poszukiwanie pracy, ale też 
dobre współdziałanie wielu partnerów – samorządu, pracodawców, instytucji rynku pracy, czy 
szkół — mówił prezydent Piotr Kuczera, który objął targi swoim patronatem.

BYĆ KOBIETĄ W BOGUSZOWICACH. — To pierwsza taka impreza przygotowana z okazji Dnia 
Kobiet i myślę, że był to dobry pomysł, bo jest z nami ponad 50 pań. Wysłuchałyśmy już prelekcji 
na temat zdrowego odżywiania się, a przed nami jeszcze porady na temat wizerunku — mówi 
Izabela Karwot, pełniąca obecnie obowiązki dyrektora Domu Kultury w Boguszowicach, gdzie  
5 marca zorganizowano imprezę pod nazwą „Być kobietą…czyli to, co kobiety lubią najbardziej”. 
Panie, które tego dnia przyszły do placówki dowiedziały się nie tylko, jak przestrzegać zdrowej 
diety i podkreślać swoje mocne strony, ale też, jak dobrze dobrać bieliznę, korzystając przy tym  
z podpowiedzi profesjonalnej brafitterki. Mogły też wymienić się ubraniami w ramach tzw. 
„Swap party”, poddać swoje dłonie zabiegom kosmetycznym, zmierzyć grubość tkanki tłusz-
czowej, samodzielnie wykonać bransoletkę, a podczas minisesji zdjęciowej poczuć się, jak 
prawdziwe modelki. Uczestniczki kilkugodzinnej imprezy miały też czas na ploteczki przy kawie  
i ciastku oraz na ulubione zakupy. — Polecam nie tylko niepowtarzalną biżuterię, ale też ciekawe 
torebki. Ta ozdobiona samymi guzikami na pewno zwróci uwagę. Warto zrobić sobie prezent  
z okazji Dnia Kobiet, a rachunek wystawić mężowi — mówiła z uśmiechem Hanna Pamuła, 
która pomagała w sprzedaży rękodzielniczych wyrobów przygotowanych przez sklep Łał.
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CZAS NA DECYZJE. Pod takim hasłem 21 marca w „Budowlance” obyły się 9. 
Rybnickie Targi Edukacji. — Spotykamy się w czasie, w którym młodzież trzecich 
klas szkół gimnazjalnych będzie podejmowała pierwsze ważne decyzje w sprawie 
swojej dalszej edukacji. W ich podjęciu pomogą im rybnickie targi, gdzie w jednym 
miejscu będą mogli porównać oferty edukacyjne wszystkich ponadgimnazjalnych 
publicznych i niepublicznych szkół funkcjonujących w naszym mieście — mówił 
Marek Florczyk, dyrektor ZSB. — Wybierzcie mądrze! — dodał wiceprezydent 
Wojciech Świerkosz otwierając targi, tradycyjnie już w towarzystwie szkolnych 
maskotek. Gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć film promujący wszystkie rybnickie 
ponadgimnazjalne placówki oraz organizacje wspierające, jak Rybnicka Platfor-
ma Poradnictwa Zawodowego czy Młodzieżowa Rada Miasta. Najważniejsza 
była jednak możliwość porozmawiania z uczniami i nauczycielami szkół, które  
w „Budowlance” rozstawiły swoje różnorodne stoiska i zachęcały gimnazjalistów 
do związania swojej przyszłości właśnie z ich placówką. Równolegle na kampusie 
uczelnie działające w mieście zaprezentowały ofertę edukacyjną maturzystom. 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY NAD NACYNĄ. 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, 
Klub Gaja przy współudziale miasta zorganizował w Rybniku obchody świato-
wego dnia wody, którym przyświecało hasło: „Woda i praca”. Na rynku oraz na 
bulwarach nad Nacyną na uczestników „wodnego” święta czekały interaktywne 
gry i zabawy przybliżające rybnicką rzekę i zachęcające do wspólnych działań na 
jej rzecz. Można było zakręcić wodnym kołem fortuny i odpowiedzieć na pytania 
o przepływające przez miasto rzeki, posłuchać o rybnickich symbolach: szczupa-
ku i orzechu wodnym oraz wziąć udział w warsztatach plastycznych, spacerze  
z przewodnikiem odkrywającym uroki Nacyny oraz kończącym imprezę happe-
ningu. — Chcemy „przywrócić” Nacynę mieszkańcom, dlatego powstanie tu trakt  
z ławkami, oświetleniem i trasą dla rowerów, który pozwoli na relaks i wypoczynek 
w środku miasta. To będzie zielona oś Rybnika — mówił prezydent Piotr Kuczera. 
Podczas rybnickiej odsłony światowego dnia wody Klub Gaja zainaugurował 
kolejną edycję programu „Zaadoptuj rzekę”, który angażuje do działań na rzecz 
potoków, rzek, jezior i Morza Bałtyckiego. Więcej na: www.zaadoptujrzeke.pl.
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Od niespełna roku prowadzi Pani spotkania grup 
wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku. 
Na czym one polegają i do kogo są adresowane?

Pracuję w ośrodku pomocy społecznej, którego głównym 
zadaniem jest udzielanie pomocy każdemu, kto jej potrzebu-
je – i chodzi nie tylko o pomoc materialną, lecz także wspar-
cie w pokonywaniu życiowych trudności. Zauważmy, że sło-
wo „pomoc” zawiera w sobie inne, kluczowe słowo – „moc”. 
Za mało mocy oznacza „niemoc”, a za dużo – „przemoc”. Ta 
prosta zabawa słowotwórcza pokazuje, jak cenna i pożądana 
jest równowaga – daje stabilność, poczucie bezpieczeństwa, 
pozwala żyć w zgodzie ze sobą i światem. Podstawowym 
zadaniem każdej grupy wsparcia jest właśnie przywracanie 
równowagi – w emocjach, relacjach, samoocenie. Grupy 
są „zorganizowane” tematycznie: „Funkcjonalna rodzina” 
dla osób przeżywających trudności rodzinne i zmagających 
się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, „Aktywny 
senior” dla osób starszych, które chcą w pełni uczestniczyć 
w życiu społecznym, „Przeciw osamotnieniu” dla opiekunów 
chorych i niepełnosprawnych. Oferta będzie się poszerzać, 
obszarów do pracy jest naprawdę wiele. Bliska duchowi 
naszych działań jest definicja pracy socjalnej Heleny Ra-
dlińskiej, twórczyni polskiej pedagogiki społecznej, która 
określiła ją jako wydobywanie i pomnażanie sił ludzkich. 
Grupy wsparcia są dostępne dla wszystkich mieszkańców 
naszego miasta, niezależnie od ich sytuacji materialnej 
czy rodzinnej. Jedyne kryterium to zaangażowanie i chęć 
udziału w spotkaniach. Do tej pory we wszystkich cyklach 
uczestniczyło około 90 osób, a wciąż zgłaszają się kolejne. 
Warto podkreślić, że w regionie tylko rybnicki Ośrodek 
Pomocy Społecznej oferuje grupy wsparcia jako stałą 
praktykę pracy socjalnej. 

Co sprawia, że grupa daje siłę? 
Naukowo rzecz ujmując proces grupowy uruchamia różne 

interakcje i w efekcie prowadzi do odblokowania emocji, 
dostrzeżenia i odczucia swoich mocnych stron, zaangażowania 
w poszukiwanie rozwiązań. A tak po ludzku mówiąc uczestni-
czymy w cotygodniowych spotkaniach, podczas których rozma-

wiamy, słuchamy, dzielimy się doświadczeniami, przeżyciami, 
uczymy się asertywności. Każdy mówi ile chce, nie ma żadnego 
przymusu do opowiadania o sobie. Pracujemy w atmosferze 
otwartości i wsparcia. Każda grupa ustala zasady, jakich będzie 
przestrzegać. Pierwsza i najważniejsza zawsze brzmi: to co się 
dzieje na grupie, zostaje między jej uczestnikami. Oczywiście 
nie są to luźne pogawędki tylko wartościowa, czasem trudna 
praca nad sobą i swoim życiem. Spotkania każdego cyklu mają 
opracowany program, który z jednej strony organizuje etapy 
pracy, a z drugiej zostawia dużo wolności, umożliwia swobodne 
wypowiadanie się i omawianie konkretnych sytuacji. Pracuje-
my w określonym rytmie – dziesięć spotkań cyklu podstawowe-
go, a dla chętnych, po kilkutygodniowej przerwie, jeszcze sześć 
kolejnych. Siłę dajemy sobie nawzajem. Brzmi może trochę 
banalnie, ale to niezwykle poważna sprawa: współobecność 
i wynikająca z niej energia mogą zdziałać cuda, a raczej do 
samodzielnego „działania cudów” skutecznie mobilizują. 
Ludzie po wielu latach decydują się na terapię, podejmują 
wysiłek naprawy relacji z najbliższymi, bardziej świadomie 
postrzegają własne życie. Specyfika pracy grupowej polega 
także na tym, że prowadzący – zachowując rolę koordynatora 
spotkań – jest równocześnie ich uczestnikiem, i co ważne, nie 
występuje w roli pouczającego eksperta. Raczej zadaje pytania 
i kieruje rozmową. Z wdzięcznością wobec wszystkich, którzy 
biorą udział w naszych spotkaniach przyznaję, że w kontakcie 
z nimi wciąż uczę się pokory wobec życia.

Temat Pani doktoratu dotyczył społecznej reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych, obecnie prowadzi 
Pani dwa cykle spotkań dla opiekunów osób niepeł-
nosprawnych. To bardzo trudne kwestie związane  
z ludzkim cierpieniem.

W trakcie prowadzenia badań zauważyłam, że opieku-
nowie osób niepełnosprawnych – a prawie zawsze są to ich 
najbliżsi – są bardzo osamotnieni w przeżywaniu cierpienia 
i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Chory jest osobą za-
leżną, której naturalnie, niemal odruchowo współczujemy. 
Oczekiwania i presja związane z leczeniem, rehabilitacją, 
załatwianiem wszelkich koniecznych, nieraz skomplikowa-

nych spraw urzędowych 
spadają na opiekuna. 
By temu wszystkiemu 
podołać, często jest on 
zmuszony do rezygnacji 
z pracy, z wolnego cza-
su, ze swojego życia…  
A przecież i tu działa pra-
wo ekonomii: jeśli opie-
kun będzie miał siłę, to 
przekaże ją choremu i le-
piej o niego zadba. Może 
się to wydawać przewrot-
ne, ale właśnie dla dobra niepełnosprawnego opiekun 
powinien myśleć o sobie. „Empatyczny egoizm” nie jest 
niczym złym. Wrażliwość na człowieka to także wrażliwość 
na siebie – stawianie pytań o potrzeby, marzenia, cele. 
Czas dany sobie nie jest „wykradany” choremu. Każdemu 
należy się odpoczynek i regeneracja. Obecnie prowadzimy 
dwa cykle spotkań dla opiekunów niepełnosprawnych osób 
dorosłych i dzieci. Grupa daje możliwość wymiany informa-
cji, doświadczeń, pomocy. To często konkretne wskazówki: 
gdzie sprawnie i szybko załatwić sprzęt medyczny, do które-
go specjalisty warto się udać, jak zorganizować rehabilitację. 
Mam bardzo osobiste podejście do pracy z ludźmi, w których 
życie jest wpisana choroba kogoś bliskiego, ponieważ sama 
do nich należę. Wiem, jak trudno opanować emocje, kiedy 
nie rozumiemy, co mówi lekarz i kiedy trzeba być silniejszym 
niż kiedykolwiek wcześniej.

Gdzie można uzyskać informacje na temat prowa-
dzonych spotkań i zapisów?

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku – Zespole 
Grupowej Metody Pracy Socjalnej, którego siedziba mieści 
się przy ul. Zebrzydowickiej 30 (tel. 513 151 943) oraz na 
stronie internetowej ośrodka w zakładce „Grupy wsparcia”. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Gru-
pa naprawdę daje siłę!

Rozmawiała Małgorzata Tytko

Do konkursu zgłoszono m.in. książki kilku 
poczytnych autorów, by wspomnieć tylko Szcze-
pana Twardocha („Wieloryby i ćmy”), Katarzynę 
Bondę („Okularnik”) czy Annę Janko („Mała 
zagłada”). Wśród konkursowych propozycji 
są też „Moje podróże w ciemno” związanej  
z rybnickim Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecz-
nych Hanny Pasterny i sześć książek ze Śląskiem  
w tytule.

Pierwsze posiedzenie ośmioosobowego jury 
zaplanowano na dni od 8 do 10 kwietnia. Pod 
koniec pierwszego półrocza powinniśmy już 
znać trzech autorów nominowanych do głównej 
nagrody; zwycięzcę poznamy natomiast 16 paź-
dziernika w czasie finału Rybnickich Dni Lite-
ratury, które mają się odbyć w nieco zmienionej 
formule. Na zwycięzcę konkursu czeka główna 
nagroda w wysokości 40 tys. zł.

W magistracie rozstrzygnięto tymczasem 
konkurs na logo Górnośląskiej Nagrody Lite-
rackiej „Juliusz”. Spośród 45 propozycji z całego 
kraju wybrano pracę Macieja Kwaśniewskiego ze 
Szczecina. Jak czytamy w komunikacie, komisja 
zgodnie uznała, że jego projekt jest oryginalny, 
pomysłowy, funkcjonalny no i nawiązuje do 
postaci patrona nagrody Juliusza Rogera. 

(WaT)

Logo Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” autorstwa  
Macieja Kwaśniewskiego

Poezja, kryminały i znane nazwiska

Potrzebujemy empatycznego egoizmu

106 tytułów zgłoszono do zorganizowanego po raz pierwszy ogólnopolskiego  
konkursu o Górnośląską Nagrodę Literacką „Juliusz”, ustanowioną przez prezydenta 
Rybnika Piotra Kuczerę. Książki nadesłały głównie wydawnictwa, ale też biblioteki, 
stowarzyszenia, no i sami autorzy i to z całej Polski. Dominują tomiki poezji,  
ale są też opowiadania, bajki dla dzieci, kryminały i biografie. 

Od kwietnia ubiegłego roku w rybnickim Ośrodku Pomocy Społecznej są regularnie prowadzone spotkania 
grup wsparcia. Komu i jak grupa daje siłę? O pracy socjalnej metodą grupową opowiada dr Blanka Długi.
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Dr  Blanka Długi prowadzi  
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
spotkania dla osób potrzebują-
cych wsparcia
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Podobnie jak w latach ubiegłych, zapisy odbywały 
się za pośrednictwem internetowej witryny www.ryb-
nik.przedszkola.vnabor.pl. Wcześniej, bo do 3 marca 
rodzice dzieci, które już chodziły do przedszkola,  
w tym sześciolatków, których nie zdecydowali się 
posłać do pierwszej klasy, składali deklaracje o kon-
tynuacji nauczania przedszkolnego. To ważny element 
naboru, bo od liczby sześciolatków, które pozostaną  
w przedszkolach uzależniona będzie liczba najmłod-
szych, trzyletnich dzieci, które we wrześniu będą mogły 
zostać przedszkolakami. Okazuje się, że większość rodzi-
ców dzieci sześcioletnich zdecydowała o nieposyłaniu ich 
do pierwszej klasy. — Rodzice 1246 sześciolatków wybrali 
przedszkole. Z kolei 240 sześciolatków, czyli 15 proc. rocz-
nika, rozpocznie naukę w szkole — wylicza Tadeusz Bonk 
z wydziału edukacji urzędu miasta. Te dane mogą ulec 
zmianie, bo jeśli rodzice zmienią zdanie, dyrektorzy szkół 
nie powinni odmówić przyjęcia sześciolatka w trakcie 
naboru do szkół podstawowych. — Jeśli rodzice, którzy w 
przedszkolu złożyli już deklarację o kontynuacji, zmienią 
zdanie i zdecydują się posłać dziecko do szkoły, będą mogli 
to zrobić — podkreśla Tadeusz Bonk. 

Prezydent Piotr Kuczera zdecydował już, że nieza-
leżnie od liczby pierwszoklasistów, a zatem i kosztów, 
pierwsze klasy zostaną uruchomione w prawie wszystkich 
rybnickich podstawówkach. Jedynym wyjątkiem będzie 
szkoła podstawowa w Chwałęcicach, bo tam rodzice 
wszystkich sześciolatków zdeklarowali, że zostawią swoje 
pociechy w przedszkolu. By znalazło się w nim jednak 
miejsce dla trzylatków, przedszkolna grupa 6-latków 
zostanie przeniesiona do podstawówki.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do miejskich przed-
szkoli potrwa do końca marca. W pierwszej kolejności 
komisje biorą pod uwagę kryteria zapisane w ustawie: 
wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, 
jego rodziców lub rodzeństwa, samotne wychowywanie 
malucha przez jednego z rodziców lub objęcie dziecka 
tzw. pieczą zastępczą. Istotne będą też kryteria lokalne 
uchwalone przez rybnickich radnych. Przedszkolakiem 
szybciej zostanie więc dziecko, którego rodzice pracują 
lub studiują w trybie dziennym, rodzeństwo kandyduje 
lub uczęszcza do tego samego przedszkola, a także miesz-
ka w odwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje 
się przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy pre-

Trwa rekrutacja do przedszkoli,
  wkrótce zapisy do szkół

25 marca zakończył się pierwszy etap naboru do przedszkoli w Rybniku. Wzięły  
w nim udział dzieci, które do tej pory nie chodziły do przedszkola. Do końca 
miesiąca komisje rekrutacyjne w 36 miejskich placówkach będą weryfikowały 
złożone przez rodziców wnioski.
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ferencji. Większą szansę na naukę w przedszkolu mają 
też dzieci, które będą tam przebywać minimum osiem 
godzin dziennie, których rodzeństwo w roku rekrutacji 
będzie miało mniej niż 18 lat oraz których rodzina jest 
pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.       

O tym czy dziecko dostało się do przedszkola rodzice 
dowiedzą się w piątek, 22 kwietnia, kiedy to w placów-
kach zostaną wywieszone listy z nazwiskami. Od 1 do 25 
kwietnia potrwa pierwszy etap elektronicznego naboru 
do rybnickich podstawówek.                                      (D)

W urzędzie miasta rozstrzygnięto 
konkurs na dyrektora Industrialnego 
Centrum Kultury, które powstało z po-
łączenia Domu Kultury w Niewiadomiu 
i Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. 

Z początkiem 
kwietnia stanowi-
sko to obejmie Ka-
mila Paradowska 
(na zdj.), miesz-
k a n k a  Z a b r z a . 
Konferencję pra-
sową z udziałem 
nowej szefowej tej 
placówki zaplano-
wano na 30 marca.

(WaT)

Dyrektor z importu
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Pojedzie do Indii
Maturzysta z I LO Mateusz Bronikowski został laure-

atem Olimpiady astronomicznej i w grudniu będzie re-
prezentował Polskę na 10. Międzynarodowej Olimpiadzie 
z Astronomii i Astrofizyki w Indiach. W finale olimpiady  
w Planetarium Śląskim w Chorzowie wzięło udział 21 uczniów 
z całego kraju. Konkurs składał się z zadań teoretycznych, 

analizy danych i obserwacji pod sztuczną kopułą Planetarium 
Śląskiego. Mateusz Bronikowski wywalczył drugie miejsce  
i w pięcioosobowej grupie będzie reprezentować Polskę  
w Indiach. Do konkursu przygotował go Grzegorz Przybyła 
z Koła Astronomicznego Albireo, a jego nauczycielem fizyki 
w I LO jest Krystyna Uherek. Warto przypomnieć, że Mateusz 
Bronikowski reprezentował już nasz kraj podczas olimpiady 
astronomii i astrofizyki dwa lata temu w Rumunii. W przyszło-
ści chce studiować astrofizykę na Uniwersytecie Cambridge 
w Anglii i prowadzić karierę naukową.

O pierwszych osadnikach
11 lutego w Dwujęzycznym Społecznym Gimnazjum 

odbyła się czwarta edycja powiatowego konkursu literac-
kiego języka angielskiego „Golden Pen”. Zorganizowało go 
Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” i Szkoła 
Języków Obcych Britannia. Głównym celem konkursu jest 

propagowanie nauki języków obcych i rozwijanie talentów 
literackich. Uczniowie napisali prace na temat związany z USA 
– „Pierwsi osadnicy, Święto Dziękczynienia”. Zdobywczynią 
pierwszego miejsca została uczennica Szkoły Podstawowej nr 
8 w Czerwionce-Leszczynach – Anna Ogerman (op. Klaudia 
Szymura), która w nagrodę otrzymała trzyletnie stypendium 
naukowe w Dwujęzycznym Społecznym Gimnazjum w Ryb-
niku. Wśród laureatów była też reprezentantka gospodarzy – 
Olimpia Baryła (op. Dominika Matuszek), która zdobyła drugie 
miejsce i roczny kurs językowy w Szkole Języków Obcych 
Britannia. Konkurs wsparło miasto i starostwo.

Tydzień z noblistą
„Niech nawykiem się stanie Sienkiewicza czytanie” – 

pod takim hasłem w Gimnazjum nr 5 w Boguszowicach 
Osiedlu odbył się „Tydzień z Sienkiewiczem”, który 
zapoczątkował obchody Roku Henryka Sienkiewicza. 

Gimnazjaliści znają Henryka Sienkiewicza głównie z lektur, 
teraz poszerzyli tę wiedzę dzięki prezentacji multimedialnej 
przeplatanej ciekawostkami z życia noblisty. Cytaty z sien-
kiewiczowskich utworów umieszczono na własnoręcznie 
wykonanych zakładkach do książek. Dzięki pomocy i za-
angażowaniu Zofii i Tomasza Paszendów uczniowie wysłu-
chali opowiadania „Sachem”. Zachęcono ich też do udziału  
w konkursie na plakat promujący twórczość Sienkiewicza, 
ogłoszonym przez Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku. 
Podsumowaniem tygodnia był konkurs wiedzy o życiu  
i twórczości Henryka Sienkiewicza. 

Muminki w czytelni
W rybnickiej bibliotece podsumowano konkurs pt. 

„Opowieści z Muminkowej Doliny” adresowany do dzieci 
w wieku 6-12 lat. Zadaniem konkursowym była wypowiedź 
plastyczna lub literacka nawiązująca do przygód w świecie 
Muminków. Nadesłano 149 prac, w tym 34 literackie i 115 
plastycznych, wśród których na uwagę zasługiwały te malo-
wane na szkle, czy ulepione z masy solnej. W grupie wiekowej 
6–7 lat przyznano dwie nagrody główne – dla Marii Sławek 

(PiMBP Oddział dla Dzieci w Rybniku) i Beaty Karkos (filia nr 12  
PiMBP w Rybniku), a nagrodę specjalną za stworzenie 
opowieści rysunkowej otrzymała Paulina Gomola z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Gaszowicach (filia w Czernicy).  
W grupie 8–12 lat nagrodę główną otrzymała Sara Krawczyk 
za opowiadanie pt. „Wielkanoc w Krainie Muminków” (Filia 
nr 7 PiMBP w Rybniku), a nagrodę specjalną – Beata Karkos 
za opowiadanie pt. „Muminki w górach”. Do 15 marca  
w oddziale dla Dzieci i Młodzieży PiMBP w Rybniku prezen-
towana była pokonkursowa wystawa.

Pozytywna „Pozytywka”
Ruszyła II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-

nego „Pozytywka, czyli wszystko to, co sprawia że jestem 
szczęśliwy”, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw 
Dziecka Marka Michalaka. Przedmiotem konkursu jest wy-
konanie pracy plastycznej w dowolnej technice, obrazującej 
pozytywne uczucia oraz sytuacje, przedmioty, zwierzęta, 
ludzi, czy wspomnienia, które takie emocje wywołują. Praca, 
która otrzyma nagrodę grand prix zostanie wykorzystana 
jako logo letniego obozu dla dzieci „Pozytywka 2016”, które 
pojawi się również na koszulkach i materiałach promocyjnych. 
Konkurs, organizowany przez Strefę WzW Wolnych z Wyboru 
i wspófinansowany przez miasto i sponsorów, adresowany 
jest do dzieci i młodzieży (od 5 do 21 lat). Prace należy dostar-
czyć do 8 maja (szczegóły na stronie internetowej placówki 
www.strefawzw.pl). 

Rozmowy na papierze
V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 na 

Nowinach zaprasza do udziału w 11. ogólnopolskim 

konkursie literackim skierowanym do uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Temat tegorocznej edycji 
brzmi: „Rozmowy, które zmieniają życie”. Do 25 kwietnia 
na adres V Liceum Ogólnokształcącego należy nadesłać pracę 
rozwijając temat w dowolnej formie literackiej (czcionką 
Times New Roman 12 i nie więcej niż cztery strony). Finał 
konkursu przewidywany jest na przełomie maja i czerwca. 
Szczegóły na stronie internetowej szkoły, a wszelkie zapytania 
należy kierować na adres e-mail: bpadula@op.pl, grazyna.
szynol-kowacka@zs3.rybnik.pl.

Mityng w Budowlance 
4 lutego już po raz 23. w Zespole Szkół Budowlanych 

odbyły się mityng pływacki o puchar dyrektora ZSB. Do 
rywalizacji przystąpiło 73 uczniów z dziesięciu szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy rywalizowali w kilku konkurencjach 
indywidualnych, a najlepsi otrzymali medale i dyplomy, które 
wręczyli: dyrektor szkoły Marek Florczyk oraz prezes WOPR-u 
Sławomir Walento. Najbardziej widowiskową i emocjonującą 
częścią zawodów były sztafety 4 x 50 metrów. Zwyciężyły  
w nich drużyny II LO (w kategorii chłopców) i I LO (w kategorii 
dziewcząt). W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęło  
I LO im. Powstańców Śląskich i to uczniowie tej szkoły otrzy-
mali puchar przechodni dyrektora ZSB. 

