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Ania 
Rusowicz
z dwoma koncertami
w Rybniku





Kolejne wydanie „GR”  
ukaże się w niedzielę  
23 lutego

Okładka: Ania Rusowicz będzie jedną z gwiazd finałowego koncertu tegorocznej OFP-y 
(23 lutego), czyli Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. Natomiast 27 marca 
wystąpi z koncertem w Domu Kultury w Niedobczycach.
Zdjęcie Honorata Karapuda
Oprac. Wydział Promocji Urzędu Miasta Rybnika

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą
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Potrzebna nam 
CIEPŁOWNICZA 
SPECUSTAWA

Według Pana zapowiedzi rok 2020 
będzie dla miasta rokiem oszczęd-
ności i zaciskania pasa, tymczasem 
już na jego początku udało się zdo-
być dużą dotację na inwestycje pro-
ekologiczne w komunalnym zasobie 
mieszkaniowym.

Nasz projekt zakładający likwidację 
930 popularnych kopciuchów w miej-
skich budynkach wielorodzinnych 
został wysoko oceniony i miasto otrzy-
ma 21 mln zł na gruntowną termomo-
dernizację kolejnych 12 budynków 
mieszkalnych. Plan jest jasny: do 2025 
roku chcemy zakończyć termomoder-
nizację naszego zasobu komunalnego. 
Dziś zdecydowana większość obiek-
tów użyteczności publicznej, takich 
jak np. szkoły czy dzielnicowe domy 
kultury, jest już ogrzewana przez ni-
skoemisyjne źródła ciepła. Dziś naszym 
podstawowym zadaniem jest najpierw 
znalezienie pieniędzy, a potem termo-
modernizacja budynków należących 
do komunalnego zasobu mieszkanio-
wego, którym zarządza Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej, połączona z wy-
mianą źródeł ciepła. Potrzebujemy na 
to około 170 mln zł. 

Opozycja wciąż zarzuca Panu,  
że miasto nie udziela już dofinanso-
wań poszczególnym mieszkańcom 
na termomodernizację budynków 
prywatnych.
Od jednego z rybniczan usłyszałem 
kiedyś takie słowa: „Panie prezyden-
cie, wybudowałem dom i jestem za 
niego odpowiedzialny”. Taka dewiza 
powinna przyświecać wszystkim wła-
ścicielom domów jednorodzinnych. 
Poszczególni mieszkańcy mogą też 

skorzystać z dobrodziejstw rządowego 
programu „Czyste powietrze”. Osoby, 
które poddadzą termomodernizacji 
swój dom, mogą również skorzystać  
z ulgi termomodernizacyjnej. I tu war-
to pamiętać, że do tej ulgi dokłada się 
również miasto, bo do naszego bu-
dżetu nie wpływa wtedy część tych 
pieniędzy, które w ramach ulgi zostają  
w portfelu mieszkańca. To również 
wkład miasta w walkę o czyste powie-
trze. W Rybniku nie oddajemy pola... 
Smog to nasz podstawowy problem, 
dotyczący wszystkich mieszkańców.

Niektóre gremia postulują wprowa-
dzenie, wzorem Krakowa, całkowite-
go zakazu spalania węgla i drewna. 
Intencje są szczere, ale można od-
nieść wrażenie, że takie głosy two-
rzą poczucie chaosu…?
Dziś kwestie te reguluje Uchwała anty-
smogowa Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, która definiuje, jaki piec, kiedy 
i na jaki musimy wymienić. O zakazie 
stosowania węgla nie ma w niej mowy. 
Z drugiej strony szkoda, że ograniczają 
nas możliwości techniczne związane  
z rozbudową sieci gazowych i ciepłow-
niczych, bo dla wielu rybniczan przyłą-
czenie się do jednej z nich byłoby roz-
wiązaniem optymalnym. Przypomnę 
tylko, że i jedne, i drugie są własnością 
spółek skarbu państwa, a nie miasta. 
Widzę, że część mieszkańców mocno 
przejętych fatalną jakością powietrza 
w naszym mieście się radykalizuje  
i domaga się np. wprowadzenia zakazu 
używania węgla. Osobiście nie jestem 
zwolennikiem takich zakazów. Lepiej 
wskazywać mieszkańcom najmniej 
uciążliwe dla środowiska technologie 

ogrzewania, a te łączą się zazwyczaj 
z awansem cywilizacyjnym, bo są po 
prostu bardzo wygodne i nie wyma-
gają tyle zachodu, co np. ogrzewanie 
domu przy użyciu pieca węglowego.

Znaczący jest fakt, że kwestii tych 
nie rozstrzyga ustawa uchwalona 
przez Sejm, ale uchwała sejmiku wo-
jewódzkiego. W tym względzie pań-
stwo zwyczajnie niedomaga.
Na poziomie ustawowym najbardziej 
brakuje mi specustawy ciepłowniczej, 
która pozwoliłaby szybko i skutecznie 
rozbudowywać sieci ciepłownicze. 
Mamy taką praktyczną specustawę 
dla inwestycji drogowych, natomiast  
w przypadku sieci ciepłowniczych  
i gazowych również jeden mieszka-
niec, który nie zgadza się na przeko-
panie swojego ogródka, jest w stanie 
zablokować całą inwestycję. Jako 
samorządowcy od dawna postulu-
jemy stworzenie takiej specustawy,  
ale na razie niewiele z tego wynika.

Rozmawiał Wacław Troszka
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orząd 955,6 mln zł

DOCHODY 
budżetu miasta 2020

WYDATKI 
budżetu miasta 2020
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 1. 23,1% 221,1 mln zł 
  udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 

i prawnych (PIT i CIT) zasilających budżet państwa

 2. 7,5% 71,2 mln zł 
  dotacje z budżetu Unii Europejskiej – głównie dotacje 

do różnego rodzaju projektów pochodzące z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
przyznane miastu m.in. przez Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego w ramach programów operacyjnych

 3. 20,7% 198,1 mln zł 
  subwencja ogólna z budżetu państwa przeznaczona 

przede wszystkim na finansowanie oświaty

 4. 22,1% 210,9 mln zł 
  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 

oraz zadania z zakresu administracji rządowej, na za-
siłki rodzinne, na program 500+, program Dobry start 
(„300+”), na nieodpłatną pomoc prawną, na funkcjo-
nowanie państwowej straży pożarnej, dotacje do pro-
jektów współfinansowanych przez Unię Europejską 

 5. 11,6% 110,6 mln zł 
  wpływy z podatków lokalnych (w tym: od nieruchomo-

ści, od środków transportowych), rolnego i leśnego

 6. 5,6% 53,4 mln zł 
  wpływy z opłat, w tym m.in.: za rejestrację pojazdów 

i za prawa jazdy, za koncesje na sprzedaż alkoholu,  
za odbiór odpadów, za tzw. gospodarcze korzystanie 
ze środowiska naturalnego

 7. 4,1% 39 mln zł 
  dochody z majątku miasta: sprzedaż majątku, wpływy 

z czynszów, wieczyste użytkowanie, dzierżawa grun-
tów i lokali użytkowych oraz m.in. straganów na targo-
wisku

 8. 3,9% 37,7 mln zł 
  dochody jednostek budżetowych miasta – opłaty 

parkingowe i cmentarne, dochody ze sprzedaży bile-
tów (ZTZ), mandaty nałożone przez straż miejską oraz  
m.in. wpłaty za pobyt pensjonariuszy Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej

 9. 0,7% 7 mln zł 
  pozostałe dochody własne oraz inne dotacje – m.in.  

z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budyn-
ków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej

10.  0,7% 6,6 mln zł 
  dotacje z budżetu innych gmin i powiatów. Na mocy za-

wartych porozumień inne gminy i powiaty płacą miastu, 
np. umowa z Międzygminnym Związkiem Komunikacyj-
nym w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie komunikacji autobu-
sowej, współfinansowanie przez Powiat Rybnicki funk-
cjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

 1. 29,7%  322,6 mln zł  
  oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka  

wychowawcza (Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na, świetlice szkolne, Młodzieżowy Dom Kultury)

 2. 13,0%  141,1 mln zł  
  budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg

 3. 3,4%  36,5 mln zł  
  lokalny transport zbiorowy (Zarząd Transportu Zbioro-

wego)

 4. 23,6%  256,8 mln zł  
  pomoc społeczna oraz zadania z zakresu polityki spo-

łecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia wycho-
wawcze – program 500+, program Dobry start („300+”), 
placówki pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, 
zasiłki i usługi opiekuńcze, Powiatowy Urząd Pracy, pro-
jekty realizowane przy finansowym wsparciu UE)

 5. 5,1%  55,1 mln zł  
  administracja (urząd miasta, rada miasta, rady dzielnic, 

promocja miasta, Centrum Usług Wspólnych)

 6. 4,5%  49,4 mln zł  
  gospodarka mieszkaniowa (utrzymanie i remonty  

w mieszkaniowym zasobie komunalnym)

 7. 8,9%  96,5 mln zł  
  gospodarka komunalna i ochrona środowiska (utrzy-

manie zieleni, oczyszczanie miasta, oświetlenie miasta 
i budowa nowych punktów świetlnych, gospodarka 
odpadami, inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne)

 8. 2,1%  23 mln zł  
  kultura fizyczna (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

dotacje (granty) dla stowarzyszeń i klubów sporto-
wych)

 9. 1,0%  10,8 mln zł  
  działalność usługowa (m.in. utrzymanie targowisk, 

parkingów, cmentarzy komunalnych)

10. 4,8%  52 mln zł  
  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (organiza-

cja imprez kulturalnych oraz dotacje dla Teatru Ziemi 
Rybnickiej, Muzeum, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Industrialnego Centrum Kultury w Niewia-
domiu oraz dzielnicowych domów kultury)

11. 1,4%  15,7 mln zł  
  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

(straż miejska, Państwowa Straż Pożarna, ochotnicze 
straże pożarne)

12. 2,5%  27,7 mln zł  
  pozostałe działy (ochrona zdrowia, obsługa zadłużenia 

miasta, rezerwy budżetowe)

1,087 mld zł
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I PO CZAPCE
544 paczki rozdano w ramach 18. 
edycji charytatywnej akcji Czapka 
św. Mikołaja zorganizowanej przez 
Młodzieżową Radę Miasta Rybnika. 
Paczki przygotowano z zebrane-
go w ramach akcji towaru i ponad 
27.154 zł uzbieranych przez 111 
wolontariuszy podczas kwesty. – 
Pomoc trafiła do najbiedniejszych 
rodzin, seniorów i bezdomnych, 
podopiecznych stowarzyszenia Oli-
gos, ośrodka interwencji kryzysowej 
i schroniska Brata Alberta oraz dzieci 
przebywających na oddziale pedia-
trii wojewódzkiego szpitala spe-
cjalistycznego. Mamy nadzieję, że 
udało się nam sprawić, że te święta 
były dla nich radośniejsze – podsu-
mowują młodzieżowi radni zaanga-
żowani w akcję trwającą od 2 do 21 
grudnia. Podczas sesji MRM Rybnika 
(30 stycznia) zaplanowano jej uro-
czyste podsumowanie i wręczenie 
podziękowań sponsorom, szkołom i 
wyróżniającym się wolontariuszom. 

POTAŃCÓWKI DLA SENIORÓW
31 grudnia w rybnickim Okrąglaku 
odbył się pierwszy bal sylwestrowy 
dla seniorów zorganizowany przez 
rybnicką Superfundację, która pro-
wadzi w mieście klub seniora, oraz 
Krystynę Wysocką i Janinę Sojkę, 
radne Rybnickiej Rady Seniorów. – 
Nowy Rok powitało tutaj 140 senio-
rów, a szampańska zabawa trwała do 
drugiej – podsumowują radne, które 
przypominają też, że w niedziele  
w Okrąglaku (ul. Wysoka) od godz. 17 
do 22 organizowane są cykliczne za-
bawy dla seniorów. Potańcówki będą 
się tam odbywać aż do Wielkiego Po-
stu, który zaczyna się 26 lutego.

JUNIORZY Z SENIORAMI
9 stycznia w Przedszkolu z Oddziała-
mi Integracyjnymi nr 39 w Boguszo-
wicach Osiedlu odbyło się spotka-
nie pod hasłem „Kolęda serca nam 
rozgrzewa”. Zainaugurowało ono 
międzypokoleniową współpracę 
przedszkolaków z seniorami z dziel-
nicy, która polegać będzie na wspól-
nych inicjatywach, jak pieczenie 
babeczek, czytanie książek, zabawy 
czy warsztaty rękodzielnicze. Pierw-
sze ze spotkań wypełniły jasełka  
i wspólne kolędowanie z udziałem 
muzyków górniczej orkiestry.

ŚLĄSKA POLICJA – SENIOROM… 
…to hasło spotkania, które zaplano-
wano na 22 stycznia (już po zamknię-
ciu tego wydania „GR”) w bibliotece 
miejskiej. Miała je zorganizować Ryb-
nicka Rada Seniorów, która zaprosiła 
do udziału wszystkich seniorów zain-
teresowanych tematem praw osób 
starszych i ich bezpieczeństwa, rów-
nież na naszych drogach.

Miasto w skrócie

Dochody: 955,6 mln zł
Wydatki: 1,087 mld zł 
Deficyt: 131,5 mln zł
Na sfinansowanie deficytu zo-

stanie przeznaczona część kredy-
tu, który miastu przyznał Europej-
ski Bank Inwestycyjny – 24 mln zł 
oraz 107,5 mln zł pochodzących  
z innych kredytów i pożyczek. Mia-
sto pożyczy jeszcze 1,1 mln zł, by 
spłacać raty pożyczek zaciągnię-
tych w Wojewódzkim i Narodo-
wym Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Nowe 
zadłużenie w tym roku wyniesie 
według planu 132,7 mln zł (w tym 

24 mln zł z EBI), a planowane za-
dłużenie miasta na koniec roku 
2020 wyniesie 378,8 mln zł. Kwo-
ta ta będzie zawierać 267 mln zł, 
które w latach 2021-2045 miasto 
będzie musiało zwrócić Europej-
skiemu Bankowi Inwestycyjnemu. 

Zanim na grudniowej sesji 
rada miasta głosami wspierającej 
prezydenta Kuczerę koalicji PO – 
Wspólnie dla Rybnika uchwaliła 
budżet miasta na bieżący rok (PiS i 
BSR głosowały przeciw), pozytyw-
ną opinię o jego projekcie wysta-
wiła Regionalna Izba Obrachunko-
wa w Katowicach. 

(WaT)

PREZYDENT RYBNIKA  
PIOTR KUCZERA:

– Uchwa-
lenie budże-
tu miasta na 
kolejny rok 
jest w sa-
morządzie 
zawsze wy-
darzeniem 
ważnym. To 
znaczy, że 
w i ę k s z o ś ć 
r a d n y c h 
wspiera prezydenta miasta, utożsamia 
się z jego polityką i tym samym wspiera 
zaplanowane na rok 2020 inwestycje. 
Priorytety kolejnego budżetu pozosta-
ją niezmienne – to walka ze smogiem 
i niską emisją; nacisk kładziemy oczy-
wiście na likwidację starych pieców 
i kotłów węglowych w budynkach 
komunalnych i ich termomoderniza-
cję; rozliczymy i uruchomimy rybnicki 
odcinek drogi regionalnej Racibórz 
– Pszczyna; zakończymy rewitalizację 
dawnego szpitala Juliusz i kolejnych 
obiektów Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
w Niewiadomiu; będziemy rozwijać ko-
munalne budownictwo mieszkaniowe 
– w tym roku powstanie dokumentacja 
techniczna dużego budynku miesz-
kalnego, który miasto zbuduje przy ul. 
Hallera vis-à-vis targowiska, i rozpocz-
nie się budowa dwóch bloków przy ul. 
Kolejowej; w dalszym ciągu będziemy 

też rozwijać infrastrukturę rowerową 
– wiosną zostanie oddana do użytku 
droga śródmiejska i biegnąca wzdłuż 
niej trasa rowerowa. 

Tegoroczny budżet ma swoje po-
ważne ograniczenia po stronie wydat-
kowej. Powodów jest kilka: musimy 
zabezpieczyć środki na tzw. zadania 
zlecone, które nie są w całości finanso-
wane przez zleceniodawcę, czyli przez 
rząd; zadbać o środki na funkcjono-
wanie oświaty, bo subwencja oświa-
towa, którą otrzymujemy z budżetu 
państwa, jest dalece niewystarczająca; 
musimy wreszcie znaleźć pieniądze na 
zwrot podatku od wyrobisk górniczych 
pobranego w latach 2003-2011; w te-
gorocznym budżecie zabezpieczyłem 
na to 10 mln zł. By samorząd sprawnie 
funkcjonował, potrzebne jest jasne, 
solidne, czytelne i, co ważne, stabilne 
prawo. Tej stabilności nam ostatnio 
bardzo brakuje. Dobrym przykładem 
są wprowadzone przez rząd ulgi po-
datkowe. Społecznie są mile widziane, 
ale jeśli rząd wprowadza je w połowie 
roku, to bardzo komplikuje nam to re-
alizację budżetu, bo zakładane przy 
jego konstruowaniu dochody nagle 
maleją, nie wspominając już o utraco-
nych sumach. Mimo że przed nami rok 
oszczędności i zaciskania pasa, 21 proc. 
budżetowych wydatków przeznacza-
my na inwestycje.

Budżet 2020

Opinie prezydenta i klubów radnych 
o budżecie miasta na 2020 rok

cd. na str.  6
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BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK
[…] Dla-

czego źle 
o c e n i a m y 
plany pre-
z y d e n t a  
i dlaczego 
nie wyraża-
my pozytyw-
nej opinii o 
b u d ż e c i e ? 
O d n i e ś m y 
się w aspek-
cie braków, jakie zauważamy w „rozwoju 
Rybnika” w planie budżetu na 2020 rok:

Droga Racibórz – Pszczyna będzie od-
dana, ale bez wyznaczonej strefy prze-
mysłowej w Kłokocinie i Gotartowicach. 
Niepotrzebnie wydaliśmy 25 mln zł na 
wykupy terenów pod II etap tej inwesty-
cji, który ma kosztować 200 mln zł, a re-
alizacja tego etapu jest w sferze marzeń  
w planach prezydenta Kuczery. Zapowie-
dzi o strefie aktywności gospodarczej za-
kończyły się fiaskiem. […] Na Kampusie 
coraz większe pustki, zamiast rozwoju 
szkolnictwa wyższego znalazła tutaj swoją 
lokalizację szkoła podstawowa dla doro-
słych. […] Prezydent zaplanował 150 tys. zł  
na modernizację sceny koncertowej, co 
nie ma nic wspólnego z troską o kształce-
nie rybniczan na poziomie wyższym. […]

Nie ma dofinansowania dla mieszkań-
ców wymiany źródeł ciepła na ekologicz-
ne, ba, nie ma żadnej woli, aby popra-
wić jakość powietrza w otoczeniu szkół, 
przedszkoli, i stworzenia stref o zminima-
lizowanym zanieczyszczeniu powietrza. 
Prezydent nie pochylił się nad propo-
zycjami wynikającymi z troski rodziców  
o zdrowie swoich pociech. Nie ma pie-
niędzy nawet na oczyszczacze powietrza 
do przedszkoli, mimo że zakup jednego 
oczyszczacza to wydatek zaledwie 700 zł. 

Trwa rewitalizacja budynków poszpital-
nych Juliusz i Roger z ogromnym zaanga-
żowaniem pieniędzy własnych (brzmi to 
enigmatycznie – w praktyce są to pienią-
dze z kredytów). Nie ma mowy o komer-
cyjnym wykorzystaniu obiektów, które 
będą generowały stałe wydatki.

Odnośnie szlaków rowerowych trwa 
dalszy rozwój sieci szlaków rowerowych 
na drogach – wzdłuż, w poprzek, pod 
prąd, które w konsekwencji mają dopro-
wadzić do tego, że mieszkańcy przesiądą 
się z samochodu i autobusu na rower po 
to, aby dotrzeć do Focusa, Plazy, urzędu 
miasta, targowiska, sądu, szkoły. Równo-
cześnie wybudowano wielopoziomowy 
parking dla samochodów za ponad 20 
mln zł za pieniądze z kredytu – nie odnaj-
dujemy spójności w rozumowaniu prezy-
denta.

Nie o takim „dalszym rozwoju Rybnika” 
marzą rybniczanie. My identyfikujemy 
się z nimi, nie możemy poprzeć realiza-
cji  koncepcji prezydenta Piotra Kuczery.  
Z jednego cieszymy się bardzo wraz  
z rybniczanami – z rozwoju szlaków ro-
werowych na obszarach o charakterze 
rekreacyjnym, z dala od samochodowych 
ciągów komunikacyjnych. 

Od początku urzędowania prezyden-
ta Piotra Kuczery BSR oczekiwał mądrej  
i rozsądnej polityki zatrudnieniowej. Czę-
sto nie szczędziliśmy krytyki za coroczny 
przyrost etatów. W budżecie 2020 zapla-
nował pan prezydent łącznie 5721 etatów,  
tj. o 630 etatów więcej od ostatniego planu 
prezydenta Adama Fudalego na 2014 rok.  
[…] Obecnie osiągnęliśmy efekt w posta-
ci corocznego dodatkowego wydatku na 
płace i pochodne wynikający z błędnej 
polityki zatrudnieniowej rzędu 15 mln zł 
corocznie.

Wysoki poziom zatrudnienia i niski po-
ziom płac to naszym zdaniem najtrudniej-
sze wyzwania 2020 roku i kolejnych lat. 
Nie widzimy żadnych propozycji i rozwią-
zań prezydenta w budżecie na 2020 rok.  
To bardzo źle wróży, zła, nieodpowie-
dzialna polityka zatrudnieniowo-płacowa 
jest tykającą bombą. […] Nie znajdujemy 
rozwiązania tego problemu w budżecie 
2020. 

Podsumowując, głównymi zagrożenia-
mi w aspekcie powyżej poruszonych kwe-
stii w budżecie 2020 roku są: nadmierna 
etatyzacja i brak spójnej polityki płacowej, 
spłaszczenie płac, brak rezerw na podwyż-
ki płac, a wszystko to w obliczu wzrostu 
najniższej płacy, obniżenia wpływów z po-
datków i niedoszacowania subwencji. […]

W sferze wydatków jednorocznych 
czy wieloletnich nie możemy poprzeć 
wielu propozycji prezydenta. Dlatego 
przedstawiliśmy prezydentowi kilka 
zmian i propozycji, niewpływających 
na powiększenie długu i deficytu, ale 
nie znalazły one zrozumienia u autora 
projektu budżetu. Kilka przykładów:  
w wydziale gospodarki komunalnej 
prezydent planuje wydatek na in-
wentaryzację kanalizacji deszczowej  
i uregulowanie spraw własnościowych 
za 300.000 zł. Zaproponowaliśmy wy-
kreślenie tej pozycji. Obecnie brak jest 
uregulowań ustawowych wyznaczają-
cych termin przekazywania kanalizacji 
deszczowej przez gminy. Równocześnie 
w Zakładzie Zieleni Miejskiej prezydent 
zrezygnował z finansowania eksploata-
cji i serwisu fontann rybnickich. Uznali-
śmy, że taki zamiar jest złym pomysłem. 
[…] Prezydent nie ujął w planie budże-
tu dokończenia przebudowy ul. 1 Maja  
w Chwałowicach – szacowany koszt ok. 
3,9 mln zł, mimo że pokazaliśmy, w jaki 

sposób można to zadanie sfinansować 
(oszczędności na pozycji WPF w Wydzia-
le Dróg „Przebudowa ul. Rudzkiej II Etap 
/2020-2021 – 3 mln zł oraz oraz 900 tys. 
zł z budowy ekranów dźwiękochłonnych 
na drodze Racibórz – Pszczyna). […] 

Prezydent nie uwzględnił w wydziale 
dróg zgłoszonych przez BSR, a postulo-
wanych przez wielu mieszkańców na-
szego miasta „radarowych wyświetlaczy 
prędkości pojazdów”. Zaproponowali-
śmy przeznaczyć 1,1 mln na ten cel za-
miast budowy ekranów dźwiękochłon-
nych. […]

Prezydent zaplanował w wydziale 
inwestycji remont Miejskiego Punktu 
Sprzedaży na placu Wolności za kwo-
tę 294 300,00 zł. Przed uruchomieniem 
Halo! Rybnik punkt ten spełniał również 
funkcję informacji turystycznej. Dlatego 
zaproponowaliśmy prezydentowi, aby 
sprzedać ten budynek, a uzyskane środki 
przeznaczyć w Wydziale Dróg na zadanie 
jednoroczne remont warstwy wierzch-
niej drogi gminnej ul. W. Broniewskiego, 
odcinek od ul. Wawelskiej do ul. Budow-
lanych (łącznik dojazdowy do pawilo-
nu Wandy, przedszkola 43), wykonanie 
przejścia dla pieszych wraz z doświetle-
niem. Jako drugie źródło finansowania 
wskazaliśmy oszczędności 294.300,00 zł 
przeznaczonych na remont ww. punktu 
sprzedaży na placu Wolności. 

W sferze kultury i sportu – nie ukrywa-
my, że bardzo boli nas decyzja prezyden-
ta o rezygnacji z finansowania Dni Rybni-
ka, Dnia Dziecka oraz małego sportu (150 
tys. zł). Proponujemy poważnie zastano-
wić się nad wygospodarowaniem na te 
zadania chociażby 500 tys. zł, ujmując np. 
z promocji na „wielki sport”.

Zgadzamy się w pełni ze stwierdze-
niem, że na przestrzeni wielu lat nie było 
tak trudnej sytuacji budżetowej, jak ta  
u progu 2020 roku. Zadłużenie miasta 
rośnie, bo wielość zadań ujętych w wy-
kazie alokacji transz kredytu z EBI bije re-
kordy. Brakuje kredytu z EBI, trzeba więc 
sięgnąć po kredyty komercyjne na rynku 
krajowym rzędu 107 mln zł. Kredytu z EBI 
przyznanego w 2016 roku jeszcze nie 
spłacamy, niech się ewentualnie martwią 
inni, jak przyjdzie spłacanie od 2024 roku. 
Trudno dostrzec w działaniu prezydenta 
cechy wielkiej gospodarności, oszczęd-
ności, menedżerskiej kreatywności. 
Gdyby pan naprawdę kochał Rybnik, nie 
postępowałby pan w tak lekkomyślny 
sposób. Te przykre słowa reprymendy 
skierowane w stronę prezydenta może 
otrzeźwią też zapędy wszystkich tych 
radnych, którym jest bliskie – przepra-
szam za ostre sformułowanie – „wspólne 
drenowanie Rybnika”. […] 

Michał Chmieliński
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KOLĘDY DLA HOSPICJUM
Najpiękniejsze polskie kolędy i pa-
storałki wybrzmiały podczas koncer-
tu charytatywnego, jaki 5 stycznia w 
kościele Królowej Apostołów w Śród-
mieściu zorganizowało Niemedycz-
ne Hospicjum Domowe im. św. Rafa-
ła Kalinowskiego. Koncert z udziałem 
muzycznej formacji Mix Orchestra  
z Wodzisławia Śląskiego pod batutą 
Adama Bobera dedykowany był pod-
opiecznym hospicjum, ich rodzinom 
oraz wolontariuszom, którzy poma-
gają ciężko chorym. Można było po-
śpiewać, ale też wesprzeć finansowo 
stowarzyszenie, które obecnie opie-
kuje się 56 osobami w ich domach 
oraz bezpłatnie udostępnia sprzęt 
rehabilitacyjny. Tym razem zebrano 
około 2.300 zł, za które wolontariusze 
zakupią środki higieniczne dla pod-
opiecznych. – Nasze działania będzie 
można wesprzeć również podczas 
balu, który na 8 lutego zaplanowali-
śmy w Zajeździe u Danusi w Janko-
wicach. Będzie muzyka, poczęstunek 
i dobra zabawa, a część dochodu  
z biletów w cenie 90 zł od osoby zo-
stanie przekazana na potrzeby na-
szych podopiecznych – mówi Kata-
rzyna Lechowicz, prezes Niemedycz-
nego Hospicjum Domowego. 