Mechatronicy przez świat
2 marca w Dąbrowie Górniczej uczniowie rybnickiego 

Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział w IV Wojewódz-
kim Konkursie „Młody mechatronik” i rywalizacji pn.  
„Z elektroniką przez świat”. W konkursie „Młody me-
chatronik” drugie miejsce zajął Jakub Kaziur, a taką samą 
lokatę – drużyna „Tygla”. Z kolei w konkursie „Z elektroniką 
przez świat”, w klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce 
zajął Dominik Papierok, a trzecie – Błażej Wieczorek. Druży-
nowo uczniowie „Tygla” zdobyli trzecie miejsce. Opiekunem 
uczniów był Robert Dziurski. 

Klementyna w „Mechaniku”
Pod Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za-

parkował samochód o wdzięcznej nazwie „Klementyna”, 
który jest profesjonalnym laboratorium szkoleniowym 
na kółkach. Zaprezentowała go firma Elwag Wago,  
z którą szkoła współpracuje od 2013 r. W „Klementynie” 
przedstawiono nie tylko historię firmy, ale też jej wyroby, 
od złączek listwowych po komponenty automatyki, które 
zostały wyeksponowane w przeszklonej podłodze, jak  

i w zabudowie całego pojazdu. Uczniowie mieli też możliwość 
samodzielnego łączenia przewodów za pomocą złączek.  
W siedmiu prezentacjach, które poprowadził Łukasz Gre-
gorczyk, wzięło udział prawie 100 uczniów technikum  
i zawodówki (elektrycy, elektronicy, energetycy oraz telein-
formatycy). — Wyroby firmy Wago znajdują zastosowanie  
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w bardzo wielu dziedzinach, m.in. w przemyśle samocho-
dowym i maszynowym, technice procesowej oraz w wielu 
innych branżach, i to na całym świecie. Uczniowie będą wiec 
mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w podjętej po szkole 
pracy — podsumowuje Marek Holona, dyrektor „Mechanika”. 

Hiszpania w Rybniku  
W ramach projektu Erasmus w Zespole Szkół Ekono-

miczno-Usługowych gościła grupa młodzieży z zaprzy-
jaźnionej szkoły hotelarskiej w hiszpańskiej Saragossie. 
Patricia, Daniel, Fernando, Camila i Ewa przyjechali do Rybnika 
ze swoim nauczycielem Eduardo, aby odbyć praktyki zawo-
dowe w restauracjach Delicja i Europa. Wspólnie z uczniami 
„Ekonomika” przygotowali też „Dzień gastronomii hiszpań-
skiej” oraz paellę, tortillę czy tapas, wykorzystując oryginalne 
produkty przywiezione z Hiszpanii. Dzień zakończył się wspól-
ną biesiadą, w której uczestniczył prezydent Piotr Kuczera.

Finezjyjny Mariusz
8 marca w Bielsku Białej odbyła się kolejna edycja 

regionalnego konkursu kulinarnego pod hasłem „Finezja 
smaku potraw z makaronów”, w której zwyciężył uczeń 
rybnickiego „Ekonomika”. W konkursie wystartowało 16 
uczestników ze szkół gastronomicznych z województwa ślą-
skiego i małopolskiego. Autorskie potrawy konkursowe oce-
niało jury złożone ze znakomitych szefów kuchni i kucharzy. 
Rybnicki „Ekonomik” reprezentował Mariusz Jasiński, który 
wykonał ravioli z wykorzystaniem m.in. krewetki, jarmużu, oli-
wy sosnowej i liofilizowanego jabłka i zajął pierwsze miejsce.

Ekspresem przez szkoły
Szkoły tworzące Zespół Szkół Technicznych zostały 

laureatami ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodaw-
ców – pracodawcy dla szkoły”: w dziedzinie budownictwa, 
drogownictwa i instalacji budowlanych zwyciężyło Technikum 
nr 1, a w kategorii górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo – za-
wodówka nr 1 * 9 lutego Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach 
Starych odwiedziła jego absolwentka Daria Muszyńska, która 
od kilku lat podróżuje po świecie. Opowiedziała uczniom  
o swoim pobycie w Meksyku, Belize, czy w Kolorado * W tej 
samej placówce nagrodzono 19 uczniów ze średnią ocen 
powyżej 5,2 oraz wzorowym zachowaniem, a najlepsza  
w szkole Nikola Winiarska dodatkowo otrzymała biurko  
i fotel * Reprezentacja „Ekonomika”: Agata Siwoń, Zu-
zanna Machnik i Martyna Sobik była bezkonkurencyjna  
w finale ogólnopolskiego konkursu Ligi Młodych Logistyków *  
10 marca w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach odbyło się 
spotkanie w ramach akcji „Stop zwolnieniom z WF-u”,  
w którym wzięli udział m.in. prezes piłkarskiego KS ROW 
1964 Rybnik Henryk Frystacki i trenerzy Dietmar Brehmer, 
Roland Buchała i Daniel Pawłowski oraz członkowie Kabaretu 
Młodych Panów. Nie zabrakło konkurencji sprawnościowych 
z udziałem gości oraz debaty dotyczącej zajęć WF-u.  

Przedszkolak
 potrafi

Patroni na sztandarach
Dwa zaprzyjaźnione ze sobą chwałowickie przed-

szkola – nr 13 im. Marii Kownackiej i nr 14 im. Janusza 
Korczaka – zorganizowały wspólną uroczystość nadania 
tym placówkom sztandarów. Okazją jest jubileusz P nr 13, 
które w kwietniu obchodzić będzie 70-lecie swojego istnienia 

oraz dziesięciolecie nadania P nr 14 imienia Janusza Korczaka.  
— Sztandar, na awersie którego umieszczono wizerunek 
lekarza, wychowawcy i pisarza Janusza Korczaka, a właści-
wie Henryka Goldszmita, będzie noszony z dumą podczas 
uroczystości państwowych i przedszkolnych — mówiła 
Henrietta Front-Sikora, dyrektorka P nr 14 podczas uroczy-
stości w Domu Kultury w Chwałowicach. — Pisarka Maria 
Kownacka, która patronuje naszemu przedszkolu od 2003 r. 
mówiła „Budujecie nowy dom, ale wszystko co stare, piękne 
i dostojne uszanujcie”. Dzięki temu sztandarowi będziemy 
mogli pełniej przekazywać dzieciom wartości patriotyczne 
— dodała Joanna Cichecka, dyrektorka P nr 13. Sztandary 
dwóch przedszkoli poświęcono 17 marca w chwałowickim 
kościele, a następnie na scenie domu kultury dzieci z tych 
placówek zaprezentowały patriotyczny program artystyczny.

Grecka komunikacja
Przedszkole nr 21 w Kłokocinie zakończyło trzymie-

sięczny projekt pn. „Communication of love and peace 
– miłość i pokój jako komunikatory”, realizowany ze 
szkołą partnerską w Grecji w ramach program eTwinning. 
Celem projektu było m.in. komunikowanie się za pomocą 
różnych środków przekazu i wspieranie dziecięcej ciekawości 
i aktywności. W jego trackie przedszkolaki poznały grecką 
flagę oraz tradycje i historię Grecji. — Dzieci dowiedziały się 
też, że mogą komunikować się za pomocą internetu, ale też 
wykorzystywać tradycyjne środki przekazu — wyjaśnia Hanna 
Jary, koordynatorka projektu. W grudniu wymieniono się 
samodzielnie wykonanymi kartkami bożonarodzeniowymi,  
a styczeń i luty upłynął na wymianie plakatów i organizacji 
zajęć edukacyjnych. Placówki publikowały materiały na 
stronach internetowych, a jeden z rodziców prowadził bloga. 
Dzieci uczyły też, jak posługiwać się aparatem fotograficznym, 
tabletem, czy komputerem. 

Kuchcikowo w Boguszowicach
Dzieci z Przedszkola nr 20 w Boguszowicach Osiedlu 

dowiedziały się na czym polega praca kucharek i jak 
wygląda miejsce ich pracy. Przedszkolaki poznały nie tylko 
teorię, ale i praktykę, a więc przepisy i sposoby wykonania 
różnych potraw. W „Ostatki” dzieci zrobiły faworki i ciasteczka 
nadziewane owocami, a w ramach tygodniowych zajęć za-
dbano też o bardziej zdrowe przysmaki, jak świeżo wyciskany 
sok z pomarańczy, czy kolorowe kanapki. 

Ze sportem za pan brat
Po raz szósty w Przedszkolu nr 32 w Kamieniu odbyły 

się „Zaczarowane tygodnie”, pod hasłem „Ze sportem za 
pan brat”. Dzieci poznały różne dyscypliny sportu i wcieliły 
się w wybrane grupy – żużlowców, piłkarzy, siatkarzy, lekko-
atletów, czy gimnastyków.  Zorganizowano też konkurs na 
sportową maskotkę przedszkola i przedszkolną olimpiadę 
pod hasłem „Sport to zdrowie!”, a zajęcia dla dzieci popro-
wadziła instruktorka fitness.            (S)

Aktorskie szlify?
1 marca w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się 

Miejski konkurs recytatorski dla uczniów szkół gimna-
zjalnych. W przesłuchaniach wzięło udział 13 uczestników, 
a ich występy oceniło jury: Jadwiga Demczuk-
Bronowska, Karina Abrahamczyk-Zator i Ma-
teusz Banaszkiewicz. Dwa pierwsze miejsca 
zdobyły ex aequo: Alicja Dziopa z Gimnazjum 

nr 5 w Boguszowicach Osiedlu (op. Gabriela Chraboł)  
i Julia Jobczyk z Gimnazjum nr 11 w Niedobczycach (op. 
Bożena Paczuska). Drugie miejsce przyznano Patrykowi 
Andryszakowi również z boguszowickiego gimnazjum. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a lau-
reaci – karty podarunkowe do wykorzystania w księgarni 
Orbita. Rybniczanie Alicja, Julia i Patryk awansowali też do 
Regionalnego Konkursu Recytatorskiego w Katowicach. 

Róża w tańcu
5 marca w Miejskim Domu Kultury w Sosnowcu 

odbył się IX Ogólnopolski Festiwal Taneczny Róża. 
Wzięły w nim udział również zespoły reprezentujące MDK 
w Rybniku. Domino (instruktor Ilona Myszka) – otrzymało 
wyróżnienie II stopnia, a Figiel (instruktor Marzena Bu-
tyłkin) – wyróżnienie I stopnia, podobnie, jak Mały Flex 
(instruktor Monika Floryszak). 

Jaki kolor ma śnieg?
W 4. regionalnym konkursie artystycznym „Jaki 

kolor ma śnieg? Pejzaż zimowy” w Wodzisławiu Śl. 
wzięło udział siedem reprezentantek dwóch pracow-
ni plastycznych z rybnickiego MDK-u. Były to: Alicja 
Lisowska, Aleksandra Żyłka, Julia Suchan i Hanna Bugaj 
z pracowni „Kontrasty” oraz Julia Perużyńska, Joanna 
Grzeszczak i Laura Korneta z „GiR-y”. Dziewczyny musiały 
na miejscu stworzyć prace malarskie będące barwną in-
terpretacją krajobrazu zimowego. Prace 137 uczestników 
zostały ocenione przez jury, które 9 marca ogłosiło swój 
werdykt. Alicja Lisowska otrzymała wyróżnienie, Laura 
Korneta zajęła III miejsce, a prace wszystkich uczestniczek 
z MDK pokazano na wystawie.    (S)
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— Z indeksem tak renomowanej uczelni 
otwierają się przed wami nowe horyzonty. 
Cieszcie się tym sukcesem i pamiętajcie, że 
w życiu nie można siedzieć w kącie, trzeba 
iść do przodu, zdobywać szczyty i co dzień 
zaczynać wszystko od nowa, bo tylko jutro jest 
wolne od błędów. Wykorzystajcie swoją szansę 
— mówiła utalentowanej młodzieży Mał-
gorzata Wróbel, dyrektor IV LO podczas 
uroczystego podsumowania trzech wojewódzkich 
konkursów wiedzy, w których nagrodami były in-
deksy na wybrane kierunki trzech wydziałów Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Otrzymało 
je w sumie 20. uczniów szkół średnich z regionu.

— To dla mnie duża szansa, bo interesuję się biotech-
nologią i chciałabym rozwijać swoje zainteresowania 
właśnie w tym kierunku i być może kiedyś pracować 
w laboratorium. Na razie myślę o maturze — mówi 
Oliwia Cyran z II LO „Frycza”, która wygrała Wo-
jewódzki konkurs wiedzy „Biotechnologia – jutro 
ludzkości” i znalazła się w gronie dziesięciorga 
uczniów (dziewięcioro z rybnickich szkół), którzy 
zdobyli indeksy Wydziału Biotechnologii i Nauk  
o Środowisku KUL-u. Najpierw musiała poradzić 
sobie z etapem pytań, potem stworzyć plakat w pro-
gramie graficznym, a w trzecim etapie przedstawić go 
przed uczelnianą komisją. 

— Jeszcze nie wiem, czy będę studiować na  
KUL-u, bo prawo to moja opcja „B”. Opcji „A” 
jeszcze nie wybrałam, ale studia prawnicze chyba nie 
są dla mnie – mam wrażenie, że w jakimś stopniu by 
mnie ograniczały. Interesuję się historią sztuki i modą 
i zawsze marzyłam o projektowaniu odzieży, ale jak 

mi się nie uda, zawsze mogę zostać adwokatem — 
mówi z uśmiechem Betina Walecka z IV LO, która 
zajęła II miejsce w kolejnym konkursie wiedzy, 
tym razem pod nazwą „Budować przyszłość na 
fundamentach przeszłości” i wspólnie z trojgiem 
innych uczniów, w tym dwiema uczennicami I LO  
w Rybniku otrzymała indeks Wydziału Prawa, Pra-
wa Kanonicznego i Administracji KUL. 11 marca  
w Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie uroczyście 
podsumowano uczniowską rywalizację, prorektor 
ds. studenckich KUL-u prof. Krzysztof Narecki 
wręczył również indeksy Wydziału nauk humani-
stycznych sześciorgu najlepszym uczestnikom (troje 
z rybnickich szkół) konkursu: „Język angielski – po-
mysł na twoją przyszłość”. — Kiedy już skończycie 
studia przypomnijcie sobie o Rybniku i wróćcie do 
nas, bo zdobyta przez was wiedza i umiejętności  
z pewnością przydadzą się w naszym mieście — mó-
wił laureatom wiceprezydent Wojciech Świerkosz.

IV LO z Chwałowic współpracuje z KUL-em od 
czterech lat, a od trzech organizuje konkursy wiedzy, 
w których główne nagrody stanowią indeksy tej kato-
lickiej uczelni. W tej edycji  uczestniczyło ponad 250 
młodych ludzi z różnych miast regionu. Po raz pierw-
szy do współpracy z IV LO włączył się wydział Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  

(S)

Są (w) KUL

O tym, czy można naprawić „zepsute” 
dziecko dyskutowali 3 marca uczestnicy 
międzynarodowej konferencji poświęconej 
problemom diagnozy i terapii zaburzeń  
w zachowaniu najmłodszych. 

W czasie odbywającego się w Kampusie 
spotkania z udziałem dyrektorów szkół, peda-
gogów, psychologów, nauczycieli, przedstawicieli 
placówek opiekuńczych oraz innych specjalistów 
pracujących z dziećmi, rozmawiano o zjawiskach, 
które mogą mieć wpływ na ich „psucie się”. — To 
„zepsucie” najbardziej widać w szkole. Zmienia 
się zachowanie dziecka, pojawiają zaburzenia 
koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadpobudli-
wość, wreszcie trudności w opanowaniu materiału. 
Czasem rodzice twierdzą, że zanim ich dziecko 
poszło do szkoły, było spokojne i grzeczne. Sku-
teczna pomoc to nie jedna wizyta, a szereg działań 
popartych wiedzą medyczną, psychologiczną i pe-
dagogiczną — mówi Mariola Kujańska, dyrektor 
Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gocznej w Rybniku, organizatorka spotkania.  
W trakcie kilkugodzinnej konferencji mówiono  
o sposobach postępowania z „trudnymi” dziećmi, 

współpracy psychiatry i psychologa w diagnozie  
i terapii najmłodszych z ADHD, doborze metod 
terapii zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości  
i sposobach jej diagnozowania w innych krajach. 
— Niektóre zaburzenia mogą być efektem wad 
postawy — wyjaśniał Jerzy Radosz, rehabilitant 
i specjalista terapii manualnej, a gość specjalny 
Karina Rubinstein z Izraela omówiła zasady dzia-
łania nowatorskiego testu Moxo diagnozującego 
ADHD. — Ten test jest już wykorzystywany w pra-
cy rybnickich psychologów i pedagogów i świetnie 
się sprawdza. Może przyśpieszyć diagnozę i uczynić 
ją bardziej precyzyjną — mówi Justyna Kokot, 
psycholog i pedagog z Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogocznej, która wspólnie 
z Mariolą Kujańską opowiadała o wpływie me-
diów na zachowanie dzieci: — Chodzi o ty, by  
w tych najważniejszych latach dla rozwoju, kiedy 
dziecko powinno uczyć się relacji z ludźmi, nie 
miało głównie kontaktu ze smartfonem, tabletem 
lub monitorem komputera. Pamiętajmy, że dzieci 
uczą się relacji społecznych w kontakcie z drugim 
człowiekiem.

(D)

Jak pomóc „zepsutemu” dziecku?

2 kwietnia w ramach Rybnickiego Festiwalu 
Podróżników „Karawana” w Domu Kultury 
w Chwałowicach odbędą się bezpłatne 
warsztaty fotografii podróżniczej – techniki 
postprodukcji. Warsztaty (od 10.00 do 13.00) 
poprowadzi Arkadiusz Pałasiński, fotografik  
i podróżnik, który opowie o tym, jak przygotować 
się do podróży pod kątem fotograficznym 
i jak fotografować konkretne tematy, ale 
też udzieli wskazówek na temat sprzętu  
i przydatnych programów, techniki postprodukcji 
i przygotowania zdjęć do internetu, czy wydruku. 
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmuje 
Krzysztof Łapka (sztukafotografii@wp.pl , tel. 
513 064 196.). Po warsztatach (ok. 13.00) 
Arkadiusz Pałasiński oprowadzi po wystawie 
swoich fotografii poświęconej górom Europy. 
Jest ona zatytułowana „W poszukiwaniu 
ciszy” i prezentowana będzie w Domu Kultury  
w Chwałowicach do 10 maja.         (S)

Warsztaty
fotografii
podróżniczej

17 stycznia 2016 roku 
zmarła śp. Jadwiga Gal-
leja, niezwykle zasłużona 
nauczycielka z Rybnika. 
W listopadzie skończy-
łaby równe 100 lat. 

Urodziła się 15 listopada 
1916 roku. Pracę nauczy-
cielki rozpoczęła jeszcze 
przed wojną, w szkole na Smolnej (dziś Szkoła 
Podstawowa Nr 2). Po wojnie aż do emerytury 
związana ze Szkołą Podstawową Nr 1 przy ul. 
Chrobrego w Rybniku. Jeszcze wiele lat po 
wojnie w „jedynce” zatrudniona była także, 
dawno już nieżyjąca, starsza siostra zmarłej, 
pani Hildegarda Galleja (1913-1991), również 
dusza człowiek. Obie znane w Rybniku „Gale-
janki” uczyły przede wszystkim przedmiotów 
przyrodniczych. Jadwiga była nie tylko znako-
mitym biologiem, ale i ofiarnym wychowawcą 
całych pokoleń rybniczan. Zawsze bardzo 
wymagająca, ale w ocenach sprawiedliwa. 
Wpajała uczniom poszanowanie dla środo-
wiska, w którym żyjemy, prostą uczciwość  
i kindersztubę. Serce jej przepełniało pragnie-
nie, by następcy i wychowankowie ten świat, 
tak rozumnie  przez nią ukazywany, zechcieli 
chronić i poprawiać. Czy my to czynimy?  

Śp. Jadwiga Galleja dożyła bez mała stu lat 
– prawie cały wiek wyjątkowo godnego życia. 
Pochowana została (obok siostry ukochanej) 
na rybnickim cmentarzu. Oddajmy cześć ich 
chwalebnej pamięci!             Stefan Smołka

Oliwia (z lewej) i Betina mają już indeksy KUL-u
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Wspomnienie 
o śp. Jadwidze Galleji
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— Podróż po Stanach była naszym marzeniem — mówi 
Wojtek. Jak trudno było je zrealizować, młodzi ludzie prze-
konali się już na jej początku. 6 lipca wylecieli z Berlina  
do Nowego Jorku, gdzie mieli odebrać busa, który miesiąc 
wcześniej, w porcie w Gdyni, został załadowany na kon-
tener i statek. Przed podróżą bus zwany Bulikiem, został 
gruntownie wyremontowany, bo ekipa chciała przejechać 
nim 25 tys. km w trzy miesiące. — Kontenery są wyryw-
kowo sprawdzane i akurat padło na nasz. Bulik na ponad 
tydzień został zatrzymany w porcie i poddany szczegółowej 
kontroli. Straciliśmy nie tylko czas, ale też 2 tys. dolarów 
opłaty celnej, co zagroziło finansom naszej wyprawy. Na 
szczęście mieliśmy dach nad głowami i wsparcie wspaniałej 
rodziny – znajomych Pawła, jednego z członków naszej wy-
prawy. Pomogli nam we wszystkich formalnościach, a także 
w podreperowaniu budżetu, dając pracę w swoim sklepie 
— opowiada Wojtek. Nieoczekiwany postój wykorzystali 
oczywiście na zwiedzanie Nowego Jorku, który zaskoczył 
ich tempem życia, a Manhattan – drapaczami chmur. 
Udzielili też wywiadu w lokalnej prasie i nawiązali nowe 
znajomości. Dzięki nim trafili do jednego z najlepszych 
klubów na Manhattanie, gdzie bawili się z „wilkami” 
z Wall Street oraz zwiedzili plan serialu „The Knick!”  
z Clivem Owenem. Z Nowego Jorku, już Bulikiem, poje-
chali do Bostonu, a potem do Kanady. Zobaczyli Mont-
real, Ottawę i Toronto. — Część kanadyjska wodospadu 
Niagara robi ogromne wrażenie. Warto go zobaczyć, ale 
właśnie od strony Kanady — opowiada Liliana Kaniuch  
z Raciborza, uczestniczka wyprawy. Niagarę zapamiętają 
na długo, podobnie, jak serdeczność ludzi napotykanych 
na trasie, z jaką nie spotkali się podróżując Bulikiem po 

Europie. Zapamiętają też awarię, która zatrzymała ich  
w Kanadzie na prawie pięć tygodni i postawiła dalszą część 
wyprawy pod znakiem zapytania. 

Mission impossible
— Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak poważna będzie 

to usterka. Weszliśmy do pierwszego napotkanego domu  
i dwóch przemiłych Kanadyjczyków zaoferowało nam po-
moc – przyjechali lawetą i zawieźli naszego uszkodzonego 
busa do mechanika. Jerry, jeden z mężczyzn, zaprosił nas do 
siebie, ale nie chcieliśmy nadużywać jego gościnności, więc 
rozbiliśmy się na polu przy jego domu — opowiadają Lili  
i Wojtek. Zostali tam na dłużej, bo okazało się, że mecha-
nik nie poradził sobie z niepopularnym w tym kraju silni-
kiem diesla. Czas mijał, niepokój podróżników rósł, a pie-
niędzy ubywało. — Przez trzy tygodnie pracowaliśmy nawet 
na plantacji borówek — opowiada Lili. Wojtek poprosił też 
o pomoc znajomych w kraju. — Niestety, przysłany z Polski 
silnik okazał się uszkodzony. Po zakupie znajomi nie mieli 
go gdzie sprawdzić. Wydawał się dobry – po zamontowaniu 
Bulik „odpalił”, ale nie miał mocy — opowiada Wojtek. 
Przyparta do muru ekipa postanowiła się rozdzielić – część 
podróżników wyruszyła w dalszą drogę autostopem, a Lili  
i Wojtek zostali z Bulikiem. — Nie mogliśmy pozwolić 
na to, by przez awarię busa pozostali członkowie wyprawy 
stracili możliwość realizacji swoich marzeń. Mieliśmy na-
dzieję, że spotkamy się na trasie — opowiada Lili. Wspól-
nie z Wojtkiem, w wynajętym aucie szukali mechanika,  
a potem najtańszej lawety, dzięki której mogliby odholo-
wać Bulika do NY i tam próbować go naprawić lub odesłać 
do Polski. I wtedy właśnie przypadkowo natknęli się na 

Polaka, który skontaktował ich z me-
chanikiem i pasjonatem Volkswagena. 
To on pomógł im znaleźć starego golfa, 
wymienić silnik i podarować drugie 
życie Bulikowi. Przymusowy postój  
w Kandzie sprawił jednak, że Lili i Woj-
tek musieli zmienić plany. Zrezygnowali 
z obejrzenia Vancouver i parku naro-
dowego Yellowstone. Zobaczyli za to 
Chicago, Denver i snobistyczne Aspen 
w stanie Kolorado, podziwiali wschód 

słońca w Górach Skalistych i wjechali na osławioną Route 
66, łączącą Chicago z Los Angeles. — Jednym z moich 
marzeń było to, by Bulik mógł przejechać tą legendarną 
drogą — opowiada Wojtek, którego zafascynował rów-
nież zapierający dech w piersiach Wielki Kanion. Zanim 
rybniczanin i raciborzanka spotkali się w San Diego 
z resztą ekipy, przegrali 20 dolarów w kilku kasynach 
upalnego Las Vegas i na trasie przypadkowo spotkali 
innych Polaków miłośników VW busa, którzy realizują 
podróżniczy projekt „Busem przez świat”. Zwiedzili też 
słoneczną Kalifornię z zadbanym San Francisco, słynącym 
ze stromych uliczek. Pod niektóre z nich Bulik ledwo 
podjechał. — Los Angeles mnie rozczarowało – centrum 
jest ładne, ale obrzeża miasta niebezpieczne. Koczuje tam 
wielu bezdomnych i praktycznie nie można przejść, by nie 
zostać przez kogoś zaczepionym — mówi Wojtek.  