NIE UDAWALI
Sporym echem odbiła się w mieście 
sprawa tradycyjnego grudniowego 
spotkania opłatkowego radnych 
rady miasta, które po raz pierwszy 
w historii rybnickiemu samorządu 
zwyczajnie się nie odbyło. O fakcie 
tym choć w nieco zawoalowany 
sposób wspomniał nawet w cza-
sie kazania na pasterce w bazylice  
św. Antoniego jej proboszcz  
ks. Marek Bernacki. – Świętowa-
nie powinno być autentyczne. Nie 
powinniśmy udawać, że życzymy 
komuś czegoś, czego tak napraw-
dę mu nie życzymy. Najważniejsze 
byśmy dziś w Polsce wszyscy byli 
ludźmi dobrej woli – skomentował 
sprawę na antenie Radia 90 prezy-
dent Piotr Kuczera. Faktem jest, że 
zachowanie części radnych w czasie 
kolejnych sesji niewiele ma wspól-
nego z poszanowaniem bliźniego. 

OPS W SIECI
Ośrodek Pomocy Społecznej ma 
nową stronę internetową (www.
opsrybnik.pl). Witryna prezentuje 
treści w sposób bardziej przejrzysty 
i uporządkowany, zawiera też wy-
szukiwarkę przypisującą danej ulicy 
właściwy dla niej punkt terenowy. 
Zmieniły się również adresy pocz-
ty elektronicznej (koresponden-
cja przesyłana na dotychczasowe 
e-maile jest automatycznie przekie-
rowywana).

Miasto w skróciePLATFORMA OBYWATELSKA
B u d ż e t 

Rybnika na 
2020 rok jest 
b u d ż e t e m 
wyrzeczeń. 
Jako radni 
słyszymy sta-
łe postulaty 
d o t y c z ą c e 
p o d w y ż e k 
w y n a g r o -
dzeń, zwięk-
s z e n i a 
miejskich dotacji, podnoszenia lub za-
chowania jakości usług świadczonych 
przez miasto i jednostki miejskie, a także 
potrzeby inwestycyjne, również te drob-
ne, ważne dla poszczególnych dzielnic. 
W związku z tym nie dziwią nas rosnące 
oczekiwania mieszkańców i grup niefor-
malnych, organizacji pozarządowych, 
klubów sportowych oraz wszystkich tych, 
którzy chcą się angażować w życie na-
szego miasta i zależy im na Rybniku. Po-
wstaje więc pytanie o odpowiedzialność. 
Zarówno tę, która jest przynależna nam, 
samorządowcom, jak i tę na poziomie wo-
jewódzkim czy też centralnym. […]

Miasto Rybnik, a to oznacza, że my 
wszyscy jako społeczność lokalna zostali-
śmy pozbawieni następujących pieniędzy 
na 2020 rok:
– 27,9 mln złotych – obniżka podatków 

przez rząd, która nie została zrekom-
pensowana stronie samorządowej;

– 61,1 mln złotych – dopłata miasta do 
oświaty;

– 10,1 mln złotych – zwrot pobranego po-
datku od wyrobisk górniczych (transza 
na 2020 rok);

– 5,6 mln złotych – niedofinansowanie za-
dań zleconych przez rząd.
To ponad 100 mln złotych. To pienią-

dze, których nie możemy wydać na pod-
wyżki płac, na dotacje do wymiany źródeł 
ogrzewania, na dotacje do klubów spor-
towych, na kulturę, na wsparcie żłobków, 
na inwestycje oraz wiele innych, bardzo 
potrzebnych spraw. A teraz, jakie to nie-
sie za sobą konsekwencje! Samorząd nie 
wyda pieniędzy, które mu się po prostu 
należały, a podstawą do tego jest Konsty-
tucja RP i zasada rzetelnego finansowania 
zadań publicznych w Polsce. Polskie gmi-
ny i powiaty nie wydadzą wyższych sum 
na wynagrodzenia, dotacje, inwestycje, 
w związku z tym wpływy z PIT i VAT będą 
strukturalnie maleć. To spowoduje kolejne 
spadki w dochodach i wydatkach. […]

Tak jak wcześniej wspomniałem, bu-
dżet Rybnika na 2020 rok to budżet wy-
rzeczeń i rozczarowań. Możemy mieć 
wielkie plany i dobre chęci, ale przy tak 
drastycznych ruchach ze strony władz 

centralnych, samorząd pozostaje często 
bezbronny. Do czasu. W końcu wyborcy 
zrozumieją kto jest autorem tych zawi-
rowań, a odzyskany przez ruchy prooby-
watelskie Senat złoży stosowne projekty 
ustaw, aby bronić samorząd. Wtedy bę-
dziemy głośno mówić na co samorząd 
potrzebuje środki finansowe, że chcemy 
za to finansować to, co konieczne. Ciekawi 
mnie, kto wtedy zagłosuje po raz kolejny 
przeciwko polskim gminom, powiatom i 
województwom, przeciwko obywatelom, 
którzy na co dzień pracują dla dobra nas 
wszystkich. 

Budżet Rybnika na 2020 rok, to plan 
dochodów, ale również wydatków ko-
niecznych do poniesienia, zupełnie pod-
stawowych, gwarantujących nam wszyst-
kim bezpieczeństwo i realizację zadań, 
które wynikają z przepisów prawa bądź 
zobowiązań naszego miasta. Będziemy 
kontynuować najważniejsze dla Rybnika 
projekty – jak rewitalizacja kopalni Ignacy, 
czy też strefy śródmiejskiej – oczywiście 
przy dalszym wsparciu środków z Unii 
Europejskiej. Będziemy kontynuować 
walkę z niską emisją – w 2020 roku wy-
damy na ten cel ponad 70 mln złotych. 
Musimy również rozliczyć budowę drogi 
regionalnej, a także sfinansować rozwój 
budownictwa socjalnego i komunalnego. 
Chcemy więcej, ale jednocześnie wiemy 
jak trudno przygotować budżet miasta 
w tych okolicznościach, w których się 
znaleźliśmy. Budżet Rybnika na 2020 rok 
przyniesie dochody w wysokości ponad 
955 mln złotych i wydatki rzędu 1 mld 87 
mln złotych.

Liczymy, że karta się odwróci i nastaną 
lepsze czasy. Dziś, biorąc sobie pojęcie od-
powiedzialności do serca, zagłosujemy za 
budżetem Rybnika na 2020 rok.

Wojciech Kiljańczyk

PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

[…] Przed 
z g u b n y m 
e f e k t e m 
złego za-
r z ą d z a n i a  
i lekkomyśl-
nego wy-
datkowania 
publicznych 
p i e n i ę d z y 
przestrzega-
liśmy już od 
trzech lat. Dlatego nasuwające się dzisiaj 
wnioski sprowadzają nas do następującej 
opinii. 

W 2014 r. po wyborze i złożeniu ślubo-
wania prezydent otrzymał od poprzednika  
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sam
orząd

bardzo dobrą sytuację finansową miasta, 
miał wszystko, co niezbędne dla dobrego 
rozwoju Rybnika, dodatkowo dyspono-
wał bardzo stabilną sytuacją polityczną  
w radzie miasta, bo przecież koalicja za-
wsze głosowała, jak sobie życzył prezy-
dent. Niestety, nie dokonał on niezbędnej 
analizy szans i zagrożeń. To przecież pod-
stawy ekonomii, a w Rybniku w tym obsza-
rze zabrakło zwykłej roztropności. Szanse 
prezydent zmarnował, a zagrożenia zba-
gatelizował. Zbagatelizował chociażby 
poprzez stały wzrost wydatków przewyż-
szający prognozy wpływów do budżetu, 
zwłaszcza z podatków, co najgorsze jed-
nak pomijał konsekwentnie czynnik ludz-
ki, czyli wzrost pensji podległych pracow-
ników. Zmarnował szanse, bo poprawa 
życia mieszkańców Rybnika polegająca na 
wzroście dochodów własnych nie stała się 
dla prezydenta bodźcem do działań proin-
westycyjnych, by podnieść prestiż miasta. 
O tym także głośno mówiliśmy, niestety 
pomylił w założeniu inwestycje komer-
cyjne z miejskimi. To był dobry czas dla 
rozwoju gospodarczego miasta, zaprze-
paszczono niestety dużą szansę, dzisiaj 
wspomniany „czas” dla Rybnika może po-
zostać w sferze marzeń. Zagrożenia zba-
gatelizował, bo nie słuchał dobrych rad, 
słuchał natomiast złych doradców.

Prezydent twierdzi, że za sytu-
ację budżetu odpowiada rząd, przyj-
mując więc tę retorykę odpowia-
dam – winny jest gospodarz. Nasze 
wypowiedzi z poprzednich lat pole-
gające na formułowaniu ostrzeżeń  
i wskazywaniu błędów w zarządzaniu fi-
nansami miasta dobitnie na to wskazują. 
Chyba że prezydent jest gospodarzem fe-
stynu? Festynu o nazwie Rybnik, a gdy po 
zakończeniu festynowej zabawy trzeba 
posprzątać, ucieka do domu twierdząc: 
„To nie ja nabałaganiłem”, a już kolejne-
go dnia rozkręca następną zabawę – i tak 
„w koło Macieju”. Przeraża nas banalność 
ucieczki, ucieczki od odpowiedzialności 
za miasto, którym prezydent rządzi. Jak 
chłopiec, który zburzył „zamki” i „babki”  
z piasku zrobione przez rówieśników, 
by po chwili stać w kącie piaskownicy 
płacząc, że nikt nie chce się już ze mną 
bawić. Upraszczając dla zrozumienia  
i porównując do mniej skomplikowa-
nych form zarządzania to tak, jakby 
gospodarz domu kupił dzieciom pacz-
kę chipsów i butelkę 2-litrowej coli,  
a potem powiedział płacząc: nie mam na 
chleb, bo w portfelu została pustka. Wy-
datkowanie publicznych środków wy-
maga przeanalizowania każdej złotówki,  
w Rybniku natomiast wskazywanych 
przez mieszkańców fanaberii jest coraz 
więcej.

Prezydent Piotr Kuczera był i jest au-
torem projektów budżetów za które 
odpowiada, ich treści i zapisy liczbowe 
są sygnowane podpisem. Kogo? Piotra 
Kuczery. Zostaje prezydentowi kolejny 
apel i chęć wystawienia rachunku rządo-
wi, szkoda tylko, że gdy zwykły rybnicza-
nin wystawia rachunek – w domyśle prosi 
o drobną dzielnicową inwestycję – to od-
bija się od drzwi gabinetu. Pozostają wciąż 
nierozwiązane poważne sprawy, wystarczy 
przypomnieć problem mieszkańców dziel-
nicy Zamysłów w sprawie uregulowania 
sprawy „zagospodarowania przestrzenne-
go”, problem podwyżek dla pracowników 
jednostek podległych czy też rodziców 
dzieci ze żłobków niepublicznych. O smo-
gu po raz kolejny już smutno przypominać,  
bo w tym miejscu również zastosowano 
taktykę cichej ucieczki, rezygnując z dopłat. 

Pozostaje kwestia prezydenckiej wia-
rygodności i odpowiedzialności za słowa. 
Dzisiaj jesteśmy już w pełni przekonani, 
że każde słowo wypowiedziane przez 
Piotra Kuczerę powinno być weryfiko-
wane co najmniej trzy razy. Argumenty, 
że główną przyczyną wzrostu opłaty za 
śmieci jest wzrost opłaty marszałkowskiej 
w zestawieniu z niewiedzą: kto ją pła-
ci, ba – nawet ile ona w sumie wyniosła  
i z ukryciem faktu, że jej połowa wraca do 
budżetu gminy, wzbudza przeświadcze-
nie, że tej wiarygodności próżno szukać. 
Przykładów można podać więcej. Boimy 
się wielu prezydenckich działań, bo boimy 
się o finanse miasta, tym samym boimy 
się o jego stabilność i normalne funkcjo-
nowanie. To prawda, że nasze stanowisko 
jest szersze i odwołuje się do perspektywy 
wieloletniej, ale trudno mówić wyłącznie 
o „Diagnozie” – nie znajdując przyczyny 
choroby. Do podobnego podejścia za-
chęcamy także prezydenta Rybnika. Dzi-
siejsze głosowanie jest głosowaniem nad 
podsumowaniem wielu błędów popeł-
nionych przez włodarza Rybnika w obsza-
rze finansów, dlatego projektu budżetu 
poprzeć nie możemy. 

Łukasz Dwornik

WSPÓLNIE DLA RYBNIKA

[…] Pro-
jekt budżetu 
na 2020 rok 
jest szóstym 
w kolejności 
projektem 
p r z e d s t a -
w i a n y m 
Radzie Mia-
sta, miesz-
k a ń c o m 
Rybnika, za 
którego kształt i realizację bierze odpo-

wiedzialność prezydent Piotr Kuczera. 
Pięciokrotnie już wcześniej większość 
radnych stanowiących dzisiaj klub rad-
nych: Wspólnie dla Rybnika decydo-
wała, że będzie brała współodpowie-
dzialność za przedstawiane propozycje 
gospodarowania budżetem miasta. 
W 2019 roku taką decyzję podjęliśmy 
wszyscy tworzący ugrupowanie wspie-
rające urzędującego prezydenta. Jakie 
są efekty udzielanego przez nas votum 
zaufania? Przede wszystkim realizacja 
planów niezwykle ambitnych: budowy 
regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna 
– największej i najkosztowniejszej inwe-
stycji w dziejach miasta, budowy par-
kingu wielopoziomowego, połączonej 
z porządkowaniem przestrzeni w cen-
trum Rybnika, prowadzonej rewitalizacji 
zabytkowych „pereł” Rybnika: komplek-
su dawnego szpitala Juliusz, budynków  
i otaczającej ich przestrzeni dawnej ko-
palni Ignacy, stworzenie od podstaw 
miejskiej infrastruktury żłobkowej, przy-
wrócenie do życia zapomnianego przez 
wiele lat kompleksu wypoczynkowego 
dla mieszkańców w Kamieniu, wdraża-
niu w życie nowej koncepcji mobilności 
miejskiej. 

Pokłosiem udzielonego przez nas za-
ufania i wsparcia jest powrót Rybnika do 
budownictwa komunalnego, rewitali-
zacja komunalnej przestrzeni mieszka-
niowej, termomodernizacje i wymiany 
źródeł ciepła na ekologiczne w niemal 
wszystkich już obiektach użyteczności 
publicznej, prowadzony obecnie proces 
modernizacji komunalnych zasobów 
mieszkaniowych. Takich przykładów 
potwierdzających słuszność naszych 
decyzji o wsparciu działań urzędujące-
go prezydenta moglibyśmy wymieniać 
jeszcze wiele, skupiając się wyłącznie 
na wyliczeniach w kategorii: „wcześniej 
nie było, a teraz jest”. I to, co jest działa, 
i działać będzie z pożytkiem dla wszyst-
kich mieszkańców.[…]

Obecnie decydujemy się wesprzeć 
kolejny odważny projekt: projekt budże-
tu na 2020 rok. Dlaczego twierdzimy, że 
to projekt odważny? Dlatego że odwagą 
jest mierzyć daleko i wysoko, ale równie 
wielką odwagą jest zbudować odpo-
wiedź na polityczną i ekonomiczną rze-
czywistość, w której zaburzony zostaje 
konieczny dla sprawnego funkcjonowa-
nia samorządu porządek. 

Samorządom w całej Polsce przy-
chodzi w przyszłym roku, a być może 
i w kolejnych latach zmierzyć się z co-
raz mocniej artykułowaną „rzeczywi-
stością życzeniową”, która ignorując 
konkretne mechanizmy ekonomiczne 
i efekty ich funkcjonowania, sprowa-
dza się do beztroskiego tworzenia 

cd. ze strony 7
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KONTROLE I NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W pierwszych dwóch tygodniach 
stycznia strażnicy miejscy przepro-
wadzili 34 kontrole posesji. Wykryto 
cztery przypadki spalania substancji 
zabronionych i trzy nieprawidłowo-
ści w gospodarowaniu odpadami 
ciekłymi. – Każda przekazana nam 
informacja jest sprawdzana przez 
funkcjonariuszy. Wspólnie dbajmy 
o środowisko i czyste powietrze – 
mówi Dawid Błatoń, rzecznik ryb-
nickich strażników.

DELIKWENCI Z PROMILAMI
3 stycznia strażnicy miejscy zauwa-
żyli nietrzeźwą 16-latkę na ulicy 
Łony, nieletnia została przekazana 
funkcjonariuszom policji. Tego sa-
mego dnia do chorzowskiej izby wy-
trzeźwień trafił mężczyzna, którego 
patrol straży miejskiej zabrał z chod-
nika przy dworcu na ul. Budow-
lanych. Dwa dni później operator 
miejskiego monitoringu wypatrzył 
mężczyznę sikającego na choinkę 
przy ul. Korfantego. Podsumowu-
jąc: podczas pierwszego weekendu 
tego roku straż miejska przyjęła 16 
zgłoszeń dotyczących spożywania 
alkoholu, funkcjonariusze wystawili 
7 mandatów i 6 pouczeń.

CZYSTE POWIETRZE W KAMPUSIE
24 stycznia, już po zamknięciu tego 
wydania „GR”, w magistracie złożona 
z urzędników komisja miała zweryfi-
kować jedyną ofertę, która wpłynęła 
na drugi już konkurs na prowadze-
nie punktu konsultacyjnego rządo-
wego programu „Czyste powietrze”. 
Do 20 grudnia, na mocy wcześniej-
szej umowy z miastem, prowadziła 
go w Kampusie rybnicka fundacja 
ekologiczna Ekoterm Silesia. Jeśli 
złożona oferta przejdzie weryfikację 
punkt konsultacyjny wznowi tam 
działalność lada dzień. Informacji 
w tej sprawie najlepiej szukać na 
stronie internetowej urzędu miasta 
(rybnik.eu). 

TRAGEDIA PO NIESZCZĘŚCIU
W niedzielę 5 stycznia, krótko przed 
południem na ul. Raciborskiej na 
wysokości Niewiadomia, prowa-
dzący bmw 27-letni rydułtowianin, 
jadąc w stronę Raciborza zjechał na 
przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył 
się czołowo z toyotą avensis, którą 
podróżowało małżeństwo z dwój-
ką dzieci. Z tej czwórki najbardziej 
ucierpiał 28-letni kierowca, któ-
ry trafił do szpitala, ego mury już 
opuścił. Następnego dnia 27-letni 
sprawca wypadku odebrał sobie 
życie. Powszechnie uznano, że po-
wodem samobójstwa mogła być 
internetowa nagonka i hejt. Sprawę 
tę bada wodzisławska prokuratura 
rejonowa.

Miasto w skrócie

projektów z „plusem” w nazwie. Ża-
den z ich autorów mówiąc: „daję”, nie 
wskazuje obdarowywanym źródła,  
z którego tak chętnie czerpie, by dawać,  
a jednym z tych drenowanych źródeł są 
budżety polskich samorządów, którym 
w coraz mniejszym stopniu rekompen-
suje się finansowe skutki podejmowa-
nych centralnie decyzji. Efekt może być 
tylko jeden: ograniczanie możliwości 
działań – tak w zakresie inwestycji, jak  
i wydatków bieżących w kraju, na Ślą-
sku, w Rybniku.

Czy to oznacza, że w Rybniku nic się 
dziać nie będzie? Nie! Miasto będzie się 
rozwijać, nadal mądrze wykorzystując 
fakt, że Polska – w tym Rybnik – jest ele-
mentem zjednoczonej Europy, która na-
dal nad partykularyzm przekłada dobro 
i rozwój wszystkich, choćby najdrobniej-
szych Jej części.

Od wiosny będziemy jeździć nową 
obwodnicą, z końcem 2020 roku wej-
dziemy do „Juliusza”, na „Ignacego”, 

mieszkańcy kolejnych komunalnych 
mieszkań będą się cieszyć nie tylko no-
wymi fasadami swoich bloków, ale i tym, 
że nad ich głowami nie będą się unosić 
ciemne kłęby dymu. W 2020 roku na-
dal będziemy uczestnikami, świadkami 
transformacji Rybnika, bo miasto kie-
rowane przez Piotra Kuczerę niezwykle 
sprawnie i skutecznie zabiega o unijne 
wsparcie. 

Czy w przyszłym roku rozwiąże-
my wszystkie problemy Rybnika? Nie. 
Nie dlatego, że nie chcemy, po pro-
stu – nie damy rady. Na jasnym po-
stawieniu sprawy polega odwaga. 
Przyszłoroczny budżet Rybnika jest 
zatem budżetem odważnym, przy-
gotowanym przez odważnych  
i odpowiedzialnych za swoje miasto lu-
dzi. Klub radnych Wspólnie dla Rybnika 
zdecydował wspólnie, by ten odważny  
i zarazem rozważny projekt wesprzeć.

Mariusz Wiśniewski

Redakcja zasadniczo nie ingerowała w treść opinii. Jednak ze względu na bardzo 
dużą ich objętość publikujemy tylko ich obszerne fragmenty, faktycznie odno-
szące się do budżetu miasta na 2020 rok. Osoby zainteresowane pełną treścią 
tych klubowych wystąpień odsyłamy do zapisu grudniowej sesji dostępnego na 
miejskim kanale portalu YouTube.com. Z kolei pełna prezentacja budżetu Rybnika 
na rok 2020 jest dostępna na stronie internetowej urzędu miasta (rybnik.eu).

Wacław Troszka, redaktor naczelny

Miasto zamierza przystąpić do 
rządowego programu „Stop Smog”, 
wspierającego finansowo proekolo-
giczne inwestycje osób samotnych  
i rodzin ubogich zamieszkujących 
budynki jednorodzinne. 

Chodzi przede wszystkim o termo-
modernizację budynków i wymianę 
starych pieców węglowych na nowe, 
niskoemisyjne lub zastąpienie ich 
innymi źródłami ciepła, np. ciepłem 
sieciowym lub gazem. Według usta-
wowych założeń średni koszt doto-
wanych inwestycji nie powinien prze-
kroczyć 53 tys. zł. Realizować będzie 
je miasto, to ono wybierze wykonaw-
cę i będzie nadzorować przebieg ro-
bót. W ramach rządowego programu 
miasto będzie mogło otrzymać zwrot 
70 proc. nakładów inwestycyjnych.

Osoby i rodziny chcące przystąpić 
do programu muszą spełnić kilka kry-
teriów. Przede wszystkim muszą być 
właścicielami lub współwłaścicielami 
budynków, a także spełniać kryterium 
dochodowe. W ciągu trzech miesięcy 
poprzedzających zawarcie umowy  
z miastem średni miesięczny dochód 
na członka gospodarstwa domowe-
go nie może przekroczyć 1.925 zł  
(175 proc. najniższej emerytury)  

w przypadku osoby samotnej i 1.375 zł  
(125 proc. najniższej emerytury) 
w gospodarstwie wieloosobowym. 
Uczestnik programu będzie też mu-
siał zadeklarować, że nie posiada 
pieniędzy i zasobów majątkowych 
przekraczających łącznie 424 tys. zł. 
Informacja o programie, zawierająca 
wszystkie kryteria udziału, jest do-
stępna na stronie internetowej miasta 
(rybnik.eu), a także na stronie Mini-
sterstwa Rozwoju (www.gov.pl/web/
rozwoj/stop-smog). Prezydent Piotr 
Kuczera prosi osoby zainteresowane 
udziałem w programie i spełniające 
jego kryteria o złożenie w urzędzie 
miasta wstępnych deklaracji udziału 
w programie „Stop Smog” do 28 lu-
tego (można je przesłać pocztą bądź 
dostarczyć osobiście do urzędu). Dru-
ki deklaracji są dostępne w wydziale 
analiz urzędu miasta (pokój 255 na II 
piętrze) i na jego stronie internetowej. 
W przypadku wątpliwości i pytań naj-
lepiej skontaktować się z pracownika-
mi magistrackiego wydziału rozwoju 
(tel. 32 439 22 62; e-mail: gospodarka@
um.rybnik.pl; UM pokój 262, II piętro) 
lub wydziału analiz (tel. 32 439 22 55, 
e-mail: analizy@um.rybnik.pl, UM po-
kój 255, II piętro).                         (WaT)

MIASTO CZEKA NA DEKLARACJE Z DOMKÓW
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Większa część rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna jest już 
gotowa, oznakowanie również, ale na nową drogę będziemy mogli wjechać prawdopo-

dobnie dopiero w kwietniu

drogi

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

Drogowiec rybnicki
Wraz z końcem grudnia 2019 zakończyła się budowa drogi 
regionalnej Racibórz – Pszczyna. 

PROTOKÓŁ ODBIOROWY  
I ROZKRADZIONE ZNAKI
Został spisany protokół odbiorowy, 
który wykazał kilkanaście drobnych na 
szczęście usterek, jak m.in. zanieczysz-
czone rowy oraz kanalizacja deszczowa 
i sanitarna, nieprawidłowe mocowanie 
latarń, a także osunięcia humusu na 
skarpach. Wykonawca musi usunąć 
usterki do końca lutego. Po budowie 
kręci się więc jeszcze kilkadziesiąt osób, 
a jak mówi naczelnik wydziału dróg 
Jacek Hawel, może to i dobrze, bo być 
może ograniczy to liczbę aktów wanda-
lizmu, które niestety już miały miejsce. 
Skradziono m.in. znaki drogowe i ele-
menty ogrodzenia zabezpieczającego 
drogę przed wtargnięciem zwierzyny 
w okolicy ul. Szybowcowej. Oczywiście 
jest zatrudniona firma ochroniarska, 
której samochód patroluje po zmierz-
chu drogę, ale nie da się być wszędzie 
na 10-kilometrowej trasie. Istnieje więc 
obawa, że związane zazwyczaj z kra-
dzieżą dewastacje będą się zdarzały. 
Zakończenie budowy cieszy nie tylko 
inwestora, czyli miasto, ale zapewne 
i potencjalnych użytkowników. Przy-
pominamy jednak, że nowa droga nie 

stor oczekiwała od miasta realizacji 
drogi planowanej tam od dawna. Bu-
dowa około 700-metrowej drogi naje-
żona była problemami z racji trudnego, 
poprzemysłowego terenu, jednak w tej 
chwili inwestycja zmierza do szczęśli-
wego końca w lutym.
Trwają zaplanowane na dwa lata ro-
boty na ul. Pogodnej między ulicami 
Żeromskiego a Żorską na Ligocie. Tam 
wykonawca jest na etapie prac kanali-
zacyjnych i przezbrojeniowych, wiosną 
na remontowanym od podstaw (kana-
lizacja, odwodnienie, oświetlenie,) 1-ki-
lometrowym odcinku rozpoczną się ro-
boty drogowe, a całość ma zakończyć 
się w czerwcu. 