Plany, plany i jeszcze raz podróże
Już w komplecie ekipa Bulika dotarła do Meksyku. Ze 

względu na upływający czas zwiedzili tylko przygraniczną 
Tijuanę, za to do Meksyku, w którym spędzili trzy dni, 
przyjechali w dniu Święta Niepodległości. — Było gwarno 
i kolorowo. Piliśmy tequilę z wężami, zjedliśmy pyszne takos 
i najlepszą pizzę, jaką kiedykolwiek jadłem — wspomina 
Wojtek. Niestety, ze względu na ograniczony czas nie 
zwiedzili też Teksasu, za to wciąż nie narzekali na brak 
przygód. W Miami przypomnieli sobie słowa znajomego, 
który radził im, by podczas kontroli policji nie wykony-
wali żadnych gwałtownych ruchów, sięgając jedynie po… 
szeroki amerykański uśmiech. — Najpierw stanęliśmy 
pod znakiem zakazu dla kamperów. Spaliśmy w busiku, 
więc nie mogliśmy się wykręcić, że nasz Bulik to nie kam-
per. Policjant po krótkiej rozmowie kazał nam odjechać,  
a że był środek nocy nie rozglądając się specjalnie, stanęli-
śmy w innym miejscu. Wkrótce obudzili nas inni policjanci, 
bo okazało się, że zaparkowaliśmy na placu szkolnym, gdzie 
dziwny pojazd szybko wzbudził niepokój. Bezpieczeństwo 
dzieci jest tam traktowane priorytetowo. Nic dziwnego,  
że policjanci byli stanowczy – kiedy kazali nam podnieść 
ręce do góry, od razu się obudziliśmy — opowiada Wojtek. 
Na szczęście, po wyjaśnieniach i długim sprawdzaniu 
dokumentów, wszystko skończyło się dobrze. Podróżnicy 
mieli też okazję wypoczywać na pięknych plażach Miami 
Beach, dotrzeć do Waszyngtonu i pod Biały Dom, by 
zakończyć podróż ponownie w NY. Przed wylotem zo-
baczyli jeszcze Statuę Wolności, Wall Street i fontanny 
upamiętniające ofiary zamachu na World Trade Center. 
— Otaczające je tablice z nazwiskami osób, które zginęły 
11 września oraz kwiaty i flagi robią ogromne wrażenie 
— wspomina Wojtek. Po przejechaniu 25 tys. km za 
oceanem i po dwóch większych wyprawach po Europie 

(o których pisaliśmy już na naszych łamach), nie 
zamierza rezygnować z podróżowania Bulikiem. Od 
powrotu do kraju rybniczanin zdążył już zorganizo-
wać kilka mniejszych wypraw i już planuje kolejne 
– do Maroka, Gruzji, czy na Nordkapp w Norwegii.  
— Osobom kochającym ekstremalne przeżycia i chcą-
cym poświęcić 1/3 roku na podróż życia, proponuję wy-
prawę do Australii. Chcemy ją zorganizować w 2017 r.  
— zapowiada Wojtek. Zainteresowani wyprawami 
w ramach projektu Travelbus mogą kontaktować się 
z nim mailowo: wojtek@thetravelbus.pl (szczegóły 
wypraw na www.thetravelbus.pl). 

Sabina Horzela-Piskula
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Bulik na osławionej Route 66

Ekipa Travelbusa musiała pokonać wiele 
trudności, ale mają za sobą przygodę życia

B u l i k  z a  o c e a n e m
„Agenci federalni szukali koki i broni” – brzmiał tytuł artykułu na okładce nowojorskiego dziennika 

polonijnego, którego autor pisał: „Polacy chcą przejechać w 80 dni dookoła Ameryki. Ich wyprawa  
o mało nie zakończyła się katastrofą, gdy celnicy zaaresztowali busika w porcie New Jersey i rozebrali go do 
ostatniej śrubki”. Tak pechowo rozpoczęła się wyprawa rybniczanina Wojciecha Kostka, właściciela 
27-letniego volkswagena busa, który wspólnie z sześciorgiem młodych ludzi, postanowił objechać 
USA. Mimo niefortunnego początku i kłopotów na trasie zobaczyli również Kanadę i Meksyk. 
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CZWARTEK
31.03.

• 19.00 – Kulturalny Club:  Loozny Czwartek 
(Małe Miasta i raper Abel).

PIĄTEK
1.04

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Rybnicki 
Festiwal Podróżników „Karawana” (prelekcja 
Bartka Sabeli pt. „Wszystkie ziarna piasku”).

• 18.00 – Zabytkowa Kopalnia Ignacy: Wieczór 
stand-up’u z udziałem kabareciarza Tomasza 
Jachimka.

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Babski 
Comber – zabawa dla kobiet (szczegóły: 
www.dkniedobczyce.pl).

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Absurdy 
codzienności” – premiera spektaklu na pod-
stawie „Teatrzyku Zielona Gęś” Gałczyńskiego,  
w wykonaniu teatru Tara-Bum (reżyseria Izabe-
la Karwot, choreografia Wojciech Chowaniec).

SOBOTA
2.04

• od 14.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Rybnicki Festiwal Podróżników „Karawana” 
(w programie spotkania z podróżnikami i pre-
lekcje: „Mieszkałam z Masajami”, „Rowerem  
z Alaski do Patagonii”, „Psim zaprzęgiem przez 
życie”, „Selma – Antarktyda – Morze Rossa”)

• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
„Dotknij teatru. Od absurdu do komedii”  
(w programie: spektakl „Absurdy codzien-
ności” (Tara-Bum), spotkanie z aktorem 
Dariuszem Wiktorowiczem, spektakl „Psiunio”  
w wykonaniu Teatru Bez Sceny z Katowic – 19.30).

• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: opera „Madame 
Butterfly” (transmisja z Metropolitan Opera).

NIEDZIELA
3.04

• od 14.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Rybnicki Festiwal Podróżników „Karawana”  
(w programie spotkania z podróżnikami:„Goś-
ka wśród dzikich zwierząt”, „AntArktyka. Pod-
wodne Zauroczenie”, „Wielki Szlak Himalajski”, 
„Od Mount Everestu zimą po Kilimandżaro”).

• od 15.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 

„Dotknij teatru: Przez dziurkę od klucza” 
(w programie teatralna zabawa terenowa  
i spektakl „Alicja w Krainie Czarów” w wyko-
naniu teatru Szydło z Wodzisławia Śl. – 17.00).

PONIEDZIAŁEK
4.04

• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: przesłuchania 
w ramach 61. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego.

• 17.00 – Muzeum: wernisaż wystawy pt. 
„Dorobek twórczy artysty plastyka Heleny 
Piergies-Chlubek”.

WTOREK
5.04,

• 9.00 – Industrialne Centrum Kultury: XIII Prze-
gląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”.

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna: wernisaż wystawy „W śląską stronę” 
malarstwo Józefa Hetmana; 18.00 – spotkanie 
autorskie z Andrzejem Kapłankiem, autorem 
książki „Śląskie mecyje”.

ŚRODA
6.04,

• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: IV Rybnicki 
Dziecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzeń 
wyobraźni”.

• 19.00 – Herbaciarnia Małpa: Kieszonkowe Jam 
Session (spotkanie z muzyką zaimprowizowaną 
przy użyciu tabletów, telefonów i kieszonko-
wych syntezatorów).

CZWARTEK
7.04,

• 16.30 – Deptak i Rynek: IV Rybnicki Dziecięcy 
Festiwal Teatralny „Przestrzeń wyobraźni” 
(bajkowy korowód, spektakl na rynku (17.00), 
finał i ogłoszenie wyników festiwalu w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej – 17.40).

PIĄTEK
8.04

• 16.00 – Empik w Focusie: spotkanie z zespo-
łem Tabu z okazji ukazania się reedycji płyty 
„Jednosłowo”.

• 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż wystawy 

Bernadety Długosz-Włodarczyk „Batik. Obraz 
malowany woskiem” (w programie również 
prelekcja o historii batiku i występ skrzypaczki 
Julii Skowronek). 

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: Koncert zespołu 
Wicked Heads.

SOBOTA
9.04

• od 8.00 do 15.00 – Deptak (ul. Powstańców Śl. 
– Sobieskiego): pchli targ, giełda staroci i rę-
kodzieła oraz kiermasz przeczytanych książek.

• 9.00 – Industrialne Centrum Kultury:  
VI warsztaty z Teatrem Tańca Jeger (pod-
stawy techniki tańca współczesnego i jazzo-
wego; prowadzący: Magdalena Niemczyk  
i Aleksander Sobala).

• 17.00 – Industrialne Centrum Kultury: „Dla 
mnie bomba” – spektakl dla dzieci teatru 
Lalki i Ludzie z Białegostoku i ogłoszenie 
wyników XIII Przeglądu Teatrów Dziecięcych 
„Scenka”.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Janusz Radek 
z zespołem w koncercie „Popołudniowe 
przejażdżki” w ramach 4. Music & Soul 
Festivalu.

NIEDZIELA
10.04

• 11.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XVII Vinyl Swap 
(giełda płyt winylowych, kompaktowych, kaset, 
nut, książek o tematyce muzycznej, nowego  
i używanego sprzętu grającego).

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: koncert 
grupy S.O.S. i zespołu Proletaryat.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybickiej: Koncert zespołu 
Gospel Rain (gościnnie: Kasia Dereń, Olga 
Szomańska i Mate.O) w ramach 4. Music & 
Soul Festivalu.

• 19.00 – Herbaciarnia Małpa: Koncert SilSila 
„Razem dla puszczy”.

WTOREK
12.04,

• 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: XIV 
Festiwal Piosenki Europejskiej – koncert 
laureatów.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Duet Fortepia-
nów Dwóch” – komedia grana na fortepia-
nach w wykonaniu Tomasza Pali i Grzegorza 
Kasperczyka.

ŚRODA
13.04,

• 11.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna: „Krajobraz z krzyżem” – wykład 
dr Jacka Kurka. 

CZWARTEK
14.04

• 13.00 – Biblioteka, filia nr 7 w Chwałowi-
cach: Spotkanie z Ewą Nowak.

• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 
wernisaż wystawy fotograficznej Mariana 
Miełka „Ocalić od zapomnienia – kopal-
nia Ignacy”.  

PIĄTEK
15.04,

• 11.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl 
„Poznajmy się” podsumowujący projekt 
„Życie – moja samodzielna rola” sto-
warzyszenia Razem (gościnnie wystąpi 
teatr Tęcza i zespół folkowy Troye Zillia 
z Ukrainy).

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Rybnickie 
Forum Kultury – otwarte spotkanie dla 
animatorów, twórców, organizatorów, 
odbiorców i pasjonatów kultury.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
XVII Festiwal Muzyki Instrumentalnej 
– koncert laureatów.

• 20.30 – Pomnik ofiar Marszu Śmierci przy 
stadionie miejskim: Kryptonim 446 – 
happening upamiętniający wydarzenia 
ze stycznia 1945 r., poświęcony ofiarom 
Marszu Śmierci w wykonaniu Gimnazjum 
nr 5 i MDK.

SOBOTA
16.04,

• od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: warsztaty 
artystyczne „Przy Kawie” – „ABC malar-
stwa sztalugowego”.

• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
XII Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej 
„Pole Twórczego (W)rażenia” .

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Operetki 
Czar” – arie z najbardziej znanych ope-
retek w wykonaniu Teatru Narodowego 
Operetki Kijowskiej.
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PLACÓWKI KULTURY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, plac Teatralny 1, tel. 32 42 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32 422 40 88.

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

1, (tel. 739 11 74). 
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 864
• Klub pod Teatrem, Plac Teatralny 1
• Herbaciarnia Małpa, ul. Kościuszki 62/1  
• Klub VIP, ul. Rynek 5
• Sub-Club, ul. Piłsudskiego 4
• Pub Geszynk, Plac Wolności 1a 
• Rybnicka Stodolnia (ul.  Rudzka 394).

Kulturalne adresy

imprezy
cotygodniowe

wystawy

NIEDZIELA
17.04

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Baballoon” 
– przedstawienie dla najmłodszych pt. w wy-
konaniu Teatru Peti.

PONIEDZIAŁEK
18.04

• 18.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: koncert 
wiosenny w wykonaniu uczniów Śląskiego 
Centrum Muzycznego dedykowany osobom 
niepełnosprawnym z Rybnika i okolic.

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

WTOREK
19.04

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Face 2 Face” 
– spektakl amerykańskiego baletu Magnificat  
w ramach 4. Music & Soul Festivalu.

ŚRODA
20.04,

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
Dyskusyjny Klub Książki: „Przepaść czasu” 
Jeanette Winterson.

CZWARTEK
21.04

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Klub 
Miłośników Gór (Dariusz Załuski – „Two on 
K2” – projekcja filmu i spotkanie z filmowcem 
i himalaistą).

PIĄTEK
22.04

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Artura 
Rojka.

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: XVIII Konfrontacje 
Non Stop Music – koncerty zespołów Jinx 
i Insekt.

SOBOTA
23.04

• 9.00 – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych: 
Wyzwanie Ekonomika (warsztaty kulinarne, lo-
gistyczne, graficzne, menadżerskie i baristyczne 
prowadzone przez specjalistów).

• 12.00 – Industrialne Centrum Kultury: gra miej-
ska „Wyprawa po skarb”.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Między łóżkami” 
– spektakl z udziałem Joanny Kurowskiej, Artura 
Barcisia, Radosława Pazury, Pawła Domagały  
i Katarzyny Ankudowicz.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Wielkie 
granie na ekranie (koncert na dużym ekranie).

NIEDZIELA
24.04

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa 
Niedziela – „W jednym stali domku” – spek-
takl w wykonaniu Teatru BiM z Piotrkowa 
Trybunalskiego.

• 16.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: „Złoto-
włosa” – baśń teatralna dla dzieci w wykonaniu 
aktorów Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego  
w Czeskim Cieszynie.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: akustyczny 
koncert zespołu Perfect.

Poniedziałek
25 kwietnia

• 9.00 i 11.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: edukacja teatralna „Z legendą i bajką”  
(w programie m.in.: spektakle „W jednym stali 
domku” w wykonaniu teatru BiM z Piotrkowa Trybu-
nalskiego i „Podwórkowe opowieści” w wykonaniu 
teatru Na Cztery Łapy z Marklowic).

WTOREK
26.04

• 18.00 – Pub Geszynk: Śląski Kącik Literacki 
(spotkanie z rybniczaninem Stanisławem 
„Fojermanem” Neblikiem, autorem tomiku 
wierszy po śląsku „Do rymu po naszymu abo 
ślōnski miszmasz”).

CZWARTEK
28.04,

• 16.00 – Biblioteka, filia nr 2 na Nowinach: 
Dyskusyjny Klub Książki: „Honor” Elif Shafaka.

PIĄTEK
29.04

• 20.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: występ 
kabareciarza Roberta Korólczyka z duetem 
muzycznym. 

SOBOTA
30.04  

• 18.00 – Kampus: Electronic Music Day  
(w programie: Łukasz Napora, Kuba Sojka, Lili, 
Protest, Matt Shiba, 2loop, Endr:u).

• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: opera „Elektra” 
(transmisja z Metropolitan Opera). 

• 19.00 – Fundacja EDF Polska: „Niedotowane”, 
premiera spektaklu Teatru Mariana Bednarka.

• 20.00 – Stodolnia: otwarcie Rybnickiej Stodolni 
(wystąpią: EDM, DJ Fafaq, Skytech, DJ Kuba & 
Neitan, Flashrider, Allastra).

Poniedziałki
• 10.30 – Klub Energetyka Fundacji EDF Polska: 

projekt ,,Pomagam sobie i innym – razem jest 
nam po drodze” (cykliczne zajęcia plastyczno-
teatralne dla seniorów).

• 13.00 – seanse Kina Seniora w TZR: „Berna-
detta. Cud w Lourdes” (4 kwietnia), „Smak 
curry” (11 kwietnia), „Kwartet” (18 kwietnia), 
„Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” 
(25 kwietnia).

• 19.00 – seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Ekran” w TZR: „Zjawa” (4 kwietnia), „Carol” 
(11 kwietnia), „Barany. Islandzka opowieść” 
(18 kwietnia), „Mustang” (25 kwietnia).

Środy
• 17.00 – Industrialne Centrum Kultury w Nie-

wiadomiu: Czas na kino– seanse dla dzieci.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Dobrych Filmów – seanse z cyklu „Filozoficznie 
i technologicznie cz.2”.

• 20.00 – Kulturalny Club: Wieczory z salsą 
(cotygodniowa nauka salsy w stopniu pod-
stawowym i pokazy tańca).

Czwartki
• 10.30 – Klub Energetyka Fundacji EDF Polska: 

projekt ,,Pomagam sobie i innym – razem jest 
nam po drodze” (cykliczne zajęcia plastyczno-
teatralne dla seniorów).

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z muzyką 
na żywo (cotygodniowe spotkania sympaty-
ków muzyki – blues, jazz i rock)

e Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki: wy-
stawa fotografii „Archipelag przygody” (do 
29 kwietnia). Galeria Oblicza: „Batik. Obraz 
malowany woskiem” – prace Bernadety Dłu-
gosz-Włodarczyk (od 8 kwietnia do 3 maja).

e Muzeum: wystawa in memoriam „Dorobek 
twórczy artysty plastyka Heleny Piergies-
Chlubek” (od 4 kwietnia – 5 maja).

e Dom Kultury w Chwałowicach: wystawa 
fotografii Arkadiusza Pałasińskiego oraz 
malarstwa Karoliny Jarosławskiej i Klaudii Ka 
(obie do 10 maja).

e Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: wystawa foto-
grafii Mariana Miełka „Ocalić od zapomnienia 
– kopalnia Ignacy” (od 14 kwietnia).

e Dom Kultury w Niedobczycach: wernisaż 
pokonkursowej wystawy „Moja kolorowa 
pisanka i stroik wielkanocny” (do 29 kwietnia).

e Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
wystawa „Jan Kiepura – polski śpiewak, tenor  
i aktor” (do 25 kwietnia) * wystawa „W śląską 
stronę” malarstwa Józefa Hetmana (od 5 kwiet-
nia do 31 maja) * wystawa „To be or not to be” 
poświęcona Williamowi Szekspirowi w 400. 
rocznicę śmierci (od 25 kwietnia do czerwca).

e Biblioteka na Smolnej: wystawa malar-
stwa Klaudii Krzysztonek „NoBody” (do 30 
kwietnia).

e Galeria w autobusach (m.in. linii: 8, 10, 14, 
15, 16, 22, 26, 43, 46, 51, 52): na monitorach 
wyświetlane będą prace Agnieszki Dudek  
i Mateusza Świstaka.
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Ma 77 lat. Urodził się w 1939 roku w Chwa-
łowicach. Dziś mieszka w domu, który sam wy-
budował przed 30 laty, w sąsiedztwie miejsca, 
w którym stał jego dom rodzinny, zniszczony 
przez szkody górnicze. Chciał zostać architek-
tem, ale tak jak jego ojciec i dziadek całe za-
wodowe życie spędził na kopalni Chwałowice. 
Wcześniej na Politechnice Śl. w Gliwicach zdo-
był dyplom inżyniera mechanizacji. Smykałkę 
do majsterkowania zdradzał od najmłodszych 
lat, budując wiatraki i inne proste urządzenia. 
W wieku 13 lat zbudował niewielką maszynę 
parową. Po teściu, który mieszkał w Warszawie 
i był wysokiej klasy tokarzem, odziedziczył 
stuletnią tokarkę, z której korzysta do dziś,  
a także „werk”, czyli mechanizm stojącego ze-
gara. Tylko on z niego został, gdy w kamienicę  
w czasie wojny uderzyła bomba. Chwałowi-
czanin sam zbudował stojący zegar z prętów  
i metalowych drobiazgów i wstawił weń przed-
wojenny mechanizm. Uruchomił ten zegar 40 
lat temu, gdy urodził się jego syn Piotr. Zegar 
chodzi do dziś, a syn, tak jak jego ojciec i dzia-
dek pracuje na kopalni Chwałowice.

Tadeusz Ochwat mówi, że wiarę wyssał  
z mlekiem matki, z harcerstwem było właściwie 
podobnie. Na swój pierwszy obóz, na którym 
jego starszy brat Mieczysław był drużynowym, 
pojechał w wieku siedmiu lat. Do dziś wspomi-
na pierwszą noc, którą przespał z głową poza 
namiotem. Dziś jest członkiem Rady Kręgu 
Seniorów Śląskiej Chorągwi ZHP.  

Metaloplastyką zajmował się od wielu lat, 
ale do zajęcia się rzemiosłem artystycznym 
zachęcił go ksiądz Bogdan, kapelan klasztoru 
wizytek w Jaśle. Potraktował jego słowa po-
ważnie i zrobił dla niego wyjątkowy komplet 
naczyń liturgicznych – kielich mszalny, puszkę 
na komunikanty, patenę i wyjątkową monstran-
cję, a dla tamtejszego klasztoru tabernakulum 
w kształcie kuli ziemskiej. Podobny komplet 
zrobił dla swej macierzystej, chwałowickiej 
parafii, obchodzącej w ubiegłym roku swoje 
90-lecie. Wykonał też wtedy ciekawą metalo-
plastykę przedstawiającą m.in. kościół św. Te-
resy w Chwałowicah i katedrę Chrystusa Króla 
w Katowicach. Podarował ją ordynariuszowi ks. 
biskupowi Wiktorowi Skworcowi. 

Pierwszy krzyż z kluczy, jeszcze bardzo pro-
sty, zrobił sześć lat temu. Wcześniej w rybnic-
kim kościele oo. werbistów przy ul. Kościuszki 
zauważył plakat z hasłem: „Krzyż jest Twoim 
kluczem do nieba”. To zdanie go poruszyło  
i zainspirowało, zwłaszcza, że stare klucze jakoś 
tak mimochodem zbierał od dawna. Ten pierwszy  

krzyż z czasem również trafił 
do Jasła. Kolejne były już bar-
dziej wymyślne. Do tej pory 
zrobił ich ponad 160, wszystkie 
rozdał; trafiły do różnych osób, 
w różne części Polski i świata. 
Trzy ostatnie otrzymał na-
czelnik ZHP, prze-
wodniczący związku  
i naczelny kapelan 
ZHP. Wciąż gro-
madzi stare klucze 
na  kole jne .  Od 
znajomych pozbie-
rał już wszystkie, 
więc teraz odwiedza 
giełdy staroci, a raz  
w miesiącu jeździ 
na taką giełdę do 
Wodzisławia Śl.    

— Robię to z ser-
cem, więc pomysły 
rodzą się same. Nie 
ma dwóch takich sa-
mych krzyży. Stalo-
we klucze spawam, 
mosiężne nituję. 
Żeby coś wygiąć, 
uformować rozgrzewam wybrane części. Krzyże 
w stanie surowym zawożę do zaprzyjaźnionego 
rzemieślnika w Orzeszu, który je wypala tak 
iż nabierają koloru „starego złota”. Później 
niektóre elementy maluję jeszcze złotą farbą — 
opowiada. Niektóre motywy są praktycznie 
stałe – serce, korona cierniowa, rozchodzące 
się od krzyża promienie. Czasem pojawiają 
się motywy wyjątkowe np. małym chórzystom 
z Krakowskich Promyków podarował krzyż z 
pięciolinią i nutami. 

Pierwszym recenzentem jest żona Bogumi-
ła, która bardzo go wspiera i często podsuwa 
ciekawe pomysły. W niewielkim warsztacie 
chwałowiczanin spędza długie godziny, ale 
jak mówi, oddając się pracy zapomina o bo-
żym świecie. Tadeusz Ochwat zdradza, że ta 
niełatwa praca to po części również ucieczka 
od choroby, z którą się zmaga; od myślenia  
o tym, co może wydarzyć się jutro czy pojutrze.  
— W tych krzyżach wyrażam moją filozofię 
patrzenia na drugiego człowieka poprzez krzyż. 
Klucze, które kiedyś otwierały i zmykały zamki 
i drzwi mówią, że trzeba się otworzyć na wy-
baczanie, na miłość, na drugiego człowieka, a 
zamknąć na kłamstwo, na agresję, na zło całego 
świata — mówi Tadeusz Ochwat.

Stworzył też sześć stalowych, zupełnie wyjąt-
kowych monstrancji. Każda z nich składa się  
z kilkuset elementów i każdej poświęcił mnó-
stwo czasu i pracy. Jedną z nich jest monstran-
cja harcerska, będąca jego osobistym wotum 
za radość służenia Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim 
przez śląskich harcerzy-seniorów. Ma już po-
mysł na kolejną, chce wykonać monstrancję 
z kluczy. Chciałby też, by trafiła do papieża 
Franciszka, gdy ten w lipcu przyjedzie do 
Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Dobrze 
wie, że przekazanie jej papieżowi nie będzie 
rzeczą łatwą, nie traci jednak nadziei, że mu 
się to uda. 

Wacław Troszka

Krzyż to nasz klucz do nieba 
– to główne przesłanie krzyży 
tworzonych przez Tadeusza 
Ochwata

W czasie pracy nad kolejnym krzyżem

Krzyże jak klucze
Tadeusz Ochwat z Chwałowic od sześciu lat w swoim domowym 

warsztacie tworzy z pasją niezwykłe krzyże. Składa je ze starych 
kluczy, które komponuje ze sobą na różne sposoby. „Kto krzyż 
odgadnie, ten nie upadnie…” – śpiewamy w jednej z wielkopostnych pieśni.  
To przenośnia, ale ja wierzę, że tak właśnie jest — mówi.