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE

i Rozstrzygnięto przetarg na drugi 
etap modernizacji ul. Rudzkiej (od ul. 
Słonecznikowej do ul. Piastowskiej). Po 
pozytywnym dla miasta rozstrzygnię-
ciu skargi jednego z oferentów przez 
Krajową Izbę Odwoławczą z końcem 
stycznia została podpisana umowa  
z wykonawcą. W przetargu wyłoniono 
też firmę, która wybuduje nowy wia-
dukt nad linią kolejową w ciągu ul. Żor-
skiej. Inwestycję rozpoczną przezbroje-
nia i prace rozbiórkowe, a roboty 
budowlane, prowadzone przy całkowi-
tym zamknięciu drogi, mają potrwać 
do końca roku. 

WaT, (r)
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DROGA REGIONALNA 
RACIBÓRZ – PSZCZYNA 
DANE STATYSTYCZNE

• Roboty ziemne związane wyłącz-
nie z budową jezdni – przetrans-
portowano 1,3 mln m3 ziemi

• Łączna powierzchnia wykona-
nych w ramach inwestycji jezdni 
asfaltowych – 250 tys. m2

• Przy budowie 13 obiektów 
inżynieryjnych zużyto 8,5 tys. 
ton stali zbrojeniowej i wylano 
56 tys. m3 betonu, co starczyłoby 
na wybetonowanie 67 basenów 
pływackich (25-metrowych)

została jeszcze oddana do użytku. Na 
razie rozpoczęto procedury odbioro-
we i rozliczanie kontraktu. Został on 
ogólnie podzielony na trzy części: bu-
dowa obiektów inżynieryjnych (mosty, 
wiadukty i przepusty), część drogo-
wą (trasa główna, drogi dojazdowe, 
łącznice, skrzyżowania na przecięciu 
się nowej drogi z istniejącym układem 
drogowym) oraz część przezbrojenio-
wą (wymiana sieci elektrycznych, ener-
getycznych, teletechnicznych), naj-
bardziej skomplikowaną, wymagającą 
najwięcej analiz i wyliczeń. Domknięto 
rozliczenia obiektów inżynieryjnych, 
pozostałe są w trakcie i zgodnie z pla-
nem powinny zakończyć się do końca 
kwietnia. Jak mówi Jacek Hawel, w tym 
czasie, a może szybciej powinny zakoń-
czyć się procedury odbiorowe leżące  
w kompetencji Wojewódzkiego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego. 

KRÓTKIE, ALE TRUDNE

 Kontynuowana jest budowa 
łącznika między ulicami Giedroycia (d. 
Drzymały) a Brzezińską w sąsiedztwie 
firmy Tesko Steel, która, jako duży inwe-
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Miasto w skrócie

To Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Maciej Kozieł z niedalekich Bogunic, któ-
re jako jedyne złożyło ofertę. Szef firmy 
deklaruje, że w dalszym ciągu będzie 
prowadzić w Kamieniu działalność ho-
telarsko-gastronomiczną i zgodnie z wy-
mogami konkursu zatrudni wszystkich 
obecnych pracowników hotelu. Mie-
sięczna stawka czynszu dzierżawnego 
będzie wynosić 22 tys. zł netto i będzie 
obejmować również m.in. salę restaura-
cyjną z zapleczem kuchennym i maga-
zynowym, dwie sale konferencyjne, po-
mieszczenia biurowe, saunę, pralnię oraz 
sąsiadującą z hotelem salę sportową,  
a także parking. Nowy gospodarz przej-
mie obiekt w połowie marca, a umowa 
zostanie podpisana na niespełna 10 lat.

Wybór dzierżawcy kończy, przynaj-
mniej na razie, dyskusje na temat przy-
szłości hotelu Olimpia. Wcześniej głośno 
było m.in. o inwestorze z Włoch, który 
miałby w nim urządzić dom spokojnej 
starości. Ośrodek w Kamieniu rozsławiła 

przed laty piłkarska reprezentacja, która 
regularnie przyjeżdżała tu na zgrupowa-
nia. W dzisiejszych realiach największym 
problemem hotelu jest jego usytuowa-
nie z dala od centrum Rybnika, a przede 
wszystkim kłopoty z łącznością i z dostę-
pem do internetu.                                             (WaT) 

Dzięki dotacji w wysokości 21,7 mln 
zł pochodzącej z funduszy Unii Euro-
pejskiej miejski Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej podda gruntownej 
termomodernizacji kolejnych 12 
budynków usytuowanych w dzielnicy 
Boguszowice Osiedle (11) oraz  
w Śródmieściu (1). 

W 466 mieszkaniach zostanie zlikwi-
dowanych łącznie ponad 930 starych 
pieców kaflowych. W Boguszowicach 
zastąpią je dwufunkcyjne piece gazo-
we, natomiast budynek przy ul. Kra-
szewskiego w Śródmieściu, w którym 
6 pieców węglowych już zlikwidowano 
(aktualnie ogrzewa go pompa ciepła), 
zostanie podłączony do ciepłociągu.  
W każdym budynku zostaną docieplo-
ne ściany i dachy oraz wymienione 
okna i drzwi, więc do ogrzania tych 
mieszkań będzie potrzeba znacznie 
mniej ciepła niż obecnie. Cała ta inwe-
stycja rozłożona na rok bieżący i przy-
szły ma w sumie kosztować 27,7 mln 
zł. Wysoką dotację Rybnik otrzymał 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w ramach programu „Infrastruktura  
i środowisko”; stosowny wniosek mia-
sto złożyło w maju ubiegłego roku. 

Ale dobrych informacji z frontu wal-
ki ze smogiem może być więcej, bo na 
przełomie stycznia i lutego w Urzędzie 
Marszałkowskim w Katowicach mają 
zapaść ostateczne decyzje w sprawie 
kolejnych dofinansowań dla Rybnika. 
Tym razem chodzi o cztery kolejne 
wnioski miasta, zakładające gruntow-
ną termomodernizację 35 budynków 
ZGM-u w dzielnicach Boguszowice 
Osiedle i Niedobczyce.

(WaT)

W 2019 roku Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej zlikwidował w swo-
ich zasobach łącznie 204 piece wę-
glowe. Termomodernizacji poddano 
14 budynków (łącznie 133 mieszka-
nia). 3 (18 mieszkań) podłączono do 
sieci ciepłowniczej; w 9 (95 miesz-
kań) wykonano etażowe instalacje 
gazowe; 1 (8 mieszkań) podłączono 
do sieci gazowej, a 1 budynek pod-
dano tylko termomodernizacji.   

   930 komunalnych kachloków 
   do kasacji

Olimpia pozostanie hotelem
Miejska spółka Hossa poinformowała, że w drugim konkursie wyłoniono 
dzierżawcę hotelu Olimpia w Kamieniu. 

Hotel Olimpia sąsiaduje z reaktywowanym 
w ubiegłym roku miejskim kąpieliskiem

NIESKRUSZONA
30 grudnia rybnicka prokuratura 
skierowała do Sądu Rejonowego 
w Rybniku akt oskarżenia prze-
ciw 68-letniej mieszkance powiatu 
mikołowskiego, która 24 czerwca 
ubiegłego roku w czasie egzaminu 
na prawo jazdy, na placu manew-
rowym Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w Rybniku  
(w sąsiedztwie elektrowni) przeje-
chała na śmierć 35-letniego egzami-
natora, egzaminującego inną osobę. 
Do tragedii doszło, gdy po zakoń-
czeniu pierwszego i najłatwiejszego 
manewru (jazda przodem po łuku) 
kobieta nie zatrzymała się w wyzna-
czonym miejscu, ale trzymając nogę 
na gazie pojechała dalej. Oskarżona 
nie przyznaje się do winy, nie wyra-
ziła skruchy i odmówiła składania 
wyjaśnień. Poinformowała tylko  
o swoich schorzeniach i chorobach. 
Biegli stwierdzili, że jedna z nich 
mogła spowodować jej ograniczoną 
poczytalność tzn., że w chwili wy-
padku mogła mieć znacznie ograni-
czoną zdolność rozumienia znacze-
nia swojego czynu i pokierowania 
swoim postępowaniem. Państwowy 
egzamin teoretyczny wiekowa kur-
santka zdała w rybnickim ośrodku 
w styczniu 2019 roku (za piątym 
podejściem). Z informacji zgroma-
dzonych przez prokuraturę wynika, 
że po raz ostatni kobieta prowadziła 
samochód w czasie dodatkowych 
jazd w sierpniu 2018 roku, czyli 
na 10 miesięcy przed tragicznym  
w skutkach egzaminem. 

KARY I LUKI
Po zmianie przepisów, od początku 
roku osobom, które kupiły samo-
chód, a nie zarejestrowały go w ciągu 
30 dni grozi kara od 200 do 1.000 zł.  
W nowych przepisach jest jednak spo-
ro luk; np. w przypadku kupna samo-
chodu sprowadzonego z zagranicy  
kluczowa jest data jego sprowadze-
nia do Polski, a osoby które kupiły 
samochód zarejestrowany już w 
Polsce, muszą przede wszystkim w 
ciągu 30 dni zgłosić jego nabycie w 
magistrackim wydziale komunikacji. 
Nowe przepisy oznaczają też wię-
cej pracy dla urzędników. Według 
wstępnych szacunków liczba spraw 
rozpatrywanych w wydziale komu-
nikacji zwiększy się po zmianie prze-
pisów o kilka tysięcy rocznie przy 
jednoczesnym braku możliwości 
zatrudnienia nowych dodatkowych 
pracowników. Obowiązek zgłoszenia 
ma tak jak dotychczas i sprzedający 
i kupujący samochód, ale przy braku 
kar obowiązek ten wypełniało góra 
30 proc. do tego zobowiązanych. 
Teraz do urzędu przyjdą wszyscy – 
sprzedający, kupujący i pośrednicy.
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  Potrzebujemy „ekologicznego nawrócenia” 
– mówi Zygmunt Łukaszczyk, dyrektor Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego filii Politech-
niki Śląskiej w Rybniku. 9 grudnia podczas 
konferencji „Pokonać smog” rybnicka młodzież 
usłyszała wiele smogowych faktów. Wszystkie 
są porażające. 

Jest źle i poprawy nie widać. Według raportu 
WHO – 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych 
miast Unii Europejskiej znajduje się w Polsce,  
a Rybnik zajmuje w tym niechlubnym rankingu 
wysokie czwarte miejsce. Nasze miasto wciąż 
bije rekordy w przekraczaniu norm jakości po-
wietrza. Alarmujące są stany pyłów PM10 i PM2,5,  

Odbywają się kolejne spotkania robo-
cze w sprawie modernizacji ciepłowni 
Chwałowice, która jest i pozostanie 
głównym dostawcą ciepła dla Rybni-
ka, choć jeszcze rok temu o tej porze 
wszystko wskazywało na to, że rolę tę 
przejmie elektrownia Rybnik. 

Zgodnie z uchwałą rady miasta określa-
jącą plany zaopatrzenia miasta w ciepło, 
sezon grzewczy 2021/2022 miał być ostat-
nim, w którym miasto miała ogrzewać 
wiekowa przykopalniana ciepłownia. Za-

kład należący do Polskiej Grupy Górniczej 
wymaga poważnej modernizacji. Na dziś, 
jak dowiadujemy się w urzędzie miasta, 
wszystko wskazuje na to, że w przykopal-
nianej ciepłowni zostanie zainstalowany 
kocioł gazowy. Ale aktualne plany pań-
stwowego potentata PGNiG Termika, któ-
ry jest liderem przedsięwzięcia mającego 
zapewnić miastu dostawy ciepła od se-
zonu grzewczego 2022/23, zakładają też 
budowę kilku małych kotłowni lokalnych, 
które zasilałyby obecne sieci ciepłownicze 

CO ZROBIĆ W SYTUACJI WZMOŻONEGO 
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA? 
– nie wychodźmy z domu
– kiedy już musimy wyjść – zakładajmy maski 

antysmogowe 
– nie wietrzymy mieszkań – w środku powie-

trze jest lepsze o około 30 proc.
– w pomieszczeniach stosujmy oczyszczacze 

powietrza z filtrami Hepa
– nie uprawiajmy sportu na zewnątrz
– oczyszczajmy śluzówkę wodą morską lub 

solą fizjologiczną 
– jeśli mamy kaszel i jesteśmy w stanie z nim 

wytrzymać, nie pijmy syropów przeciw-
kaszlowych

ale najgorzej jest z benzo(a)pi-
renem, jedną z najgroźniejszych 
substancji rakotwórczych. Znaj-
duje się on również w papiero-
sach, dlatego oddychanie zanie-
czyszczonym powietrzem można 
porównać do palenia. Wyliczenia 
są zatrważające – w zasmogowa-
nym Rybniku wystarczy godzina 
poza domem, by nawdychać się 
tylu szkodliwych substancji, jak-
byśmy wypalili 19 papierosów!  
(w Krakowie – „tylko” 7). Najwięk-
szymi trucicielami jesteśmy my 
sami – to właśnie ogrzewanie 
naszych domów ma największy 
wpływ na stan naszego powietrza. 
– Palimy byle czym, w byle czym 
i byle jak. Trucie zabija i jest grze-
chem, dlatego w was, młodych, 
nadzieja na „ekologiczne nawró-
cenie” – mówił rybnickiej młodzie-
ży Zygmunt Łukaszczyk, odwołu-
jąc się do określenia użytego m.in. 
przez metropolitę katowickiego 
ks. abp. Wiktora Skworca. – Nie 
muszę włączać aplikacji Airly, in-
formującej o jakości powietrza, 
żeby wiedzieć, kiedy poziom 
smogu rośnie. Właśnie wtedy do 
naszego szpitala częściej niż zwy-
kle przyjmowane są dzieci z dusz-
nościami i kaszlem – mówiła dr 
Katarzyna Musioł, kierownik od-
działu pediatrii szpitala w Orzepo-
wicach, która przytoczyła szereg 
argumentów potwierdzających, 
że smog stanowi faktyczne zagro-
żenie i z pewnością nie jest histe-
rią ekoterrorystów, jak twierdzą 
niektórzy. – Zanieczyszczenie po-
wietrza rzeczywiście wpływa na 
nasze zdrowie i jest dla nas real-
nym zagrożeniem – przekonywała 
dr Musioł. Najbardziej narażone są 
kobiety w ciąży oraz dzieci, które 

oddychając zanieczyszczonym 
powietrzem chorują na zapalenia 
nosa, gardła, krtani, uszu i zatok, 
ale – co najbardziej przerażające 
– również na nowotwory mózgu. 
– Zanieczyszczenia znalazły sobie 
krótką „ścieżkę” – poprzez nerw 
węchowy wprost do mózgu. Tam 
powodują stan zapalny, różnego 
rodzaju mutacje i nowotwory. 
Badania pokazują też, że w wyni-
ku zanieczyszczonego powietrza 
dzieci, które nim oddychają, mają 
problemy z koncentracją i pamię-
cią, wyższy poziom niepokoju, 
częściej stwierdza się u nich stany 
depresyjne, zwiększoną nadpo-
budliwość i trudności z kontrolą 
emocji. To są fakty – wyliczała dr 
Musioł. Zanieczyszczone powie-
trze wpływa też na występowanie 
lub pogorszenie przebiegu m.in. 
nadciśnienia tętniczego, miażdży-
cy naczyń, choroby niedokrwien-
nej serca (w tym zawału), ale też 
niewydolności serca i arytmii.

Była to pierwsza z cyklu konfe-
rencji w województwie, zorgani-
zowana wspólnie przez Centrum 
Kształcenia Ustawicznego – filię 
Politechniki Śląskiej w Rybniku, 
Centrum Ochrony Klimatu i Śro-
dowiska oraz Katedrę Ochrony 
Powietrza Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. W jej trakcie 
młodzież poznała też nowocze-
sne technologie wykorzystywane 
w walce ze smogiem i zajrzała do 
ustawionego przed budynkiem 
przy ul. Kościuszki, mobilnego la-
boratorium pomiarów zanieczysz-
czeń powietrza. Tego dnia nie było 
ono najgorsze, ale jego jakość tyl-
ko nieznacznie utrzymywała się 
poniżej dopuszczalnej normy.   (S) 

Ciepłownia Chwałowice przejdzie na gaz miasta, a w przyszłości pozwoliłyby na ich 
rozbudowę. Dziś wskazuje się siedem lo-
kalizacji tych kotłowni, ale ile ich faktycznie 
powstanie, trudno zgadywać. 

Obecnie w kopalnianej ciepłowni gorą-
cą wodę i parę wytwarza osiem różnych 
kotłów zasilanych miałem węglowym. 
Choć brzmi to niewiarygodnie, cztery naj-
starsze kotły firmy Borsig pochodzą z cza-
sów II wojny światowej (1942-44), kolejny 
z roku 1958, dwa następne z lat 1981-2  
i ostatni najnowszy z roku 1991. Rocznie 
ciepłownia spala średnio blisko 103 tys. 
ton węglowego miału.                             (WaT)

Uczestnicy 
konferencji 

przekonali się 
jak działa mo-

bilne laborato-
rium pomiarów 
zanieczyszczeń 

powietrza
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Oprócz oddziału o nazwie Elektrow-
nia Rybnik do spółki PGE GiEK należą: 
elektrownie Bełchatów, Opole, Turów  
i Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz 
kopalnie węgla brunatnego Bełchatów  
i Turów. Jak czytamy w oficjalnym komu-
nikacie, proces przenoszenia rybnickiej 
elektrowni do nowej spółki rozpoczął 
się blisko rok temu. – Przed nami kolej-
ny ważny i wymagający okres, w którym 
zadbamy o przyszłość zakładu na coraz 
trudniejszym rynku energii. Zdajemy 
sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa 
elektrownia nie tylko dla systemu elek-
troenergetycznego kraju, ale także dla 
lokalnej społeczności – mówi Robert 
Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna.

Nasza elektrownia jest największą na 
Górnym Śląsku o mocy osiągalnej rzędu 
1800 megawatów. Jej sercem jest osiem 
zasilanych węglem bloków energetycz-
nych. Cztery najstarsze uruchomiono  
w latach 1972-74, a cztery kolejne w roku 
1978 i – jak łatwo się domyślić – ich stan 
techniczny przy dzisiejszych wymogach 
m.in. środowiskowych stawianych zakła-
dom produkującym energię jest poważ-
nym wyzwaniem. Elektrownia posiada też 
dwie instalacje mokrego odsiarczania spa-
lin, obsługujące wszystkich osiem bloków, 
oddane do użytku w roku 2008 i 2017. Jak 
informuje GK PGE, obecnie w elektrowni 
Rybnik pracują 573 osoby. Osobą pełniącą 
obowiązki dyrektora oddziału, czyli elek-
trowni, jest rybniczanin Paweł Noga.

Przenieśli elektrownię
– PGE prowadzi obecnie analizy do-

tyczące budowy nowych mocy w elek-
trowni Rybnik. Ich wyniki będą znane 
pod koniec 2020 r. Ponadto, w wyniku 
tzw. konkluzji BAT, bloki nr 3-8 będą wy-
magały dostosowania do zaostrzonych 
wymagań środowiskowych. Zarząd PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonal-
na będzie podejmował stosowne decy-
zje korporacyjne w tym zakresie – poin-
formowała nas rzecznik prasowa grupy 
PGE GiEK SA Sandra Apanasionek. Nie 
jest tajemnicą, że jedną z kluczowych 
kwestii przy planowaniu tego rodzaju 
inwestycjach jest zdobycie odpowied-
niego finansowania, czyli kredytu. Roz-
wiązań technologicznych, które można 
by zastosować w rybnickiej elektrowni 
jest zapewne przynajmniej kilka, tyle że 
nie na wszystkie uda się uzyskać satys-
fakcjonujący inwestora kredyt.

Jeszcze w połowie ubiegłego roku 
wszystko wskazywało na to, że od jesie-
ni 2022 zmodernizowana elektrownia 
będzie zasilać system ciepłowniczy na-
szego miasta, bo w grudniu 2017 roku  
w magistracie przedstawiciele spółek 
skarbu państwa PGE Energia Ciepła, 
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa 
oraz Polskiej Grupy Górniczej podpisali 
z władzami miasta stosowne porozu-
mienie, a w marcu zapewniali jeszcze, że 
proces inwestycyjny przebiega zgodnie  
z planem. Bomba wybuchła w połowie 
lipca, gdy ówcześni parlamentarzyści 
PiS-u, czyli partii rządzącej, poinformo-
wali, że optymalnym rozwiązaniem, któ-
re zostanie zastosowane będzie jednak 
nie uciepłownienie elektrowni i rozbu-
dowa sieci ciepłowniczych, ale moder-
nizacja elektrociepłowni Chwałowice, 
która dzisiaj jest głównym, choć nie je-
dynym dostawcą ciepła dla rybniczan.

(WaT)

Dla polskiej energetyki rybnicka elektrownia również 
przez swoje usytuowanie jest zakładem strategicznym. 

Władze grupy kapitałowej PGE zapewniają, że zadbają o jej 
przyszłość, ale jak konkretnie będzie ona wyglądać, trudno 

dzisiaj zgadywać

Do wykupów przeznaczone są 
przede wszystkim mieszkania komu-
nalne znajdujące się w budynkach 
należących już do wspólnot mieszka-
niowych. W 2020 roku będą jeszcze 
obowiązywały bonifikaty ustalone 
przez radę miasta w uchwale z listopa-
da 2017 roku, ale naczelnik magistrac-
kiego wydziału spraw mieszkaniowych 
Irena Żylak przestrzega, że bonifikaty 
dla lokatorów będą z roku na rok maleć 

i już w roku 2021 będą niższe niż obec-
nie. Warto też pamiętać, że wykupio-
nego w takiej „promocji” mieszkania 
jego były najemca nie może sprzedać 
przez pięć lat, chyba że zdecyduje się 
na zwrócenie miastu przyznanej mu 
bonifikaty.

Warunki wykupu określa uchwała 
rady miasta. Obecnie przy wykupie 
mieszkania komunalnego przez jego 
najemcę podstawowa bonifikata wy-

Wykup mieszkanie za grosze nosi 60 proc., ale przy spełnieniu okre-
ślonych kryteriów może ona wynieść 
nawet 80 proc.

Wnioski o wykup mieszkania mogą 
składać wyłącznie najemcy posiada-
jący umowę najmu. Można je składać  
w magistrackim wydziale spraw miesz-
kaniowych, który mieści się w siedzibie 
miejskiego Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy ul. Kościuszki 17, albo  
w kancelarii urzędu miasta przy ul. Bo-
lesława Chrobrego 2. Więcej informa-
cji można uzyskać w wydziale spraw 
mieszkaniowych (tel. 32 43 92 246 lub 
32 43 92 245). W 2019 roku na rzecz 
najemców miasto sprzedało 151 miesz-
kań komunalnych. Tegoroczny plan za-
kłada sprzedaż kolejnych 150.        (WaT)

Urząd miasta zachęca najemców mieszkań komunalnych do ich wykupienia. 
W świetle obowiązujących przepisów, korzystając z prawa pierwokupu, mogą 
to zrobić bez przetargu, korzystając z przysługujących im dużych bonifikat.  
Te jednak z roku na rok będą maleć – zapowiada urząd miasta.

Z początkiem roku nasza rybnicka elektrownia zmieniła swą korporacyjną 
przynależność i w ramach Grupy Kapitałowej PGE, ze spółki PGE Energia Ciepła, 
którą współtworzą głównie elektrociepłownie, została przeniesiona do spółki 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 
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aktualności

W fotograficznym skrócie

SMOGOWA EMIGRACJA
Na Teneryfie blisko dwudziestoosobowa gru-
pa rybniczan stworzyła prawie rybnicką ko-
lonię. Uciekli tam przed trującym rybnickim 
powietrzem. To prawdopodobnie najlepszy 
sposób na naszego „smoga”. Oczywiście z wie-
lu względów nie wszyscy mogą sobie na takie 
rozwiązanie pozwolić. – Decyzję o wyjeździe z 
Rybnika na okres grzewczy podjęliśmy z żoną 
pod koniec ubiegłorocznej zimy. Po fali an-
tysmogowych wydarzeń i moim osobistym 
zaangażowaniu w jedno z nich, na obrońców 
zdrowego życia w Rybniku, wylała się fala hejtu. 
Mentalność tychże hejterów i niezbyt zdecydo-
wane w moim odczuciu stanowisko włodarzy 
miasta utwierdziło nas w przekonaniu, że Ryb-
nik szybko do Krakowa nie dołączy. Mam taką 
naturę, że jak mi się coś nie podoba, to jak w żeglarstwie robię zwrot. Tu na Teneryfie, gdzie będę mieszkał z rodziną  
do kwietnia, mam możliwość uprawiania zawodu, który jest jednocześnie moją pasją – jako trener żeglarstwa będę pro-
wadził szkolenia żeglarskie i windsurfingowe. Wcześniej przez kilka lat mieliśmy z żoną szkołę windsurfingu w Chorwacji. 
Oczywiście tu skala będzie o wiele mniejsza. Joasia, moja żona lubi uczyć windsurfingu dzieci, więc chce postawić na 
desce naszą 5-letnią córkę. To właśnie Krysia była głównym powodem decyzji o czasowej przeprowadzce na Teneryfę. Jej 
zdrowie jest dla nas najważniejsze, a dane o wpływie smogu na zdrowie są przerażające. Żałujemy tylko nart, bo na śnieg 
w Polsce nie doczekaliśmy się – powiedział nam rybnicki olimpijczyk z Atlanty (1996) Mirosław Małek (pierwszy z prawej). 
Na zdjęciu Teneryfa i grupa rybniczan, którzy z powodu smogu wyprowadzili się na jakiś czas z Rybnika. 

WIADUKT DO WYMIANY
To będzie najpoważniejsza, ale też najbardziej uciążliwa dla 
kierowców inwestycja drogowa w tym roku. Wiadukt nad 
torami kolejowymi w ciągu ul. Żorskiej dokonał już praktycz-
nie technicznego żywota. Trzeba go wyburzyć i wybudo-
wać nowy. Z racji dużej odległości dzielącej jego przyczółki 
i ukształtowania terenu wybudowanie tymczasowego, pro-
wizorycznego wiaduktu okazało się niemożliwe, więc prace 
będą prowadzone przy całkowitym zamknięciu tej ważnej 
dla miasta arterii. W urzędzie miasta rozstrzygnięto właśnie 
przetarg na rozbiórkę starego i budowę nowego wiaduktu. 
Wyłonione w nim konsorcjum dwóch firm z Będzina i Cze-
ladzi ma zrealizować tę inwestycję za 9,8 mln zł i w ciągu 
maksymalnie 300 dni. Roboty rozpoczną się od przełożenia 
sieci teletechnicznych i wszystkich pozostałych, po czym 
rozpocznie się rozbiórka wiekowego już wiaduktu. Kiedy 
wiadukt zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego 
jeszcze nie wiadomo. Datę zamknięcia poznamy dopiero 
wtedy, gdy wykonawca uzgodni z PKP harmonogram robót.

PRZYWIOZĄ MIESZKANIA
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pod-
pisał umowę z wykonawcą, który zmo-
dernizuje gruntownie wiekowy budynek 
przy ul. Bolesława Chrobrego 13. Będzie 
to pionierska inwestycja, bo z obecnego 
budynku pozostanie jedynie ściana fron-
towa, która po odpowiednim wzmoc-
nieniu zostanie połączona z modułami 
mieszkaniowymi, które zmontowane 
na wymiar przyjadą prosto z fabryki.  
W ten sposób powstanie tu 8 wygod-
nych mieszkań, z których dwa znajdują-
ce się na parterze będą przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Umowę z wykonawcą, który na realiza-
cję inwestycji łącznie z zagospodaro-
waniem terenu ma 500 dni, podpisano 
9 stycznia. Modernizacja budynku roz-
pocznie się od prac rozbiórkowych.
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W fotograficznym skrócie

NOWOROCZNE OSTATKI W RATUSZU
10 stycznia w ratuszu odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne 
organizowane wspólnie przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnic-
kiego Okręgu Przemysłowego i Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości. Po noworocznym toaście prezes izby Andrzej 
Żylak i starszy cechu Wojciech Pfeifer razem z prezydentem Piotrem 
Kuczerą wręczyli firmowe wyróżnienia właścicielom i szefom firm  
i zakładów, obchodzących w tym roku swoje jubileusze przynależ-
ności do izby lub cechu. Wśród sporego grona wyróżnionych zna-
leźli się m.in. Jerzy Rojek, właściciel 40-letniej już firmy Rodlew, oraz 
prowadzący swoją firmę od 35 lat państwo Ewa i Janusz Konskowie, 
którzy otrzymali honorowe medale rybnic-
kiej izby. Z kolei Złote Laury Rzemiosła ode-
brali właściciele firm i zakładów rzemieślni-
czych z 40- i 35-letnim stażem: Elżbieta Sau-
er, Zdzisław Konopka, Damian Korduła, An-
drzej Kula, Bogusław Mandel i Piotr Niewelt. 
Tegoroczne spotkanie noworoczne było 
prawdopodobnie ostatnim w reprezenta-
cyjnych, ale ciasnych wnętrzach rybnickiego 
ratusza. Wiele wskazuje na to, że kolejne od-
będzie się już w modernizowanych obecnie 
salach pawilonu Rafał, wchodzącego w skład 
dawnego szpitalnego kompleksu Juliusz. 
Na zdjęciu na pierwszym planie Małgorzata 
Kmieciak-Boczkowska, która razem z Joanną 
Mielimonką odebrała wyróżnienie dla Radia 
90, które w ubiegłym roku obchodziło swoje 
25-lecie.

SZCZODRE ŚWIĘTOWANIE
W siedzibie 28. dzielnicy (przy ul. Kraszew-
skiego 9, gdzie projekt o tej nazwie realizuje 
stowarzyszenie „17-tka”, o czym szerzej pi-
saliśmy w poprzednim numerze GR) dwu-
krotnie odbyły się świąteczno-noworoczne 
spotkania w polsko-ukraińskim gronie. Były 
one okazją do poznania wzajemnych trady-
cji i zakosztowania kulinarnych specjałów. 
Na stołach nie zabrakło wschodnich przy-
smaków – m.in. szuby (sałatki śledziowej), 
uzwaru (kompotu z suszonych owoców)  
i kutii, która świetnie smakowała razem  
z naszą śląską moczką. W styczniu Ukraińcy 
nawiązali do obchodów „szczodrego wie-
czoru”, kiedy to wspólnie świętowano, ba-
wiono się i śpiewano szczedriwki – ludowe 
pieśni na powitanie nowego roku. Był to też 
czas inspirujących i ciekawych spotkań oraz 
wymiany doświadczeń. Do Rybnika przyje-
chały Grażyna Staniszewska – przewodni-
cząca Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej 
i Podbeskidzia, prowadzącego tamtejszy 
Ośrodek Integracji Obcokrajowców „MyBB”, 
oraz Uliana Worobec – mieszkająca w Biel-
sku-Białej ukraińska dziennikarka, związana  
z portalem „Praca dla Ukrainy”. Do wspólne-
go świętowania przyłączyli się także prezy-
denci Piotr Kuczera, Piotr Masłowski i Woj-
ciech Świerkosz, który dał się poznać jako 
miłośnik Ukrainy i ukraińskiego języka.

FERIE NA SZCZĘŚCIE BEZ ŚNIEGU
Jak co roku dwa tygodnie ferii szkolorzom szybko minęły. Na szczęście 
obeszło się bez śniegu. Na szczęście, bo przy rekordowych wskazaniach 
urządzeń pomiarowych mierzących stężenie smogu, zwłaszcza w pierw-
szym tygodniu, ewentualne zabawy pod chmurką (smogową) nie mia-
łyby nic wspólnego ze zdrowiem, a wręcz przeciwnie. Cieszy więc fakt, 
że propozycji spędzenia czasu wolnego w interesujący sposób pod da-
chem nie brakowało. Rybnickie placówki kulturalne oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zadbały o bogatą i różnorodną ofertę dla wszystkich 
tych, którzy zimową przerwę w nauce spędzili w mieście. Odbyły się więc 
różnego rodzaju warsztaty artystyczne, zajęcia poświęcone technikom 
pamięci, bliższe i dalsze wyprawy, wycieczki w góry, spektakle teatralne 
i seanse filmowe. Dzieci odkrywały zwyczaje, kuchnię i sztukę europej-
skich stolic, uczyły się gotować, poznawały tajniki lalkarstwa i rękodzieła, 
spotykały się z podróżnikami, boksowały, pływały albo jeździły na nar-
tach i snowboardzie. Nie zabrakło też propozycji dla młodych amatorów 
tańca; w tanecznych warsztatach (na zdjęciu), na które w drugim tygo-
dniu ferii do Teatru Ziemi Rybnickiej zaprosiło Studio Tańca „Vivero”, wzię-
ło udział blisko 80 dzieci i młodzieży. 
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aktualności

Całkiem niedawno naszą redakcję 
odwiedziła wzburzona mieszkanka 
Niedobczyc, którą zbulwersował widok 
„zwałów liści”, jak to określiła, w parku 
im. Henryka Czempiela w tej dzielnicy. 

Jak wiemy, nie jest to efekt zanie-
dbań miejskich ogrodników, ale skutek 
świadomej polityki Zarządu Zieleni 
Miejskiej, który już drugi rok z rzędu 
pozwala liściom przezimować w miej-
scu pochodzenia. Chodzi o niepozba-
wianie parkowych ekosystemów natu-
ralnej ściółki, która dla roślin, a głównie 
drzew i krzewów jest źródłem większo-
ści składników pokarmowych. Opadłe 
liście i szczątki innych roślin chronią też 
przed mrozem korzenie roślin, owady i 
małe ssaki. „Na terenach zieleni, gdzie 
jesienią wygrabiano liście, nie pojawia-
ją się jeże, orzesznice ani ptaki, które 
poszukują nasion, larw owadów czy 
zimujących chrząszczy. Nie pomogą 
tu akcje zawieszania budek lęgowych, 
które mają przyciągnąć ptaki, bo nie 

znajdą tam one pokarmu. Wraz z liść-
mi wywozi się owady ukryte w ściółce, 
nasiona i owoce drzew i krzewów. Do-
datkowo hałas emitowany przez sprzęt 
(dmuchawy, samochody transporto-
we) odstrasza zwierzęta z takich miejsc. 
Kierowane instynktem przetrwania 
zaczynają poszukiwać jedzenia oraz 
schronienia w innych miejscach” – czy-
tamy w piśmie przesłanym nam przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku. 
Dowiedzieliśmy się z niego również, że 
wieloletnie wygrabianie liści do gołej 
ziemi może też zaszkodzić drzewom  
i krzewom, bo jego konsekwencją jest 
„wyjałowienie gleby i pustynnienie 
okolicy”. „Wszędzie tam, gdzie sytuacja 
na to pozwala, warto zostawić naturze 
odrobinę samodzielności. Przesadny 
porządek nie służy przyrodzie” – czyta-
my na zakończenie.

W cytowanym wyjaśnieniu ZZM in-
formuje, że jesienią działania miejskich 
ogrodników ograniczyły się do usuwa-

Spore poruszenie i wiele różnych komentarzy wywołują zalegające w parkach, 
niezgrabione liście.

Zarząd Zieleni Miejskiej tłumaczy,  
że pozostawianie na zimę liści  

w parkach dobrze wpłynie na kondycję 
parkowych ekosystemów

Natura lepsza niż wzorowy porządek

nia opadłych liści z traktów komunika-
cyjnych i że liście pozostaną w parkach 
do czasu rozpoczęcia wegetacji roślin. 

(WaT)

 NOWY NACZELNIK
Sebastian Witek (34 lata) został z począt-

kiem roku nowym naczelnikiem wydziału ar-
chitektury urzędu miasta, zastępując na tym 
stanowisku Janusza Orła. Urodził się w Brzesku  
w województwie małopolskim. Do Rybnika prze-
prowadził się w roku 2015, gdy rozpoczynał pra-
cę w magistrackim wydziale architektury. Trafił 
tam do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która 
najpierw była jednym z referatów wydziału, aż w 
końcu została samodzielnym wydziałem urzędu. 
W wydziale architektury, nie licząc naczelnika, 
pracuje obecnie 13 urzędników.                    (WaT)

W związku z ograniczeniami budżetowymi Zarząd Transportu Zbio-
rowego wprowadza od 27 stycznia zmiany w kursowaniu miejskich 
autobusów. 

Część wczesnoporannych i późnowieczornych kursów została skró-
cona i w konsekwencji ulegną zmianie początkowe i końcowe przy-
stanki tych kursów. Zmieni się trasa przejazdu autobusu linii nr 30 
przez centrum Rybnika i na nowej jego trasie znajdą się przystanki: 
Śródmieście – Dworzec Kolejowy, Śródmieście – Chrobrego, Śródmie-
ście – Plac Wolności, Północ – Wyzwolenia, Północ – Strzelecka, Północ 
– Żużlowa, Północ – Kąpie-
lisko Ruda.

Kursy linii 49 zostaną po-
łączone z częścią kursów 
linii 11 i autobusy linii 49 
będą po zmianach kurso-
wać przez dzielnice: Bogu-
szowice Osiedle, Meksyk, 
Śródmieście, Północ, Wie-
lopole, Rybnicka Kuźnia. 
Likwidacji ulegnie kilka 
kursów o znikomej popu-
larności wśród pasażerów.

Szczegółowe informacje 
o zmianach w kursowaniu 
niebieskich autobusów 
można znaleźć na stro-
nie internetowej Zarządu 
Transportu Zbiorowego 
(ztz.rybnik.pl).                (WaT)
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Zmiany w kursowaniu 
autobusów

URZĄD WYJAŚNIA 
PODATEK BEZ AUTOGRAFU

Naczelnik wydziału podatków Urzędu Miasta 
Rybnika Ewa Kołodziej informuje, że zgodnie  
z ordynacją podatkową, jeśli decyzja w sprawie 
ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego 
lub podatku leśnego, którą otrzymuje miesz-
kaniec, została sporządzona przy użyciu sys-
temu informatycznego, to nie musi zawierać 
własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej 
do jej wydania. Wystarczy nadruk z imieniem 
i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym 
tego urzędnika. To dlatego decyzje podatkowe 
na rok 2020, które już otrzymali bądź dopiero 
otrzymają mieszkańcy, nie będą już zawierały 
odręcznego podpisu.                                        (WaT)
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Wymuszone oszczędnościami korekty 
kursów nie powinny jakoś szczególnie 

utrudnić życia pasażerom miejskich 
autobusów

16



– Budynek robi wrażenie, sale są przestronne i nowoczesne – 
oceniają uczniowie Jakub, Emanuela i Kornelia. Trzecioklasistki nie 
mogą się już doczekać zajęć w suterenie z pięknie odtworzonymi 
ceglanymi stropami, w której mieści się profesjonalna pracowania 
kucharska z zapleczem. Na parterze znajdują się częściowo już 
wyposażone cztery sale do nauki zawodu fryzjer, nad nimi trzy 
kolejne do nauki zawodów budowlanych i pracownia dla sprze-
dawców. Drugie piętro przeznaczono na pracownię do nauki 
rysunku technicznego, a całość wieńczy klimatyczne poddasze. 
Remont ruszył 1 kwietnia 2018 roku, zakończył się w październiku 
ubiegłego roku, a głównym wykonawcą była rybnicka Spółdziel-
nia Rzemieślnicza Wielobranżowa. Jego wartość przekroczyła 3,7 
mln zł, a unijne dofinansowanie – 2,2 mln zł. – Nigdy nie mieliśmy 
kompleksów, więc teraz mamy kompleks budynków szkolnych, 

   Apteka w nowej roli
– Nie ma przesady w stwierdzeniu, że dla rybnickiego 
rzemiosła to największe wydarzenie od czasu oddania 
do użytku Domu Rzemiosła przy ul. Wysokiej – mówił 
Andrzej Korbasiewicz, prezes rybnickiej Izby Rzemieśl-
niczej, podczas otwarcia nowej części zasadniczej szkoły 
zawodowej przy ul. 3 Maja urządzonej w dawnej aptece 
byłego szpitala Juliusz.

których może nam pozazdrościć niejedna placówka – mówi To-
masz Szymura, wicedyrektor rybnickiej Izby Rzemieślniczej, która 
od 2008 roku prowadzi w naszym mieście zasadniczą szkołę za-
wodową. Od 2011 roku placówka mieści się we współczesnym 
budynku dawnego pogotowia ratunkowego przy ul. 3 Maja, któ-
ry teraz na poziomie drugiego piętra łączy się z wyremontowaną 
historyczną częścią dawnego szpitala Juliusz. – Miasto z pięknymi 
budynkami, ale bez mieszkańców jest martwe. Ta przestrzeń dzię-
ki staraniom wielu ludzi będzie tętniła życiem i posłuży kolejnym 
pokoleniom, a to bezcenne – powiedział prezydent Piotr Kucze-
ra 14 stycznia podczas uroczystego otwarcia obiektu z udziałem 
projektantów, wykonawców i zaproszonych gości. – Tu naprawdę 
widać dobrą zmianę i jest to komplement – skomentował staro-
sta rybnicki Damian Mrowiec, od którego w 2009 roku Izba Rze-
mieślnicza wydzierżawiła budynki po byłym szpitalu usytuowane 
przy ul. 3 Maja. ZSZ jest największą szkołą branżową w Polsce 
prowadzoną przez rzemiosło – ma 640 uczniów i 45 nauczycieli. – 
Kształcimy w 24 zawodach – to wyzwanie, które jednak udaje się 
nam realizować. Teraz stajemy się gospodarzami, a nasi uczniowie 
współgospodarzami tego wspaniałego obiektu – powiedział dy-
rektor szkoły Czesław Lapczyk.                                                                  (S)

Są wśród nich ceniona pianistka Lidia 
Grychtołówna, autor książek o Hucie 
Silesia Jerzy Natkaniec, prezes Stowa-
rzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
Alojzy Szwachuła, fotografik Zenon Kel-
ler oraz szefowa Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Maria Białek. – Każde spotkanie 
wiązało się z długą i inspirującą rozmo-
wą. Zdjęcia powstały w domach moich 
bohaterów albo w otoczeniu, które jest 
im bliskie. Nie wszystkich znałam, ale 
wszyscy potraktowali mnie niezwykle 
serdecznie – pani Kazimiera Drewniok, 
malarka i gawędziarka, poczęstowała 
mnie nawet zupą, więc poczułam się 
niemal jak jej wnuczka. Z inną bohater-
ką, artystką Marią Budny-Malczewską, 
współpracuję od kilku lat, a spore wra-
żenie zrobiła na mnie opowieść Jerzego 
Klistały, który dokumentuje rodzinne 

historie związane z obozem koncentra-
cyjnym Auschwitz – opowiada Agniesz-
ka Urbaś, która na co dzień pracuje  
z podopiecznymi Dziennego Domu Se-
nior+ w Popielowie. Część z nich była 
bohaterami ubiegłorocznej wystawy 
„Portret sugestywny – życiowa lekcja”, 
którą Agnieszka Urbaś prezentowała 
m.in. w rybnickiej bibliotece i w Halo! 
Rybnik. Spodobała się, więc wspólnie 
z miastem przygotowała kolejną – „Ak-
tywni dla Rybnika”. Zdjęcia wybranej 
dwunastki po raz pierwszy pokazano 16 
grudnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej pod-
czas opłatka rybnickich seniorów. Zwie-
dzający mieli okazję zobaczyć prezesa 
rybnickiego KIK-u i aktywnego wciąż 
geodetę Kazimierza Pogłódka, artystę 
Krzysztofa Dublewskiego i Jadwigę 
Demczuk-Bronowską, której nie trzeba 

Aktywny jak senior
12 rybnickich seniorów i ona jedna – Agnieszka Urbaś, psychoterapeutka  
i pasjonatka fotografii sportretowała wyróżniających się rybniczan 60+, którzy 
nie przejmują się metryką. 

przedstawiać miłośnikom piosenki ar-
tystycznej, podobnie jak pasjonatom hi-
storii – Tadeusza Dłużyńskiego, prezesa 
Związku Piłsudczyków. – Wystawa jest 
też formą docenienia wyróżniających 
się seniorów, których w naszym mieście 
jest oczywiście znacznie więcej – mówi 
autorka zdjęć. Dlatego niewykluczone, 
że to początek całego cyklu, który być 
może zaowocuje kroniką rybnickich se-
niorów.                                                             (S)

Trzecioklasiści Emanuela, Kornelia i Jakub w pra-
cowni fryzjerskiej mieszczącej się w wyremonto-

wanej dawnej aptece byłego szpitala Juliusz

Jeden z bohaterów wystawy, wieloletni 
fotoreporter „Nowin” Zenon Keller

Oddana dopiero co do użytku część szkoły rzemieślniczej 
mieści się w zabytkowym budynku, w którym przed laty funk-

cjonowała m.in. szpitalna apteka. Jego ozdobą są efektowne 
kominy, więc może w murach szkoły powinno się też znaleźć 

miejsce dla uczących się zawodu przyszłych kominiarzy
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rybniczanie

– Pierwszy raz fotografowałem ko-
goś w takim stroju. Był to też mój 
pierwszy kontakt z tą subkulturą, 
której nie znałem. Wanda przysłała 
mi wcześniej swoje zdjęcia i stare, 
nieodnowione jeszcze mury daw-
nego szpitala Juliusz wydały mi się 
najlepszym tłem. Na miejsce sesji 
zdjęciowej dziewczyna przyszła po-
konując pół Rybnika w wykonanym 
przez siebie stroju. Wanda to, co robi,  
traktuje bardzo poważnie, więc gdy 
rozpoczęliśmy zdjęcia, od razu wcie-
liła się w postać owej wojowniczki, 
zatem zdjęcie, które trafiło do kalen-
darza, jest jedynym z całej sesji, na 
którym się uśmiecha – mówi autor 
zdjęcia Marcin Giba.

Cosplayem interesuje się od pięciu 
lat. Zaczęło się od międzynarodowego 
turnieju Intel Extreme Masters w Kato-
wicach, na którym oprócz miłośników 
gier komputerowych takich jak Wanda, 
pojawili się też cosplayerzy przebrani za 
postacie z popularnych gier. – Pomyśla-
łam, że to może być fajne zajęcie, zwa-
żywszy na moje zdolności plastyczne  
i manualne. Uznałam, że spróbuję, tym 
bardziej że cosplay okazał się połącze-
niem wszystkich moich zainteresowań 
– wspomina 19-latka z Niedobczyc. Już 
pierwszy kostium, nad którym praco-

wała trzy miesiące, by najdokładniej 
odwzorować każdy detal półsmoczy-
cy Shayvany z kultowej gry League of 
Legends, do tego perfekcyjny makijaż  
i odpowiednia prezentacja, przynio-
sły jej trzecie miejsce w międzynaro-
dowym konkursie zorganizowanym 
w 2016 roku w Spodku, właśnie przy 
okazji Intel Extreme Masters. Dziś Wan-
da ma na koncie 30 strojów, najwięcej 
postaci z League of Legends, w tym ten 
wojowniczki Katariny, którym przykuwa 
uwagę na zdjęciu w miejskim kalenda-
rzu. – Niektóre stroje są mniej skompli-

NAJSTARSZE URODZINY
14 stycznia swoje 105. urodziny obchodziła 

najstarsza rybniczanka, mieszkanka dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski pani Aniela Karklis. 

Od setnych urodzin niezwykle pogodną se-
niorkę odwiedzaliśmy z życzeniami regularnie. 
Niestety, w ciągu ostatniego roku stan jej zdro-
wia się pogorszył i kontakt z nią jest mocno 
utrudniony. Tegoroczne urodziny pani Aniela 
świętowała bardzo spokojnie już wyłącznie  
w gronie najbliższych. A w ciągu minionego 
roku jubilatce przybyła kolejna, trzecia prapra-
wnuczka – córka jednej z ośmiorga prawnucząt. 

Przypomnijmy, że pani Aniela, emerytowana 
nauczycielka, pochodzi z okolic Łowicza. Do 
Rybnika przyjechała w roku 1984 już jako eme-
rytka, by pomóc tu swojej córce, której urodził 
się drugi syn. Dzisiaj jest najstarszym mieszkań-
cem naszego miasta. Jubilatce życzymy zdrowia, 
spokoju i szczęścia na łonie rodziny.           (WaT)

MALUSZKI W NOWYCH ŻŁOBKACH
27 stycznia w Rybnickiej Kuźni oficjalnie ruszy pierwszy  

z dwóch nowych miejskich żłobków. O przyjęcie do placów-
ki, która mieści się w skrzydle Przedszkola nr 37, „ubiegało się”  
w sumie 70 dzieci, a do rozdysponowania było tylko 20 miejsc.  
Z kolei do żłobka w Boguszowicach Osiedlu, gdzie zaplanowa-
no 40 miejsc, w trakcie grudniowego naboru złożono 75 wnio-
sków. Boguszowicka placówka z siedzibą w dawnej filii SP nr 18  
powinna rozpocząć działalność nie później niż 3 lutego. 
Wspólnie z Wesołą Rybką (ul. Orzepowicka na Nowinach) pla-
cówki tworzą zespół żłobków miejskich zarządzanych przez 
jedną dyrektor – Aleksandrę Bałdygę. Na realizację projektu 
„Bliżej dziecka – filie żłobka w dzielnicach Rybnika” miasto 
zdobyło prawie 754 tys. zł unijnej dotacji z przeznaczeniem na 
uruchomienie i funkcjonowanie przez rok 60 nowych miejsc 
żłobkowych. Ze żłobków w Boguszowicach i Rybnickiej Kuźni 
skorzystały dzieci, które nigdy wcześniej do takich placówek 
nie chodziły. 

(S)

WANDA i Chromowany Rammus
Rybniczanie z kalendarza

W sklepie budowlanym kupuje piankę EVA i styrodur, dorzuca sylikon i żywicę, 
a potem zaszywa się w warsztacie, by stworzyć niezwykły kostium. Wanda 
Otlik, styczniowa bohaterka miejskiego kalendarza „Jestem z Rybnika”, jest 
pasjonatką cosplayu – tworzy artystyczne przebrania i wciela się w postaci  
z gier komputerowych.

kowane, inne bardziej, większość z nich 
to zbroje. Osiem miesięcy poświęciłam 
na zbudowanie kostiumu Chromowa-
nego Rammusa na wzór metalowej 
kuli, w której praktycznie nie było mnie 
widać. Aby poruszać się w konkretnym 
kierunku, musiałam zamontować małą 
kamerkę i każdy swój krok śledzić na 
wyświetlaczu telefonu, który miałam  
w środku – opowiada studentka inżynie-
rii budownictwa na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach. – Do tworzenia konstrukcji 
strojów używam termoplastycznej pian-
ki EVA, podobnej do pianki izolacyjnej, 
która daje się formować pod wpływem 
ciepła, ale wykorzystuję też materiały 
cosplayowe, jak tworzywo termopla-
styczne przypominające makaron do 
lasagne, czy styrodur – twardy styropian  
o jednolitej masie. Przydaje się też żywi-
ca i sylikon oraz oczywiście farby i spraye 
do malowania – wyjaśnia Wanda Otlik, 
która obecnie poświęca weekendy na 
pracę przy kolejnym skomplikowanym 
kostiumie – Ysery z gry Word of Warcraft.

(S)
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cza mi czasu, robię coś więcej – przyznaje 
Remigiusz Michalik, pracownik rybnic-
kiego Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej, członek grupy pasjonatów historii 
„Zapomniany Rybnik” i stowarzyszenia 
Pro Fortalicium. Michalik był jednym  

z inicjatorów renowacji schronu bojo-
wego na Wawoku, gdzie cyklicznie or-
ganizuje dni otwarte dla zwiedzających  
i ma nadzieję, że podobnie będzie z od-
kopanym przed rokiem schronem przy  
ul. Zebrzydowickiej. Rybniczanin od kil-
ku lat występuje w spektaklach amator-
skiej grupy teatralnej Safo z Rydułtów 
i ma na koncie udział w kilku filmach, 
m.in. „Jo był ukradziony” Adama Grze-
gorzka. Służy pomocą i radą w rozma-
itych przedsięwzięciach historycznych 
i prospołecznych. – W tych dziwnych 
czasach ważne jest, by robić coś dla in-
nych. Jak dotąd wystarczały mi uśmie-
chy w podziękowaniu – mówi. Teraz 
przyszła pora na nagrody – obok tytułu 
wolontariusza roku Remigiusz Michalik 
został też nagrodzony przez kapitułę  
w kategorii wolontariat indywidualny. 
Obie statuetki odebrał z rąk wiceprezy-
denta Piotra Masłowskiego w Zabytko-
wej Kopani „Ignacy” w Niewiadomiu. – 
Potrafię powiedzieć „nie”, bardzo rzadko, 
ale czasem mi się zdarza – mówi i przy-
znaje, że w aucie często słucha utworu 
Mikromusic „Tak mi się nie chce”. – Cza-
sami jestem tak zmęczony, że faktycznie 
nie mam na nic siły. Teraz będzie mu-
siało mi się chcieć – z takim tytułem nie 
wypada inaczej. Z pewnością też będę 
namawiać innych do angażowania się  
w wolontariat – mówi Michalik.

– Działając nie myślę o nagrodach  
i splendorach, dlatego takie wyróżnienie 
jest dla mnie zupełnym zaskoczeniem. 
Dotąd nie myślałem o sobie jak o typo-
wym wolontariuszu – po prostu kieruję 
się śląskim etosem pracy i jeżeli tylko star-

   Rybniczanie, którym się chce

DOCEŃMY LUDZI KULTURY
Od 2 lutego można zgłaszać kandy-
datów do dorocznych nagród w dzie-
dzinie kultury. Prezydenckie wyróż-
nienie przyznawane jest zasłużonym 
artystom, twórcom, instytucjom  
i osobom mającym duży wpływ na 
rozwój kultury w naszym mieście. 
– Nagroda w dziedzinie kultury jest 
doskonałą okazją, by docenić twór-
czą aktywność, artystyczne osią-
gnięcia czy nowatorskie inicjatywy 
– podkreśla Piotr Kuczera. Oprócz 
prezydenta miasta i przewodniczą-
cego rady miasta, kandydatów do 
nagrody mogą zgłaszać m.in. insty-
tucje kultury i rady dzielnic, orga-
nizacje pozarządowe o charakterze 
społeczno-kulturalnym, uczelnie 
wyższe, placówki oświatowe, związ-
ki twórcze i przedstawiciele środo-
wisk twórczych oraz redakcje lokal-
nych mediów. Nagrody mogą jednak 
otrzymać wyłącznie mieszkańcy 
Rybnika i podmioty, które mają sie-
dzibę na terenie naszego miasta. 
Wnioski o przyznanie nagród (in-
dywidualnych lub zespołowych) 
należy składać w kancelarii urzędu 
miasta do 31 marca (formularz do 
pobrania na stronie www.rybnik.
eu). Laureatów prezydenckich na-
gród poznamy 10 maja.                   (S)

– Zazwyczaj grywa czarne charaktery, dobrze więc, że może wreszcie pokazać 
się z nieco innej strony – tak wiceprezydent Piotr Masłowski skomentował tytuł 
przyznany rybniczaninowi Remigiuszowi Michalikowi. Pasjonat historii, opiekun 
schronu na Wawoku i aktor-amator został Wolontariuszem Roku 2019 Miasta 
Rybnika. I w tej roli wciąż czuje się niepewnie.