Zapewne jedyna na świecie monstrancja harcerska. Zgodnie 
z pomysłem jej autora, przed modlitwą każdy jej uczestnik 
wrzuca do ukrytej w dolnej części monstrancji skrytki mały 
czerwony koralik
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Do Polski przyleciał jako uczestnik międzynarodowego 
programu praktyk dla studentów kierunków ścisłych  
i technicznych Vulcanus in Europe. W jego ramach młodzi 
Japończycy przyjeżdżają na rok do jednego z krajów Unii 
Europejskiej, poznają jego język i kulturę i odbywają 
ośmiomiesięczny staż zawodowy. Najpierw w Krakowie 
przez dwa miesiące Takashi uczył się języka polskiego,  
a z początkiem października ubiegłego roku na osiem 
miesięcy „zacumował” w Rybniku, by odbyć staż w tutej-
szym biurze toproject. 

Dwudziestoczteroletni Takashi Kimba jest dobrze 
zapowiadającym się architektem: absolwentem studiów 
inżynierskich na prestiżo-
wym uniwersytecie w Hi-
roszimie, które ukończył 
z najwyżej ocenioną pracą 
dyplomową oraz pierwszego 
roku studiów magisterskich. 
Ten Japończyk, urodzony  
w amerykańskim Sacramen-
to, gdzie jego ojciec-nauko-
wiec pracujący nad nowymi 
lekami przebywał z rodziną 
na stypendium badawczym, 
postanowił zebrać doświad-
czenia zawodowe w Europie 
i trafił do… Rybnika. — W 
ramach programu Vulcanus 
zgłosiliśmy chęć przyjęcia na 
staż zagranicznego studenta  
i w ten sposób spotkaliśmy się 
z Takashim, który miał jesz-
cze do wyboru pracownię ar-
chitektoniczną w Niemczech 
— mówi Karol Wawrzyniak 
z toprojectu. Decyzja Taka-
shiego o odbyciu stażu była 
dość niekonwencjonalna, bo 
jak twierdzi, młodzi Japoń-
czycy niechętnie opuszczają 
kraj i rzadko decydują się 
na zagraniczne praktyki po zakończeniu kolejnego etapu 
edukacji. W Japonii żyją komfortowo, tamtejszy system 
edukacji pozwala na spokojne, pozbawione nadmiernego 
współzawodnictwa zdobywanie wiedzy, stąd niewielu stu-
dentów opuszcza ciepłe i wygodne japońskie gniazda. To 
jednak rodzi społeczne problemy, bo młodzi rezygnując z 
takich doświadczeń, zamykają się w swoim środowisku i sta-
ją zbyt hermetyczni. — Ja nie lubię długo siedzieć w jednym 
miejscu, wolę spotykać nowych ludzi i poznawać nowe kraje, 
dlatego zdecydowałem się na wyjazd za granicę — mówi. 

To nie pierwszy pobyt młodego Japończyka w Eu-
ropie. Był już m.in. we Włoszech, Szwajcarii i Francji. 
Gdy dowiedział się, że osiem miesięcy spędzi w Rybniku, 
przejrzał internet w poszukiwaniu informacji o mieście. 
Trafił m.in. na odcinek popularnego w Japonii progra-
mu telewizyjnego „Why are you here?”, poświęconego 
Rybnikowi i mieszkającej tu Sonoko Kanemitsu. — Po 
przyjeździe rozpoznałem ulice, które widziałem na filmie. 
Spodziewałem się małego miasteczka, ale Rybnik okazał się 
większy niż przypuszczałem — wyznaje Takashi i nie ukrywa, 
że na początku czuł się u nas nieswojo: — W Krakowie nie 
wyróżniałem się, bo jest tam wielu obcokrajowców z różnych 
stron świata. Gdy w Rybniku szedłem ulicą, przyglądano 

mi się ze zdziwieniem, źle się z tym czułem. Pojawiały się 
zaczepki: gdy ktoś przyjaźnie pytał skąd pochodzę, ale też 
nieprzyjemne, kiedy mój wygląd prowokował nieprzychylne 
komentarze. Nieprzyjemne reakcje nasiliły się po ataku ter-
rorystycznym w Paryżu, kiedy to spotkałem się z prawdziwymi 
przejawami dyskryminacji. 

Jako stażysta w biurze toproject był częścią zespołu, 
który m.in. bierze udział w międzynarodowych konkursach 
architektonicznych organizowanych w Polsce, Japonii czy 
Australii. Rybniccy architekci opracowują kompleksową 
wizję projektu: prowadzą badania, przygotowują modele 
i rysunki, organizują spotkania, decydują o ostatecznym 

kształcie projektu. — To prawdziwa burza mózgów i świetny 
trening, w trakcie którego spieramy się, czasem wręcz walczymy 
na argumenty. Na początku nie potrafiłem wyrażać własnej 
opinii, potrzebowałem czasu, by zrozumieć, że nie jest to 
niestosowne, a wręcz mile widziane — śmieje się Takashi. 
Japonia ma świetnych projektantów, a relacje mistrz-uczeń, 
skrupulatność, dbałość o szczegóły, wyjątkowa kultura  
i wrażliwość w połączeniu z ciężką pracą to cechy tamtej-
szego systemu. — W Japonii otrzymuję i wykonuję konkretne 
polecenie. Nie ponoszę odpowiedzialności, która całkowicie 
przypisana jest szefowi. Japoński system ma swoje zalety: 
wszystko jest jasne. W Polsce jest więcej miejsca na niezależ-
ność i kreatywność. W Japonii jest łatwiej, ale przez to część 
pracowników po prostu spędza w biurze czas. W ten sposób 
nie można zostać dobrym architektem, bo w projektowaniu 
ważniejsze od udzielania odpowiedzi jest stawianie pytań: 
najpierw trzeba zdiagnozować problem miasta albo budynku, 
a dopiero potem zabrać się za projektowanie. Czy rozbudzoną 
w Polsce kreatywność i niezależność w pracy wykorzysta po 
powrocie do Japonii? — Będzie mi łatwiej znaleźć i rozwiązać 
jakiś problem związany z projektowaniem. Tego nauczyłem 
się w Rybniku i to będzie moim atutem. Potrafię już otwarcie 
wyrazić swoje zdanie. Będę chciał to robić, choć pewnie często 

będę musiał zostawić je dla siebie, co może być frustrujące.  
W Polsce nauczył się też… krzyczeć. W Japonii podno-

szenie głosu nie leży w dobrym tonie, a Japończycy raczej 
nie okazują negatywnych emocji. — Mamy wpojone okre-
ślone zachowania: jeśli krzyknę, gdy jestem zdenerwowany, 
ty, słysząc mój krzyk, źle się poczujesz, więc tego nie robię.  
W Polsce, gdy ktoś jest zły po prostu podnosi głos. Nie mo-
głem się do tego przyzwyczaić, ale z czasem zrozumiałem, że 
złe emocje warto z siebie wyrzucić. Dzisiaj sam już krzyczę, 
choć wcześniej nie przyszłoby mi to do głowy; to pojawiło się 
dopiero w Polsce! Spróbowałbym nauczyć takiego wyrażania 
emocji moich japońskich kolegów, ale raczej tego nie zrobię. 

To byłoby to dla nich zbyt 
wielkim szokiem — opo-
wiada Takashi. 

Architektura to przyszły 
zawód Takashiego, ale 
też pasja, którą zaraził 
się od dziadka-inżyniera. 
Jak mówi, budynki, ulice 
i wszystko, co nas ota-
cza to niedoceniana część 
życia. — Wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy z wpły-
wu otoczenia, w którym 
funkcjonujemy, na nasze 
samopoczucie. Ważny jest 
dla nas wygląd smartfona, 
a nie przywiązujemy wagi 
do tego, jak prezentuje się 
miejsce w którym żyjemy 
— wyjaśnia. 

Pobyt w Rybniku stał 
się również przyczynkiem 
do porównywania przez 
młodego Japończyka eu-
ropejskich i japońskich 
miast. W tych ostatnich 
trudno doszukać się np. 

tak zwyczajnej dla nas, Eu-
ropejczyków starówki ze 

strefami wyłącznie dla pieszych i budynkami liczącymi setki 
lat. — Zobaczyłem tu gmachy, których na próżno szukać  
w Japonii: ciężkie, solidne, masywne. W Kioto, gdzie miesz-
kają jego rodzice i siostra, pieczołowicie zachowywane są 
całe historyczne dzielnice, a tradycja harmonijnie przeplata 
się z nowoczesnością. — To wyjątkowe miasto, dawna sto-
lica kraju z unikalną kulturą i historyczną siedzibą cesarza. 
Miasto nowoczesne i tradycyjne zarazem, gdzie powstałe 
przed laty zabudowania są pięknie odrestaurowane i wkom-
ponowane we współczesną zabudowę i barwne japońskie 
ogrody. Większość japońskich miast wygląda jednak zupełnie 
inaczej — mówi Takashi. 

Gdy 18 marca Takashi Kimba opuszczał Rybnik, oprócz 
pamiątek od polskich przyjaciół zabrał też mnóstwo 
wspomnień, smaków polskich potraw (zbyt ciężkich i zbyt 
słonych jak na azjatyckie podniebienie) oraz fotografii, 
które zrobił zwiedzając nasz kraj. Przed nim ostatni rok 
studiów w Hiroszimie. — To utalentowany, wybitny chłopak. 
Świat architektury stoi przed nim otworem, dlatego cieszę się, 
że zdobył doświadczenie również u nas. Mam wrażenie, że 
jeszcze nieraz o nim usłyszymy — mówi Marek Wawrzyniak 
z toprojectu.  

Dominika Ingram-Nowaczyk  

Przed powrotem do Japonii, Takashi Kimba (na zdjęciu z Karolem Wawrzyniakiem) zdążył jeszcze poczuć atmosferę zbliżających się Świąt 
Wielkiej Nocy
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T a k a s h i  w  R y b n i k u
W Rybniku nauczył się krzyczeć i otwarcie wyrażać swoje zdanie, spróbował polskiej kuchni, po-

znał wielu przyjaciół, ale też odczuł jak to jest być dyskryminowanym. Wszystko przy okazji stażu, 
jaki Takashi Kimba, student architektury z Japonii odbył w jednym z rybnickich biur projektowych.
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— Pamiętam, jak w 1998 r. po raz pierwszy 
weszłam do muzealnego magazynu i zobaczyłam 
te wszystkie stroje. Niektóre kiecki wciąż miały 
plamy od deszczu. Jeździłam więc do pracowni 
teatralnej w Katowicach, by fachowo je wyczyścić 
i odnowić. Szczególnej ochrony wymagały te 
jakle, zopaski czy wstążki, które zostały pomalo-
wane nietrwałymi farbami roślinnymi, a mimo 
wszystko przetrwały niemal sto lat. W większości 
są to przecież stroje pochodzące z początków 
XX w. — opowiada Aleksandra Grabiec, która 
tematem rybnickiego stroju ludowego zainte-
resowała się 18 lat temu, kiedy zaczęła pracę  
w naszym muzeum. Zgromadzone tam przez 
lata stroje noszono dawniej w podrybnickich 
wtedy wsiach, m.in. w Niedobczycach, Nie-
wiadomiu, Chwałowicach, Orzepowicach, 
Boguszowicach, czy Stodołach. Nie są to jednak 
stroje kompletne, a jedynie ich elementy; jest 
ich zaledwie 199, najwięcej ze stroju kobiecego, 
najmniej – dziecięcego; brakuje bielizny oraz bu-
tów. Dlaczego zbiór jest tak mały, skoro w wielu 
wsiach otaczających Rybnik wszyscy chodzili 
ubrani „po chłopsku”? — Wieś była biedna, więc 
stroje przerabiano. Zgodnie z tradycją przekazy-
wano je też kolejnym pokoleniom. Kobietom buty 
służyły często całe życie. Nosiły je na plecach do 
kościoła i ubierały dopiero wchodząc do świątyni 

— opowiada Aleksan-
dra Grabiec. Szukając 

dowodów na to, czy ludowy strój rybnicki istniał, 
muzealniczka czerpała wiedzę z publikacji 
takich ekspertów w dziedzinie górnośląskiego 
stroju ludowego jak prof. Barbara Bazielich, ale 
też sama poszukiwała odpowiedzi. — Podczas 
badań terenowych rybniczanie opowiadali o swo-
ich babkach noszących jakle i kiecki, pokazywali 
mi zdjęcia swoich krewnych w strojach śląskich, 
więc było coraz więcej dowodów na to, że istniała 
tradycja ich noszenia — wspomina początki 
swej pracy Aleksandra Grabiec. W książce-ka-
talogu jej autorstwa znajdziemy piękne zdjęcia 
ludowych strojów zgromadzonych w rybnickim 
muzeum, ale też reprodukcje dawnych fotografii 
wykonanych na przełomie XIX i XX w. aż do 
końca lat 20. XX w. Część z nich powstała  
w rybnickich atelier fotograficznych. Jedno 
z nich należał do Otto Schwittaya, jednego  
z najstarszych rybnickich fotografów.  

Na zdjęciach mistrza Schwittaya
Jego nowoczesne atelier mieściło się w pię-

trowej oficynie przy ul. Gimnazjalnej (dziś ul. 
Chrobrego, w miejscu gdzie mieściła się droge-
ria Sanitas). Miało laboratorium z poczekalnią 
i studio na piętrze. To właśnie tam w 1860 r. 
rybniczanka Helenka w białej jakli (bluzce)  
i kiecce (sukni) pozowała do zdjęcia z okazji swo-

jej pierwszej komunii świętej. Towarzyszyli jej: 
babcia w ludowym stroju i w chustce zawiązanej 
z tyłu głowy na tzw. żurok, siostra ubrana w kieckę 
z doszytą u dołu plisbortą czy pliszbortą (tasiemką 
z wysnutymi nitkami), a także dwaj mężczyźni  
w ancugach (garniturach). W atelier Schwittaya 
chętnie pozowali też nowożeńcy. Wśród nich 
była para ze Smolnej – pan młody w kapudroku 
(surducie) z wpiętą w klapę i obwiązaną szeroką 
wstążką woniaczką (mały mirtowy bukiecik),  
a jego wybranka w atłasowej jakli ze stójką  
i małą broszką. Co zaskakujące, jakla była czarna. 
— Wynikało to z praktyki, a nie z mody. Ciemny 
strój nie wymagał częstego prania, więc jego „ży-
wotność” była dłuższa. Czerń była dominującym 
kolorem stroju panny młodej, również w regionie 
rybnickim, aż do końca II wojny światowej. Choć 
do ślubu ubierano także chłopski strój w białej 
tonacji, co było wpływem przenikania mody miej-
skiej do środowisk wiejskich. Biżuteria w rybnickim 
stroju nie stanowiła obowiązkowego uzupełnienia. 
Najczęściej wpinano więc owalne lub prostokątne 
broszki, a jedyną biżuterią, jaką chętnie nosiły 
kobiety były kolczyki, które przechodziły z matki 
na córkę — opowiada Aleksandra Grabiec.  
W zbiorach etnograficznych rybnickiego mu-
zeum znajduje się 220 fotografii prezentujących 
strój ludowy. W pracy nad książką niezwykle 
pomocne okazały się też dwa albumy fotograficz-
ne, jeden ze Smolnej, drugi najprawdopodobniej  
z Gotartowic lub Ligockiej Kuźni, dokumentu-
jący życie mieszkańców wsi, z którego pierwsze 
fotografie zostały wykonane tuż przed wybuchem 
I wojny, a ostatnie na przełomie lat 20/30 okresu 
międzywojennego. Wśród nich była też zbioro-
wa fotografia przed budynkiem gotartowickiej 
emalierni z szyldem „Emaillierwerk Gottartowitz 
Rybnik Oberschlesien”, a na niej kobiety w odzie-
ży ziemi rybnickiej i mężczyźni w kaszkietach na 
głowach i w ciemnych ubraniach. 

P r ê t - à - p o r t e r
na rybnickiej wsi

Jakle sztuk 38, w tym jedna zdobiona misternym haftem, 
36 zopasek, w tym dwie na beztydzień, 11 kiecek z lajbikiem, 
dwa kabotki i tylko jedne majtki, za to płócienne z długimi 
nogawkami – to tylko część, liczącej 199 eksponatów, 
kolekcji stroju ludowego ziemi rybnickiej, która znajduje 
się w rybnickim muzeum. Są też zdjęcia potwierdzające,  
że rybnicki strój ludowy istniał. Ekspertką w dziedzinie 
ludowej mody sprzed lat jest Aleksandra Grabiec, autorka 
wydanej w grudniu bogato ilustrowanej książki-katalogu 
„Jakle, kiecki i zopaski. Strój ludowy ziemi rybnickiej”.
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Aleksandra Grabiec w muzealnej „szafie”

Rybniczanie w strojach ludowych ziemi rybnickiej podczas obchodów przyłączenia Rybnika do Polski

Zróżnicowanie strojów na Górnym Śląsku 
było bardzo duże, podobnie jak na terenie 
całej Polski. Występujące na ziemi pszczyńskiej, 
raciborskiej, bytomskiej, opolskiej, a także ryb-
nickiej stroje chłopskie były do siebie bardzo 
podobne, tzn. w swym głównym typie były 
jednolite, ale tworzyły liczne jego odmiany. 
Strój ziemi rybnickiej był odmianą stroju gór-
nośląskiego, ukształtowaną pod wpływem 
regionów raciborskiego i bytomskiego. 
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„Muzyka, wojna i miłość”, opowieść o ro-
mantycznej miłości, przyjaźni i mocy drzemią-
cej w sztuce, kręcona była w Polsce i Stanach 
Zjednoczonych. W Krakowie, obok popu-
larnych polskich aktorów, „zagrały” również 
rybnickie manekiny. 

Akcja filmu rozpoczyna się w latach trzy-
dziestych ubiegłego wieku, dlatego pracujący 
na planie rekwizytorzy poszukiwali m.in. skle-
powych figur „z epoki”. — Zgłosiła się do nas 
Anna Rymarz, rekwizytorka specjalizująca się 
w ubiorach. Wszystkie dostępne, współczesne 
manekiny nie odpowiadały jej pod względem 
wyglądu. Już miała zlecić wykonanie figur, gdy 
przeszukując internet trafiła na informację  
o naszych zbiorach. Zachwyciły ją manekiny, 
które jeszcze przed wojną powstały w pracowni 
braci Zająców — wyjaśnia Elżbieta Bimler-
Mackiewicz z muzeum. Co w rybnickich 
manekinach ujęło twórców międzynarodowej 
produkcji? — Po prostu są piękne. Różnią się 
zdecydowanie od tych, które dzisiaj widzimy 
na wystawach sklepowych. Mają inne sylwetki, 
inne twarze, a przede wszystkim urok, klasę  
i wdzięk, co pokazuje, że bracia Zającowie byli 
wyjątkowymi artystami — dodaje. Figury męż-
czyzny, dwóch kobiet i małej dziewczynki zo-
stały przewiezione do Krakowa, by pojawić się  
w jednej z kluczowych scen filmu, w której 
główny bohater spotyka swą wielką miłość. — 
Poznaje ją jako dziecko, by po latach spotkać już 
jako dojrzałą kobietę. Manekiny miały symbo-
lizować to przejście z dzieciństwa do dorosłości 
— opowiada Elżbieta Bimler-Mackiewicz.    

Zanim cenne muzealne eksponaty stanęły 
w krakowskiej, specjalnie zaaranżowanej 
sklepowej witrynie z lat 30 ub. wieku, muzeal-

nicy przygotowali opisy konserwatorskie oraz 
umowę, w której szczegółowo określili warunki 
transportu i przechowywania manekinów: 
— Doprecyzowaliśmy kwestie dotyczące m.in. 
wilgotności pomieszczenia, w którym miały być 
rozstawione oraz oświetlenia. Filmowe reflektory 
dają dużo światła i ciepła, pod wpływem którego 
cienka, wierzchnia warstwa gipsu, który pokry-
wa figury wykonane techniką papier – mâche, 
mogłaby ulec zniszczeniu — wyjaśnia Elżbieta 
Bimler-Mackiewicz. 

Nie wiadomo, czy film „Muzyka, wojna  
i miłość” będzie można zobaczyć w Polsce, bo 
według zamierzeń jego realizatorów ma być 
wyświetlany głównie w Stanach Zjednoczo-
nych. Choć praca na planie była filmowym 
debiutem rybnickich manekinów, figury nie 
po raz pierwszy opuściły miasto. Były atrakcją 
wystaw organizowanych przez polskie muzea, 
w tym muzea narodowe: w Poznaniu, gdzie 
„pozowały” na ekspozycji mody dwudziestole-
cia międzywojennego, i w Warszawie podczas 
prezentacji secesyjnej sztuki użytkowej. Odbyły 
też podróż do Sopotu na wystawę „Modna pani 
w kurorcie” i do Muzeum Teatru w Warszawie 
na wystawę o wybitnych Polkach, którą przed 
kilkunastu laty przygotowała zmarła niedawno 
Xymena Zaniewska. 

„Gażę”, którą za swą filmową rolę zaro-
biły manekiny, muzealnicy przeznaczyli na 
renowację 19 zabytkowych głów. Stanowią 
one zaledwie trzecią część znajdujących się  
w muzealnej kolekcji figur. Już odrestaurowa-
ne, wezmą udział w planowanej na maj w Mu-
zeum Historii Katowic wystawie, poświęconej 
konserwacji muzealiów. 

Dominika Ingram-Nowaczyk

Kabotek dla pań, szaket dla panów
Strój ludowy był szanowany i zakładany  

w chwilach szczególnych, od święta. Określał 
status społeczny, ale pozwalał też np. odróżnić 
pannę od mężatki. Jak opowiada Aleksandra 
Grabiec, na przełomie XIX/XX w. kobiety 
paradowały w długich pofałdowanych kiec-
kach (sukniach) ze stanikiem (lajbikiem) lub 
bez oraz w ciemnych jaklach, czyli luźnych  
i rozszerzanych ku dołowi bluzkach z wyso-
ką stójką, zapinanych pośrodku lub z boku  
i ozdobionych najczęściej szczypankami lub 
pasmanterią czy haftem. Szyto je z wełny, 
kaszmiru, aksamitu, weluru, atłasu czy pluszu. 
Lajbik z płótna lub flaneli pomagał podtrzy-
mać kieckę, ale stanowił też element bielizny 
(zastąpił ciasnochę, czyli kobiecą koszulkę ze 
zgrzebnego płótna). Dopiero pod wpływem 
mody miejskiej zaczęto szyć majtki sięgające 
kolan i płócienne koszulki na szelkach. Dopeł-
nieniem damskiego kompletu była też zopaska 
(fartuch) z atłasu lub jedwabiu z motywem 
kwiatowo-roślinnym, również ręcznie malo-
wanym. Drugi kobiecy zestaw stroju ludowe-
go na ziemi rybnickiej składał się z białego 
płóciennego kabotka (koszulki) z rękawami 
do łokcia, zdobionymi wraz z dekoltem ko-
ronkową kryzą oraz z zakładanej na ramiona 
chusty zwanej merynką z kwiatowym wzorem  
i frędzlami. Merynkę krzyżowano na piersiach  
i zawiązywano z tyłu na węzeł. Miały je na 
sobie rybniczanki podczas uroczystych obcho-
dów przyłączenia Rybnika do Polski 4 lipca 
1922 r., co potwierdza pamiątkowe zdjęcie. Na 
takie właśnie szczególne okazje panny zakła-
dały na głowy galandy (wieńce z kwiatów), zaś 
mężatki – czepce z doczepionymi długimi do 
samej ziemi, szerokimi szlajfami (wstążkami) 
zdobionymi haftem lub ręcznie malowanym 
motywem kwiatowym. Zwykle jednak mło-
de rybniczanki nosiły zaplecione warkocze,  
a mężatki układały je z tyłu głowy w tzw. 
dudlik. Codzienny strój na rybnickiej wsi nie 
różnił się w kroju od odświętnego, był jednak 
wykonany z tańszych materiałów. Męski strój 
ludowy zaniknął już pod koniec XIX w. Pod 
wpływem mody miejskiej mężczyźni już od 
początku XX wieku zaczęli nosić ancugi, czyli 
szakety (marynarki) z galotami (spodniami)  
i westami (kamizelkami). Dzieciom zakładano 
proste ubranka, przerabiane najczęściej ze 
strojów starszego rodzeństwa lub rodziców, 
a paradnym strojem dla dziewczynek była 
miniatura kobiecej jakli i kiecki, zaś chłopcy 
nosili ancugi z krótkimi spodenkami. 

— Na przestrzeni lat strój ludowy w regionie 
Rybnika ulegał ciągłym zmianom. Zanikać 
zaczął od połowy XX w., choć mieszkańcy Orze-
powic wspominają, że do tamtejszego kościoła, 
jeszcze kilka lat temu chodziła pewna starka 
ubrana „po chłopsku” — opowiada Aleksandra 
Grabiec.

Sabina Horzela-Piskula

Z muzeum na plan filmowy
Jesienią ubiegłego roku manekiny, które przed wojną powstały w pracowni 

Jana i Józefa Zająców w Zamysłowie, na dwa tygodnie opuściły rybnickie 
muzeum. Wyjechały do Krakowa, by „zagrać” na planie kręconego tam polsko-
amerykańskiego filmu. 

Rybnickie manekiny pięknie prezentowały się w stworzonej na potrzeby filmu, sklepowej witrynie z lat 30. ubiegłego wieku
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Halina Opoka nie jest rodowitą rybniczanką 
– pochodzi z Tabaszowej na nowosądecczyźnie, 
a do naszego miasta trafiła za namową brata, 
który tutaj wcześniej zamieszkał. Jako dziecko 
w wieku sześciu lat, szybciej niż rówieśnicy, roz-
poczęła naukę. Początkowo chodziła do klasy ze 
starszą sąsiadką, a później, po zdaniu egzaminu 
w kuratorium, mogła już „legalnie” uczestniczyć 
w lekcjach. Co ciekawe, Halina Opoka z pierw-
szego wykształcenia wcale nie jest bibliotekarzem, 
lecz… fryzjerką. W wyuczonym fachu pracowała 
krótko (czesanie sąsiadek za przysłowiową czeko-
ladę nie rokowało samodzielności finansowej…), 
jednak to dzięki niemu pojawiło się zamiłowanie 
do książek i pracy z czytelnikami. Podczas praktyk 
zawodowych, które odbywały się w domu dla 
seniorów, nastoletnia fryzjerka miała okazję do 
wielu rozmów z profesorem Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, który zachęcał ją do czytania kolejnych 
książek. I tak pasja stała się nowym zawodem 
– Halina Opoka rozpoczęła pracę w rybnickiej 
bibliotece w 1971 roku na stanowisku pomocnika 
bibliotekarza. Jak mówi, praca z czytelnikami 
i książką zawsze dawała jej wiele satysfakcji  
i zadowolenia. Przez 16 lat była bibliotekarką, 
kierowała filią nr 3 przy ul. Kościuszki. — To były 
wspaniałe czasy. Lubiłam pracę z dziećmi z osiedla 
oraz uczniami szkół średnich i wieczorówek z ca-
łego powiatu, którzy czytelnię biblioteki traktowali 

jak świetlicę dworcową. Dla nich filia 
była czynna do g. 20. Nie ukrywam, 
że wtedy o nowości wydawnicze 
było trudno. Zawsze jednak była 
rozmowa i dobra relacja z czytelni-
kami – wiedziałam, co kogo inte-
resuje, znałam ich radości i troski, 
nieustająco dzieliliśmy się opiniami 
o książkach — wspomina. Kiedy pojawiała się 
propozycja objęcia stanowiska dyrektora, Halina 
Opoka stanęła przed trudną decyzją. — Konsy-
lium rodzinne (a jest nas siedmioro rodzeństwa!) 
przestrzegało mnie, że z moim umiłowaniem „śle-
body” (czyli po góralsku wolności, niezależności) 
nie będę długo dyrektorować. Do dziś nie wierzą, 
że wytrwałam 28 lat. W tym czasie dokończono 
budowę gmachu biblioteki przy ul. Szafranka, 
gdzie rybnicka książnica przeniosła się w 1989 
roku. Przeprowadzka do obecnej siedziby była 
sporym wyzwaniem: — Odbiór biblioteki do dziś 
śni mi się po nocach. Setki kluczy, windy, wentyla-
tornia, wymiennikownia ciepła, tablice rozdzielcze 
prądu... Poprosiłam inspektora budowy o krótką i 
przystępną instrukcję obsługi tego całego sprzętu. 
Żeby zdążyć na 28 marca, rocznicę wyzwolenia 
Rybnika, fotele w sali konferencyjnej montowano 
w nocy, przy oświetleniu reflektorów wypożyczonych 
z teatru — wspomina Halina Opoka i przyznaje, 
że w tamtym czasie nikt nie liczył godzin pracy. 

Nowy gmach dał większą przestrzeń – a przecież 
działalność biblioteki to także corocznie organizo-
wane spotkania, wykłady, wystawy, koncerty oraz 
spotkania z wybitnymi pisarzami: Hanną Krall, 
Wiesławem Myśliwskim, Olgą Tokarczuk, Zofią 
Kucówną, ks. Jerzym Szymikiem, ks. Wacławem 
Oszajcą, prof. Janem Miodkiem, Stanisławem 
Krawczykiem. Halina Opoka bardzo docenia fakt, 
że dzięki pracy zawodowej mogła często spotykać 
artystów, pisarzy i wybitnych ludzi kultury. — Czas 
jednak leci, a ja na szczęście nie przykleiłam się 
do stołka dyrektorskiego klejem introligatorskim. 
Wiem, że bywałam człowiekiem trudnym, wyma-
gającym, z góralskim, chłopskim uporem. Miałam 
jednak szczęście do współpracowników – wszyst-
kim im serdecznie dziękuję za zaangażowanie.  
Z radością rozpoczynam nowy, spokojniejszy etap 
mojego życia. Rybnickiej bibliotece, wszystkim jej 
pracownikom i czytelnikom życzę wielu dobrych 
chwil i radości z obcowania z książką. 

Małgorzata Tytko

Kulturalnym skrótem
w 1 kwietnia, i nie jest to prima aprilis, o g. 19 w Powiatowej  

i Miejskiej Bibliotece Publicznej (Oddział dla dzieci i młodzieży) 
odbędzie się Noc z Andersenem, tym razem pod hasłem „Wy-
spa baśni”. To już 11. edycja imprezy adresowanej do młodych 
czytelników, w czasie której rybniccy bibliotekarze zaplanowali 
noc pełną magii, atrakcji i niespodzianek. Impreza zakończy 
się 2 kwietnia o 8 rano. Przypomnijmy: Noc z Andersenem 
jest międzynarodową imprezą organizowaną z okazji urodzin 
słynnego bajkopisarza.

w Od 1 do 4 kwietnia w Domu Kultury w Chwałowicach odbędzie 
się Rybnicki Festiwal Podróżników Karawana. Pierwszego dnia  
w placówce o g. 18 Bartek Sabela opowie o podróży na tereny 
Sahary Zachodniej, a sobotni cykl spotkań z podróżnikami roz-
pocznie Elżbieta Wiejaczka prelekcją „Mieszkałam z Masajami” 
(g. 14), a zakończy żeglarz Piotr Kuźniar opowieścią pt. „Selma – 
Antarktyda – Morze Rossa” (g. 18). 3 kwietnia zaplanowano cztery 
podróżnicze spotkania (od g. 14), a 4 kwietnia z wizyty w mieście 
znanych podróżników skorzysta młodzież. Imprezie towarzyszyć 
będą również kiermasze: sprzętu do nurkowania i rowerowego 
oraz rękodzieła etnicznego. Karnet na cały festiwal w cenie 35 zł 
(karnet dwudniowy na sobotę i niedzielę – 30 zł, bilety: piątek – 10 
zł, sobota lub niedziela – 20 zł, rezerwacja tel. 32 42 16 222 w.39). 

w — Dramatycznie smutny, postanowił malować to, czego nie widać 
i zapłacił za to wysoką ceną — mówił o niemieckim malarzu, 

Casparze Davidzie Friedrich’u dr Jacek Kurek, który podczas mar-
cowego wykładu pt. „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” 
w bibliotece głównej kontynuował temat malarstwa romantycz-
nego. Licznie zebrani słuchacze zobaczyli obrazy europejskich 
romantyków, zainspirowanych nimi amerykańskich iluministów,  
a także kadry z filmu „Nosferatu wampir” Wernera Herzoga, 
który również czerpał z dorobku malarzy tego nurtu. — Kłócili się  
o kształt świata, niszczyli fortepiany, wadzili się z diabłem, wal-
czyli o wolność, bo nie chcieli żyć byle jak — opowiadał dr Kurek.   

w 16 marca w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej od-
było się spotkanie promujące 11 numer kwartalnika „Fabryka 
Silesia”, w którym znalazły się publikacje dotyczące Rybnika, 
m.in. doktora Juliusza Rogera i szpitala Juliusz. W spotkaniu, 
które poprowadził dyrektor muzeum dr Bogdan Kloch, wzięli 
udział m.in. redaktor naczelny „Fabryki Silesia” Krzysztof Karwat  
i prof. Zbigniew Kadłubek. Kwartalnik „Fabryka Silesia” pojawił 
się na rynku wydawniczym cztery lata temu, a jego pierwszym 
redaktorem naczelnym był nieżyjący już krytyk filmowy Jan F. 
Lewandowski. Obecny, Krzysztof Karwat w słowie wstępnym do 
tego numeru napisał o Górnym Śląsku, że „to ziemia paradoksów 
i zaskakujących osobliwości, jakich nie spotkamy w wielu innych 
regionach, uchodzących za bardziej przyjazne ludziom i naturze”.  

w „Maj, bzy, Rybnik i ty” pod tym hasłem w mieście trwać będzie 
cykl imprez muzyczno-filmowych, który 30 kwietnia zainaugu-
ruje Electronic Music Day na Kampusie. Dzień później na rynku 
wystąpią m.in. Mieczysław Szcześniak i Kuba Badach. „Filmowe 

leżakowanie”, czyli kino plenerowe ruszy 2 maja na rynku, a tego 
samego dnia na cmentarzu przy kwaterze powstańczej odbędzie 
się happening upamiętniający 95. rocznicę wybuchu III Powstania 
Śląskiego. 3 maja oprócz uroczystości związanych z obchodami 
święta konstytucji zaplanowano też patriotyczny spacer z prze-
wodnikiem, a na terenie Kampusu – koncert pieśni patriotycznych. 

w 16 marca w rybnickim muzeum z koncertem „Wszystko, co naj-
ważniejsze” wystąpiła Orkiestra Dobroczynna, założona w 2015 
r. przez Michała Tężyckiego związanego z grupą artystyczną 
Bebiki z Lysek. Orkiestrę tworzą osoby w różnym wieku, głównie 
młodzi instrumentaliści i wokaliści. Zespół przypominający nieco 
Arkę Noego spotyka się, by wspólnie muzykować i propagować 
wartości chrześcijańskie. W muzeum dzieci wykonały utwory 
pasyjne, a na „scenie” zadebiutowały Julka Knesz i Lilka Klimek. 
Solo po raz pierwszy zagrała i zaśpiewała Maja Trybała. 

w 10 kwietnia w Domu Kultury w Boguszowicach wystąpi le-
gendarny zespół rockowy Proletaryat, a jako support zagrają 
weterani ciężkiego grania z Rybnika, grupa S.O.S. Bilety w cenie 
28 zł (w przedsprzedaży) i 38 zł w dniu koncertu. Proletaryat 
zadebiutował w maju 1988 r. (więcej o zespole na www.pro-
letaryat.com.pl). 

w Placówka z Boguszowic prowadzi też nabór chętnych do grupy 
„Teatr po angielsku”, w której z dziećmi pracować będzie Mariola 
Konik z rybnickiej Akademii zabawy i edukacji „Spring up”. — Od 
ponad dziesięciu lat zajmuję się teatrem dziecięcym i edukacją 
językową. Jeżeli wszystko się uda, to my również pokażemy 

Dyrektor z umiłowaniem ślebody
W listopadzie ubiegłego roku na zasłużoną emeryturę przeszła dyrek-

tor Halina Opoka, która w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Rybniku przepracowała 44 lata, a od 1987 roku kierowała tą placówką.
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Halina Opoka z prezydentem Piotrem Kuczerą w czasie spotkania podsumowującego 
jej bibliotekarską karierę
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na tej scenie nasz spektakl — mówiła Mariola Konik w Domu 
Kultury w Boguszowicach, po spektaklu „A niech to gęś kopnie” 
tamtejszego teatru Fik-Mik. Nabór dzieci (od 1 do 3 klasy szkoły 
podstawowej) do anglojęzycznego zespołu teatralnego prowadzi 
dom kultury (szczegóły tel. 32 42 520 16). 

w 10 marca w rybnickiej bibliotece odbyło się spotkanie z prof. Waldema-
rem Bednarukiem, autorem książki „Kurier ze Stambułu”, które zorga-
nizowało IV LO w Chwałowicach. Placówka współpracuje z Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim, na którym wykłada profesor Bednaruk. 
Uczestników spotkania zainteresowało głównie to, jak autor prac 
naukowych zaczął pisać sztuki teatralne, a ostatnio też – powieść 
historyczną. Do tych pierwszych zainspirował go dziekan KUL-u (tak 
powstały spektakle „Agnieszka przed Trybunałem” i „Reasumpcja 
Trybunału Koronnego”), a do napisania „Kuriera ze Stambułu” – żona.  
— To wielowątkowa oparta na faktach powieść historyczna, 
która rozgrywa się w 1776 r. Akcja toczy się w Stambule,  
w Wersalu Ludwika XVI i w Petersburg Katarzyny Wielkiej, ale też w 
Gdańsku, Warszawie i Lublinie czasów stanisławowskich — mówił 
autor, który po spotkaniu podpisywał egzemplarze „Kuriera ze 
Stambułu” i indywidualnie rozmawiał z czytelnikami.

w Rybniczanka Wanda Otlik wcieliła się w rolę Shyvany, postaci  
z gry komputerowej „League of Legends” i znalazła się w gronie 
15 finalistów konkursu na cosplay (uczestnicy przebierają się 
za postaci z japońskich filmów animowanych, czy gier), który 
na początku marca odbył się w katowickim Spodku, w ramach 
mistrzostw świata gier komputerowych „Intel Extreme Masters”. 

w W Domu Kultury w Chwałowicach odbył się kolejny Wieczór 
Sztuk tym razem zatytułowany „W głębi”. W jego trakcie 
odbyły się dwa wernisaże: malarstwa Karoliny Jarosławskiej  
i Klaudii Ka oraz fotografii podróżnika Arkadiusza Pałasińskiego 
pt. „W poszukiwaniu ciszy”. Prace obu malarek łączy natura i 
ograniczona gama barwna oparta na czerniach, bielach, beżach 
i szarościach. W pracach Karoliny Jarosławskiej można doszuki-
wać się fragmentów krajobrazu widzianych z bliska w postaci 
abstrakcyjnych płaszczyzn, a Klaudia Ka stara się zrozumieć 
naturę własną i otaczającego ją świata. Wieczór zakończył się 
koncertem uczestników Studia Wokalnego prowadzonego przez 
Jarosława Hanika. 

w 17 marca w Domu Kultury w Niedobczycach podsumowano 
konkurs „Moja kolorowa pisanka i stroik wielkanocny”. Jurorki 
Dagmara Szojer, Katarzyna Brachaczek i Izabela Andrzejczyk 
przyznały kilka nagród i wyróżnień. W kategorii stroik wiel-
kanocny: pierwsze miejsce zajęła Emilia Skorupa z SP nr 35  
w Chwałowicach (opiekun: Katarzyna Zbroja), a w kategorii 
ozdoba wielkanocna (pisanki, zajączki i inne) najlepsi byli wy-
chowankowie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie (opiekun 
Wiesława Skaba) i Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rybniku: Paulina Jeszka, Anna Wolny (opiekun Agnieszka 
Antosz), Simona Stanisławska i Weronika Klęczar (opiekun Jo-
anna Sobik). Wszystkie prace można oglądać na pokonkursowej 
wystawie w domu kultury do 29 kwietnia.

(S)

Dzięki kilkuletnim działaniom posadzono 
kilka tysięcy drzew, a młodzież nabywa eko-
logiczną wiedzę na organizowanych warsz-
tatach. W tym roku przedsięwzięcie zyskało 
wsparcie samorządów Katowic, Chorzowa, 
Żor i Rybnika. Prowadzony przez znakomitego 
radiowca Henryka Grzonkę koncert rozpoczął 
żywiołowy Taniec węgierski Johanna Brahmsa 
w wykonaniu artystycznego partnera zespołu 

Carrantuohill, orkiestry symfonicznej rybnic-
kiej szkoły muzycznej Szafranków pod dyrekcją 
Romany Kuczery. Potem było już tylko bardziej 
energetycznie. A to za sprawą głównego gościa 
gali, pochodzącej z małej rumuńskiej wioski 
orkiestry dętej Fanfare Ciocărlia, grającej 
bałkańskie, ale także latynoskie i inne rytmy 
– Summertime zagrane na trąbki, saksofony, 
dwie tuby w rozmiarze XXL (suzafony) i 

wielki bęben 
– doświadcze-
nie bezcenne! 
Wypatrzony 
w  p o ł o w i e 
lat 90. przez 
niemieckiego 
producenta 
zespół zrobił 
światową ka-
rierę, podob-
ną do wesel-
no-pogrzebo-
wej orkiestry 
Bregowicza. 
Swoisty po-
jedynek tra-
dycyjnej mu-

zyki celtyckiej i bałkańskiej poderwał prawie 
2-tysięczną publiczność dużej sali NOSPR 
(wspieranej przez firmę Tauron, a do 7. edycji 
zaangażowanej też w „Zieloną Wyspę Śląsk”) z 
miejsc i zakończył się podwójną owacją na sto-
jąco. Emocje studziły dźwięki harfy, na której 
grała Ania Drewniok i nastrojowe ballady wy-
śpiewane przez wokalistkę Carrantuohill Annę 
Buczkowską. Świetnym pomysłem było wspól-
ne zagranie irlandzkiego reela przez skrzypka 
zespołu Maćka Paszka z synem kolejnego 
członka grupy Zbyszka Seydy, Pawłem, dziś 
uczniem rybnickiej szkoły muzycznej i człon-
kiem jej orkiestry. Klasycznego „sznytu” dodał 
całości udział szkolnej orkiestry, która wpisała 
się w gorącą atmosferę, choćby wspomnianym 
Tańcem węgierskim i wykonaniem na bis przez 
skrzypka Adama Mokrusa Czardasza Vittorio 
Montiego. Należy też wspomnieć nazwisko 
aranżera Jacka Porszke, który dokonał cudu, 
by trzy tak różne artystyczne żywioły zabrzmiały 
jednym głosem. 

Kilka dni wcześniej Carrantuohill wraz 
ze szkolną orkiestrą zagrał z okazji dnia św. 
Patryka „zielony koncert” w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, a honorowym gościem był Adam 
Makowicz. Zaprezentował on improwizacje 
dzieł Chopina i kilka swoich „nowojorskich” 
utworów, w tym skomponowaną ostatnio 
„Rybnicką melodyjkę nr 7”, poświęconą miastu 
swojej młodości. Koncert ten był powtórzeniem 
zeszłorocznej inauguracji 7. edycji „Zielonej 

Bałkańsko-celtyckie larmo na powitanie wiosny
Po raz drugi w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia w Katowicach miał miejsce koncert rozpoczynający kolejną, ósmą już, 
edycję ekologiczno – artystycznego projektu „Zielona Wyspa –  Śląsk”, w który 
zaangażowany jest rybnicko-żorski zespół Carrantuohill.

Wyspy – Śląska” w sali NOSPR-u. Tamten 
koncert został zarejestrowany i wydany na 
płycie DVD, a krążki z numerem 1 i 2 odebrali 
uroczyście Adam Makowicz i prezydent Piotr 
Kuczera, który, jak się okazało, skutecznie 
zabiegał o powtórzenie koncertu w naszym 
mieście.

(r)  

Przed prawie dwutysięczną publicznością odbył się prawdziwy 
celtycko-bałkański muzyczny pojedynek

Zielony koncert był okazją do spotkania 
na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej Adama 
Makowicza, orkiestry szkoły muzycznej 
Szafranków oraz zespołu Carrantuohill
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GęSI Z DEPRESJĄ. — A niech to ja kopnę — mówi gęś, jedna z czterech „upierzonych” 
bohaterek nowego spektaklu teatru Fik-Mik, jaki 13 marca pokazano na scenie Domu Kultury  
w Boguszowicach. „A niech to gęś kopnie” to pełna humoru i zabawnych scen, mądra opowieść  
o przyjaźni i poszukiwaniu swego miejsca na ziemi. Powstała w oparciu o sztukę Marty Guśniow-
skiej, która opowiedziała o gęsi próbującej rozwiązać swoje egzystencjalne problemy. W spektaklu 
wyreżyserowanym przez Izabelę Karwot gęsi są cztery – nie latają, nie mają celu w życiu i udowad-
niają, że powiedzonka na ich temat nie są przesadzone. — Izabela Karwot często rozbija tekst jednej 
postaci na kilka osób, dzięki temu na scenie występuje więcej dzieci, a dodatkowo publiczność 
widzi różne oblicza jednej postaci — mówi Barbara Wójcik-Wiktorowicz, autorka scenografii  
i projektantka pięknych (jak zwykle!) kostiumów, która współpracuje z Izabelą Karwot przy kolej-
nych reżyserowanych przez nią spektaklach. — Tworzymy z Izą udany związek artystyczny, który 
rozumie wymogi profesjonalizmu i warunki amatorstwa — zdradza Barbara Wójcik-Wiktorowicz. 
W Boguszowicach pojawił się też jej mąż Dariusz, który wystąpił w końcowej scenie rybnickiego 
spektaklu, a po jego zakończeniu opowiedział widzom o swoich rolach teatralnych i filmowych, 
m.in. w serialu „Licencja na wychowanie”, w którym zagrał męża Jolanty Fraszyńskiej.

ARCHIPELAG PRZYGODY. Pytanie „Daleko jeszcze?” nie padło ani razu, mimo,  
że pięcioletni Aleksander każdego dnia spędzał nawet sześć godzin w niewielkim 
kajaku. W lipcu ub. roku, wraz z rodzicami Izabelą i Wojciechem Gumulami opłynął 
chorwackie wyspy Kornaty na Adriatyku. Siedmiodniowa wyprawa rodziny z Rybnika 
była nie tylko przygodą wśród skalnych klifów, malowniczych zatok i surowych, kamie-
nistych brzegów, ale też próbą odpowiedzi na pytanie, na ile kształtujemy osobowość 
dziecka pokazując mu świat. — Przygoda zawsze była mi pisana, a przygoda rodzinna 
była wyzwaniem, któremu chętnie wyszliśmy naprzeciw. Wzajemne zaufanie, wspólne 
przebywanie, głęboka więź i wiara w siebie, czyli cechy, które naturalnie kształtujemy 
podczas takiej wyprawy, to najlepszy posag, jaki rodzic może dać dziecku — mówi 
pan Wojciech. Podróżnicy wykonali setki zdjęć, z których część jest prezentowana na 
wystawie otwartej 17 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Prezentacja obejmuje impresje 
z podróży kajakiem, jak i z głębi lądu, a film z wyprawy, który obejrzeli uczestnicy 
wernisażu, daje przedsmak emocji, jakie w jej trakcie towarzyszyły trójce rybniczan. 
Wystawa potrwa do 29 kwietnia. 

PIOSENKA Z PIÓRKAMI. 15 marca w sali koncertowej Teatru Ziemi Rybnickiej 
wystąpił Fismoll (22 l.) z zespołem. To wykonawca stosunkowo mało znany, ale 
na jego koncert sprzedano prawie wszystkie bilety. Fismoll, a właściwie Arkadiusz 
Glensk, sam komponuje, pisze teksty, gra i śpiewa swoje piosenki. To łagodna, mocno 
liryczna muzyka akustyczna. Rybnicki fanklub artysty przygotował dla niego nie lada 
niespodziankę. Osobom wchodzącym na salę rozdał gęsie pióra i gdy Fismoll zaczął 
śpiewać piosenkę „Let’s Play Birds” (Zagrajmy ptaki), zobaczył publiczność z piórkami, 
co najwyraźniej zrobiło na nim spore wrażenie. Było też Sto lat! dla obchodzącej 
w tym dniu 18. urodziny siostry wokalisty, grającej w jego zespole na wiolonczeli.

FESTIWAL Z LEGENDĄ. W Klubie Energetyka (18-20 marca) odbył się 13. Rybnicki 
Festiwal Fotografii, będący od samego początku wielkim świętem twórców i miłośników 
fotografii. Tegoroczną jego edycję otworzyło spotkanie z Chrisem Niedenthalem (66 l.), 
urodzonym w Londynie polskim fotografem, jednym z najbardziej cenionych fotoreporte-
rów w Europie (w środku). Na jego zdjęciach obrazujących współczesną historię Polski i jej 
życie codzienne kształtowało swą wrażliwość wielu praktykujących dziś fotoreporterów. 
Niedenthal pokazał swe najlepsze i najważniejsze zdjęcia opowiadając historię ich powsta-
nia. Na zaprezentowanych w czasie festiwalu wystawach indywidualnych i zbiorowych,  
a także w ramach tradycyjnej galerii otwartej zaprezentowano łącznie blisko 500 fotografii.     

K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y
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Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu 
zachęca do udziału w 5. edycji konkursu fotogra-
ficznego „Kocham psa, bo …”. Jego celem jest chęć 

pokazania psa jako przyjaciela człowieka i uwrażliwie-
nie na los czworonogów. Konkurs skierowany jest do 
osób od 16 roku życia, które do 15 kwietnia nadeślą 
maksymalnie po dwie fotografie (w formie papierowej  
i elektronicznej) – komentarz mile widziany. Szczegółowy 
regulamin dostępny jest na stronie www.ick.rybnik.pl 

(nie zezwala się na stosowanie fotomontaży lub doko-
nywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii). Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone 22 kwietnia (pula nagród 
do podziału wynosi 1500 zł). Najciekawsze fotografie 
zostaną pokazane na pokonkursowej wystawie w galerii 
Industrialnego Centrum Kultury (ul. Mościckiego 15). (S)

Na cztery łapy
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ICH PRZESTRZEŃ W TEATRZE. — Co roku staramy się wymyślić temat, który ma być pretekstem 
dla młodych ludzi, do tego by pochwalili się swoją wyobraźnią, ale też by szukali różnych technik 
i sposobów wyrażania siebie. Chcemy dać im swobodę działania i rozwijania swojej kreatywności 
— mówiła Barbara Budka o konkursie plastycznym „Moja przestrzeń” ogłoszonym przez Teatr 
Ziemi Rybnickiej. 4 marca dyrektor placówki Michał Wojaczek wręczył nagrody jego laureatom 
wyłonionym przez jury: Danutę Świerczek-Frydrychowicz, Bogumiłę Moskwę i Ewę Wojaczek. 
Panie oceniły 347 prac nadesłanych z 26 placówek oświatowych i kulturalnych z całego regionu  
i przyznały ponad 30 nagród i wyróżnień. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wieko-
wych zdobyły: Agatka Zeman i Emilka Olszewska z OPP Zespół Przygoda (opiekunką dziewczynek 
jest Krystyna Komorowska), Katarzyna Deja z pracowni plastycznej TZR (opiekunka Barbara Budka), 
Anna Matys z Miejskiego Ośrodka Kutury w Radlinie (opiekunka Jadwiga Pietrek), Karolina Bernacka 
z Pracowni Plastycznej GiR-a (opiekunka Milada Więckowska) oraz Anastazja Gładysz z Zespołu 
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. (opiekunka Barbara Budka). 
Uroczystość wręczenia nagród, w której wzięło udział również wielu rodziców i dziadków, połączono 
z wernisażem pokonkursowej wystawy w Galerii Oblicza; można oglądać ją tam do 3 kwietnia.