WOLONTARIUSZE SĄ WŚRÓD NAS
Ola, Dominik, Sebastian i Tomek udo-

wodnili, że niepełnosprawność nie może 
ich ograniczać. W marcu 2019 wspólnie  
z opiekunami wyjechali na letnie igrzyska 
olimpiad specjalnych do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, gdzie pomagali nie-
pełnosprawnym zawodnikom. Ola uczyła 
w Abu Zabi zdrowego odżywiania, To-
mek metod odstresowania, a Dominik  
i Sebastian odpowiadali za kierowanie za-
wodników do odpowiednich stanowisk  
na badania i miejsca odbioru upominków. 
Związani z Klubem Olimpiad Specjalnych 
Promyk rybniccy wolontariusze pomaga-
li też w prowadzeniu zawodów dla osób 
z porażeniem mózgowym. Wszystkie 
te działania wymagały od nich odwagi 
i samodzielności, nic zatem dziwnego,  
że grupa wróciła z Niewiadomia z tytułem 
Wolontariusza Roku 2019 w kategorii wo-
lontariat grupowy. Nominowanych było 
w niej dziewięć ekip; wyróżnienie otrzy-
mali wolontariusze stowarzyszenia „Za 
wcześnie”, które organizuje rybnicki Dzień 
Wcześniaka. Statuetki wykonane przez 
warsztatowiczów WTZ Przystań wręczono 
na Ignacym 5 grudnia w Międzynarodo-
wym Dniu Wolontariusza. – Wpadliśmy 
na pomysł, by w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności i projektu „Challenge 
yourself in Rybnik” zaproponować osobom 
z zagranicy pracę wolontaryjną w naszym 
mieście. Tak trafili do nas Giorgi z Gruzji  
i Furkan z Turcji, którzy spędzą tutaj w su-
mie 12 miesięcy. To cenne doświadczenie 
dla każdej ze stron – mówi Kamila Para-
dowska, dyrektor Industrialnego Centrum 
Kultury w Niewiadomiu i członkini kapituły 
konkursu zorganizowanego przez stowa-
rzyszenie Oligos, Forum Organizacji Poza-
rządowych Subregionu Zachodniego oraz 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
CRIS. Giorgi i Furkan angażują się w impre-
zy kulturalne organizowane w niewiadom-
skim ICK, na tamtejszej kopalni Ignacy oraz 
w Halo! Rybnik uczą języka, przybliżają 
swoje kraje i kulturę. Drugą z placówek, 
która zdecydowała się na zagraniczny wo-
lontariat, jest Młodzieżowy Dom Kultury,  
w którym od 6 listopada pracuje społecznie 
Paloma Longuera Gomez. Hiszpanka pro-
wadzi warsztaty z dziećmi i młodzieżą, bez-
płatne lekcje języka hiszpańskiego i zajęcia 
w rybnickich szkołach. Pozostanie w Rybni-
ku przez 9 miesięcy. 5 grudnia w MDK Pa-
loma pokazała prezentację multimedialną 
na temat Hiszpanii, opowiedziała o swoich 
rodzinnych stronach, uczyła też podstawo-
wych zwrotów w języku hiszpańskim i – jak 
słyszymy w MDK-u – świetnie poradziła 
sobie z polskim łamańcem językowym  
o Szczebrzeszynie i chrząszczu brzmiącym 
w trzcinie. Wiadomo, wolontariusz potrafi!  

Sabina Horzela-Piskula

Nagrodę w kategorii wolontariat grupowy wiceprezydent Piotr Masłowski wręczył 
wolontariuszom z Abu Zabi, którzy pomagali niepełnosprawnym olimpijczykom
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ZNÓW UBYŁO RYBNICZAN
W ostatnim dniu 2019 roku było nas 
128.780, czyli o 1.046 mniej niż na ko-
niec roku 2018. 
Jeśli chodzi o dzielnice, tak samo jak 
w roku 2018, tylko w 7 z 27 odnotowa-
no wzrost liczby stałych mieszkańców  
i to na ogół niewielki. To: Gotartowice, 
Grabownia, Kamień, Orzepowice, Po-
pielów, Stodoły i Zamysłów. Najwię-
cej, dokładnie po 45, przybyło ich w 
dzielnicach Gotartowice i Zamysłów; 
44 zyskały w 2019 roku Orzepowice, 
a tylko po 2 stałych mieszkańców zy-
skały najmniejsze rybnickie dzielnice 
Stodoły i Grabownia, ale dobre i to.
W pozostałych 20 dzielnicach sta-
łych mieszkańców ubyło; najwięcej 
oczywiście w największej, jeśli chodzi  
o liczbę mieszkańców dzielnicy Maro-
ko-Nowiny – 265. Ale w ujęciu procen-
towym największe straty znów ponio-
sło Śródmieście, gdzie liczba stałych 
mieszkańców spadła o 120 osób, czyli 
o 1,7 proc. W przypadku Maroka-No-
win spadek ten wyniósł 1,48 proc.
Oto liczba mieszkańców wszystkich 
rybnickich dzielnic od największej 
do najmniejszej; w nawiasach ubie-
głoroczny spadek lub wzrost liczby 
mieszkańców: Maroko-Nowiny – 
17.640 (-265); Niedobczyce 12.006 
(-81); Boguszowice Osiedle – 10.155 
(-114); Boguszowice Stare – 7.499 
(-29); Chwałowice – 7.060 (-95); Pół-
noc – 7.056 (-92); Śródmieście – 6.933 
(-120); Niewiadom – 4.470 (-30); 
Smolna – 6.430 (-78); Kamień – 4.360 
(+8); Paruszowiec-Piaski – 4.260 
(-79); Ligota-Ligocka Kuźnia – 3.976 
(-20); Orzepowice – 3.626 (+44); Go-
tartowice – 3.608 (+45); Zamysłów – 
3.420 (+45); Rybnicka Kuźnia – 3.370 
(-46); Popielów – 3.261 (+5); Zebrzy-
dowice – 3.250 (-1); Kłokocin – 2.575 
(-23); Meksyk – 2.530 (-57); Golejów 
– 2.289 (-8); Ochojec – 2.072 (-21); 
Wielopole – 1.923 (-22); Chwałęcice 
– 1.827 (-8); Radziejów – 1.815 (-8); 
Grabownia – 780 (+2); Stodoły – 589 
(+2). 

O 15 spadła w ciągu roku liczba osób 
zameldowanych w Rybniku na po-
byt czasowy; na koniec roku było ich 
2.761.
W ciągu 12 miesięcy minionego roku 
pełnoletność uzyskało i nabyło czyn-
ne prawo wyborcze 1.130 młodych 
rybniczan. W ostatnim dniu 2019 roku 
mieszkało w naszym mieście 104.838 
wyborców, czyli obywateli, którzy 
ukończyli 18. rok życia.

KONKORDAT PASSÉ?
– Znacząco spadła liczba zawieranych 
małżeństw, nie tylko cywilnych, ale 
przede wszystkim konkordatowych 
– mówi Angelika Naczyńska-Lyp, kie-
rownik rybnickiego USC, gdzie w 2019 
roku sporządzono 678 aktów małżeń-
stwa, czyli o 118 mniej niż w 2018, 
gdy było ich 796. Liczba zawieranych 
ślubów cywilnych spadła z 336 do 300  
w 2019 roku, ale znaczący spadek doty-
czy ślubów konkordatowych (tzw. ko-
ścielnych, czyli wyznaniowych rodzą-
cych skutki cywilno-prawne) – z 383  
w roku 2018 do 317. Dla porówna-
nia w 2016 było ich 412. O 16 (do 61) 
spadła też liczba ślubów zawartych 
za granicą i w 2019 roku wpisanych 
do polskich rejestrów. Nie dziwią już 
śluby skromne – z udziałem tylko 
małżonków i świadków, ale są też ta-
kie, które zapadają w pamięć. W ubie-
głym roku w rybnickim ratuszu nową 
wspólną drogę życia rozpoczęli m.in. 
pilot i przyszła pani pilot w galowych 
mundurach oraz pasjonaci motory-
zacji, którzy przed budynek ratusza 
(siedziba USC) podjechali na motocy-
klach – pani młoda miała welon do-
pięty do kasku. – Przy wyborze mie-
siąca państwo młodzi już od dawna 
nie kierują się tym, by w nazwie była 
litera „r”. W listopadzie, który uznawa-
ny bywa za smutny, mieliśmy 15 ślu-
bów – opowiada Janina Grabowska, 
zastępca kierownika rybnickiego USC. 
Byli też małżonkowie zakładający so-
bie na palce drewniane obrączki oraz 
tacy, których jeden ze świadków przy-
szedł na uroczystość z nieważnym do-
wodem osobistym. – Tożsamość jest 
weryfikowana na podstawie aktualne-
go dokumentu tożsamości, niestety 
coraz częściej zdarza się, że świadek 
przychodzi na tak ważną uroczystość 
z dowodem, który stracił ważność, 
mimo iż wcześniej zwracamy na to 
przyszłym małżonkom szczególną 

uwagę. Atmosfera niepotrzebnie robi 
się nerwowa, bo jedynym rozwiąza-
niem jest wówczas przedłożenie przez 
świadka paszportu – opowiada Ange-
lika Naczyńska-Lyp.

TAK PO TURECKU  
I W PLENERZE 
W ubiegłym roku nową drogę życia 
w rybnickim ratuszu rozpoczęli oby-
watele Senegalu, Wenezueli, USA, 
Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czech, Wę-
gier, Niemiec, Rosji i Turcji. W tym gro-
nie dominowali panowie, a w sumie  
w roku 2019 międzynarodowych ślu-
bów zawarto w rybnickim USC 12  
(o dwa mniej niż w 2018 roku). Trady-
cyjnie już w minionym roku jednego 
ze ślubów w czasie czerwcowych Dni 
Rybnika udzielił prezydent miasta 
Piotr Kuczera, a aż 20 ślubów cywil-
nych, czyli o pięć więcej niż w 2018, 
odbyło się poza budynkiem urzędu. 
Ten wzrost nie dziwi – nowożeńcy 
kierują się nie tylko modą i scene-
rią wybranego miejsca, ale również 
względami praktycznymi – uroczy-
stość i wesele w jednym miejscu jest 
dodatkowym ułatwieniem dla młodej 
pary i jej gości. Ustawowy koszt tzw. 
ślubu pod chmurką, czyli poza USC 
wynosi tysiąc złotych, a w ubiegłym 
roku małżonkowie wybierali na taką 
uroczystość restauracje Korona i Biały 
Dom w Ochojcu, Tarasową w Chwałę-
cicach i ośrodek w Stodołach.

ZŁOCI MAŁŻONKOWIE
W 2019 roku przyznawane przez pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę pamiątko-
we medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” otrzymało 97 par świętu-
jących jubileusz 50-lecia ślubu, czyli 
popularne Złote Gody. Okazuje się 
jednak, że nie wszystkie pary, które  
w 2019 roku złożyły wnioski, doczeka-
ły się uroczystości w siedzibie zespo-
łu Przygoda. Z nieznanych powodów 
medale docierają do Rybnika, ale też 
do innych miast, ze sporym opóźnie-
niem i zdarza się, że jubilaci muszą 
czekać na swoje medale pół roku i dłu-
żej. Wręcza je zwykle prezydent mia-
sta Piotr Kuczera podczas uroczystości 
połączonej z poczęstunkiem i wystę-
pem młodych artystów z Przygody. 
Od listopada 2019 jubilaci dostają też 
nowe upominki – wręczane od wielu 
lat ciśnieniomierze zastąpiły białe fi-
liżanki z logo miasta. Rybnicki USC 

   Rok 2019 w liczbach 
W minionym roku nie doczekaliśmy się przełomu. To był kolejny rok, w którym w Rybniku zmalała liczba mieszkańców, 
a wzrosła liczba zarejestrowanych w nim samochodów osobowych.
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pamięta też o kolejnym szmaragdo-
wym jubileuszu małżonków i z okazji 
55. rocznicy ślubu wysyła im życzenia 
i albumy. Nie muszą się oni zgłaszać 
w tej sprawie do rybnickiego USC, 
inaczej rzecz wygląda w przypadku 
Złotych Godów. Przypominamy, że 
wnioski od par, które chcą otrzymać 
medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”, przyjmowane są w tutejszym 
USC, a następnie przekazywane do 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Ten wysyła je do kancelarii prezyden-
ta RP. Wniosek muszą złożyć (najlepiej 
z pewnym wyprzedzeniem) i podpi-
sać oboje małżonkowie z 50-letnim 
stażem, rybnicki USC zrobić tego za 
nich nie może.

BRAJANEK I DŻESIKA  
WYSZLI Z MODY
W ubiegłym roku po raz pierwszy 
najchętniej wybieranym (31 razy) 
imieniem dla nowo narodzonych 
dziewczynek była Zofia. Mniej popu-
larne (po 27 razy) były Hanny, Wikto-
rie oraz Zuzanny, które dominowały  
w rybnickich statystykach Urzędu Sta-
nu Cywilnego w 2018 (imię nadane 
wówczas aż 38 razy). Po raz pierwszy 
też w rybnickim rankingu imion mę-
skich zwyciężył Szymon, który co roku 
znajdował się w czołówce, ale właśnie 
w 2019 roku okazał się najpopular-
niejszym imieniem, nadanym aż 34 
razy. W czołówce znaleźli się jeszcze 
nieśmiertelny wciąż Jakub (32), ale 
też Franciszek, Wojciech i zwycięzca 
z 2018 – Filip (po 26). Popularnością 
wśród rodziców dziewczynek nadal 
cieszy się Amelia (26) i Emilia (24), 
a wśród chłopców – Antoni (23).  
W ubiegłorocznych rejestrach rybnic-
kiego Urzędu Stanu Cywilnego poja-
wiło się też 21 Len i Alicji, 16 Tymote-
uszów i 15 Maksymilianów. Rodzice 
wybierali tradycyjne imiona jak Maria 
i Jan (po 15), ale też niecodzienne, 
jak Alisa, Layla, Demetriusz i Maxym. 
– Staram się nie stawać na przeszko-
dzie rodzicom wybierającym imię 
dla swojej pociechy, chyba że byłoby 
ono wyraźnie obraźliwe dla dziec-
ka. Oczywiście zawsze zachęcam do 
przemyślenia swojej decyzji, bo nie-
codzienne imię nie musi pozytywnie 
wyróżniać dziecka; przeciwnie może 
go niepotrzebnie piętnować. Warto 
wziąć też pod uwagę fakt, że niektóre 
imiona zwyczajnie wychodzą z mody, 
a zdrobniałe formy mogą być ośmie-
szające dla dorosłych kiedyś osób 
– tłumaczy Angelika Naczyńska-Lyp, 
kierownik USC. Rodzice często dają 
się przekonać, tak było z kontrower-
syjnym imieniem Ceejay, w przypad-
ku którego rybnicki USC posiłkował 

się opinią Rady Języka Polskiego. Jak 
pokazują rybnickie statystyki poje-
dyncze pary decydowały się na rzad-
kie imiona: Aida, Armina, Dobrosława, 
Tyberiusz czy Ziemowit. Był też jeden 
Ludwik, Eryk i Anatol oraz jedna Ro-
zalia i Honorata. – Co roku wydajemy 
ponad 100 decyzji administracyjnych 
o zmianie imienia lub nazwiska. Usta-
wa mówi, że może ona nastąpić z waż-
nych powodów, ale ich nie definiuje. 
Najwięcej – około 70 proc. – przypad-
ków dotyczy kobiet, które po rozwo-
dzie wracają do poprzedniego nazwi-
ska. Często też, krótko po osiągnięciu 
pełnoletności, na zmianę decydują się 
młode osoby noszące nazwiska biolo-
gicznych ojców, którzy dotąd nie byli 
obecni w ich życiu. Najczęściej wy-
bierają one nazwiska swoich matek. 
Z kolei na zmianę imion w większości 
decydują się posiadacze tych brzmią-
cych niepolsko, ale też osoby, które na 
co dzień używają drugiego imienia. 
Gdy powody są racjonalne – nazwisko 
lub imię jest wyraźnie ośmieszające 
– decyzja o zmianie nie budzi moich 
wątpliwości, ale zdarzają się też wnio-
ski osób, które przyznają, że po pro-
stu chcą coś zmienić w swoim życiu,  
a w takim wypadku trudno jest do-
patrzeć się określonych w przepisach 
prawa ważnych powodów – mówi kie-
rownik USC. Opłata za zmianę imienia 
lub nazwiska wynosi 37 złotych.

JESZCZE NIE BABY BOOM,  
ALE…
W 2019 w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Rybniku sporządzono łącznie 1.448 
aktów urodzenia (w 2018 było ich 
1.451), z czego 1.262 dotyczyło uro-
dzeń w samym Rybniku, a 186 – wpi-
sania do polskich ksiąg stanu cywil-
nego zagranicznych aktów urodzeń. 
Dotyczy to dzieci, które urodziły się za 
granicą, niekoniecznie jednak w roku 
ubiegłym, ale właśnie w 2019 roku ich 
rodzice zarejestrowali je w naszym 
urzędzie. Jeżeli porównamy liczbę 
niemowlaków, które przyszły na świat 
w 2019 w samym tylko Rybniku – a jest  
ich 1.262 – z danymi z roku 2018, za-
uważamy, że urodziło się u nas 20 dzie-
ci więcej, co nie zdarzyło się tutaj od 
kilku lat. Jednak o huraoptymizmie nie 
ma mowy, bo gdy zestawimy te dane 
z liczbą zgonów w naszym mieście, to 
okaże się, że w Rybniku wciąż niestety 
znacznie więcej osób umiera, niż się 
rodzi. I to kolejny już taki rok z rzędu;  
co więcej, w minionym odnotowano 
o 384 zgony więcej niż narodzin (w 
2018 o 366). W sumie w 2019 roku w 
USC sporządzono 1.670 aktów zgonu 
(w 2018 – 1.643). W samym Rybniku 
zmarło 1646 osób, a więc więcej niż w 

2018 roku (1.608 osoby). 24 przypad-
ki dotyczyły wpisania zagranicznego 
aktu zgonu do krajowych ksiąg stanu 
cywilnego (w 2018 – 35).

DO GROBOWEJ DESKI
Spada liczba rozwodów – w ubiegłym 
roku w Urzędzie Stanu Cywilnego  
w Rybniku odnotowano ich 248, czyli 
dużo mniej niż w 2018 roku, gdy było 
ich 292. – Tyle orzeczeń o rozwodzie 
przesłał nam sąd i zostały one wpisa-
ne do aktów małżeństwa, nie musi to 
jednak oznaczać, że są to wszystkie 
rozwody, które zapadły przed rokiem. 
Mogły się bowiem toczyć sprawy roz-
wodowe, a nawet zapaść kolejne wy-
roki, których jednak sąd jeszcze do 
nas nie przysłał – wyjaśnia Angelika 
Naczyńska-Lyp, kierownik rybnickie-
go USC. Wzrosła za to liczba separa-
cji – z 5 w roku 2018, w którym było 
ich wyjątkowo mało, do 11. Warto też 
zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz 
– zdarza się, że rozwodnicy decydują 
się na powtórny ślub z eksmałżon-
kiem. – Nie obawiają się wejść dwa 
razy do tej samej rzeki. W ubiegłym 
roku udzieliłam trzech ślubów parom, 
które wcześniej wzięły z sobą rozwód, 
ale ponownie zdecydowały się na 
wspólny związek – mówi Angelika Na-
czyńska-Lyp.

MNIEJ NADZORÓW,  
WIĘCEJ ZABEZPIECZEŃ 
Wzrosła liczba dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej. W 2019 roku Sąd 
Rejonowy w Rybniku wydał 107 decy-
zji o powierzeniu dzieci pod opiekę 
rodzin zastępczych bądź placówek 
– to o 27 orzeczeń więcej niż w 2018 
roku. Zmniejszyła się natomiast liczba 
nadzorów kuratorskich, polegających 
na kontrolowaniu sytuacji rodzinnej, 
opiekuńczej i bytowej rodzin z dzieć-
mi. Wobec małoletnich prowadzo-
no 499 nadzorów (574 w roku 2018)  
– w tym 85 sprawowali kuratorzy za-
wodowi, a 414 kuratorzy społeczni,  
a wobec nieletnich 178 – w tym 44 
sprawowali kuratorzy zawodowi, a 134  
społeczni (186 w roku 2018). Więcej 
nadzorów zakończono, niż przyjęto 
nowych. Tych dotyczących małolet-
nich wpłynęło 250, a zakończono 325; 
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wobec nieletnich wpłynęły 104, zaś 
zakończono 112. Zmalała też liczba 
zobowiązań do leczenia odwykowego 
– na terapię uzależnień sąd skierował 
145 osób (w 2018 roku takich posta-
nowień wydano 178).

PIKUJĄCE BEZROBOCIE
Na koniec 2019 roku w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rybniku zarejestro-
wanych było 2.501 bezrobotnych, 
w tym 1.650 mieszkańców miasta 
(w tym 1.072 kobiety) i 851 – powia-
tu rybnickiego. To mniej niż przed 
rokiem, bo 31 grudnia 2018 roku  
w rejestrach PUP widniało 2.947 bez-
robotnych, w tym 1.936 z samego Ryb-
nika. Spadła też stopa bezrobocia w 
mieście – z 3,5 proc w listopadzie 2018 
do 2,9 proc. w listopadzie 2019 roku  
(w powiecie – z 5,4 proc. do 4,7 proc.). 
Przybywa za to pracowników-cudzo-
ziemców. W ubiegłym roku w PUP 
zarejestrowano aż 4.529 oświadczeń  
o powierzeniu pracy cudzoziemcom 
(w 2018 – 3.636). Składają je pracodaw-
cy, którzy chcą zatrudnić m.in. obywa-
teli Gruzji, Mołdawii czy Ukrainy i to 
właśnie Ukraińców dotyczy najwięcej, 
bo aż 4.032 oświadczeń złożonych  
w ubiegłym roku w rybnickim PUP (w 
2018 – 3.521). Na kolejnych miejscach 
znaleźli się obywatele Gruzji (321), 
Mołdawii (88) i Białorusi (63). Z kwoty 
ponad 8 mln zł przeznaczonej na ak-
tywizację zawodową bezrobotnych, 
wsparcie w minionym roku otrzymało 
1.095 osób. Ponownie najbardziej po-
pularne były staże (465 osób), ale też 
prace społecznie użyteczne (157) i in-
terwencyjne (101) oraz szkolenia (94). 
Niewiele więcej niż w roku 2018, bo 
163 bezrobotnych skorzystało z dota-
cji na założenie własnej firmy. Rybnic-
ki pośredniak dofinansował również 
wynagrodzenia 15 osób po 50. roku 
życia oraz wyposażenie 47 nowych 
stanowisk pracy. W 2019 roku na zgło-
szone przez pracodawców 6.524 wol-
ne miejsca pracy wydano 6.931 skie-
rowań. PUP zorganizował też 90 giełd 
pracy, które odwiedziło 955 uczest-
ników, ale też 4 jarmarki ofert pracy.  
Z różnych form doradztwa skorzysta-
ło znacznie więcej osób niż w 2018 
roku, bo aż 4.837 (poprzednio 3.355 
osób); najwięcej – 2.194 – z informacji 
zawodowych. Aż 739 osób przeszko-
lono w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego, który wspiera kształ-
cenie ustawiczne pracodawców i ich 
pracowników. W 2019 PUP realizował 
też 4 projekty współfinansowane ze 
środków UE i współorganizował m.in. 
Rybnickie Dni Pracodawców i Rybnic-
kie Dni Kariery.

POMOC SPOŁECZNA
Rybnicki OPS udzielił pomocy fi-

nansowej 2.060 rodzinom i osobom 
samotnym – liczba ta zmalała o 90  
w stosunku do 2018 roku. Przyznano 
1.384 zasiłki celowe (w kwocie ponad 
1,2 mln zł), 279 zasiłków okresowych 
(kwocie 341 tys. zł) oraz 440 zasiłków 
stałych (w kwocie 2,1 mln zł). 2.834 
osób skorzystało ze wsparcia progra-
mu „Posiłek w szkole i w domu”, które-
go całkowity koszt wyniósł 1,14 mln zł 
(dotacja z budżetu państwa 684 tys. zł, 
koszt budżetu miasta 456 tys. zł). Poza 
tym także 1.002 uczniów i przedszko-
laków miało zapewnione bezpłatne 
obiady w placówkach oświatowych. 
Podobnie jak w poprzednich latach, 
potrzebujące rodziny otrzymywały 
bezpłatną żywność z programu FEAD 
(za pośrednictwem Caritas – 315 ro-
dzin, tj. 821 osób; za pośrednictwem 
PCK – 1.205 rodzin, tj. 2.823 osób). 
Przyznano także zasiłki na dożywia-
nie w kwocie 734 tys. zł dla 935 rodzin 
(2.657 osób w rodzinach). 237 osób 
bezdomnych skierowano do schro-
nisk (m.in. w Rybniku i Przegędzy),  
a z ogrzewalni przy ul. Gliwickiej sko-
rzystało 310 potrzebujących (niektó-
rzy z nich zgłaszali się kilkakrotnie). 
Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył 
koszty 18 pogrzebów osób samotnych 
lub nieposiadających rodzin. Rybni-
czanie rzadziej korzystali z dodatków 
mieszkaniowych (15.382 świadczenia 
w łącznej kwocie blisko 3,6 mln zł)  
i energetycznych (4.677 świadczeń, 67 
tys. zł) – w 2018 r. wydano o prawie  
3 tys. więcej decyzji przyznających 
tego rodzaju pomoc.

Nie maleje liczba mieszkańców 
Miejskiego Domu Pomocy Społecz-
nej – na koniec grudnia 2019 r. prze-
bywało w nim 150 osób (103 kobiety, 
47 mężczyzn). W minionym roku do 
MDPS w ramach zwalniających się 
miejsc przyjęto 20 osób (12 kobiet,  
8 mężczyzn), a w kolejce oczekuje 77 
(45 kobiet, 32 mężczyzn).

ŚWIADCZENIA  
I WSPARCIE DLA RODZIN

Po zmianach w wypłacie świadcze-
nia wychowawczego „Rodzina 500+”, 
które od lipca ubiegłego roku jest 
przyznawane bez kryterium docho-
dowego również na pierwsze dziec-
ko, znacznie wzrosła liczba rodzin 
korzystających z tego sztandarowe-
go programu polityki społecznej – w 
minionym roku popularną „pięćsetkę” 
wypłacono 15.875 rodzinom na rzecz 
24.340 dzieci, w łącznej kwocie ponad 

106 mln zł. Jak podaje Dział Świad-
czeń Rodzinnych OPS, w naszym mie-
ście żadnego świadczenia „500+” nie 
zamieniono na pomoc rzeczową. „Re-
kordzistą” jest jedenastoosobowa ro-
dzina, która otrzymuje 3,5 tys. zł mie-
sięcznie na rzecz siedmiorga dzieci.  
W 2019 r. po raz drugi wypłacono 
także niezależne od dochodu świad-
czenie „Dobry Start” – czyli 300 zł 
wyprawki szkolnej dla uczniów po-
niżej 18. roku życia. Programem tym 
objęto 11.179 rodzin (15.695 dzieci), 
a jego łączny koszt wyniósł 4,7 mln 
zł. Świadczenia rodzinne w minionym 
roku pobierało 7.269 rodzin (10.859 
uprawnionych) – całkowity koszt wy-
płat to 29,8 mln zł. Z funduszu alimen-
tacyjnego wypłacano świadczenia 
758 rodzinom (1.063 uprawnionych), 
na kwotę 4,8 mln zł. Pięć rybnickich 
rodzin skorzystało ze świadczenia „Za 
życiem”, czyli jednorazowej wypłaty 
4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka 
z ciężkim i nieodwracalnym upośle-
dzeniem lub nieuleczalną chorobą. 
Porównując powyższe dane z latami 
poprzednimi, można zauważyć, że 
maleje liczba zasiłków i świadczeń za-
leżnych od kryterium dochodowego. 
Rozwijają się natomiast niepieniężne 
formy wsparcia. Coraz więcej rodzin 
korzysta z pomocy asystentów rodzi-
ny (w 2019 roku było ich 208, w 2018 – 
175), którzy edukują i wspierają rodzi-
ców w prawidłowym pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. Rośnie 
także frekwencja w grupach wsparcia, 
prowadzonych przez Zespół Grupo-
wej Metody Pracy Socjalnej OPS.

DZIECI CZYTAJĄ  
CORAZ CHĘTNIEJ

W minionym roku ze zbiorów Po-
wiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Rybniku skorzystało 23.140 
czytelników. To o prawie tysiąc mniej 
niż w 2018 roku. W wypożyczalni dla 
dorosłych odnotowano spadek – czy-
telnicy zgłosili się po 126.483 książki 
(131.885 w 2018 roku). Wśród naj-
chętniej czytanych autorów bez za-
skoczeń – noblistka Olga Tokarczuk, 
niezmiennie popularny „Tatuażysta  
z Auschwitz” Heather Morris, wzięcie 
mają także książki Remigiusza Mroza 
i Blanki Lipińskiej oraz reportaże Ma-
riusza Szczygła. W oddziale dla dzieci 
wypożyczono 51.807 pozycji – wzglę-
dem 2018 roku to wzrost aż o ponad 
6 tys. Najmłodsi czytelnicy wciąż 
chętnie czytają tytuły wydawane  
w seriach: dzieci „Basię” Zofii Staneckiej,  
a młodzież „Zwiadowców” Johna 
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Flanagana. Popularne są też ko-
miksy „Tytus, Romek i A’Tomek” oraz 
pozycje popularnonaukowe na li-
cencji Minecraft. W oddziale zbiorów 
specjalnych odnotowano 15.474 wy-
pożyczeń. Najczęściej słuchacze zgła-
szali się po audiobooki z powieściami 
Remigiusza Mroza i płyty z utworami 
Eda Sheerana. Czasopisma w czytelni 
udostępniano 2.131 razy, zaintereso-
waniem cieszyły się „Newsweek”, „Twój 
Styl” oraz „Wiedza i Życie”. Do zbiorów 
rybnickiej biblioteki w minionym roku 
zakupiono 19.808 egzemplarzy za 
łączną kwotę 381.409 zł (w tym 16.094 
książek, 3.499 audiobooków i 215 płyt 
z muzyką).

W SZPITALU WIĘCEJ 
PACJENTÓW
W ubiegłym roku Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny nr 3 w Orzepo-
wicach przyjął 78.190 pacjentów. To  
o ponad 8.900 osób więcej niż w 2018 
roku. Funkcjonowało tu 20 oddziałów  
i 3 pododdziały. Tradycyjnie najwięcej, 
bo aż 42.642 chorych trafiło na Szpi-
talny Oddział Ratunkowy. Sporo przy-
jęć odnotowały również onkologia  
i oddział położniczo-ginekologicz-
ny, za to najmniej obciążona była 
anestezjologia i intensywna terapia 
oraz pododdział nefrologiczny. O 15 
więcej niż w 2018 roku w szpitalu 
urodziło się dzieci. Z 1.185 ubiegło-
rocznych noworodków 571 to dziew-
czynki, a 614 chłopcy. W szpitalnych 
murach zmarło 975 pacjentów (o 55 
więcej w porównaniu z 2018 rokiem). 
Z kolei kontrakt placówki z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, łącznie 
ze środkami na podwyżki płac dla 
lekarzy, pielęgniarek i ratowników 
medycznych, wyniósł ponad 178 mi-
lionów złotych. W 2019 roku zakoń-
czono realizowaną tu od dwóch lat 
przebudowę oddziału ratunkowego. 
Wyremontowano i zmodernizowano 
oddział pediatrii i lądowisko dla śmi-
głowców Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. W ubiegłym roku prowa-
dzono również wartą ponad 8 milio-
nów złotych modernizację szpitalnej 
kotłowni (instalacja zasilanej gazem 
ziemnym turbiny wytwarzającej ener-
gię elektryczną i cieplną. Prace mają 
się zakończyć w maju). 

SAMOCHODY  
NA DUŻYMPLUSIE
W kluczowej kwestii nic się nie zmie-
niło – mimo malejącej liczby miesz-
kańców, z roku na rok w naszym mie-
ście rośnie liczba zarejestrowanych 
samochodów osobowych. Na koniec 
2019 roku było ich już  72.075, czyli  
o 3.140 sztuk więcej niż na koniec roku 
2018; to niestety największy wzrost 
liczby zarejestrowanych osobówek od 
2015 roku. Na koniec ubiegłego roku 
wszystkich zarejestrowanych pojaz-
dów było w naszym mieście 114.011 
(w tym: 7.534 ciężarówki (+252 w sto-
sunku do roku 2018); 14.564 motocy-
kle (-38); 5.402 motorowery i skutery 
(-37); 165 samochodów zabytkowych 
- żółte tablice rejestracyjne (+21) oraz 
36 samochodów elektrycznych (+15). 
W 2019 roku w magistrackim wydziale 
komunikacji zarejestrowano ogółem 
15.235 pojazdów, w tym: 2.730 no-
wych samochodów osobowych; 286 
nowych ciężarówek; 4.859 używanych 
samochodów osobowych zakupio-
nych w kraju; 2.691używanych osobó-
wek sprowadzonych zza granicy; 451 
używanych ciężarówek zakupionych 
w kraju i 261 używanych sprowadzo-
nych zza granicy. Wyrejestrowano  
z kolei łącznie 2.766 pojazdów.  

ZA DUŻO OFIAR
W minionym roku na rybnickich dro-
gach doszło do 60 wypadków (54 
w 2018), w których ranne zostały 63 
osoby (59), a zginęło aż 7 (1), w tym 
czterech pieszych. Tak dużej liczby 
ofiar śmiertelnych wypadków nie od-
notowano tu od roku 2015, w którym 
na drogach zginęło 11 osób. Zdarzyło 
się też 1.450 kolizji (1.410), w których 
nikt nie ucierpiał. Kontroli stanu trzeź-
wości policjanci z drogówki poddali  
w 2019 roku 194.346 kierowców i w ich 
efekcie na jeździe na podwójnym ga-
zie przyłapali 538 prowadzących (505 
w 2018, gdy skontrolowano 191.842 
kierowców). Aż 323 z nich dopuściło 
się przestępstwa, mając we krwi 0,5  
i więcej promila alkoholu. Największą 
liczbę zdarzeń drogowych odnotowa-
no na głównych drogach wylotowych 
z miasta. Oto sporządzony przez po-
licjantów ranking najniebezpiecz-
niejszych rybnickich ulic: 1. Gliwicka 
– 78 zdarzeń (97 w 2018); 2. Żorska 
– 75 (64); 3. Wodzisławska – 74 (101);  
4. Raciborska – 70 (76), 5. Zebrzydo-
wicka – 64 (53); 6. Mikołowska – 62 (69);  
7. Kotucza – 56 (55).

MIEJSKIE ROWERY
W minionym roku z 80 miejskich ro-
werów skorzystało 1.095 osób, które 

dokonały w sumie 3.697 wypożyczeń 
(średnio 14,6 na dzień) i przejechały 
na nich łącznie 5.356 km. Średni, sta-
tystyczny czas wypożyczenia to nieco 
ponad 48 minut. 

MIEJSKIE PEDAŁOWANIE
Miejskie autobusy przejechały 
5.176.579 km, przewożąc 7.173.117 
pasażerów. W ostatnim dniu ubiegłe-
go roku Zarząd Transportu Zbiorowe-
go organizujący komunikację autobu-
sową w mieście obsługiwał 43 linie,  
w tym 3 nocne. Najpopularniejsze li-
nie, czyli te z największą liczbą skaso-
wań, to: 46, 48 i 3.

URZĄD POLICZYŁ 
KLIKNIĘCIA
W ciągu roku do Urzędu Miasta, nie 
licząc poczty elektronicznej, wpłynęło 
159.029 pism i listów (wzrost o prze-
szło 10 tys. w stosunku do roku 2018).  
Z kolei urząd wysłał 275.570 urzędowej 
korespondencji, z czego 235.011 pism 
kierowanych do mieszkańców Ryb-
nika oraz rybnickich firm i instytucji 
dostarczyli gońcy urzędu (tj. o 9,5 tys.  
więcej niż w roku 2018). 
W roku 2019 stronę internetową ma-
gistrackiego Biuletynu Informacji Pu-
blicznej (popularnego BIP-u) odwie-
dziło 147.198 użytkowników (wzrost 
o przeszło 15 tys. osób w stosunku 
do roku 2018), którzy dokonali prawie  
1,5 mln odsłon (wzrost o blisko 140 tys.).  
Stale rośnie też liczba abonentów 
miejskiego serwisu SMS-owego; pod 
koniec roku było ich już 7.756. Każdy 
z nich otrzymał średnio jedną wiado-
mość tygodniowo.
Sporym powodzeniem cieszy się 
utworzony w 2017 roku portal Ra-
chunki, dzięki któremu każdy miesz-
kaniec bez wychodzenia z domu 
może zapłacić podatki lokalne, opłatę 
śmieciową oraz czynsz dzierżawny. 
Pod koniec roku portal liczył 2.875 
zarejestrowanych użytkowników 
(wzrost o przeszło 250 osób).

MIENIE KOMUNALNE
Na rzecz najemców, z przewidziany-
mi w stosownej uchwale rady mia-
sta bonifikatami, miasto sprzedało  
w 2019 roku 152 mieszkania znajdu-
jące się dotąd w komunalnym zaso-
bie mieszkaniowym, za łączną kwo-
tę 2.332.291 zł; 50 z nich sprzedano 
na raty. Najtańsze zostało nabyte za 
3.022 zł, a najdroższe za 80.808 zł. Naj-
mniejsze miało niespełna 29 m2, zaś 
największe – prawie 107 m2. Magistrat 
spieniężył też: 11 nieruchomości grun-
towych niezabudowanych o łącznej  
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pow. 4,7 hektara, w tym 7 nierucho-
mości w drodze bezprzetargowej; 
2 nieruchomości gruntowe zabudowa-
ne o łącznej pow. 0,04 ha, w tym 1 w dro-
dze bezprzetargowej (wniesienie apor-
tu do spółki HOSSA); 2 wolne mieszka-
nia w drodze przetargu; 8 lokali użyt-
kowych, w tym 5 w drodze bezprze-
targowej. Jeśli chodzi o zakupy, miasto 
nabyło 20 nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych o łącznej pow. 2,75 
ha, 4 nieruchomości zabudowane  
o łącznej pow. 1,11 ha, a także 2 garaże 
bez przetargu. Z kolei za sprawą daro-
wizny miasto zostało właścicielem 2 
nieruchomości o łącznej pow. 0,068 ha. 

ZAKŁAD GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ
W 2019 roku zasób mieszkaniowy 
miasta zmniejszył się o 172 miesz-
kania. W ostatnim dniu roku miasto 
miało 4.474 lokali mieszkalnych. Pod-
pisano 103 nowe umowy z najemca-
mi, z których 39 dotyczyło mieszkań 
do kapitalnego remontu. Grono 90 
zadłużonych najemców odpracowało  
w ciągu roku łącznie 351.793 zł swoje-
go czynszowego zadłużenia. 

SCHRONISKO  
DLA ZWIERZĄT
W ostatnim dniu ubiegłego roku  
w schronisku dla bezdomnych zwie-
rząt w dzielnicy Wielopole przebywa-
ły 93 psy (100 w 2018) i 12 kotów, ale  
w ciągu całego roku trafiło tam 557 
psów (o 112 więcej niż w roku 2018) i 81 
kotów. Z kolei schronisko opuściły 503 
psy i 56 kotów (średnio licząc połowa 
z nich wróciła do właścicieli, a druga 
połowa została adoptowana). W 2019 
roku na mocy podpisanych umów ryb-
nickie schronisko prowadzone przez 
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną 
obsługiwało też 14 ościennych gmin.  
W tym czasie placówkę wspierała 
grupa około 15 wolontariuszy, którzy 
m.in. wyprowadzali czworonogi na 
spacery i m.in. za pośrednictwem me-
diów społecznościowych propagowa-
li adopcję bezpańskich psów i kotów 
tam przebywających.

IZBA WYTRZEŹWIEŃ
Do izby wytrzeźwień w Chorzowie, 
z którą miasto współpracuje już od 
kilku ładnych lat, trafiło w ubiegłym 
roku z Rybnika 1.015 osób, to aż o 
203 osoby więcej niż w roku 2018. W 
chorzowskim przybytku statystycznie 
trzeźwiało 91 kobiet i 934 mężczyzn 
(niektóre osoby na pewno są ujęte w 
tym zestawieniu po kilka razy). Naj-
więcej osób trafiło tam w czerwcu, 

sierpniu i w marcu – odpowiednio 95, 
94 i 92. Rekordzista z Rybnika trafił w 
ubiegłym roku do izby wytrzeźwień 
52 razy, w samym tylko lipcu trzeźwiał 
tam 15 razy. Rybnicka policja odwio-
zła tam 722 osoby upojone alkoho-
lem, a straż miejska 293. 

ODPADY
Z terenu Rybnika wywieziono łącz-

nie 32.612 ton odpadów zmiesza-
nych (niesegregowanych). To o 2.388 
ton mniej niż w roku 2018. Odpadów 
zielonych wywieziono 7.349 ton, to  
z kolei o 749 ton więcej niż w roku 
poprzednim. Więcej wywieziono też 
odpadów wielkogabarytowych – 
3.422 tony (o 273 tony więcej), a tych 
zbieranych w sposób selektywny o 86 
ton więcej – 7.476 ton (zmieszane od-
pady opakowaniowe m.in. plastikowe 
i metalowe – 3.701 ton; opakowania z 
papieru i tektury – 1.364 tony; opako-
wania szklane – 2.410 ton). Odebrano 
też nieco ponad 5 ton zużytych opon.

ZIELEŃ
Zarząd Zieleni Miejskiej posadził na 
terenie Rybnika około 430 drzew,  
w dużej mierze w ramach tzw. nasadzeń 
zastępczych (w zamian za drzewa wy-
cięte). Najwięcej posadzono ich wzdłuż 
ul. Wyzwolenia (60 klonów polnych), 
a także wokół kilku parkingów, m.in.  
w dzielnicy Kamień, przy ul. Broniew-
skiego (Maroko-Nowiny) i przy ul. 
Rajskiej (Boguszowice), a także w są-
siedztwie składowiska odpadów przy 
ul. Kolberga. Miejscy ogrodnicy posa-
dzili też kilkanaście tysięcy krzewów 
(żywopłoty, różanki, rabaty). Wybruko-
wano nowe ścieżki na cmentarzach ko-
munalnych przy ul. Rudzkiej (611 m2)  
i w Boguszowicach Starych (96 m2).

WODOCIĄGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Rybniku dostarczyło  
w ubiegłym roku swoim odbiorcom  
w Rybniku łącznie 5.213.946 m3 wody, 
to o blisko 295 tys. m3 mniej niż w roku 
2018. Z kolei do sieci kanalizacyjnej 
trafiły 4.674.983 m3 ścieków – o ponad 
102 tys. m3 mniej niż w roku ubiegłym.
W ubiegłym roku popularne Wodo-
ciągi wybudowały, zmodernizowały 
i wyremontowały łącznie 22 km sie-
ci wodociągowej z przyłączami oraz  
1,7 km kanalizacji sanitarnej.
 

STRAŻ MIEJSKA
Strażnicy miejscy przeprowadzili  
w 2019 roku 1.390 kontroli posesji. 
95 mieszkańców ukarali mandatami 

za spalanie substancji zabronionych, 
na ogół różnego rodzaju odpadów. 
W 8 takich przypadkach skierowali 
wniosek o ukaranie do sądu. W 14 ko-
lejnych przypadkach mundurowi po-
brali z pieców próbki popiołu i wysłali 
do przebadania do certyfikowanego 
laboratorium. W 9 przypadkach bada-
nia potwierdziły spalanie odpadów.
W 2019 roku strażnicy odwieźli do 
izby wytrzeźwień w Chorzowie, z któ-
rą miasto ma podpisaną stosowną 
umowę o współpracy, 297 osób moc-
no nietrzeźwych, kolejne 82 osoby bę-
dące pod wpływem alkoholu do miej-
sca zamieszkania, zaś kolejnych 113 
na pogotowie ratunkowe. Mundurowi 
pomagali także osobom bezdomnym 
– w ciągu roku proponowali pomoc w 
sumie 179 osobom, ale zdecydowana 
większość odmówiła jej przyjęcia. 41 
osób strażnicy odwieźli do wieczoro-
wo-nocnej ogrzewalni, działającej na 
terenie szpitala psychiatrycznego, zaś 
7 osób do schroniska dla bezdomnych 
mężczyzn.
SM zajmowała się również wykrocze-
niami drogowymi. W ciągu ubiegłego 
roku straż miejska przyjęła 3.604 tego 
rodzaju zgłoszenia i ujawniła 4.847 
wykroczeń drogowych. W 1.593 przy-
padkach ich sprawcy zostali ukarani 
mandatami, a w 163 strażnicy skiero-
wali sprawę do sądu. Z kolei 2.438 kie-
rowców zostało przez mundurowych 
tylko pouczonych. W ostatnim dniu 
2019 roku w rybnickiej straży miej-
skiej, przy pięciu wakatach, pracowało 
37 funkcjonariuszy.

BUDOWNICTWO
W 2019 r. w Rybniku wydano 245 
pozwoleń na budowę i przyję-
to zgłoszenia (szybsza ścieżka, ale  
z ograniczeniami) o budowie 323 bu-
dynków mieszkalnych, z czego 264 to 
budynki jednorodzinne, 49 budynki 
dwumieszkaniowe, a 10 to budynki 
wielorodzinne, w których znajdzie się 
łącznie 460 mieszkań. Ponadto wyda-
no pozwolenia na budowę 10 budyn-
ków usługowych, 2 budynków prze-
mysłowo-magazynowych oraz 204 
tzw. inwestycji liniowych, z czego aż 
130 to sieci gazowe. Łącznie w 2019 r.  
wydano 1.301 decyzji o pozwoleniu 
na budowę (1.252 w roku 2018).

(WaT), (S), (D), (m)
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STYCZEŃ
• Zamknięcie Obwiedni Południowej  

w związku z budową drogi śródmiej-
skiej.

• Ze względu na smog komunikacja pu-
bliczna za darmo (22.01).

• W UM spotkanie z mieszkańcami na 
temat polityki rowerowej miasta.

• Pływalnia Yntka (ul. Powstańców) 
otwarta po remoncie. 

• Zbiórka na Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy przyniosła w Rybniku 
214,5 tys. zł.

• Zamknięcie dziennego oddziału psy-
chiatrycznego w rybnickim Szpitalu 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
(reaktywowany w maju).

• Młodzieżowa Rada Miasta podsumo-
wała 17. akcję Czapka św. Mikołaja 
– zebrano ponad 37 tys. zł oraz żyw-
ność wartości prawie 35 tys. zł.

• W 16. finale „Pojedynku na słowa” 
zwyciężył Zespół Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śl.

• 104. urodziny najstarszej rybniczanki 
Anny Karklis z dzielnicy Paruszo-
wiec-Piaski.

• Zmarł dr Jan Czempas, wieloletni szef 
rybnickiego ośrodka Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach. Zmarła Ja-
dwiga Mandera, rybnicka malarka i 
poetka, długoletnia pedagog Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej.

LUTY
• Otwarcie czterokondygnacyjnego 

parkingu w centrum miasta.
• Antysmogowa uchwała na sesji RM.
• Początek emisji czwartego (i ostat-

niego) sezonu kręconego w Rybniku 
serialu TVN „Diagnoza”.

• Teatr Ziemi Rybnickiej laureatem 
nagrody specjalnej za inscenizację 
„Dracha” w plebiscycie portalu Ryb-
nik.com.pl.

• Pierwszy numer „Fishki”, miejskiego kre-
atywnika kulturalno-imprezowego.

• Anna Maria Jopek gwiazdą 23. Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Ar-
tystycznej.

• Zmarł ks. Rudolf Myszor, emeryto-
wany proboszcz parafii św. Barbary  
w Boguszowicach.

MARZEC
• Prezydent Piotr Kuczera nowym prze-

wodniczącym Śląskiego Związku 
Miast i Powiatów.

• Rada Miasta uchwaliła podatkową 
ulgę za ekoogrzewanie. Droższe par-
kowanie w pasie drogowym.

• Rozpoczęły się wybory do rad dzielnic 
na czteroletnią kadencję.

• Początek budowy drogi dla pieszych  
i rowerzystów wzdłuż ul. Żorskiej.

• V Rybnickie Forum Kultury.
• 10. Targi Pracy i Przedsiębiorczości.
• Studio nagrań dla I LO im. Powstań-

ców Śl. w ramach konkursu na bu-
dżet partycypacyjny MRM – wyniki 
ogłoszono na dorocznych targach 
edukacji.

• Dzień Żydowski w Zabytkowej Ko-
palni „Ignacy” w ramach Festiwalu 
Kultur.

• Brązowy medal w konkursie golfa 
na Olimpiadzie Specjalnej w Abu 
Zabi dla Danuty Hanke, uczestniczki 
Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1.

KWIECIEŃ 
• Przyjęcie przez RM uchwały ustalają-

cej zasady konstruowania budżetu 
obywatelskiego.

• Rybniccy nauczyciele przyłączyli się 
do ogólnopolskiego protestu.

• Pikieta domagających się podwyżek 
pracowników służb miejskich przed 
urzędem miasta (11.04.).

• Pianistka Lidia Grychtołówna boha-
terką muralu przy ul. Hallera.

• Miejski kalendarz po raz drugi zwy-
cięzcą Międzynarodowego Festiwa-
lu i Konkursu Kalendarzy „Zoom-Art”.

• 10. Wielkie Sprzątanie Rudy.
• Andrzej Krawczyk, dyrektor szpitala 

psychiatrycznego, odwołany. 
• Koncert laureata nagrody muzycznej 

„Fryderyka” Kuby Więcka w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej.

MAJ
• W czasie dwudniowej sesji radni przy 

sprzeciwie opozycji udzielili abso-
lutorium prezydentowi Rybnika; 
pierwszy raport prezydenta o stanie 
miasta; uchwalono zmiany w regula-
minie odbioru odpadów komunal-
nych.

• Wybory do Parlamentu Europejskie-
go; wśród wybranych europosłów 
rybniczanin Łukasz Kohut z partii 
Wiosna Roberta Biedronia.

• Protesty władz miasta oraz miesz-
kańców przeciw budowie kopalni  
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

• Nowe linie w rozkładzie jazdy miej-
skich autobusów.

• Centrum Usług Wsparcia Rozwoju 
Rodziny otwarte w pierwszym wyre-
montowanym i zmodernizowanym 
budynku kompleksu poszpitalnego 
Juliusz.

• Aneta Filipowska nową komendantką 
Hufca Ziemi Rybnickiej ZHP.

• Wśród laureatów nagrody prezydenta 
w dziedzinie kultury młody kompozy-
tor Piotr Kotas, działacz DKF Ekran Ka-
zimierz Grzonka, South Silesian Brass 
Band i niedobczyckie mażoretki. 

• Natalia Przybysz, Kasia Nosowska  
i Dr Misio, czyli Arkadiusz Jaku-
bik, gwiazdami rybnickiej majówki  
w Kampusie.

• Oddanie do użytku trasy rekreacyjnej 
wokół zalewu Pniowiec.

• Dżudoczka Julia Kowalczyk z nagrodą 
prezydenta Rybnika dla Sportowca 
Roku 2018.

CZERWIEC 
• Podwyżka cen wody.
• Dni Rybnika: Perfect, Hyży i Lisowska 

gwiazdami imprezy, obchody 20-le-
cia współpracy z Dorsten, Złota Lira 
dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
z Czechowic-Dziedzic.

• Łukasz Karbowiński z Rybnickich 
Służb Komunalnych nowym miej-
skim oficerem rowerowym.

Kalendarium 2019

W lutym oddano do użytku zbudowany przez miasto między ulicami Hallera a Raciborską 
piętrowy parking (6 kondygnacji). To pierwszy taki wolno stojący parking w Rybniku  

i pierwszy obiekt wybudowany w ramach projektu Rzeczna, zakładającego zagospodarowa-
nie kwartału miasta, który przez długie lata był tymczasowym placem parkingowym.  

W 2019 roku z parkingu skorzystało 164.080 kierowców, którzy parkowali tam jednorazowo, 
i kolejnych 1.590, którzy wykupili miesięczne abonamenty

To była trudna i kosztowna (6,6 mln 
zł) inwestycja, ale przejście w nasypie 

kolejowym tuż obok stacji Paruszowiec, 
które na skróty połączyło dzielnice Północ 

i Paruszowiec-Piaski, będzie nam służyć 
przez długie lata
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kalendarium

• Pierwszy sezon nowych kąpielisk  
w Kamieniu i Pniowcu. 

• Frekwencyjny rekord na Rudzie – 
(15.06) sprzedano prawie 6 tys. bile-
tów.

• Legendarna położna Anna Kozub 
drugą bohaterką muralu w ramach 
akcji redakcji „Wysokich Obcasów” 
„Kobiety na mury”.

• Stefania Forreiter nową przewodni-
czącą Rybnickiej Rady Seniorów.

• Jubileuszowy, 10. Półmaraton Księży-
cowy

LIPIEC
• Dodatkowa sesja rady miasta: apel 

radnych do rządu w sprawie zmiany 
przepisów dotyczących „uciążliwości 
odorowych”, czyli smrodu.

• Początek remontu pawilonu Rafał  
w kompleksie Juliusz.

• Wybór 5 nominowanych biografii do 
Górnośląskiej Nagrody Literackiej 
„Juliusz”.

• Na emeryturę przeszedł długoletni 
dyrektor rybnickiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Jerzy Kajzerek; za-
stąpiła go Anna Sowik-Złotoś. 

SIERPIEŃ
• Obchody 100. rocznicy wybuchu  

I Powstania Śląskiego, a także Święta 
Wojska Polskiego.

• Otwarcie tunelu pod linią kolejową 
do Katowic, obok stacji Paruszowiec.

• Przed nowym piętrowym parkingiem 
powstała tymczasowa strefa aktyw-
ności.

• Rybnicki Zalew Dobrego Piwa i mu-
zyki (IX Międzynarodowy Festiwal 
Jazzu Tradycyjnego).