20 PIOSENEK NA 20 LAT. — Miałam pięć lat gdy oznajmiłam rodzicom, że kiedyś wystąpię na festiwalu  
w Opolu. Przez wiele lat naśladowałam pewną piosenkarkę, kopiując jeden z jej charakterystycznych scenicz-
nych ruchów — opowiadała Ania Wyszkoni 6 marca w Domu Kultury w Niedobczycach. Wokalistka wystąpiła 
przed kompletem publiczności z koncertem zorganizowanym z okazji jubileuszu 20-lecia swojej pracy arty-
stycznej. Piosenkarką, na której w dzieciństwie wzorowała się Ania była …Sandra. Jej wielki hit pt. „Maria Mag-
dalena” Wyszkoni przypomniała w Niedobczycach, ilustrując w ten sposób początek swojej muzycznej drogi, 
która rozpoczęła się w pobliskim Tworkowie. — Po fascynacji Sandrą przyszedł czas powyciąganych swetrów  
i glanów. Tak odkryłam Alanis Morissette — wspominała śpiewając „Ironic”, a potem „Długość dźwięku 
samotności” zespołu Myslovitz, nawiązując do swojego przełomowego występu w programie „Szansa na 
sukces”. Nie zabrakło też popularnej „Agnieszki” – przeboju zespołu Łzy, z którym Ania rozstała się w 2008 r.  
— Wybrałam wolność — mówiła śpiewając „Freedom” George’a Michaela. Popularna wokalistka mimo 
kłopotów zdrowotnych wykonała też inne znane utwory m.in. „Z ciszą pośród czterech ścian”, „Wiem,  
że jesteś tam” oraz „Czy ten pan i pani”, który zadedykowała zmarłemu 3 lata temu Markowi Jackowskiemu, 
a wyśpiewała najpierw z fankami Julką i Martą, a później z publicznością. Nie zabrakło też hucznego Sto lat 
dla jubilatki Ani Wyszkoni i bukietu kwiatów od szefa placówki Mariana Wolnego.
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WIOLONCZELISTA Z RYBKĄ. — Byłem już laureatem kilku konkursów, ale to moje 
pierwsze grand prix — mówi 15-letni Szymon Szopa, uczeń Liceum Muzycznego  
w Katowicach, który wygrał XVII Rybnicki Festiwalu Młodych Talentów im. Ireneusza 
Jeszki. Konkurs dla młodych wokalistów i instrumentalistów-solistów odbył się 11  
i 12 marca, a zorganizowało go Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”, szkoła 
muzyczna i miasto. Jurorzy prof. Maria Warchoł–Sobiesiak, Romana Kuczera, Jadwiga 
Baron, Michał Wojaczek i Wojciech Świerczyna, przesłuchali 57 uczestników w pierw-
szym, i 26 w drugim etapie festiwalu. Jury przyznało kilkanaście nagród i wyróżnień 
w trzech kategoriach wiekowych, a wśród laureatów byli też reprezentanci rybnickiej 
szkoły muzycznej: Aleksandra Krótki (III miejsce), Paulina Świerczek (II miejsce) i Leon 
Strzelecki (nagroda dyrektora PSM I i II st. w Rybniku). — Grać zacząłem w wieku sied-
miu lat. Wybrałem wiolonczelę, bo mój tata jest wiolonczelistą — mówi Szymon, który  
w szkole muzycznej w Rybniku wykonał wariacje Niccolo Paganiniego na temat z opery 
„Mojżesz w Egipcie” Rossiniego i „Waldesruhe” Antonina Dworzaka. Szymon w nagrodę 
otrzymał statuetkę diamentowej rybki i voucher podróżny wartości tysiąca złotych. 

WIELKANOCNE DEKORACJE. 20 pań i kilkoro dzieci wzięło udział w wielka-
nocnych warsztatach „Przy kawie”, jakie odbyły się 12 marca w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. — Tym razem sięgnęliśmy po naturalne materiały wykorzystywane we 
florystyce: wydmuszki z jajek, gałązki bukszpanu, czy naturalny mech. Powstały 
trójwymiarowe instalacje z filiżankami — opowiada Barbara Budka, która 12 marca  
poprowadziła zajęcia wykonywania innowacyjnych dekoracji wielkanocnych.  
— Zawsze ozdabiam swój dom na święta. Robię dekoracje z jajek styropianowych 
i zające z siana. Dzisiejsza nietypowa ozdoba też umili nam święta. Powstała 
według pomysłu mojej córki — mówi Danuta Juraszczyk, która wzięła udział  
w zajęciach wspólnie z 9-letnią Jagodą. — Podczas kolejnych warsztatów chcemy 
zachęcić panie do działań twórczych i wyrażania siebie. Tego dnia galeria „Ob-
licza” zmieni się w atelier malarskie — mówi Barbara Budka o zaplanowanych  
na 16 kwietnia warsztatach pt. „Abc malarstwa sztalugowego – wyrażam siebie 
malując na płótnie”. Zajęcia rozpoczną się o g. 9.00 (zapisy do 11 kwietnia  
w dziale reklamy TZR, tel. 32 42 23 246 lub e-mail: reklama.rck@gmail.com).
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Najpierw Madame Butterfly,
potem Elektra
Dwie transmisje spektakli operowych  

w najlepszym wydaniu, a pierwsze bezpo-
średnio z Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku. Po udanej retransmisji „Giselle” z mo-
skiewskiego teatru „Bolszoj”, przyszedł czas 
na pierwszą transmisję on-line. W pierwszą 
sobotę kwietnia zobaczymy „Madame But-
terfly” Giacomo Pucciniego, a w ostatnią 
„Elektrę” Richarda Straussa. Uczestnicy 
podobnych transmisji w innych miastach 
zakładają na tę okazję typowe dla operowej 
publiczności eleganckie, wieczorowe stroje. 
Może zwyczaj ten warto wprowadzić rów-
nież w Rybniku?

Madame Butterfly, 
2 kwietnia – sobota, g. 18.55  
Elektra, 30 kwietnia – sobota, g. 18.55

Wyrecytuj i wygraj
Przesłuchania miejskie do 61. Ogól-

nopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  
W przesłuchaniach mogą wziąć udział doro-
śli oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
(zgłoszenia do 31 marca). Najlepsi recyta-
torzy zostaną zakwalifikowani do eliminacji 
regionalnych, które odbędą się od 11 do 13 
kwietnia (g. 10-16) w Miejskim Domu Kul-
tury „Koszutka” w Katowicach. Szczegóły na 
temat konkursu oraz eliminacji miejskich na 
stronie: www.teatrziemirybnickiej.pl.

4 kwietnia, wtorek – g. 9

Dziecięca przestrzeń wyobraźni
IV edycja Rybnickiego Festiwalu 

Teatralnego „Przestrzeń wyobraźni”  
z udziałem dziecięcych i młodzieżowych 
amatorskich grup teatralnych z całego 
kraju. Dwudniowy festiwal to przesłucha-
nia konkursowe w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
(6 i 7 kwietnia, g. 9), a także przedsta-
wienia teatralne: „A niech to Gęś kopnie”  
w wykonaniu teatru Fik-Mik z Domu Kultury 
w Boguszowicach (TZR, 6 kwietnia, g. 18) 
oraz spektakl uliczny „Gerda”, który zapre-
zentuje teatr Manhattan New Generation 
z Jaworzna (rynek, 7 kwietnia, g. 17). 
Przedstawienie poprzedzi barwny, bajkowy 
korowód, który o g. 16.30 wyruszy spod 
bazyliki i przejdzie deptakiem wzdłuż ulic 
Sobieskiego i Powstańców na centralny plac 
miasta. Na g. 17.40, w TZR zaplanowano 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
najlepszym grupom teatralnym biorącym 
udział w festiwalu. 

6-7 kwietnia, środa-czwartek  

Poznajmy się
„Poznajmy się” czyli spektakl podsu-

mowujący projekt „Życie – moja samo-
dzielna rola” rybnickiego stowarzyszenia 
„Razem”. Na scenie również teatr Tęcza  
z Gliwic w wielokrotnie nagradzanym przed-
stawieniu muzycznym „Ballada cygańska” 
oraz zespół folkowy Troye Zillia z Ukrainy.

15 kwietnia, piątek – g. 11

Operetki czar 
Koncert w wykonaniu Teatru Narodo-

wego Operetki Kijowskiej. Artyści z Ukrainy 
zaprezentują niezwykłe widowisko, na które 
złożą się popularne dzieła operetkowe naj-
większych kompozytorów. Ze sceny popłynie 
około 30, wykonywanych w oryginalnych 
wersjach językowych kompozycji, połączo-
nych w jeden, dopracowany pokaz artystycz-
ny. Widzowie usłyszą m.in. fragmenty dzieł 
Johanna Straussa, Giacomo Pucciniego czy 
Jacques’a Offenbacha, a także utwory z re-
pertuaru Jana Kiepury. Artyści zaprezentują 
się także w balecie.

16 kwietnia, sobota – g. 19

Baballoon
Spektakl Baballoon w wykonaniu te-

atru Peti. Historia Gagi i Gugi, które wśród 
balonowej, kolorowej przestrzeni znajdują 
balonik „bez powietrza”. Pomimo jego 
inności postanawiają się nim zaopiekować. 
Przedstawienie powstało z myślą o najmłod-
szych widzach teatralnych, czyli dzieciach  
w wieku od 1 do 5 lat. Interaktywny spek-
takl, otwarty na spontaniczność najmłod-
szych widzów. 

17 kwietnia, niedziela – g. 16  

Artur Rojek
Koncert Artura Rojka, wokalisty zna-

nego z dwudziestoletniej współpracy 
z zespołem Myslovitz oraz projektu 

Debiutujący Duet Fortepianów Dwóch, 
to połączenie aktorstwa i bycia muzykiem. 
Forma rzadka i bardzo wymagająca. Czy to 
kabaret? Chyba nie. To dobry, muzyczny teatr 
komedii, w którym tak naprawdę obecne są 
dwa instrumenty: fortepian i człowiek. Półto-
ragodzinny program skierowany jest do widza 
obytego z kulturą muzyczną, w którym żart 

słowny, aktorska improwizacja, przeplatająca 
się z dowcipnymi interpretacjami muzyki. 
„Duet Fortepianów Dwóch” z Tomaszem Palą 
i Grzegorzem Kasperczykiem to show w iście 
amerykańskim stylu. Lekkość, inteligencja, 
technika i luz, czyli rozrywka pierwsza klasa!

Bilety: 30 zł, ulgowy 20 zł (emeryci, mło-
dzież szkolna)

POLECA!tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl
TEATR ZIEMI RyBNICKIEJ
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Komedia grana na fortepianach,
czyli „Duet Fortepianów Dwóch”12 kwietnia, g. 19



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

Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, pl. Teatralny 1. 

Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze 
seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją.

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

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl 

Program działalności na kwiecień

Uniwersytet III Wieku
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby 

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

DKK w kwietniu
Wszystkie zajęcia odbywają się w RCEZ do odwołania.

• 4.04., poniedziałek, g. 10.00 – dyżur 
prawniczy – mec. Szczepan Balicki;

• 7.04., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Pra-
wa konsumenta” – Agnieszka Makosz;

• 13.04., środa, g. 12.30 – wykład: „Zdro-
wy kręgosłup” – rehabilitantka Anna 
Niestalik;

• 14.04., czwartek, g. 11.00 – wykład: 
„Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski” – ks. 
dr Jan Grzegorzek; 

• 18.04., poniedziałek, g. 10.00 – dyżur 
prawniczy – mec. Gerard Kuźnik;

• 20.04., środa – wycieczka do Krakowa – 
wyjazd g. 7.00;

• 21.04., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Po-
rozumiewanie się z dorosłymi dziećmi i ich 
rodzinami” – dr Stanisława Mielimąka

• 28.04., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Nowe 
nabytki i prace Działu Rzemiosła Rybnickiego 
Muzeum” – dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz.

Zapraszamy na kolejne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. 
W kwietniu proponujemy opowieść inspirowaną twórczością 
Williama Szekspira oraz rodzinną historię tureckich emigrantów.

24 kwietnia o g. 17 (biblioteka główna, ul. Szafranka 7) zapra-
szamy do rozmowy o książce „Przepaść czasu” Jeanette Winterson, 
opowiadającej losy rozbitej rodziny londyńskiego bankiera. Wydaw-
nictwo ukazało się w serii „Projekt Szekspir” i jest związane z 400. 
rocznicą śmierci słynnego dramaturga. Brytyjski wydawca Hogarth 

Press zaprosił do współpracy bestsellerowych pisarzy, 
którym powierzył opowiedzenie na nowo najbardziej znanych dzieł Williama 
Szekspira. „Przepaść czasu” nawiązuje do dramatu „Zimowa opowieść”. 

28 kwietnia o g. 16 (filia nr 2, ul. Zebrzydowicka 30) tematem dyskusji 
będzie powieść „Honor” Elif Shafak. Autorka portretuje turecką rodzinę, której 
obyczajowość i tożsamość – nawet na emigracji w multikulturowym Londynie 
– są silnie uwarunkowane tradycją i rytuałami. Sytuacja bohaterów staje się 
coraz bardziej skomplikowana, co w efekcie doprowadza do wielkiej tragedii…  

 Serdecznie zapraszamy na spotkania!

muzycznego Leny Valentino. Tym razem 
artysta zaprezentuje utwory z bardzo osobi-
stymi tekstami ze swojej solowej, wydanej w 
2014 roku płyty pt. „Składam się z ciągłych 
powtórzeń”. Usłyszymy utwory będące 
mieszanką electro-popu, folku i gitarowe-
go, rock’n’rolowego brzmienia. Muzyka na 
najwyższym poziomie.

22 kwietnia, piątek – g. 19

Między łóżkami
Spektakl pt. „Między łóżkami” w re-

żyserii Artura Barcisia, z udziałem m.in. 
Radosława Pazury, Joanny Kurowskiej  
i samego reżysera. Inteligentna komedia 
przedstawiająca zabawne i poruszające 
losy mieszkańców prowincjonalnego mia-
steczka w Kanadzie. Doskonała zabawa,  
ale też wzruszenie i refleksja. Przedstawienie 
z repertuaru warszawskiego teatru Capitol.

23 kwietnia, sobota – g. 17

Perfect akustycznie
Koncert, długo wyczekiwany przez fa-

nów grupy Perfect, ikony polskiej sceny 

rockowej. Wyjątkowa gratka dla wciąż 
licznej, wielopokoleniowej rzeszy wielbicieli 
zespołu, który ostatni raz na scenie TZR go-
ścił ponad… trzydzieści lat temu. Ponadcza-
sowe ballady i dawka rockowego brzmienia 
w akustycznym wydaniu, czyli gwarancja 
niezapomnianego wieczoru.

24 kwietnia, niedziela - g. 18      

Kino Seniora 
Poniedziałkowe seanse dla starszych  

i młodszych wielbicieli dobrego kina. 
Seanse rozpoczynają się o g. 13, bilety  
w cenie 8 zł.
• 4 kwietnia – Bernadetta. Cud w Lourdes 

(reż. Jean Sagols). Film będzie można zo-
baczyć również we wtorek, 5 kwietnia 
o g. 18.

• 11 kwietnia – Smak curry (reż. Ritesh 
Batra)

• 18 kwietnia – Kwartet (reż. Dustin Hof-
fman) 

• 25 kwietnia – Excentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy (reż. Janusz 
Majewski).

4 kwietnia, g. 19
ZJAWA 
Prod.: USA, 2015, 156 min.; dramat/

przygodowy/western; scen. i reż.: Alejan-
dro González Iñárritu; obsada: Leonardo 
DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter. 

Rok 1822. Legendarny podróżnik  
i odkrywca Hugh Glass zostaje brutal-
nie zaatakowany przez niedźwiedzia 
i pozostawiony przez towarzyszy na 
pewną śmierć w niedostępnym terenie. Aby przeżyć, musi 
zmierzyć się z morderczą zimą i zdradą swego najbliższego 
przyjaciela, który porzuca go z dala od cywilizacji bez nadziei 
na ratunek. 

11 kwietnia, g. 19
CAROL
Prod.: Wielka Brytania, USA, 2015; 

118 min.; melodramat, dramat; reż.: 
Todd Haynes, obsada: Cate Blanchett, Ro-
oney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler.

Akcja filmu skupia się na relacji 
dwóch kobiet: młodej fotografki 
oraz zamężnej, dojrzałej kobiety,  
w której dorasta decyzja o rozwodzie. Poznają się przypadkowo,  
w ogarniętym szałem bożonarodzeniowych zakupów, Nowym 
Jorku z początku lat ‘50. Od pierwszego spotkania rodzi się 
między nimi fascynacja, która szybko przeradza się w uczucie 
silniejsze, niż nakazy obyczajowe epoki, w której żyją.

18 kwietnia, g. 19
BARANY. ISLANDZKA OPOWIEŚĆ
Prod.: Islandia, Dania, Norwegia, Pol-

ska, 2015, 93 min.; dramat; scen. i reż.: 
Grímur Hákonarson, obsada: Sigurður 
Sigurjónsson, Theodór Júlíusson.

Gummi i Kiddi są rywalizującymi 
ze sobą hodowcami rzadkiej odmiany 
islandzkich owiec. Żyją w zgodzie  
z wielowiekową tradycją, cenią ponad wszystko swoją wol-
ność, a przy tym nie rozmawiają ze sobą od czterdziestu lat. 
Dwaj skłóceni bracia muszą jednak zakończyć ten spór, aby 
chronić swój dotychczasowy styl życia i to, co najbardziej 
kochają – owce. 

25 kwietnia, g. 19
MUSTANG
Prod.: Francja, Turcja, 2015, 97 min., dra-

mat, scen. i reż.: Deniz Gamze Ergüven, obsa-
da: Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit 
Iscan, Tugba Sunguroglu, Ilayda Akdogan.

Lele i jej cztery siostry wracają ze 
szkoły, spontanicznie świętując koniec 
roku i niewinnie flirtując z kolegami 
z klasy. Dla okolicznych mieszkańców ich zabawa okazuje się 
być jednak zbyt frywolna. Dom dziewczynek z dnia na dzień 
zamienia się w więzienie, a rodzina postanawia jak najszybciej 
„pozbyć się problemu” i wydać je za mąż – decydując o wyborze 
narzeczonych bez ich wiedzy. 
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Z pewnością niejeden 
nasz czytelnik ma z tym 
związane swoje doświad-
czenia. Mnie zaś najbar-
dziej utkwił w pamięci 
śmiyrgust, czyli śmigus 
dyngus w 1973 roku.  
A było to tak: z naszego 
okna było widać stary dom, 
który właściciel w całości 
wynajął „werbusom” – jak 
Ślązoki mówiły wtedy o Po-
lakach zwerbowanych na 
Śląsk do roboty w kopal-
niach, koksowniach czy hu-
tach. Więc w drugie święto 
wielkanocne, w śmiyrgust, 
całą naszą rodzinę zbu-
dziły głośne krzyki, jakby 
kogoś mordowano. Pod-
biegliśmy do okna, a tam 
naszym oczom ukazało się 
istne przedstawienie, jakby 
film ze strażackiej akcji. 
Otóż nasi sąsiedzi wprost 
zatapiali się nawzajem. 
Ich mieszkania pływały 
w wodzie, bo całe wiadra 
chlustały przez otwarte okna do środka, na 
łóżka i dywany. Wyglądało to trochę jak sceny 
z potopu albo filmu podróżniczego z obcego 
lądu. Dziwiło nas również, że nie tylko chłopy 
loły baby, ale też baby loły chłopów. Jednym 
słowem każdy z każdym. To była istno śmiyrgu-
stowo Sodoma i Gomora, czyli rozpusta – jak 
to potem skomentowała moja ciotka.

Dwie godziny po tych potopowych scenach 
do naszego domu ktoś zaklupoł w dźwiyrza. 
Do środka wszedł ujek. Wyciągnął z kapsy 
flaszeczka parfinu – bo tak Ślązoki mówią na 
perfumy – i delikatnie po włosach pokropił 
wszystkie mieszkające u nos baby. I tak ten 
śmiyrgust wyglądał w większości śląskich 
domów. Może za wyjątkiem młodzieży, która 
nie miała drogich parfinów, ale wodę w sikaw-
kach wielkości kurzego jajka. A zatem takim 
maleństwem potopu się nie zrobiło. Bowiem 
Ślązoki poprzez swój śmiyrgust nie chciały 
sikanej kobiety utopić, tylko symbolicznie ją 
popryskać, bo spodziewali się za to dostać 
„kroszonka”, czyli pomalowane jajco. Ale to 
nie wszystko. Do tej kroszonki jeszcze zdarzało 

się dostać: szekulady, szekuldowe kurziki, mar-
cepanowe hazoki, bombony, apluziny a nawet 
pora złotków. Starszym też czasami polywano, 
czyli dawano kieliszek gorzołki. Oczywiście 
baby nigdy niy loły chłopów. Choć czasami,  
w śmiyrgust Ślązoczki wygrażały się chłopom, 
że następnego dnia to baby leją chłopów, ale to 
było tylko takie błoznowanie, żartowanie. Ni-
gdy bowiem nie widziałem, żeby tak się działo.

Oczywiście takie zetknięcie dwóch śmiyr-
gustowych tradycji mogło nawzajem dziwić. 
Bo Ślązoki podejrzewały ludzi przyjezdnych  
„z Polski” o zdziczenie, zaś przyjezdni 
traktowali symboliczne śląskie sikanie jako 
brak fantazji i entuzjazmu. I jak to rozsą-
dzić? Pytanie tylko, czy to trzeba oceniać 
w kategoriach lepsze czy gorsze. Po prostu 
– każde jest inne. Niestety, jednak pytanie 
o to często wraca, gdy telewizja pokazuje 
jak bandy wyrostków biegają po osiedlach 
z wiadrami pełnymi wody i polują na przy-
padkowych spacerowiczów czy ludzi idących 
do kościoła. A wtedy jak Ślązok ogląda takie 
śmiyrgustowe wyrobianie, to przeważnie kiwa 

głową i mruczy pod nosem: downij na Śląsku 
tego niy było!

Lista odmiennych tradycji rdzennie śląskich 
i zapożyczonych albo przywiezionych z innych 
regionów Polski jest jeszcze długa. Więc oprócz 
śmiyrgustu spotyka się odmienne tradycje za-
jączkowych prezentów, niejednolicie wygląda 
zwyczaj święcenia potraw czy zwyczaje zwią-
zane z procesjami rezurekcyjnymi. Natomiast 
osobnym problemem jest tradycja śląskiej  
i polskiej palmy, noszonej na poświęcenie  
w Niedzielę Palmową. Ale te odmienności 
nikogo nie powinny dziwić ani gorszyć. Ślązoki 
powinny skupić się na swoich tradycjach i o nie 
bardzo dbać. Podobnie jak Noe, który skupił 
się na budowaniu i dbaniu o swoją arkę. Bo jak 
będziemy dbać o swoje, to nam żaden potop 
nie zagrozi! A chodzi o potop w znaczeniu 
dosłownym, czyli zalanie wiadrami w obfity, 
zdziczały czy fantazyjny śmigus dyngus. Ale 
też o potop metaforyczny, czyli zalanie jednej 
tradycji przez drugą. 

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek
szoltysek@szoltysek.com.pl

Może i dawniej na Śląsku ludzie też lali się w śmigus dyngus całymi wiadrami, ale na przestrzeni wieków tradycja ta powoli „ucywilizowała się” i sprowadziła do delikatnego 
kropienia się tylko za pomocą małych sikawek 
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Śmiyrgust ma być dziki czy bez fantazji?
Kiedy na przełomie 60. i 70. lat XX wieku, na Górny Śląsk w krótkim czasie przyjechała do pracy w przemyśle  

i zamieszkała na stałe duża grupa ludzi z innych regionów Polski, Ślązoki przeszły przyspieszony kurs rozróżniania 
oraz rozumienia swoich i innych regionalnych odmienności. Wcześniej bowiem większość nie uświadamiała sobie, że 
można mieszkać w jednym kraju i mieć inne tradycje.
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcia nr 140/1 i 140/2:
Przełom marca i kwietnia to czas, kiedy wy-

czekujemy z utęsknieniem nadejścia wiosny, 
a ona i tak na stałe przychodzi dopiero po 15 
kwietnia. Współcześnie ten czas jest zazwyczaj 
bardzo radosny, a niektórzy planują już wtedy 

letnie urlopy czy wakacje. Kiedyś tak jednak 
nie było, bo wiosna to był czas wzmożonej 
śmiertelności, ciężkich chorób po trudnym 
zimowym okresie i wreszcie był to okres 
głodu na przednówku. A zatem spoglądając 
na wiosenny czas w dawnym stylu, postano-

wiłem dzisiaj pokazać dwa śląskie i rybnickie 
zdjęcia kuracjuszy w uzdrowiskach – czyli ludzi 
schorowanych. Oba zdjęcie zostały wykonane  
w latach 30. XX wieku. Zdjęcie górne – nr 140/1 
przedstawia kuracjuszy  przed uzdrowiskiem w 
Jastrzębiu Zdroju. Najprawdopodobniej zdjęcie 

to zostało zrobione w Parku 
Zdrojowym, który istnieje 
tam do dnia dzisiejszego.  
A gdybyśmy się z tym 
zdjęciem przejechali do 
Jastrzębia, a konkretnie 
do Zdroju, to pewnie ten 
budynek również byśmy 
odszukali. Gorzej ze zdję-
ciem dolnym – nr 140/2.  
Tu wiemy tylko, że są tam 
pracownicy kolejowi z te-
renu powiatu rybnickiego. 
Niestety taras uzdrowisko-
wy wygląda dość typowo  
i trudno będzie stwierdzić, 
czy chodzi o uzdrowisko  
w Wiśle czy w Zakopanem. 
Może jednak ktoś z czytel-
ników rozpozna to miejsce 
albo kogoś znajomego. 
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Wielki album Rybnika
(cz. 140)

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! 