• W wieku 80 lat zmarł Romuald Nie-
welt, b. radny i wiceprezydent mia-
sta.

• Rybnik ponownie na trasie kolarskie-
go Tour de Pologne; tragiczna śmierć 
22-letniego belgijskiego kolarza 
Bjorga Lambrechta w Bełku, na trasie 
rybnickiego etapu.

WRZESIEŃ 
• Sesja rady miasta – radni przeciw spe-

custawie umożliwiającej budowę 
kopalni wbrew woli samorządu.

• Rybnik wśród liderów inwestycji (7. 
miejsce w kraju) w rankingu samo-
rządowego pisma „Wspólnota”. 

• Rozpoczął się cykl spotkań z miesz-
kańcami dzielnic na temat dotacji  
z programu „Czyste powietrze”.

• 6. Harcerska Drużyna Żeglarska świę-
towała 60-lecie.

• Ks. Wojciech Iwanecki nowym dusz-
pasterzem akademickim. 

• Zakończenie budowy ul. Antoniego 
Woryny.

• Pieszo-rowerowa ścieżka połączyła 
Pniowiec z nową stacją kolejki wą-
skotorowej w Stodołach.

• Żużlowcy PGG ROW awansowali do 
PGE Ekstraligi.

PAŹDZIERNIK
• Wybory parlamentarne – w Rybni-

ku wygrana PiS, rybniczanie Ma-
rek Krząkała (PO) i Bolesław Piecha 
(PiS) w Sejmie, Wojciech Piecha (PiS)  
w Senacie.

• Rybnik na 2. miejscu (po Sopocie)  
w rankingu miast o zrównoważo-
nym rozwoju „Rzeczpospolitej”. 

• Maciej Wycisk nowym przewodniczą-
cym Młodzieżowej Rady Miasta.

• Budżet obywatelski rozdysponowa-
ny: wśród projektów ogólnomiej-
skich zwyciężył projekt „Bo rodzina 
jest ważna” z dzielnicy Boguszowice 
Osiedle. 

• Tragiczna śmierć rybniczanina, sapera 
sierż. Dawida Tokarskiego w wyniku 
wybuchu niewypału w Rudach. 

• Kazimierz Berger, długoletni dyrektor 
Zarządu Transportu Zbiorowego, 
przeszedł na emeryturę; zastąpił go 
Łukasz Kosobucki.

• Rybnicki System Identyfikacji Wizual-
nej otrzymał nagrodę „Dobry Wzór 
2019” w konkursie Instytutu Wzor-
nictwa Przemysłowego.

• Jubileuszowe, 50. Rybnickie Dni Li-
teratury: Olek Krupa laureatem Ho-
norowej Złotej Lampki Górniczej; 
Aleksander Kaczorowski z literacką 
nagrodą „Juliusza” za biografię Oty 
Pavla – Czecha, który napisał „Śmierć 
pięknych saren”; gośćmi m.in. Nor-
man Davies, Manuela Gretkowska  
i Mariusz Szczygieł.

• Obchody 20-lecia reaktywacji Filhar-
monii Rybnickiej; gościem jubile-

uszowego koncertu Lidia Grychto-
łówna.

• Agnieszka Janas Nauczycielem Roku 
2019 w Rybniku. 

• Odsłonięcie tablicy poświęconej na-
uczycielce i poetce Janinie Podlo-
dowskiej. 

• Radny Mariusz Wiśniewski z tytułem 
„Przyjaciel rodziny 2019” przyznawa-
nym przez Zarządu Województwa 
Śląskiego.

• Halo! Rybnik laureatem 1. nagrody  
w konkursie Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej.

• Zmarł Edward Szweda, dyrektor Izby 
Rzemieślniczej. 

LISTOPAD 
• Na sesji RM uchwała podwyższająca 

od 1 stycznia 2020 r. opłatę za odbiór 
odpadów. 

• Przed urzędem miasta stanął pomnik 
Władysława Webera, legendarnego 
burmistrza Rybnika.

• Rozstrzygnięcie konkursu na koncep-
cję urbanistyczno-architektoniczną 
hospicjum, które w Niedobczycach 
ma wybudować miasto.

• Dni Ukraińskie w Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy” w Niewiadomiu.

GRUDZIEŃ
• Uchwalenie oszczędnościowego bu-

dżetu miasta na 2020 r.; apel radnych 
do premiera o sprawiedliwe finanso-
wanie samorządów.

• Pierwsza, większa „połówka” (10 km) 
rybnickiego odcinka drogi regional-
nej Racibórz – Pszczyna gotowa; roz-
poczynają się procedury odbiorowe.

• Remigiusz Michalik Wolontariuszem 
Roku 2019.

• IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolę-
dowanie; wigilijka i koncert zespołu 
Lemon w deszczu.

• 18. Czapka Świętego Mikołaja – cha-
rytatywna, świąteczna akcja mło-
dzieżowej rady miasta.

• Czerwony alarm smogowy i komuni-
kacja za darmo (19.12).

• Zmarł Andrzej Obuchowicz, artysta 
plastyk, pedagog, a przede wszyst-
kim wieloletni terapeuta w szpitalu 
psychiatrycznym.

(r)

Z końcem grudnia 2019 roku zakończyła się budowa głównej części 
rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna. Do 

ruchu zostanie dopuszczona prawdopodobnie dopiero w kwietniu. 
To największa inwestycja drogowa w dziejach Rybnika

We wrześniu w Juliuszu rozpoczął się remont i modernizacja pawi-
lonu Rafał, współtworzącego najstarszą część dawnego szpitalnego 

kompleksu
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UCHWAŁA  ANTYSMOGOWA
Sejmiku Województwa Śląskiego
nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

KOMINKI I PIECE NA DREWNO
Użytkownicy kominków i wolno stojących pieców na drewno typu „koza”, które nie spełniają wymogów  

tzw. ekoprojektu, mogą je eksploatować tylko do końca roku 2022. By nadal ogrzewać dom drewnem  
po upływie tego terminu, muszą albo zainstalować w przewodzie kominowym elektrofiltr, albo kupić nowy, 
spełniający obowiązujące normy, wkład kominkowy lub piec.

W Urzędzie Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2

pok. 13 (parter); tel. 32 43 92 013;
ekologia@um.rybnik.pl

SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE 
SĄ DOSTĘPNE:

OBOWIĄZKOWA WYMIANA 
PIECÓW NA WĘGIEL – podstawowe informacje

Wszyscy użytkownicy starych pieców węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 
2017 r., muszą je wymienić na piece klasy 5 lub zastąpić innym źródłem ciepła, takim jak: ciepło systemowe  
z ciepłociągu, piec gazowy, olejowy, elektryczny, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa, itp. 

Termin wymiany pieca zależy od tego, jak długo jest on użytkowany:

Na stronie internetowej miasta
www.rybnik.eu

dla mieszkańców/walka ze smogiem

Niezastosowanie się do zapisów uchwały będzie skutkować nałożeniem kary finansowej do 5 tys. zł

Piece eksploatowane 
powyżej 10 lat 
lub nieposiadające 

tabliczki znamionowej 
trzeba wymienić 

do końca  
2021 roku

Piece użytkowane 
od 5 do 10 lat 
należy wymienić 

do końca 
2023 roku

Piece użytkowane 
krócej niż 5 lat 

należy wymienić 
do końca 

2025 roku

Piece 
klasy III i IV 

należy wymienić 
do końca 

roku 2027

Już dziś obowiązuje ZAKAZ SPALANIA

wilgotnego drewnamułów i flotokoncentratów 
węglowych

węgla brunatnego

>10
lat

5-10
lat

<5 
lat

III i IV
klasy



To efekt dobrej współpracy zbierają-
cych i ofiarujących. W naszym mieście 
kwestowało około 280, głównie mło-
dych wolontariuszy. Ci najmłodsi mieli 
ledwie po kilka lat. Już tradycyjnie byli 
wśród nich poseł Marek Krząkała oraz 
najwyżej postawieni w mieście Pio-
trowie, czyli prezydent Piotr Kuczera 
i jego zastępca Piotr Masłowski. Ten 
ostatni dla dobra orkiestry wziął nawet 
udział (nie po raz pierwszy) w cotygo-
dniowym niedzielnym morsowaniu na 
Rudzie i w garniturze z sercem WOŚP 
w klapie marynarki zanurzył się w zim-
nych wodach rybnickiego kąpieliska. 
Jak co roku kwaterą główną WOŚP 
był Kampus, gdzie już tradycyjnie wy-
stawę swojego sprzętu i taboru urzą-
dziły ochotnicze straże pożarne i klub 
strzelecki LOK-u. Na plenerowej scenie 
odbył się sztafetowy koncert zespołów  
z miasta i regionu przeplatany licytacja-
mi, w czasie których spieniężono m.in. 
tort ze znanej cukierni Króla (250 zł),  
figurę Wiedźmina (1.100 zł), która  
w salonie Empiku w Focus Parku poja-
wiła się kilka lat wstecz wraz z premierą 
gry komputerowej, a także kurs na pra-
wo jazdy, który uzyskał najwyższą cenę 
1.800 zł. 

– To był najbardziej spokojny finał, 
jaki pamiętam. Wszystko, o dziwo, od-
było się bezproblemowo. Sam się dzi-
wię, że było tak spokojnie – powiedział 
nam Arkadiusz Klimczak, szef rybnic-
kiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, który, jak co roku, na 
organizację finału otrzymał mały grant 
(dotację) z urzędu miasta (10 tys. zł). 

WIOSŁOWALI DLA OWSIAKOWEJ 
ORKIESTRY

– Zimą rewelacyjnie płynie się Rudą. 
To nie tylko niesamowita przygoda, ale 
też wyjątkowy sposób, by wesprzeć 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – 
przekonuje Joanna Kocel, która wspól-
nie z mężem przyjechała z Dąbrowy 
Górniczej do Stodół, by wziąć udział  
w trzecim spływie kajakowym zorgani-
zowanym przez rybnicką grupę Aktyw-
ni dla WOŚP Jurka Owsiaka. Wystarczył 
dowolny datek wrzucony do orkiestro-
wej puszki, by 12 stycznia w gronie pra-
wie 40 kajakarzy z regionu, wyruszyć 
Rudą z przystani kajakowo-rowerowej 
Aktywnych w Stodołach w rejon mo-
stu w Rudach. – Tym razem spływ nie 
kończy się w Paproci, ale w miejscu, w 
którym planujemy powstanie naszej 

nowej przystani. Chcemy, by była ona 
podobna do tej w Stodołach, z zaple-
czem umożliwiającym nabranie sił po 
kajakowej wyprawie – zapowiada Kazi-
mierz Bartecki z Aktywnych, który tym 
razem zabrał na spływ swoją 10-letnią 
córkę Marysię. – Zwykle pływam w je-
dynce i dziś pierwszy raz od dłuższe-
go czasu wsiądę z tatą do dwójki. Nie 
musiałam się jakoś specjalnie przygo-
towywać, wystarczy kajak i wiosło – 
mówi rezolutna Marysia, która wiosłuje 
od siódmego roku życia, a w realizacji 
pasji nie przeszkadza jej nawet pompa 
insulinowa. Najmłodszym uczestni-
kiem spływu był trzyletni Jakub, który 
wspólnie z rodzicami brał już udział  
w kilku kajakowych wyprawach, ale dla 
WOŚP-u wiosłował pierwszy raz. Tra-
dycyjnie już na przystani Aktywnych 
w Stodołach odbyła się też licytacja 
orkiestrowych fantów, a pod młotek 
poszły m.in. płyty, budki lęgowe dla 
ptaków, puzzle, bagażnik samocho-
dowy, obraz, nietypowo „zakręcona” 
whisky i plakat ze sprzątania rzeki Rudy 
z autografem pierwszego kajakarza RP 
Aleksandra Doby. W ramach akcji „Ak-
tywnie dla WOŚP” zebrano 4.739,17 zł. 

(WaT), (S) 

   Wielka zbiórka świątecznej pomocy
Rybniczanie się przyłożyli i znów dołożyli się do wielkiej zbiórki świątecznej pomocy Jerzego Owsiaka. 
W czasie 28. Finału WOŚP rybnicki sztab zebrał 231 tys. zł z groszami. 

Duet doświadczonych kajakarzy – 
Kazimierz Bartecki z Aktywnych  

i jego córka Marysia

Już tradycyjnie pieniądze dla Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy zbierał m.in. zastęp 
ratowników górniczych z kopalni Jankowice
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Mali kwestowali, mali wrzucali… Na zdjęciu siedmioletni, do-
świadczony już wolontariusz (trzeci finał) Wojtek Ojcowicz  

z Chwałęcic i czteroletni Ksawery

Jedną z pierwszych licytacji w Kampusie z pomocą mamy  
i babci, które za tort z cukierni Króla zapłaciły 250 zł, wygrali 

miłośnicy słodkości i sympatycy WOŚP, czyli (od lewej) Dawid, 
Wiktoria i Bartosz Antosiewiczowie z dzielnicy Kamień
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ANIA
RUSOWICZ

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
23/02/2020 GODZ. 17.00

STYCZEŃ
27.01 PONIEDZIAŁEK
11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Czytanie 

na dywanie – zajęcia czytelnicze dla maluszków 
(obowiązują zapisy).

17.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Koncert z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. 

28.01 WTOREK
16.00 Halo! Rybnik: wernisaż wystawy fotografii „Kobieca 

siła”.
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane 

– spotkanie z Tadeuszem Biedzkim pt. „Afryka – pie-
kło czy raj?”.

29.01 ŚRODA
17.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Wraca-

jąc do Krakowa – część I Kraków w kulturze pol-
skiej” – wykład dr. Jacka Kurka. 

30.01 CZWARTEK
10.00 Biblioteka w Niedobczycach: Bajkowe czytanie – 

zajęcia czytelnicze dla dzieci (zapisy pod numerem 
tel.: 32 425 70 20). 

16.30 Halo! Rybnik: Ślōnski sztwortek – „Dupowatość 
ślōnsko – prowda eli mit” – Wojciech Orliński.

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Abba & Boney M. 
show – karnawałowy koncert największych hitów 
legendarnych zespołów. 

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz w Teatrze – występ 
Krzysztofa Kobylińskiego.

LUTY
1.02 SOBOTA
Od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Serca w rytmie eko – warsz-

taty artystyczne przy kawie (zapisy: 32 42 23 246, 
e-mail: reklama.rck@gmail.com). 

14.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting – spot-
kanie dla osób zainteresowanych niezobowiązują-
cymi rozmowami w obcych językach. 

18.30 Dom Kultury w Boguszowicach: Silnik poezji – „Po-
ziomka” – spektakl poetycko-teatralny oparty na 
wierszach poetów związanych z rybnickim kwartal-
nikiem „Wytrych”.

2.02 NIEDZIELA
11.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Teatralny Poranek 

Najnaja – „Kształty” – spektakl dla najmłodszych. 
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Pod dachami Paryża” – 

koncert w wykonaniu solistów i Grand Orkiestry  
z Odessy. 

4.02 WTOREK
17.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Porgy and Bess” – retrans-

misja opery George’a Gershwina z Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku.

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane 
– spotkanie z Januszem Trybusem pt. „Bajkał – ma-
gia i tajemnice Morza Syberii”. 

5.02 ŚRODA
18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Wieczorynka te-

atralna – wieczór bajkowych opowieści połączony 
z warsztatami plastycznymi. 

6.02 CZWARTEK
16.00 Industrialne Centrum Kultury: „Warsztalove” – zajęcia 

rękodzielnicze dla dzieci o tematyce walentynkowej.

7.02 PIĄTEK
12.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Pojedynek na słowa” – fi-

nał (gość specjalny: Maciej Zakościelny). 
18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Księżniczka Czar-

dasza” – operetka w wykonaniu Teatru Muzycznego 
Arte Creatura. 

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Wewnątrz i wokół” – wernisaż 
malarstwa Doroty Hajduk. 

8.02 SOBOTA
Od 8.00 Deptak (ul. Sobieskiego i Powstańców Śl.): Jarmark 

staroci i rękodzieła. 
10.00 Halo! Rybnik: spotkanie numizmatyków. 
10.00 Halo! Rybnik: BioBazar – prezentacja ekologicznych 

produktów z Górnego Śląska. 
16.00 i 19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Queen symfo-

nicznie” – koncert łączący muzykę zespołu Queen 
z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru  
i orkiestry Alla Vienna.

9.02 NIEDZIELA
9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 55. Vinyl Swap – giełda płyt 

winylowych, kompaktowych, książek o tematyce 
muzycznej, nut i sprzętu muzycznego.

16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „(Nie)Brzydkie kaczątko” – 
bajka w wykonaniu Teatru Prym Art. 

11.02 WTOREK
17.00 Muzeum: „Rybnickie Biennale: In memoriam” – 

wernisaż wystawy „Jan Karwot i jego wizje. Dorobek 
twórczy artysty plastyka Jana Karwota”. 

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Sławek Uniatowski z zespo-
łem The Best Of! – koncert. 

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane 
– spotkanie z Aleksandrem Frosem pt. „Orkady na 
wietrze”. 

12.02 ŚRODA
16.00 Halo! Rybnik: „Poezja seniorów” – wiersze Wiesła-

wy Kondziołki z tomiku „Z głębi serca i duszy” (przed 
spotkaniem dyżur Rybnickiej Rady Seniorów). 

13.02 CZWARTEK
10.00 Filia nr 10 biblioteki w Niedobczycach: „Bajkowe 

czytanie” – zajęcia czytelnicze dla dzieci (zapisy tel. 
32   425 70 20). 

KULTURALNY 
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10.30 Filia nr 4 biblioteki w Paruszowcu: „Spo-
tkanie z książeczką” – zajęcia czytelni-
czo-animacyjne dla najmłodszych i ich 
rodziców. 

18.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewia-
domiu: walentynkowe warsztaty walca 
wiedeńskiego dla dorosłych.

14.02 PIĄTEK
16.00 Halo! Rybnik: WIA 34 – wernisaż Sylwii 

Dwornickiej połączony z trzecimi urodzi-
nami „Wytrycha”. 

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Sztywny 
Pal Azji – akustyczny koncert legendy 
polskiej sceny rockowej. 

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Ania Karwan – 
koncert w ramach trasy „Wszystko”.

20.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Ralph Ka-
minski – koncert promujący album „Mło-
dość”.

15.02 SOBOTA
10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Między 

nami fotografami – warsztaty fotografii 
alternatywnej poprowadzą Kamil Mysz-
kowski i Krzysztof Szlapa.

11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
Od deski do deski – zajęcia czytelnicze 
dla dzieci w wieku 3-5 lat. 

14.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting 
– spotkanie dla osób zainteresowanych 
niezobowiązującymi rozmowami w ob-
cych językach. 

16.00 Halo! Rybnik: „Szlakami zabytków 
techniki ROW” – promocja książki 
wydanej przez Fundację Kopalń Zli-
kwidowanych w Rybnickim Okręgu 
Przemysłowym. 

16.00 i 19.15 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Przygo-
da z ogrodnikiem” – czarna komedia  
z udziałem m.in. Anny Muchy, Agnieszki 
Włodarczyk i Michała Sitarskiego.

22.00 Sub-Club (ul. Piłsudskiego 4): Technosta-
tic vol.2 Pres. Rraph – impreza z muzyką 
techno.

16.02 NIEDZIELA
16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa 

niedziela – „Zakurzona królewna” spek-
takl w wykonaniu Teatru Pacynki.

17.02 PONIEDZIAŁEK
19.00 Bazylika św. Antoniego: Rybnicki Wie-

czór Chwały – spotkanie modlitewne  
z muzyką na żywo.

18.02 WTOREK
18.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-

na: Spotkanie z Małgorzatą i Michałem 
Kuźmińskimi, autorami serii powieści  
etnokryminalnych.

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podró-
że w nieznane – spotkanie z Dawidem 
Wacławczykiem pt. „Gruzja – przygoda  
u stóp Kaukazu”. 

20.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Stand-up Night –
wystąpią kabareciarze: Robert Korólczyk, 
Ewa Błachnio, Tomasz Jachimek i Marcin 
Zbigniew Wojciech.

19.02 ŚRODA
17.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 

„Wracając do Krakowa cz. II – O magii 
miejsc” – wykład dr. Jacka Kurka.

19.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewia-
domiu: „Bal na Hoymie” – walentynkowa 
zabawa taneczna z Warszawskim Combo 
Tanecznym. 

20.02 CZWARTEK
16.00 Halo! Rybnik: Ślōnski sztwortek – „Ślōn-

ski jodło a warzyni po naszymu” – kuli-
narne spotkanie z udziałem gospodyń 
wiejskich organizowane przez Demokra-
tyczną Unię Regionalistów Śląskich.

21.02 PIĄTEK
19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 

Fajnych Filmów – projekcje filmów fa-
milijnych, przygodowych lub animowa-
nych.

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert Marka Na-
piórkowskiego. 

22.02 SOBOTA
11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 

oddział dla dzieci i młodzieży: „Czytanie 
na dywanie” – zajęcia czytelnicze dla 
maluszków prowadzone przez Fundację 
Nido.

16.00 Halo! Rybnik: „Rybnik przeszły, mniej 
znany” – promocja najnowszej książki 
Michała Palicy.

17.00 Klub Energetyka Fundacji PGE Energia 
Ciepła: 24. Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki Artystycznej OFPA i Ania Wyszko-
ni akustycznie. 

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: potań-
cówka w stylu lat 80. i 90. (DJ, konkursy  
z nagrodami, catering). 

23.02 NIEDZIELA
17.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 24. Ogólnopol-

ski Festiwal Piosenki Artystycznej 
OFPA (koncert laureatów oraz Robert 
Cichy & Goście, wystąpią: Ania Dąbrow-
ska, Mrozu, Mariusz Lubomski, Philip 
Bracken). 

24.02 PONIEDZIAŁEK
11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 

oddział dla dzieci i młodzieży: „Czytanie 
na dywanie” – zajęcia czytelnicze dla 
maluszków prowadzone przez Fundację 
Nido. 

25.02 WTOREK
19.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewia-

domiu: Sławek Kusz z zespołem – kon-
cert z cyklu „Ignacy wieczorową porą”. 

27.02 CZWARTEK
10.00 Filia nr 10 biblioteki w Niedobczycach: 

„Bajkowe czytanie” – zajęcia czytelnicze 
dla dzieci (zapisy tel. 32 425 70 20). 

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Scena 
Dorosłego Widza – spektakl „Gehinom” 
Teatru Safo. 

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Russian National 
Ballet of Siberia – przedstawienie bale-
towe. 

29.02 SOBOTA
Od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 7 Ogólnopolski 

Festiwal Tańca Viverso (informacje: vi-
verso.com.pl). 

Od 13.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Rybnicki 
Festiwal Podróżników „Karawana” (go-
śćmi dwudniowego festiwalu będą m.in. 
Piotr Pustelnik, Kamila Kielar, Artur Gorze-
lak i Jacek Matuszek).

14.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting 
– spotkanie dla osób zainteresowanych 
niezobowiązującymi rozmowami w ob-
cych językach. 

16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Mali tro-
piciele wielkich przygód – edukacyjne 
warsztaty dla dzieci.

CYKLICZNE: 
Czwartki
20.00 Celtic Pub (Rynek 8): Jam Session – coty-

godniowe spotkania sympatyków muzyki 
granej na żywo. 

Niedziele
17.00 Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przed-

siębiorczości (ul. Wysoka 15) – kulturalna 
potańcówka dla seniorów. 

WYSTAWY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki 

– „Jak na Marsie II” – fotografie Mariana 
Miełka * Galeria Oblicza – malarstwo Do-
roty Hajduk (obie od 7 lutego do 2 marca).

• Muzeum: „Jan Karwot i jego wizje. Doro-
bek twórczy artysty plastyka Jana Karwo-
ta” (od 11 lutego). 

• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewia-
domiu: obrazy z kolekcji Piotra Fajkisa (do 
10 lutego). 

• Industrialne Centrum Kultury w Niewia-
domiu: „Into the Wild. Włóczykij z obiekty-
wem” – fotografie podróżnicze Ewy Madej 
(do 28 lutego). 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na: akwarele Miłosza Nosiadka (od 4 do 29 
lutego). 

• Galeria Smolna w bibliotece przy ul. 
Reymonta: „Cmentarze żydowskie w wo-
jewództwie śląskim” fotografie Haralda 
Bema (do 29 lutego).

Repertuary KINA SENIORA 
i DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO 

na stronie 42.
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Z MIŁOŚCI DO TEATRU
Na początku grudnia twórcy, in-
struktorzy i animatorzy z Domu Kul-
tury w Boguszowicach wzięli udział 
w międzynarodowej konferencji 
„ARA ART– z miłości do teatru” po-
święconej amatorskiemu ruchowi 
artystycznemu, w tym teatralnemu.
W trakcie konferencji, która odbyła się 
w Tychach i Chorzowie, teatr Supeł  
z DK w Boguszowicach pokazał swój 
autorski spektakl „Jesteśmy dorośli… 
Prawie” (więcej o przedstawieniu  
w kwietniowym „GR”). Jego reżyserka 
Izabela Karwot, a na co dzień dyrek-
torka placówki, opowiedziała o tym, 
jak powstawał i jakie metody stosuje  
w pracy z młodzieżą. „Jesteśmy doro-
śli… Prawie” – mądra, momentami za-
bawna, ale też chwytająca za serce opo-
wieść młodych ludzi o ich emocjach  
u progu dorosłości, doczekała się kilku 
festiwalowych nagród. Podobnie jak 
spektakl „Gehinom” teatru Safo, który 
również pokazano uczestnikom kon-
ferencji Ara Art. Historię żydowskich 
sióstr z Rybnika wyreżyserowała Ka-
tarzyna Chwałek-Bednarczyk (więcej 
również w „GR” nr 4). Podczas konfe-
rencji odbyły się warsztaty „Głos i od-
dech teatru” pomysłu Marioli Rodzik-
-Ziemiańskiej, która w boguszowickim 
domu kultury prowadzi Teatr Korzeni 
dla dorosłych. Uczestnicy debatowa-
li też m.in. na temat tego, komu po-
trzebny jest teatr amatorski, nazwany 
„miłośniczym”, i jakie ma przed sobą 
perspektywy. W Rybniku już od wielu 
lat ma się dobrze – edukuje, ale też za-
pewnia rozwój artystycznych pasji. (S)

Sześć dziewcząt i jeden rodzynek 
– skład teatru Pacynki nie jest może 
imponujący, ale przecież zgodnie z po-
rzekadłem nie liczy się ilość. – Grupa jest 
zgrana, widać łączącą ich dobrą energię 
i chęć współpracy. Lubią się i wspie-
rają – mówi Zofia Paszenda o zespole, 
z którym pracowała nad spektaklem. 
Opowiada on o podniszczonych lalkach 
z teatru, który na ich oczach zostaje za-
mieniony w galerię handlową. Dostają 
nawet angaż przy promocji produktów 
spożywczych, ale ostatecznie decydują 
się zawalczyć o ukochany teatr. – Spek-

takl oparliśmy na scenariuszu Piotra Ro-
wickiego, ale zespół miał swoje pomy-
sły na niektóre sceny. Sporo z nich było 
emocjonalnych, od dramatycznych po 
komiczne czy wręcz groteskowe i Pa-
cynki z powodzeniem opowiedziały hi-
storię o byciu sobą i nieporzucaniu ma-
rzeń, ale też o tym, jak ważny jest teatr 
i tworzący go ludzie – mówi reżyserka. 
„Zakurzoną Królewnę” po raz pierwszy 
pokazano 15 grudnia na scenie Domu 
Kultury w Boguszowicach. Była to kolej-
na premiera doświadczonych Pacynek. 
– Bardzo chcieli zagrać coś innego niż 

dotychczas i po premierze 
byli z siebie zadowoleni. 
Czuli, że wszystko się uda-
ło – mówi Zofia Paszenda, 
która zaprasza 16 lutego 
ponownie do Domu Kul-
tury w Boguszowicach na 
spektakl „Zakurzona Kró-
lewna” z muzyką Piotra 
Kotasa, scenografią Miro-
sława Skowronka i kostiu-
mami Ilony Myszki i Anny 
Imiołek.