Muszę rozpocząć od pytania banalnego. Jak to 
się stało, że zostałeś zawodowym piłkarzem? 

To były czasy, gdy jeszcze wszyscy chłopcy ganiali 
za piłką, czy to w szkole na wuefie, czy po lekcjach.  
W 1982 roku na mundialu w Hiszpanii kadra Piechnicz-
ka ze Zbigniewem Bońkiem w składzie (obecny prezes 
Polskiego Związku Piłki Nożnej – przyp. red.) zdobyła 
brązowy medal. To pobudzało naszą wyobraźnię, rodziły 
się młodzieńcze marzenia. Sam zgłosiłem się do klubu 
i rozpocząłem treningi. ROW grał wtedy w III lidze, 
ale to była bardzo mocna III liga. W tej trzecioligowej 
drużynie zadebiutowałem w wieku 16 lat; w przegranym, 
niestety 0:3, meczu z Chrobrym Głogów.

Dopiero, gdy w wieku 19 lat przechodziłem do II-ligo-
wego wtedy Naprzodu Rydułtowy zdałem sobie sprawę, 
że piłka może stać się sposobem na życie.

Dlaczego zostałeś bramkarzem, tu przecież 
konkurencja jest znacznie większa niż w przypadku 
każdej innej pozycji na boisku?

Chciałem być indywidualistą… Miałem dobre wa-
runki fizyczne i predyspozycje. To jednak bardzo trudna 
pozycja, bo każdy błąd jest widoczny i na ogół brze-
mienny w skutki. Stres i presja, w przypadku bramkarza 
też są zupełnie inne niż w przypadku piłkarzy z pola, 
dlatego podstawa to silny charakter. Dlatego mojemu 
14-letniemu synowi Maksymilianowi, gdy zaczynał, tak 
jak ja, treningi w ROW-ie, od razu odradzałem pozycję 
bramkarza i dziś w szkółce Górnika Zabrze gra na 
środku obrony.

Przypomnij proszę jak wyglądała twoja bram-
karska kariera.

Karierę to dziś robi Robert Lewandowski, Fabiański, 
Szczęsny, Boruc i inni nasi piłkarze; w moim przypadku 
to była raczej przygoda z piłką. Z GKS-em Katowice 
zagrałem kilkanaście meczów w ekstraklasie, potem 
wyjechałem do Rosji i tam grałem w ekstraklasowym 
Szyniku Jarosław, a potem w I-ligowym Uralu Jeka-
tenburg. Zostałem też dwukrotnie powołany na mecze 
reprezentacji, ale nigdy w niej nie zagrałem. Chyba zbyt 
późno, bo dopiero w wieku 25-lat zadebiutowałem w na-
szej ekstraklasie, w której zagrałem w sumie 65 meczów. 
W wieku 19-lat przeszedłem pierwszą operację prawego 
kolana. Jego biomechanika była już inna, staw szybciej 
się zużywał i w wieku 33 lat zmuszony byłem zakończyć 
przygodę z piłką jako zawodnik. 

Wiem, że rozstanie z tym drugim rosyjskim klu-
bem nie było dla Ciebie tak całkiem bezbolesne…?

Gdy nabawiłem się poważnej kontuzji i o szybkim 
powrocie do gry nie było mowy, chciałem rozwiązać 
mój kontrakt i wrócić do Polski. Później pojawiły się 

pewne „turbulen-
cje” dotyczące roz-
wiązania kontrak-
tu. Prezesem tego 
klubu był człowiek 
z półświatka, wielki 
pasjonat piłki noż-
nej, ale i osoba bez-
względna. Swoich 
racji  dochodziłem 
będąc już w Polsce, 
tak więc dzieliła 
nas już bezpieczna 
dla mnie odległość. 
W sfinalizowaniu 
sprawy pomógł mi 
Rosyjski Związek 
Piłki Nożnej.  

G d z i e  j e s t 
większy stres, w bramce czy na trenerskiej ławce?

To dwie zupełnie inne historie, stres i napięcia też 
są diametralnie różne. W tym drugim przypadku to 
pozytywna adrenalina. Jak grasz, wiele w dużym stopniu 
zależy od ciebie, a gdy jesteś trenerem patrzysz już tylko, 
czy zawodnicy realizują nakreślone założenia taktyczne.

Jak to się stało, że zostałeś trenerem bramkarzy? 
Od dawna wiedziałem, że jak przestanę grać w piłkę 

to będę chciał zostać trenerem. Po powrocie z Rosji pró-
bowałem jeszcze zagrać w II-ligowym wtedy Piaście Gli-
wice, ale zdrowie już mi nie pozwoliło. Pomógł mi Piotr 
Piekarczyk, który był wtedy trenerem GKS-u Katowice 
i to u jego boku raczkowałem jako trener bramkarzy. 
Dużo mu zawdzięczam; wcześniej, gdy jeszcze broniłem 
był moim trenerem w Naprzodzie Rydułtowy, a potem 
wziął mnie ze sobą właśnie do GKS-u. 

To w Katowicach zdobyłem pierwsze uprawnienia 
trenerskie. Ostatnio ukończyłem natomiast dość elitarny 
kurs dla trenerów bramkarzy pod auspicjami UEFA – 
„Goalkeeper  A”. Zorganizowano go w Polsce po raz 
pierwszy, a wzięli w nim udział m.in. tacy byli bramkarze 
jak Józef Młynarczyk, Andrzej Woźniak czy Janusz 
Jojko. Egzamin końcowy zdawałem prowadząc trening  
z bramkarzami kadry, który bacznie obserwowała ko-
misja egzaminacyjna. 

A gdzie i kiedy spotkałeś się po raz pierwszy  
z trenerem Nawałką ?

W GKS-ie Katowice. Gdy byłem tam trenerem bram-
karzy główny trener zmienił się cztery albo pięć razy; 
kolejnym był Adam Nawałka. Współpracowaliśmy tam 
dwa lata. Potem zabrał mnie ze sobą przechodząc do 

I-ligowego wtedy Górnika Zabrze. Zaraz w pierwszym 
sezonie wywalczyliśmy awans do ekstraklasy. Później 
przez dwa, trzy sezony budowaliśmy ten zespół. Gdy 
trener Nawałka kończył pracę w Górniku była to dru-
żyna, mająca podwaliny do tego, by wkrótce walczyć o 
mistrzostwo Polski. Nie udało się, bo zabrakło Nawałki.

Już po pierwszym spotkaniu wiedziałem, że to 
szkoleniowiec bardzo różniący się od tych, z którymi 
współpracowałem wcześniej. Przywiązuje dużą wagę 
do detali i szczegółów, pod tym względem jest perfek-
cjonistą. Współpraca z każdym innym trenerem coś mi 
dała, ale o Nawałce mogę powiedzieć, że stał się moim 
mentorem, człowiekiem który nauczył mnie poszukiwać 
i ciągle być „głodnym” wiedzy.

  
A jak się zaczęła Twoja przygoda z kadrą?
Gdy Nawałka został selekcjonerem kadry, przez 

chwilę nie wiedziałem co będzie dalej. Razem  
z trenerem Bogdanem Zającem (obecnie II trener 
kadry), z którym współtworzyliśmy sztab szkoleniowy 
zostaliśmy w Górniku. Po dwóch chyba tygodniach 
trener Nawałka zadzwonił do mnie i zapytał, czy 
jestem gotów podjąć wyzwanie… Odpowiedziałem, 
że skoro on uważa, że mogę się na coś przydać, to ja 
tym bardziej jestem gotów je podjąć. Rozpoczęło się 
od spotkania w Warszawie  z prezesem Zbigniewem 
Bońkiem i z zarządem PZPN-u. Usłyszeliśmy jakie są 
oczekiwania. Trener Nawałka od początku wszystkich 
pozytywnie nastawił – prezesa Bońka, cały PZPN, 
drużynę, a kompletując sztab szkoleniowy kadry oparł 
się na ludziach, z którymi wcześniej współpracował. 
Pierwsze spotkanie z piłkarzami odbyło się na początku 
zgrupowania przed pierwszym meczem kontrolnym.  

Rybniczanin jedzie na piłkarskie Euro

Mieszkający w Golejowie Jarosław 
Tkocz (43 l.) jest jednym z ostatnich 
wychowanków dawnego ROW-u Rybnik. 
W bramce III-ligowej wtedy rybnickiej 
drużyny zadebiutował w wieku 16 lat. 
Później grał w Naprzodzie Rydułtowy, 
w występującym w ekstraklasie GKS-

ie Katowice oraz w jednym z klubów 
rosyjskiej ekstraklasy. Dziś, będąc 
trenerem bramkarzy, jest jednym  
z najbliższych współpracowników trenera 
kadry narodowej Adama Nawałki.  
W ubiegłym roku dopiero po raz drugi w 
historii narodowa jedenastka wywalczyła 

awans do finałowego turnieju piłkarskich 
mistrzostw Europy, który w tym roku 
odbędzie się we Francji. Po raz pierwszy 
sztuka ta udała się w 2007 roku kadrze 
prowadzonej przez Holendra Leo 
Beenhakkera, którego asystentem był 
właśnie Adam Nawałka.
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W miarę możliwości Jarosław Tkocz pojawia się również na meczach swojej macierzystej drużyny. Na zdjęciu  
z maskotką II-ligowego obecnie ROW-u 1964 Rybnik 
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To był przegrany przez nas mecz towarzyski ze Słowacją 
w Poznaniu. Niektórzy dziennikarze już po tej pierw-
szej porażce domagali się zmiany trenera. Dużo dało 
nam zgrupowanie w Dubaju, na które powołaliśmy za-
wodników grających w polskiej lidze. Chcieliśmy m.in. 
zobaczyć, jak wygląd potencjał naszej piłki, kto jest się 
w stanie rozwinąć na tyle, by w przyszłości dołączyć do 
kadry. Meczem przełomowym był towarzyski mecz z 
Litwą w Gdańsku, gdzie przegrywaliśmy 0:1, by wygrać 
2:1, a przełomowym meczem eliminacji do Euro 2016 
we Francji był oczywiście wygrany mecz z Niemcami. 

Patrząc na bramkarzy kadry, trudno nie zapytać 
czy bardzo się od siebie różnią w sensie osobowo-
ściowym?

Generalnie mamy bardzo dobrych bramkarzy. 
Zastanawiałem się kiedyś, czy to kwestia szkolenia, 
ale doszedłem do wniosku, że wyszkoleniu dobrego 
bramkarza bardzo sprzyja nasza polska mentalność. 
Każdy jest inny. Artur Boruc np. ma już olbrzymie 
doświadczenie, ale i wielki autorytet w drużynie. Łukasz 
Fabiański to światłość umysłu, spokój i opanowanie,  
a Wojciech Szczęsny to „młody gniewny” o bardzo du-
żym potencjale. Jest też grupa pościgowa, czyli Przemek 
Tytoń i Łukasz Skorupski, którzy moim zdaniem są du-
żymi nadziejami polskiej bramki. Gdybyśmy na każdej 
pozycji mieli taki wybór, byłoby fantastycznie. W bramce 
może stanąć tylko jeden z nich i nad tym ubolewam, ale 
konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Sztuka po-
lega na tym, by przy tej rywalizacji utrzymać w drużynie 
dobrą atmosferę. Na szczęście oni są profesjonalistami 
i dobrze się z nimi dogaduję. Każdy z nich rozegrał 
już wiele meczów o stawkę i sami najlepiej wiedzą, jak 
radzić sobie ze stresem i jak przygotować się mentalnie 
do kolejnego meczu w reprezentacji. 

Kto decyduje ostatecznie, o tym kto będzie bronić 
w konkretnym meczu?

Naturalnie trener Nawałka, ale wszystkie decyzje 
są poparte dogłębną analizą każdego zawodnika przez 
sztab. Na ogół te najważniejsze wybory zapadają do-
piero w dniu meczu o trzeciej, czwartej nad ranem. Tak  
to już jest, że przed ważnymi meczami sztab szkoleniowy 
właściwie nie śpi. Analizujemy każdy element, który ma 
wpływ na dyspozycje naszych zawodników. Bierzemy też 
pod uwagę, kto kiedy, ile i jak grał ostatnio w lidze, skąd 
przyjechał, ile trwała podróż i na ile się zregenerował 
po ostatnim występie. Mamy dobre rozeznanie w jakiej 
dyspozycji są poszczególni zawodnicy, bo monitoru-
jemy całą reprezentację. Ścisła kadra to 30 piłkarzy,  

a my na bieżą-
co obserwuje-
my 72. Człon-
kowie sztabu 
s z k o l e n i o -
wego jeżdżą 
praktycznie 
na wszystkie 
mecze pol-
skiej ekstra-
k l a s y  o r a z 
na wybrane 
mecze lig za-
granicznych, 

w których grają nasi piłkarze, część meczów oglądamy w 
telewizji. Ja akurat odpowiadam, za „rynek wschodni”, 
dlatego w ubiegłym roku byłem m.in. na meczu Dyna-
ma Kijów, w którym gra Łukasz Teodorczyk. Takich 
wyjazdów na mecze w ciągu roku jest sporo; w ubiegłym 
roku była np. Anglia, Włochy, Niemcy oraz wspomnia-
na Ukraina i Rosja. Wszystkie takie obserwacje są 
raportowane i omawiane na spotkaniach sztabu. Raz 
w tygodniu spotykamy się w Warszawie i analizujemy 
grę poszczególnych piłkarzy. Dużą wagę przykładamy 
też do współpracy z trenerami klubowymi. 

No dobrze, te dogłębne analizy dostarczają 
danych obiektywnych, a co z tym tzw. trenerskim 
nosem?

Oczywiście, trener Nawałka ma coś takiego, co 
powinien mieć klasowy trener. Potrafi wyciągnąć 
przysłowiowego asa z rękawa; dokonać takiej zmiany, 
która zdecyduje o wyniku meczu. Wystarczy wspomnieć 
wejście na boisko Sebastiana Mili w meczu z Niemcami 
(strzelił piękną bramkę – przyp. red.) czy Sławka Peszko 
w meczu z Irlandią.

Wywalczenie awansu do finałów mistrzostw 
Europy to spory sukces…?

No tak, bardzo się cieszymy i zdajemy sobie sprawę, 
że zawiesiliśmy wysoko poprzeczkę.Wykonaliśmy 
jedno zadanie, a teraz przed nami kolejne, do których 
musimy się dobrze przygotować. Dlatego podcho-
dzimy do tego sukcesu z pokorą. Na mistrzostwa do 
Francji może pojechać tylko 23 zawodników, w tym 
trzech bramkarzy, przed nami więc bardzo trudne 
decyzje. Atmosfera w kadrze jest wspaniała, ale tą 
atmosferę buduje wynik. Dobrego wyniku, zwycięstw, 
punktów nic nie zastąpi. Mamy w drużynie zawodni-
ków ambitnych, głodnych sukcesu, a to niezmiernie 
ważne. Naszym zadaniem było też odbudowanie 
etosu tej reprezentacji, by koszulka z orzełkiem 
coś znaczyła. Zawodnicy wkładając biało-czerwone 
stroje są świadomi, że grają dla naszych wspaniałych 
kibiców i dla Polski.

Czy bramkarze-kadrowicze współpracują na 
bieżąco z psychologiem ?

Generalnie to kwestia indywidualnych decyzji 
samych zawodników. Wiem, że z psychologiem pra-
cowali Łukasz Fabiański i Artur Boruc. To ostatnio 
bardzo popularne. Z pomocy psychologów czy trenerów 
mentalnych korzysta też wielu piłkarzy z pola. Na swój 
sposób „cieszę” się, gdy bramkarz popełni błąd grając 

w klubie, bo wiem, że on wyciągnie z niego wnioski  
i w kadrze już podobnego nie popełni.

W trakcie sezonu jesteś pewnie gościem  
w domu…?

Są miesiące, że więcej czasu spędzam z selekcjonerem 
kadry niż z żoną, ale moja żona jest osobą  bardzo wyro-
zumiałą i rozumiejącą specyfikę mojej pracy. Zapewnia 
mi w ten sposób duży komfort, bo wyjeżdżając na kadrę 
nie muszę się martwić o to, co w domu. Zresztą moja 
rodzina i najbliżsi dają mi ogromne wsparcie. 

Z synem często rozmawiamy o futbolu, a jak jest 
trochę czasu idziemy na boisko pograć w piłkę. W miarę 
możliwości jeżdżę na jego mecze i potem je wspólnie 
analizujemy. 

Mocno zmieniła się piłka od czasów, gdy Ty 
grałeś?

Jest na pewno szybsza, bardziej siłowa, no i coraz 
większą rolę odgrywa taktyka. Dziś reprezentacja do 
każdego meczu musi być bardzo dobrze przygotowana 
taktycznie, motorycznie i mentalnie, w rozgrywkach 
ligowych jest zresztą podobnie. 

Nasz znakomity niegdyś bramkarz Jan Toma-
szewski podkreśla, że to dzięki współczesnym, 
zaskakującym często bramkarzy piłkom pada dziś 
tyle bramek po strzałach z daleka. To prawda? 

Tak. Od wielu już lat na każde mistrzostwa Europy 
czy świata jest przygotowywany nowy model piłki  
o nowych parametrach. Przy silnych strzałach z daleka 
bramkarz nie jest w stanie przewidzieć trajektorii lotu 
takiej piłki, więc musi się wstrzymać z reakcją tak długo, 
jak tylko jest to możliwe i interweniować w ostatniej 
chwili. Dlatego też przed każdym meczem w czasie tre-
ningów używamy takich piłek, jakimi później będziemy 
grać, by i piłkarze, i bramkarze mogli się z nimi oswoić. 

Chciałbyś kiedyś poprowadzić jakąś drużynę 
ligową jako pierwszy trener?

Nie mam takich ambicji, dziś zajmuję się tym na 
czym się znam. Oczywiście trudno przewidzieć, co 
będzie za pięć, dziesięć lat, ale myślę że będę chciał 
spożytkować moją wiedzę w którymś z klubów, których 
los leży mi na sercu. W jakiej roli – dziś jeszcze tego nie 
wiem. Obecnie jestem skupiony na przygotowaniach do 
czerwcowego turnieju ME w Francji, który na pewno 
przyniesie naszym kibicom wiele wspaniałych chwil.

Wierzę, że rybniczanie będą trzymać kciuki za 
reprezentację, a ja ze swojej strony dołożę wszelkich 
starań, by Was nie zawieść.

Rozmawiał Wacław Troszka

Piłkarska trójca, czyli od lewej: selekcjoner Adam Nawałka, II trener kadry Bogdan Zając i trener bramkarzy, rybniczanin 
Jarosław Tkocz   

Konkurs
Osoba, która dostarczy nam najcie-

kawsze hasło bądź zawołanie zagrzewa-
jące polskich piłkarzy do skutecznej gry  
w meczach EURO 2016, otrzyma ofi-
cjalny kalendarz polskiej reprezentacji  
z autografami sztabu szkoleniowego. Ter-
min nadsyłania prac do końca kwietnia. 
Wyboru zwycięskiej propozycji dokona 
bohater naszego artykułu Jarosław Tkocz.
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Dziewczyny na medal
W drugi weekend marca w hali „Ekonomika” z udzia-

łem 290 zawodników z całego kraju odbył się turniej 
Pucharu Polski w Taekwon-do ITF, którego organizatorem 
był Rybnicki Klub Taekwon-do Feniks-Arete. Ze startują-
cych w pucharowych bojach 16. jego zawodników, najlepiej 
spisały się Joanna Gabryluk, która zwyciężyła w kat. +65kg  
i Laura Nitner, która w kategorii do 50 kg wywalczyła srebrny 
medal. — Kilku kolejnych naszych reprezentantów otarło się o 
strefę medalową, ale zabrakło stalowych nerwów i szanse ucie-
kły w ostatnich sekundach walk — mówi prezes i trener RKT 
Feniks-Arete Rafał Poleszak. W sobotę rywalizowali seniorzy, 
a w niedzielę o medale walczyli juniorzy.

Koszykarze już w półfinale
Prowadzeni przez Łukasza Szymika koszykarze MKKS

-u po wygraniu III ligi na Śląsku są o krok od zwycięstwa 
w strefie śląsko-opolskiej. Po wygraniu w I rundzie walko-
werem z MKS-em Strzelce Opolskie, w II rundzie musieli się 
już  ciężko napracować, bo dwumecz ze Startem Dobrodzień 
był niezwykle zacięty i pełen dramaturgii. Po porażce 70:72 na 
boisku rywala, w Rybniku w meczu rewanżowym MKKS po-
konał Start 66:62 i awansował do ostatniej już fazy rozgrywek  
w strefie śląsko–opolskiej. W pojedynku finałowym rybniczanie 
rywalizowali z AZS KU PO Opole.  Pierwszy mecz w Opolu 
wygrali 67:55, a mecz rewanżowy miał się odbyć w Rybniku 23 
marca, już po zamknięciu tego wydania „GR”. Udział w turnieju 
półfinałowym rybniczanie mają już zapewniony, ale zwycięzca 
dwumeczu Rybnik-Opole zostanie w nim rozstawiony z pierw-
szego miejsca i spotka się z teoretycznie słabszymi zespołami 
w walce o awans do II ligi. Turniej ten odbędzie się w dniach 
od 15 do 17 kwietnia (miejsce jego rozgrywania miało zostać 
ustalone po zakończeniu rywalizacji ćwierćfinałowej).   

Piłkarze ROW-u 1964 mają za sobą dość 
nietypowy początek rundy wiosennej. Po 
pierwsze, po przebudowie żużlowego toru grają 
na boisku o 5 m krótszym i o 4 m węższym (105 
x 68 m), a po drugie, pierwsze trzy wiosenne 
mecze rozegrali przed własną publicznością, 
co nie zdarza się często. Zdobyli w tych trzech 
spotkaniach 4 pkt i po 21 kolejkach z 25 pkt 
zajmowali w tabeli 12. pozycję, mając 3 pkt prze-
wagi nad najlepszą drużyną ze strefy spadkowej.

— Chcemy grać skutecznie, w swoim stylu  
i po dobrych meczach spokojnie utrzymać się  
w II lidze. Wolałbym grać na większym boisku, 
ale nie ma się co denerwować; boisko na pewno 
nie będzie nam przeszkadzać — mówił trener 
Dietmar Brehmer na przedsezonowej konferen-
cji prasowej, a prezes klubu Henryk Frystacki 
dodał, że klub przystępuje do rundy wiosennej 
bez żadnych zobowiązań „wstecznych”. 

4 marca w pierwszym tegorocznym meczu 
ligowym zielono-czarni po bardzo wyrówna-
nym meczu na własnym stadionie, zremisowali 
bezbramkowo z wyżej sklasyfikowaną drużyną 
GKS-u Tychy. Komplet punktów zdobyli 

tydzień później, wygrywając 2:1 z Kotwicą 
Kołobrzeg. Rybniczanie groźnie atakowali 
przyjezdnych od początku meczu, lecz bramkę 
udało się im zdobyć dopiero w 41 minucie za 
sprawą Gabriela Nowaka. Po przerwie, w 71 
minucie drugą bramkę dla ROW-u zdobył 
Marek Gładkowski. Wydawać by się mogło, 
że rybniczanie mają mecz pod kontrolą, lecz 
w 88. min. goście zdobyli bramkę kontaktową 
i końcówka meczu była nerwowa. W trzecim, 
derbowym pojedynku komplet punktów zdobyli 
goście, czyli Polonia Bytom. Pierwsza połowa 
zakończyła się bezbramkowym remisem, ale 
po przerwie do roboty wzięli się goście, którzy  
w 52 minucie strzelili zwycięską, jak się później 
okazało, bramkę.

W Wielką Sobotę piłkarze ROW-u 1964 
mogą iść spokojnie z najbliższymi na świę-
cenie potraw. W tym dniu mieli się zmierzyć  
z drużyną Okocimskiego Brzesko, ale ta zosta-
ła już zdegradowana do niższej ligi. A zatem  
i czwarty mecz rundy wiosennej rybniccy piłka-
rze rozegrają na swoim boisku; 1 kwietnia ich 
rywalem będzie Puszcza Niepołomice (29 pkt  

i 9 m. w tabeli). Pierwszy mecz 
wyjazdowy z Nadwiślanem 
Góra czeka ich dopiero w 
drugi weekend kwietnia.

(MF) 
Najbliższe mecze w Ryb-

niku: piątek 1 kwietnia g. 
18:30: ROW – Puszcza Niepo-
łomice , piątek 15 kwietnia g. 
19: ROW – Znicz Pruszków; 
piątek 29 kwietnia g. 19: 
ROW – Stal Stalowa Wola.

Krótko i szybko
w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Rybniku zaprasza na kolejny turniej ha-
lowej piłki nożnej, tym razem o puchar 
dyrektora MOSiR-u. Zapisy odbędą  się w 
dniu turnieju, czyli 2 kwietnia między g. 9 
a 9.45 w hali w Boguszowicach (system 
rozgrywek zostanie dopasowany do ilości 
drużyn). Więcej informacji i wzór karty 
zgłoszeniowej na stronie internetowej 
MOSiR-u. 

w Na rozegranych w serbskim Nowym Sa-
dzie mistrzostwach Europy juniorów w 
szermierce zawodniczka RMKS-u Rybnik 
Anna Mroszczak w turnieju indywidual-
nym z udziałem 90 zawodniczek zajęła 
27. miejsce. W jednym z pojedynków 
rybniczanka wygrała 15:10 z brązową 
medalistką ubiegłorocznych ME Junio-

rek Asą Linde ze Szwecji. Wyrównaną 
walkę o awans do najlepszej szesnastki 
mistrzostw Mroszczakówna przegrała 
11:15 z Francuzką Mariem Ngom, która 
zdobyła ostatecznie brązowy medal. W 
turnieju drużynowym nasza kadra z Anną 
Mroszczak w składzie zajęła czwarte 
miejsce, przegrywając najpierw walkę o 
finał z Francją, a potem mecz o brązowy 
medal z Niemkami.

w Ruszyły wiosenne edycje MOSiR-owskiej 
Akademii Nordic Walking i Akademii 
Biegania. Miłośnicy Nordic Walking spo-
tykają się dwa razy w tygodniu, pierwsza 
grupa w poniedziałki o g. 18, druga w 
środy od g.10. Zajęcia Akademii Biegania 
odbywają się w każdy wtorek i czwartek 
(do 23 czerwca). O g. 17.45 swoje zajęcia 
rozpoczyna grupa początkująca, o 18.45 
osoby przygotowujące się do biegów na 

dystansie 5-10 km, a o 19.45 półmara-
tończycy i maratończycy.

w W Rybnickiej Amatorskiej Lidze Koszyków-
ki zespoły mają już za sobą ćwierćfinały, 
w których górą były najlepsze cztery ze-
społy rundy zasadniczej. W pojedynkach 
półfinałowych, które zostaną rozegrane 
2 i 3 kwietnia w hali sportowej w Bo-
guszowicach SiećRabatów.pl zagra z 
Na Rondzie Team Żory a Mojito Rybnik 
z Hawajskimi Koszulami Żory (mecze w 
sobotę o 15.30 i 17, a w niedzielę o godz. 
10.30 i 12). Pozostałe dwie pary tworzą 
zespoły walczące o miejsca 5-8. Wielki 
finał tegorocznej edycji ligi zaplanowano 
na 10 i 17 kwietnia w Boguszowicach. 
Początek o godz. 9.

w Na rozegranych 12 marca w Mysłowicach 
mistrzostwach Śląska w biegach prze-

łajowych w 5 kategoriach wiekowych 
na różnych dystansach wystartowało 
8 zawodników TL ROW Rybnik. Dwóch 
z nich zdobyło medale. Złoty w gronie 
seniorów na dystansie 6 km. wywalczył 
Dawid Malina, a 3. miejsce wśród junio-
rów młodszych na dystansie 4 km. Zajął 
Oliwier Mutwil.  

w Medale mistrzostw Śląska zdobyli również 
bokserzy RMKS-u Rybnik. Na ringu w Biel-
sku–Białej każdy ze startujących rybniczan 
wywalczył medal. Złote zdobyli: Szymon 
Skorupa i Paweł Masternak (kadeci), Da-
niel Skorupa (junior) i Sebastian Konsek 
(senior). Wicemistrzami Śląska wśród 
seniorów zostali: Błażej Lutka i Dawid 
Pierchała. Pięściarzom w ringu sekun-
dowali: Zbigniew Gąsiorowski, Anatoli 
Jakimczuk, Krzysztof Skorupa, Wojciech 
Podgórny i Mateusz Mazik. 

W pierwszym wiosennym meczu z GKS-
em Tychy 19-letni Paweł Mandrysz dwu-
krotnie był bliski pokonania bramkarza

W czasie rybnickie-
go turnieju swoją 
kategorię wiekową 
(+65 kg) wygrała 
Joanna Gabryluk. 
Na zdjęciu razem 
ze swym trenerem  
Rafałem Poleszakiem  

Głównie na własnym boisku
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Historyczne zwycięstwa
Przez trzy dni w boguszowickiej hali oraz w Gimnazjum nr 7 trwały klubowe 

mistrzostwa Europy w tchoukballu (bezkontaktowa, 7 osobowa gra zespołowa, 
polegająca na chwytaniu  odbitej od specjalnej siatki piłki przez drużynę przeciw-
ną; czas gry 3 x 15 min.). Organizatorem mistrzostw, jak i jednym z uczestników była 
działająca od kilku lat w Zespole Szkół Urszulańskich drużyna Ursusa Rybnik, której 
grającym trenerem jest Artur Stelmaczonek. Poza gospodarzem w turnieju uczestniczyły 
najlepsze klubowe zespoły ze Szwajcarii, Austrii, Włoch, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii 
i Czech, gdzie ta forma współzawodnictwa jest bardzo popularna i stoi na bardzo wysokim 
poziomie. Rybnicka drużyna jest mistrzem Polski i udział oraz organizacja takiej imprezy 
była dla niej wyróżnieniem oraz szansą na zdobycie cennego doświadczenia. W klubowych 
mistrzostwach Europy na 12 zespołów Ursus Rybnik zajął 10. miejsce, ale odniósł pierwsze 
dwa, historyczne zwycięstwa w europejskiej rywalizacji, pokonując w rozgrywkach grupo-
wych francuski Paris FTBG 62:51 i w fazie pucharowej niemiecki TSV Zorneding 61:44.  

Siatkarze zakończyli sezon
Na I rundzie play-offów zakończyli sezon II-

ligowi siatkarze Volley’a Rybnik. Rywalizując 
ze znacznie silniejszym MKS-em Andrychów 
przegrali trzy mecze z rzędu.  

Gra toczyła się do trzech wygranych. Po dwóch 
przegranych w Andrychowie rybniczanie znaleźli 
się w trudnej sytuacji. Co gorsza, w trzecim me-

czu rozgrywanym 12 marca w hali rybnickiego 
Gimnazjum nr 2 nie mógł zagrać kontuzjowany, 
doświadczony Arkadiusz Terlecki, a już w pierwszym 
secie poważnej kontuzji skręcenia kolana nabawił 
się przyjmujący Łukasz Taterka, który wylądował  
w karetce pogotowia. Ostatecznie ten ostatni, jak się 
później okazało, mecz sezonu podopieczni trenera 
Dariusza Luksa przegrali 1:3.

— Rywalizacja z Andrychowem nie mogła skoń-
czyć się inaczej. Rywal już przed sezonem 
nastawił się na awans do I ligi. Zgromadził 
spory budżet i zakontraktował kilku siatkarzy 
obytych na parkietach pierwszoligowych. To, 
że nasi młodzi siatkarze zagrali z podniesioną 
przyłbicą i napędzili faworytowi strachu, tylko 
dobrze świadczy o naszym zespole — komen-
tuje Lech Kowalski, wiceprezes Volley’a 
ds. sportowych, którego poprosiliśmy też  
o krótkie podsumowanie całego sezonu.  
— Od kilku lat jesteśmy zespołem z czołówki II 
ligi, na co pozwala nasze zaplecze organizacyjne 
i szkoleniowe. Trzeba podkreślić, że nasz zespół 

zbudowany jest niemal wyłącznie z wychowanków. 
Oznacza to, że gramy młodymi siatkarzami, którzy w 
starciu z ligowymi rutyniarzami nie zawsze są jeszcze w 
stanie wytrzymać presję wyniku. Miniony sezon był dla 
nas niezwykle trudny. Początek zapowiadał się nieźle; 
pozyskaliśmy bardzo dobrego trenera Dariusza Luksa i 
powrócili do nas wypożyczeni wychowankowie: Michał 
Szmajduch, Rafał Pawlak i Błażej Podleśny. Niestety, 
by uznać naszą drużynę za prawidłowo zbudowaną, za-
brakło nam dwóch doświadczonych graczy, szczególnie 
na pozycji przyjmującego. Dodatkowo, filar naszego 
zespołu Arek Terlecki przez cały sezon borykał się  
z większymi lub mniejszymi kontuzjami i jego zadania 
musieli przejąć nastolatkowie. 

W sumie, młody zespół, spore postępy, a awans do 
fazy play-off trzeba uznać za sukces. O filozofii naszej 
pracy szkoleniowej z siatkarską młodzieżą świadczy 
fakt, że w II lidze zadebiutowało aż czterech młodych 
siatkarzy (1 junior i trzech kadetów). Stawiamy na 
młodzież, na własnych wychowanków, bo to nasz 
największy skarb. Na podkreślenie zasługuje bardzo 
dobra współpraca trenera ligowego zespołu Dariusza 
Luksa z Wojciechem Kasperskim, trenerem juniorów 
— mówi Lech Kowalski.

Ekstraligowa inauguracja
To będzie wielkie święto w Rybniku. W nie-

dzielę 10 kwietnia o g. 17 żużlowcy ROW-u Ryb-
nik w pierwszym ekstraligowym meczu sezonu 
zmierzą się z drużyną KS Toruń.

Wiele wskazuje na to, że rybnicki stadion wypełni 
się w tym dniu po brzegi, dlatego włodarze rybnic-
kiego klubu już apelują, by kibice chcący spokojnie 
dostać się na stadion i zająć dobre miejsca, zaopa-
trzyli się w bilety w przedsprzedaży, która rozpocznie 
się już w poniedziałek 4 kwietnia. Bilety będzie też 
można kupić przez internet. 

Pierwszy ligowy pojedynek zapowiada się bardzo 
ciekawie m.in. dlatego, że będzie to pierwszy ligowy 
mecz rozgrywany na rybnickim torze po korekcie 
jego geometrii. Tę nową po pierwszych treningach 
rybniccy żużlowcy bardzo sobie chwalili. 

Sytuacja i aspiracje drużyn z Torunia i Rybnika 
bardzo się różnią. Toruński klub po zamknięciu 
okienka transferowego uznano powszechnie za króla 
polowania. Zespół popularnych „Aniołów” zasilił 
były mistrz świata Amerykanin Greg Hancock oraz 

zadziorny Słowak Martin Vaculik, a trzeba pamię-
tać, że filarem drużyny będzie też pewnie inny były 
mistrz świata Australijczyk Chris Holder. Patrząc na 
średnie biegopunktowe zawodników z poprzedniego 
sezonu, trudno nie zauważyć, że KS Toruń ma jeden 
z najsilniejszych składów w PGE Ekstralidze. Zgoła 
inaczej wygląda potencjał ROW-u, który przystę-
puje do walki o ligowe punkty i utrzymanie w PGE 
Ekstralidze w roli beniaminka. W ubiegłym sezonie 
z nowo pozyskanych zawodników najskuteczniej 
jeździł w ekstralidze, zresztą właśnie w toruńskim 
zespole, Rosjanin Grigori Łaguta (sklasyfikowany 
w ekstralidze na 21 m.). Słabiej spisywał się Szwed 
Andreas Jonsson, który przeniósł się do Rybnika po 
pięciu sezonach spędzonych w Falubazie Zielona 
Góra. Kolejną nową twarzą w rybnickim zespole 
jest polski Norweg Rune Holta, który po raz ostatni 
ścigał się w ekstralidze w 2014 roku.

Za sprawą zimowej jeszcze aury nie udało się roze-
grać pierwszych dwóch sparingów z Wandą Kraków. 
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, rybniczanie byli 
jeszcze przed pierwszym sparingiem. Pozostaje mieć 
nadzieje, że kontrolne mecze z mistrzem Polski Unią 

Leszno i Stalą Gorzów odbędą się już bez przeszkód 
(29 marca: Leszno – ROW; 4 kwietnia: ROW 
– Leszno; 5 kwietnia ROW – Gorzów i 13 kwiet-
nia, już po ligowej inauguracji Gorzów – ROW).  
W dobrej sytuacji jest nasz junior Kacper Woryna, 
który zadebiutował już w barwach angielskiego zespo-
łu Coventry Bees i ma za sobą niezłe starty na kilku 
brytyjskich torach. Generalnie skład, jaki na pierwszy 
mecz ligowy, i to na wła-
snym torze, wystawi trener 
ROW-u Piotr Żyto to dziś 
wielka zagadka, ale emocji 
na ligowej inauguracji na 
pewno nie zabraknie. 

D z i e ń  w c z e ś n i e j ,  
9 kwietnia o g. 18 żużlowa 
drużyna ROW-u Rybnik 
spotka się ze swoimi kibi-
cami w galerii handlowej 
Focus Park.

Aktualni mistrzowie Polski drużyna Tchoukball URSUS Rybnik

Na klubowych „kevlarach” żużlow-
ców pojawi się historyczne logo 
dawnego ROW-u Rybnik

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Volley Rybnik kontra Andrychów – ostatni mecz ligowy w tym 
sezonie rybnickich siatkarzy
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Tradycji musi stać się zadość. Zapraszamy do udziału 
w naszej świątecznej zabawie. To kolejny, niełatwy 
konkurs autorstwa dobrze Państwu znanej Kazimiery 
Drewniok, wielkiej miłośniczki i propagatorki naszych 
lokalnych śląskich tradycji, zwyczajów i obrzędów. 

Tym razem pani Kazia postanowiła przypomnieć 
odbywające się dawniej na rybnickim rynku targi, na 
których swoje m.in. warzywa i owoce sprzedawali 
gospodarze z okolicznych miejscowości i miast; od 
Raciborza po Pszczynę. Do rozwiązania konkursu bę-
dzie więc potrzebna wiedza o tamtych targowiskach,  
o oferowanych na nich towarach, ale też o jednym, 
wyjątkowym sprzedawcy. Oferował on m.in. różnego 
rodzaju maści i smarowidła, przez co doczekał się ory-
ginalnego przydomka. Kłopot z rozwiązaniem konkursu 

będą mieć zapewne niepamiętający tamtych czasów 
ludzie młodzi i dlatego autorka konkursu proponuje 
nawiązanie międzypokoleniowej współpracy i rozwią-
zanie konkursu np. wspólnie z babciami i dziadkami.

Konkurs składa się z dwóch części. Najpierw trzeba 
odgadnąć hasła pomocnicze, czyli pełne brzmienie owe-
go przydomka jednego ze sprzedawców oraz gwarowe 
nazwy towarów sprzedawanych na dawnych targach 
w Rybniku. Pomocne w ich odgadnięciu są oczywiście 
rysunki pani Kazi. Zwracamy tylko uwagę, że chodzi  
o nazwy gwarowe i na fakt, że w dwóch przypadkach 
trzeba wpisać jedynie brakujące przymiotniki. Następnie 
litery z pól oznaczonych kolejnymi liczbami trzeba wpi-
sać w oznaczone tymi samymi liczbami pola diagramu 
skrywającego hasło, a znajdującego się na dole strony.

Na kartkach z rozwiązaniem musi się znaleźć wyłącz-
nie hasło główne z diagramu. Na rozwiązania czekamy 
do 15 kwietnia.

Należy je dostarczyć do naszej redakcji (Rynek 12a, 
44-200, Rybnik) na kartkach poręcznego formatu, osobi-
ście bądź za pośrednictwem poczty. Odpowiedzi można 
też wysłać drogą mailową (nasz adres: gazeta@um.ryb-
nik.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 których 
w losowaniu uśmiechnie się szczęście, przekażemy 
prezentowane na sąsiedniej stronie nagrody. 

Fundatorom nagród redakcja składa serdeczne 
podziękowania.   
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2 pozycje książkowe

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

3 dowolne sadzonki

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

Zestaw książek

Wydawnictwo
ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

Pamiątki i upominki z Rybnika

Karnet 
na basen

2 podwójne zaproszenia
na jedną z imprez artystycznych 

odbywających się w TZR

plac Teatralny 1
tel. 32 42 22 132

www.teatrziemirybnickiej.pl

Rybnik, ul. Korfantego 4a/1, tel. 32 42 22 388
Kornowac, ul. Raciborska 175, tel. 32 43 01 593

www.artdent.org, tel. 601 42 76 99

Bon wartości 100 zł
na usługi dentystyczne

ul. Powstańców 6, Rybnik

wazonik ze szkła w kolorze brzoskwi-
niowym z uchwytami, malowany 

emalią wypalaną o wysokości 26 cm 
pochodzący z połowy XX wieku

Galeria
„Pod Manekinem”

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

Karnet

Wydawnictwo 
ŚLĄSKIE ABC 
Marek Szołtysek

Książka
„Ewangelie śląskie”

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 zestawy upominkowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.

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

tel. 324328099 (Centrala)

2-osobowy karnet na rok 2016

Tort bezowy na 8 osób 

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

Masaż podwodny antycellulitowy nóg
Peeling całego ciała 

Basen duży i Sauna Infrared 
Siłownia i grota solna 

Księgarnia św. Jacka 
Rybnik, ul. Powstańców 4

zestaw książek

3 sadzonki roślin ozdobnych

Zarząd Zieleni Miejskiej, 
ul. Pod Lasem 64, 
Rybnik Zamysłów
tel. 32 42 48 838

3 wejściówki na squasha

Rybnik, ul. Żorska 221
tel. 32 44 09 221, 669 221 221

www.squash.rybnik.pl

Rybnik, Rynek 12
tel./fax 32/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

„Biblia”
komiks 
Sergio 

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

zaprasza

Szczegóły na www.multikino.pl

Honorujemy karty

Rozwiązanie zagadki 2/2016: Zdjęcie opublikowane w lutowym numerze 
Gazety Rybnickiej przedstawiało fragment kamienicy przy ul. Gliwickiej 4.

Nagrody otrzymują: Ewa Redlich-Nowok i Maria Fabin (po jednej książce z Empiku) 
oraz Anna Kempny (woda).  

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od wtorku 29 marca (w ciągu miesiąca)

26 kwietnia, godz. 19:00 
Kino na obcasach. #WSZYSTKOGRA 
Opowieść o miłości, przyjaźni i radości życia. Zosia 

(Eliza Rycembel) próbuje zmienić świat za pomocą sztu-
ki. Jej mama (Kinga Preis) niespodziewanie spotyka na 
swojej drodze kogoś wyjątkowego. Babcia (Stanisława 
Celińska) ukrywa tajemnicę z przeszłości. Trzy kobiety 
wspólnie podejmą walkę o rodzinny dom. Odkryją, że 
są dla siebie źródłem siły i odwagi.

W związku z przejęciem obsługi bankowej 
budżetu Miasta Rybnika przez PKO BP S.A. 
przedstawiamy nowe numery rachunków 
bankowych Urzędu Miasta w PKO Banku 
Polskim S.A., na które należy dokonywać 
wpłaty z tytułu:
• podatków lokalnych (podatek od nieru-

chomości, podatek rolny, podatek leśny, 
podatek od środków transportowych) 
– na indywidualny dla każdego podatnika  
i każdej nieruchomości numer rachunku 
bankowego, który znajduje się w decyzji 
podatkowej lub w indywidualnym zawia-
domieniu,

• opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – na indywidualny numer 
rachunku bankowego, wskazany w informacji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi,

• innych podatków i opłat lokalnych – na 
rachunek: 98 1020 2528 0000 0702 0434 
3455,

• opłaty skarbowej – na rachunek: 53 1020 
2528 0000 0702 0434 3489,

• dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania 
gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa 
jazdy, opłaty rejestracyjnej, wydania karty 
wędkarskiej, mandatu karnego wystawio-
nego przez Straż Miejską, opłaty za zajęcie 
pasa drogowego, wydania legitymacji, 
zaświadczenia, licencji, koncesji, wykupu 
mieszkania komunalnego, wykupu nieru-
chomości, sporządzenia map, wypisów i 
wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 

dokumentów do przewłaszczenia, wglądu 
do dokumentacji ewidencji gruntów i budyn-
ków, usunięcia drzew i krzewów, przekazania 
darowizny na rzecz dzielnicy i Młodzieżowej 
Rady Miasta – na rachunek: 58 1020 2528 
0000 0502 0434 3497,

• wieczystego użytkowania gruntów Skarbu 
Państwa, opłaty za udostępnianie danych 
osobowych – na rachunek: 11 1020 2528 
0000 0002 0434 3521,

• dochodów pobieranych przez Urzędy 
Skarbowe – udziały w podatkach stanowiące 
dochód budżetu Miasta – na rachunek: 50 
1020 2528 0000 0302 0434 3448,

• zwrotu świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego – na rachunek: 50 1020 2528 0000 
0302 0434 3448.
W przypadku przelewów zagranicznych na-

leży uwzględnić IBAN, czyli numer rachunku 
bankowego poprzedzić symbolem PL, a także 
SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych 
form płatności, np. wpłat poprzez internet. 
Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, 
także w płatnościach internetowych) w polu 
„tytuł wpłaty” należy podać: imię i nazwisko po-
datnika, numer ewidencyjny (numer znajdujący 
się w lewym górnym rogu decyzji podatkowej)  
i okres, którego dotyczy wpłata. Przychodząc do 
urzędu miasta dobrze jest mieć ze sobą  i okazać 
decyzję podatkową, co przyspieszy obsługę. 
Wpłaty powinny być dokonywane na indywi-
dualny (inny dla każdego podatnika i dla każdej 
nieruchomości) numer rachunku bankowego.

Zmiana rachunków bankowych 
Urzędu Miasta

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim 
Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2016

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) informuję, że średni miesięczny koszt 
utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 
25 w roku 2016 wynosi 3.196,27 zł.

Z powodu prac budowlanych związanych m.in. z montażem windy dla osób niepełnosprawnych, 
główna siedziba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szafranka 7 w Śródmieściu 
będzie nieczynna w soboty 2, 9 i 16 kwietnia oraz w piątek 15 kwietnia. Z kolei od 11 do 14 
kwietnia ze względu na reinstalację systemu informatycznego możliwy będzie jedynie zwrot 
książek oraz korzystanie z bibliotecznych zbiorów na miejscu.                                           (WaT)

Lars Mytting „Porąb i spal. 
Wszystko, co mężczyzna powinien 
wiedzieć o drewnie” – tłum. Witold 
Biliński, Smak Słowa, Spot – War-
szawa 2016.

Niezwykle wciągająca, gawędziar-
ska opowieść o norweskiej tradycji 
rąbania drewna. Autor dzieli się swoimi 
fascynacjami, ogromem praktycznej 
wiedzy, przytacza także wiele ciekawostek. Mytting opisuje historie ludzi  
i miejsc związanych z drewnem; wykazuje, że filozofia rąbania drewna często 
odzwierciedla filozofię i styl życia. Książka to także wyraz tęsknoty za prostym, 
bliskim natury istnieniem, które możemy chłonąć wszystkimi zmysłami. 

•   •   •
CD Ania Dąbrowska „Dla na-

iwnych marzycieli” – Sony Music 
Entertainment 2016.

Spokojna, odprężająca i niebywale 
marzycielska płyta Ani Dąbrowskiej już 
od pierwszych dźwięków koi ucho i du-
szę. Niespieszne piosenki z subtelnym 

wokalem i dopracowaną aranżacją to możliwość obcowania z niezwykle 
kameralną, lekką i autentyczną muzyką. Aż trudno uwierzyć, że płyta powsta-
wała w kliku studiach, a w nagraniach wzięło udział aż kilkunastu muzyków. 

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

Nocne 
dyżury aptek

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

27/28.03 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

28/29.03 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście  

29/30.03 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

30/31.03 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna 

31.03/1.04 Apteka „Cefarm”, ul. Gliwicka 45/06, ul. 32 42 730 95 Północ/Carrefour

1/2.04 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

2/3.04 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218 Meksyk 

3/4.04 Apteka „Ziko”, ul. Chrobrego 1, tel. 32 755 56 08 Śródmieście/Focus

4/5.04 Apteka, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364 Boguszowice Osiedle 

5/6.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040 Maroko-Nowiny/os. Dworek

6/7.04 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście 

7/8.04 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016 Boguszowice Osiedle 

8/9.04 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 739 16 37 Rybnicka Kuźnia

9/10.04 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

10/11.04 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 733 80 49 Ligota-Ligocka Kuźnia

11/12.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

12/13.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

13/14.04 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

14/15.04 Apteka, ul. Barbary 22, tel. 32 42 26 281 Niedobczyce

15/16.04 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel.  32 42 24 049 Śródmieście 

16/17.04 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 211, tel. 32 42 32 066 Nowiny

17/18.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

18/19.04 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice

19/20.04 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce 

20/21.04 brak dyżuru

21/22.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

22/23.04 Apteka „Medea”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 739 40 03 Boguszowice Osiedle

23/24.04 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka

24/25.04 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

25/26.04 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

26/27.04 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Real

27/28.04 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080 Boguszowice Osiedle

28/29.04 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

29/30.04 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

30.04/1.05 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)   
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lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia, korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

dr hab. n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

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

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

dr n. med. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Zbigniew Mężyk
Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

USG tarczycy, UKG

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. Iwona Sułecka
specjalista chorób wewnętrznych

specjalista reumatolog

możliwość wizyt domowych, tel. 693 853 222

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 53



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

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów. Za treść ogłoszeń redakcja nie 
od po wia da. Teksty przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 32 42 28 825, fax 32 43 32 160
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych: wtorki i środy g. 14-15.30 w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl

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

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę w godz. 18.30-20.30.  

Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzi-

bie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17-20)
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda” ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piąt-

ki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10-12. Spotkania „Amazo-

nek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orze-

powicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12. 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa m-ca, g. 16,  

Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 774, www.nwsd.pl;  

Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania odbywają się raz w miesiącu  

w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068. 

DRUK:

ul. Budowlana 15, 
41-100 Siemianowice Śl.

www.drukarniakolumb.pl
INFOLINIA 0 801 641 691

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 (II piętro), tel. 32/42 47 004

Biuro czynne: poniedziałek-piątek 9-17
Bezpłatne porady prawne: wtorek 17.30-19 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Oferuje następujące usługi cmentarne: 

• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach  
urnowych i ziemnych • umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

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

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

czynne: pon.-pt. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)

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

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

Rada Dzielnicy Śródmieście
Rada Dzielnicy Śródmieście pełni dyżury w każdy czwartek (g. 16-17) w swojej siedzibie, w budynku 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (obok Teatru Ziemi Rybnickiej) przy ul. Szafranka 7; sala nr 26. 
W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim. 

Telefon kontaktowy: 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





W tydzień zrobimy 
nowy uśmiech

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
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