(S)

   Odkurzyli królewnę
Stary teatralny magazyn, do którego od lat nikt nie zagląda, a w nim zakurzone  
i podniszczone lalki, wciąż marzące o wielkich rolach. Czy jeszcze kiedyś 
wystąpią na scenie? Czy uratują teatr przed zamknięciem? Odpowiedzi  
na te pytania przyniosła grudniowa premiera spektaklu „Zakurzona Królewna” 
teatru Pacynki z Młodzieżowego Domu Kultury.  

Kompozycje powstawały w latach 
2013-2018, a ich myślą przewodnią jest 
siła czystej miłości. Każde z preludiów 
jest opatrzone tytułem, co może nasu-
wać pewne skojarzenia programowe, 
a – jak mówi kompozytor – zależało 
mu na wyeksponowaniu pięknych fraz 
melodycznych. – To muzyczny obraz 
wartości niesionych przez miłość, uczu-
cie motywujące i inspirujące większość 
ludzkich działań, będące też najważ-
niejszą z boskich cnót – mówi kompo-
zytor. Polskie prawykonanie cyklu mia-
ło miejsce jeszcze w 2018 roku w sali 
koncertowej Akademii Muzycznej im. 
Szymanowskiego w Katowicach, gdzie 
swoje dzieło zaprezentował sam twórca.  
W tym samym roku światowego pra-
wykonania preludiów dokonał w Dallas  
w Teksasie Michał Korzistka, pianista, 

profesor Instytutu Mu-
zyki UŚl. w Cieszynie. 
Wykonywał je w USA 
jeszcze kilkakrotnie wraz 
z utworami Chopina  
i Paderewskiego, rów-
nież dla amerykańskiej 
Polonii. Preludia zostały wysoko ocenio-
ne, m.in. przez kompozytora i dyrygenta 
prof. Aleksandra Lasonia czy prof. An-
drzeja Jasińskiego, podobnie ciepło zo-
stały przyjęte za oceanem. Efektem pozy-
tywnych opinii jest nagrana w Chicago,  
a dostępna już w Polsce, płyta zawiera-
jąca preludia oraz kilka wcześniejszych 
utworów rybnickiego kompozytora.

Z początkiem roku Jacek Glenc zasiadł 
do komponowania kolejnego utworu. 
Dyrektorka Szkoły Muzycznej Szafran-
ków Romana Kuczera zaproponowała 

   Muzyczny obraz miłości
W czasie wrześniowego koncertu w muzeum w ramach Dni 
Muzyki Organowej i Kameralnej po raz pierwszy w Rybniku za-
brzmiało najnowsze dzieło Jacka Glenca w autorskim wykonaniu 
– cykl 10 preludiów fortepianowych, zatytułowany „10 Preludes 
on the Purest Love” (10 Preludiów o najczystszej miłości).

Jacek Glenc prezentuje płytę 
ze swoimi preludiami na 

fortepian nagraną w USA

„Zakurzona Królewna” 
w wykonaniu Pacynek 

opowiada o byciu sobą 
i nieporzucaniu marzeń
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mu, by prawykonaniem nowego utworu 
uczcić 100-lecie urodzin papieża Polaka 
Jana Pawła II w maju tego roku. – Dzie-
ło będzie miało formę trzyczęściowego 
koncertu na orkiestrę smyczkową. To 
dość żmudna praca, bo zaplanowa-
łem sobie dość skomplikowaną fakturę 
utworu w nietypowym metrum. Ale 
połowa pracy już za mną, więc mam 
nadzieję, że pierwsze wykonanie będzie 
miało miejsce w czasie majowego kon-
certu papieskiego orkiestry Szkoły Sza-
franków – mówi kompozytor.                (r)
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Rusza piąta edycja Górnośląskiej Nagrody Literackiej 
„Juliusz”, ustanowionej przez prezydenta Rybnika. Po 
ubiegłorocznym zawężeniu kryteriów gatunkowych, do 
konkursu po raz drugi staną autorzy najlepszych biografii.

Rynek wydawniczy wciąż notuje wysokie zainteresowa-
nie książkami biograficznymi. To zwiastuje, że konkursowa 
rywalizacja będzie ciekawa dla miłośników dobrej literatury, 
podejmującej wyzwanie opisania czyjegoś losu. – Wzięliśmy 
pod uwagę fakt, że biografie są bardzo chętnie czytane. Być 
może dlatego, że czymś naturalnym jest ciekawość dotyczą-
ca cudzego życia, a pewnego rodzaju podglądanie przez 
dziurkę od klucza jest atrakcyjne dla czytelnika. To również 
okazja do przywracania pamięci o postaciach historycznych, 
wyjątkowych – mówi prezydent Piotr Kuczera. Na zgłosze-
nia do tegorocznej edycji organizatorzy czekają do 15 marca 
(szczegółowe informacje i regulamin konkursu są dostępne 
na stronie www.nagrodajuliusz.pl). Zwycięzca, którego po-
znamy jesienią podczas Rybnickich Dni Literatury, otrzyma 
statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł. Oceny 
nadesłanych książek podejmie się kapituła, którą tworzą pisa-
rze, reporterzy, krytycy i wydawcy. Ich zadaniem będzie wyło-
nienie w drugim kwartale roku piątki finalistów. Dotąd grono 
laureatów GNL Juliusz liczy czterech autorów, to: Małgorzata 
Czyńska, Monika Muskała, Robert Rybicki i Aleksander Kaczo-
rowski. Warto odnotować, że na dzień dzisiejszy Juliusz jest 
jedyną polską nagrodą literacką przyznawaną za biografię. 
Mamy także dobrą informację dla czytelników korzystających 
z biblioteki – część nadesłanych na konkurs egzemplarzy trafi 
do jej zbiorów.                                                                                       (m)

Biografie docenione

SEKRETARZ JURY ALEKSANDRA KLICH: – Cieszy mnie 
bardzo, że krytycy literaccy w podsumowaniach roku 2019 
wymieniają rybnicką nagrodę jednym tchem obok Nike, 
nagrody Kapuścińskiego czy Gdyni. A jeszcze bardziej, że 
czytelnicy ruszyli do księgarń i bibliotek po zwycięską bio-
grafię Oty Pavla i książki, które weszły do finału. I czytają! 
Przed nami kolejna edycja. W 2019 roku wyszło wiele świet-
nych, inspirujących biografii. I to w formie klasycznych bio-
grafii, jak wywiadów rzek i autobiografii. Jury będzie więc 
miało co robić. Jego skład się zmieni, bo dwójka dotych-
czasowych jurorów – Magdalena Grochowska i Cezary Ła-
zarewicz – wydała własne książki, które być może wezmą 
udział w konkursie, a Sonia Draga została wydawczynią 
biografii. W kapitule pozostaną prof. Zbigniew Kadłubek  
i dziennikarz Michał Nogaś. Dojdą m.in.: laureat Juliusza za 
2018 rok, Aleksander Kaczorowski, pisarz, eseista i tłumacz, 
oraz Agata Passent, germanistka, dziennikarka, felietonist-
ka, autorka kilku książek i krytyczka literacka, współprowa-
dząca program „Xięgarnia” w TVN24.

W opuszczonym Juliuszu była dwu-
krotnie, pierwszy raz w lipcu 2018.  
W ubiegłorocznej kwietniowej sesji zdję-
ciowej wzięły udział jej córki Paulina  
i Ala (odważną zazwyczaj Zuzię miejsce 
odstraszyło) oraz Lidia Białecka z Halo! 
Rybnik, pasjonat historii miasta Jacek Ka-
miński i Adam Michniewicz, tyski urbexer, 
czyli eksplorator opuszczonych dawnych 
fabryk, szkół, dworków czy właśnie szpi-
tali. – Urzekające zniszczenie. W Juliuszu 
zaskoczyły mnie piękne sufity i jak mówią 
urbekserzy, ściany zrzucające skórę (pła-
ty złuszczonej farby). W takich miejscach 
zdarza mi się wyczuwać czyjąś obecność, 
ale właśnie opuszczone szpitale i więzie-
nia mają pewien szczególny klimat, który 
pewnie potęguje też wyobraźnia i obej-
rzane thrillery. W takich budynkach eks-
ploratorzy często natrafiają na pozosta-
wione dokumenty – w Juliuszu znalazłem 
regulamin dla pacjentów. Jednak z takich 
miejsc „zabieramy” tylko zrobione zdjęcia 

– mówił Adam Michniewicz 12 stycznia  
w Halo! Rybnik podczas wernisażu wysta-
wy fotografii Kingi Drążek „Blaski i cienie 
Juliusza”. – Zawsze fascynowały mnie sta-
re obiekty z duszą, a zaczęło się kiedy jako 
dziecko weszłam do podziemi kościoła  
w Suszcu. W Juliuszu zakochałam się, 
kiedy przeprowadziłam się do Rybnika. 
Pamiętam, jak teściowa opowiadała mi 

   Kiedy Juliusz zrzucał skórę o zabytkowej kaplicy – opowiada rybni-
czanka. Zależało jej na tym, aby zdjęcia 
utrzymane były w starym stylu. – Chcia-
łam pokazać, jak zatrzymał się czas, ale 
też przypomnieć o osobach, które kiedyś 
tam trafiły; niektóre na zawsze – mówi 
Kinga Drążek. Rybniczanka ma oko do ta-
kich miejsc – w 2018 sfotografowała uro-
kliwą kamienicę przy ul. Sobieskiego 20,  
a wystawę zatytułowała „Anioły rybnic-
kich kamienic” (więcej GR 9/2018). Jest też 
laureatką międzynarodowych konkursów 
fotograficznych, w tym za zdjęcie „Strach” 
zrobione na terenie szpitala psychiatrycz-
nego, który chętnie znów uczyniłaby bo-
haterem swoich kolejnych fotografii. Te  
z Juliusza powiszą w Halo! Rybnik jeszcze 
tylko do 27 stycznia.                                                    (S)

Rybniczanka Kinga Drążek, której pasją jest fotografia, pokazała w Halo! Ryb-
nik swoją kolejną wystawę. Tym razem scenerią dla zdjęć był dawny kompleks 
szpitalny Juliusz. – Kiedy weszłam tam pierwszy raz i oczy przyzwyczaiły się 
już do ciemności, wiedziałam, że trafiłam w miejsce niezwykłe. Z każdym 
kolejnym krokiem Juliusz bardziej mnie zachwycał. Musiałam pokazać jego 
wyjątkowość zanim zmieni się nie do poznania – mówi Kinga Drążek.

„Juliusz" przyciąga do Rybnika autorów najciekawszych biografii. 
Na zdjęciu grono ubiegłorocznych nominowanych. Od lewej póź-

niejszy laureat Aleksander Kaczorowski, Katarzyna Surmiak-Do-
mańska, Marek Górlikowski i Emil Marat (brakuje Krzysztofa Tura)

– Z każdym kolejnym krokiem Juliusz 
mnie zachwycał – mówi Kinga Drążek
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Już po raz trzeci w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej zainaugurowany został Śląski 
Festiwal Operetki, gromadząc komplet 
widzów, którym operetkowe, operowe 
i musicalowe przeboje nigdy się nie 
nudzą.

Festiwal wymyślił i dyrektoruje mu 
od początku Sylwester Targosz-Szalo-
nek, śpiewak, aktor, prezenter i człowiek 
wielu jeszcze talentów, który ponow-
nie w ciepłych słowach wypowiedział 
się o sprawczej roli TZR i jego dyrekto-
ra Michała Wojaczka w realizacji tego 
przedsięwzięcia. Miłych dla rybniczan 
akcentów było więcej, bo solistom towa-
rzyszyła Filharmonia Rybnicka, a pocho-
dząca z Rybnika primadonna Opery Kra-
kowskiej Katarzyna Oleś-Blacha jaśniała 
blaskiem nie tylko kilku wspaniałych 
kreacji, ale przede wszystkim koloratu-
rowym głosem, poczuciem humoru i 
aktorskim zacięciem. Oprócz popular-
nych arii, również w duetach, tercetach 
i kwartetach, zaśpiewała przewrotnie 

przebój Urszuli Dudziak „Papaya” i arię 
„Je t’aime”, a obok niej udanie wystąpili 
również Renata Johnson-Wojtowicz (so-
pran), sam gospodarz wieczoru, tenor 
Sylwester Targosz-Szalonek oraz Tomasz 
Mazur (baryton), wieńcząc wieczór nie-
śmiertelnym „Libiamo” z opery „Traviata” 
Verdiego. Sylwester Targosz-Szalonek 
wykonał też piękną pieśń „You raise me 
up”, którą zadedykował dyrektorowi 
Wojaczkowi. Całość poprowadził z dużą 
kulturą ceniony również za granicą dy-
rygent Krzysztof Dziewięcki, który mu-
zyczną edukację odbył m.in. w paryskim 
konserwatorium. Maestro Dziewięcki 
oraz reżyser spektaklu Jarosław Świtała 
otrzymali z rąk dyrektora Szalonka dy-
plomy przyjaciół festiwalu, który stara 
się przejąć po zlikwidowanych, najpierw 

Operetce Gliwickiej, a potem Gliwickim 
Teatrze Muzycznym, śląską tradycję tak 
lubianego przez publiczność gatunku 
muzycznego. 

Dobre wrażenie publiczności nie-
profesjonalnym zachowaniem zmącił 
prowadzący koncert, ceniony skądinąd 
aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu, Piotr 
Zawadzki, wywołując głośne uwagi pu-
bliczności, a nawet interwencję dyrek-
tora orkiestry. Można było odnieść wra-
żenie, że poproszono go o zastępstwo 
na pięć minut przed imprezą, czemu 
organizatorzy zaprzeczają. Miejmy na-
dzieję, że w pamięci widzów pozostanie 
wyłącznie muzyka. Klarneciście, któremu 
przydarzył się przykry upadek z orkie-
strowego podestu, życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia.                                  (r)

Tradycję koncertów noworocznych 
podtrzymuje od 29 już lat Miejska Or-
kiestra Dęta „Rybnik”, organizując je 
wspólnie z niedobczyckim domem kul-
tury przy finansowym wsparciu miasta. 

W tym roku z niedobczycką orkiestrą 
wystąpili Magda Steczkowska oraz Sa-
bina Jeszka i Piotr Tłustochowicz, dwoje 
solistów mających związki z Rybnikiem, 
ale którzy już na dobre wyfrunęli z na-
szego miasta. Jak zawsze towarzyszyli im 
wokaliści związani z MOD Rybnik: Iwona 
Blacha, Virginia Chlebowska, Weronika 
Gojny, Maja Czyż, Joanna Spandel, Joan-
na Skowyra, Sabina i Mieczysław Kierpco-
wie, Mariusz Wrzyszcz i Adam Bednorz. – 
W przyszłym roku nasza orkiestra będzie 
w rybnickich kościołach kolędować po 
raz 30. Przez ten czas gościliśmy wielu so-
listów – instrumentalistów i wokalistów, 
w tym wybitnych i niezwykle popular-
nych. Jedno pozostaje takie samo – tłumy 

publiczności, która może polskich kolęd  
i świątecznych przebojów z całego świa-
ta nie tylko posłuchać, ale i pośpiewać – 
mówi Marian Wolny, który przed laty jako 
szef orkiestry i dyrektor Domu Kultury  
w Niedobczycach zainicjował noworocz-
ny cykl koncertów i do dziś jest ich współ-
organizatorem. Również w tym roku, na 
przemian z Adamem Baronem i Walde-
marem Nowakowskim, Marian Wolny 
prowadził koncerty z dyrygenckiego 
pulpitu. Początek stycznia należał do Sa-
biny Jeszki, która wystąpiła w kościołach  
w Kamieniu, Niewiadomiu oraz rodzin-
nych Niedobczycach; Magda Stecz-
kowska zaśpiewała w Chwałowicach  
i Popielowie, zaś Piotr Tłustochowicz  
w Boguszowicach Osiedlu i, po raz pierwszy,  
w Rybnickiej Kuźni. W każdej ze świątyń pa-
nowała prawdziwie świąteczna atmosfera,  
a artyści przyjmowani byli niezwykle gorąco.

(r)

III Śląski Festiwal Operetki

Duety, tercety, kwartety

    Kolędowanie na orkiestrę i wokalistów

Sabina Jeszka 
wystąpiła m.in. 

w rodzinnych 
Niedobczycach

Na zakończenie koncertu nieśmiertelne „Libiamo” wykonali wraz z Filharmonią Rybnicką pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego 
wszyscy soliści: (od lewej) Tomasz Mazur, Renata Johnson-Wojtowicz, Sylwester Targosz-Szalonek i Katarzyna Oleś-Blacha
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  Kalejdoskop kulturalny

Przed nami OFPA
20 i 21 lutego w dawnym Klubie 

Energetyka Fundacji PGE Energia 
Ciepła odbędą się przesłuchania 
eliminacyjne w ramach 24. Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki 
Artystycznej OFPA. 

W festiwalu mogą wziąć udział 
wokaliści, którzy ukończyli 16 lat  
i przygotują dwie piosenki arty-
styczne w języku polskim (z gatunku  

piosenki poetyckiej, autorskiej lub 
aktorskiej, z akompaniamentem 
własnym lub jednym akompania-
torem). Zgłoszenia przyjmowane 
są jeszcze tylko do końca stycznia 
(kartę zgłoszenia i regulamin zna-
leźć można na stronie internetowej 
www.ofpa.pl). Z grona uczestników 
eliminacji jury wybierze dziesięcio-
ro najlepszych wokalistów, którzy 
wystąpią w zaplanowanym na 22 
lutego w Klubie Energetyka (godz. 

17) finale konkursu krajowego. 
Tego wieczora publiczność wysłu-
cha też akustycznego koncertu Ani 
Wyszkoni. Dzień później o godz. 
17 w Teatrze Ziemi Rybnickiej roz-
pocznie się koncert galowy festiwa-
lu, na który złożą się występy laure-
atów OFP-y oraz koncert gitarzysty, 
wokalisty i kompozytora Roberta 
Cichego i zaproszonych przez niego 
gości, m.in. Ani Dąbrowskiej, Ani 
Rusowicz i Mroza.                         (S)

GWIAZDA I GOŚCIE NA SYLWESTRA
Od 2008 r. gale sylwestrowe w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej niezmiennie zapełniają salę widowiskową. 
Ostatni wieczór minionego roku wierna publicz-
ność, a i widzowie, którzy po raz pierwszy postano-
wili skorzystać z oferty TZR, nie czuli się zawiedzeni. 
Gwiazdą wieczoru była diwa polskiej operetki i mu-
sicalu Grażyna Brodzińska gwarantująca wysoki po-
ziom spektaklu, podobnie jak jej goście: nazywany 
polskim Sinatrą Marcin Jajkiewicz, absolwent wy-
działu jazzu katowickiej Akademii Muzycznej oraz 
mistrzowska para taneczna Hanna i Michał Kolano, 
a także towarzysząca solistom Filharmonia Rybnic-
ka pod dyrekcją Rafała Kaczmarczyka. Brodzińska 
nadal czaruje głosem, wdziękiem, olśniewającymi 
toaletami oraz estradowym profesjonalizmem. Nic 
więc dziwnego, że świetnie się czuje z młodszymi 
o całe pokolenie partnerami, zarażając ich energią 
i szacunkiem dla publiczności. Soliści i orkiestra 
zaprezentowali nie tylko operetkowe i musicalo-
we przeboje, ale też popowe hity i filmowe ever-
greeny, przekazując publiczności dużo pozytywnej 
energii, a na koniec noworoczne życzenia. Sylwe-
ster w teatrze to również wykwintny poczęstunek 
z kieliszkiem białego wina i okazja do towarzyskich 
spotkań w foyer z muzyką na żywo w wykonaniu 
zespołu Jerzego Gorgonia.
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OWACJE DLA GOSPODYŃ
Występ gospodyń z Bełku został najwy-
żej oceniony przez publiczność, która 19 
stycznia w Teatrze Ziemi Rybnickiej okla-
skiwała uczestniczki 15. Powiatowego 
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara 
śląska na wesoło”. W zabawie wystąpiły 
członkinie 16 kół z Rybnika i powiatu 
rybnickiego, a ich zadaniem było ode-
granie scenek kabaretowych na temat 
„Oma fit” i zaprezentowanie piosenki 
albo tańca na wybrany przez siebie te-
mat. W teatralnym holu gospodynie 
częstowały aromatycznymi, przygoto-
wanymi według tradycyjnych receptur 
murzynkami, a śląską biesiadę dopełnił 
występ grupy Dąbrowiczanki oraz Ze-
społu Pieśni i Tańca „Dąbrowica” z Lubel-
szczyzny, którzy zaprezentowali folklor 
tego regionu. Imprezę przygotował Po-
wiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Rybniku wspólnie z Teatrem Ziemi 
Rybnickiej. Na zdjęciu przedstawienie 
KGW z Dębieńska, które w głosowaniu 
publiczności zajęło drugie miejsce.
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VIVA! SEBASTIAN
4 grudnia w Warszawie rybnicki 
fotografik Sebastian Góra odebrał 
pierwszą nagrodę w 11. edycji 
konkursu Viva! Photo Awards 2019  
w kategorii reportaż. Jury pod prze-
wodnictwem cenionego fotografika 
Ryszarda Horowitza doceniło zdję-
cia, które Góra wykonał w Indiach. 
Doczekały się one już kilku innych 
nagród, a fotografie z wyprawy ryb-
niczanin pokazał również w kwiet-
niu na wystawie w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej (więcej w „GR” nr 4/2019).  
W połowie stycznia Sebastian Góra 
po raz drugi wyruszył do Indii.

ZAŚPIEWAJ JĘZYKAMI
Do 14 lutego Dom Kultury w Chwa-
łowicach przyjmuje zgłoszenia do 
udziału w 18. Festiwalu Piosenki Eu-
ropejskiej, który odbędzie się w tej 
placówce na początku marca. Fe-
stiwal adresowany jest do solistów 
w wieku 15-25 lat, śpiewających  
w którymś z języków krajów Unii 
Europejskiej: angielskim, francu-
skim, niemieckim, hiszpańskim lub 
włoskim. Koncert laureatów i wrę-
czenie nagród zaplanowano na 10 
marca (szczegóły na stronie www.
dkchwalowice.pl).

KOLĘDOWY AUTOGRAPH
Prowadzony przez Joannę Glenc 
rybnicki Chór Kameralny Auto-
graph, tym razem w żeńskim skła-
dzie, zdobył pierwszą nagrodę 
w konkursie chórów 29. Tyskich 
Wieczorów Kolędowych (w kate-
gorii chóry kameralne). Chórzystki 
wykonały trzy popularne kolędy  
w opracowaniu kompozytora i aran-
żera Jacka Glenca. W konkursowych 
przesłuchaniach, które odbyły się 
4 stycznia wzięło udział 19 chórów  
z całego kraju.
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Kulturalnym skrótem

– To wyjątkowa przyjemność otwie-
rać wystawę w swoim rodzinnym mie-
ście – powiedziała rybniczanka Syl-
wia Solak, dziś mieszkanka Krakowa,  
w którym skończyła malarstwo na 
ASP. – W liceum „Powstańców” cho-
dziłam do klasy biologiczno-che-
miczno-fizycznej. Chciałam zostać 
neurobiologiem i pewnie dziś nie 
byłoby mnie tutaj, gdyby nie Aldona 
Kaczmarczyk-Kołucka, która z deter-
minacją wysyłała prace swoich pod-
opiecznych z pracowni plastycznej 
w MDK-u na różne międzynarodowe 
konkursy i pokazywała radość, jaką 
można czerpać z tworzenia. Wyjątko-
wo inspirujące były dla mnie również 
spotkania z Miladą Więckowską z MD-
K-u, która wprowadziła mnie w pod-
stawy malarstwa i przygotowała do 
matury z historii sztuki, ale też cudow-
ne plenery, na które zabierała mnie 
Elwira Zembrzuska – wspomina Syl-
wia Solak, która w Galerii Sztuki TZR 
prezentuje swoją wystawę „Sen na ni-
wie”. – Jej prace są delikatne, subtelne  
i wielowątkowe. Poza 
sposobem spojrzenia, 
wrażliwością i fascynacją 
naturą podziwiam Sylwię 
za odwagę sięgania po 
wielość technik – foto-
grafię, monotypię i ma-
larstwo olejne – i dużą 
swobodę w żonglowaniu 
nimi – mówiła artystka 
Anna Pichura, kuratorka 
tej wystawy. Można ją 
oglądać do 2 lutego, po-

dobnie jak fotografie wykonane przez 
dziewięcioro członków Sympatyczne-
go Klubu Fotograficznego działające-
go pod auspicjami TZR. Tutaj realizu-
ją swoje pasje, ale też dokumentują 
artystyczne życie teatru. Ich pierwsza 
wspólna wystawa w galerii Oblicza 
nosi tytuł „Przysłowia są mądrością 
narodu”. – Zauważyliśmy, że wiele 
przysłów i powiedzeń jest bliżej nie-
znanych, warto więc je przypominać 
i pielęgnować – mówiła Beata Lub-
szczyk, zachęcając zwiedzających do 
zabawy w dopasowywanie przysłów 
do poszczególnych fotografii. – Wyda-
wało mi się, że trudno będzie pokazać 
ten temat, ale bez problemów wy-
brałam zdjęcia pasujące do przysłów 
– mówi Krystyna Fiedorowicz, która 
najbardziej lubi fotografować krajo-
brazy, a do sympatycznego klubu do-
łączyła w listopadzie. Jedno z jej zdjęć 
zilustrowało popularne przysłowie 
„Ręka rękę myje”, inne – mniej znane 
powiedzenie „Szczęście jest jak bańka 
mydlana, nie dotykaj, bo pęknie”.    (S)

Sympatyczne 
wystawy artystyczne

Po raz pierwszy o jednej porze w dwóch galeriach Teatru Ziemi Rybnickiej 
otwarto dwie wystawy. Różni je wszystko, łączy Rybnik. To tutaj działa Sympa-
tyczny Klub Fotograficzny, a swoją artystyczną drogę rozpoczęła Sylwia Solak. 

Delikatne, subtelne i wie-
lowątkowe – takie są prace 

rybniczanki Sylwii Solak

Sympatyczny Klub Fotograficzny – jak widać, 
nazwa nie jest przypadkowa

38



JO BYŁ UKRADZIONY 
25 stycznia (już po zamknięciu tego 
wydania) w Domu Kultury w Chwało-
wiacach miała się odbyć premiera fil-
mu „Jo był ukradziony” rybniczanina 
Adama Grzegorzka, który wcześniej 
wyreżyserował historię pochodzą-
cego z Chwałowic Jerzego Malchera. 
Tym razem wziął na warsztat Trage-
dię Górnośląską, opisaną najpierw  
w książce, potem w spektaklu. Pre-
miera dokumentalno-fabularnego 
filmu Grzegorzka odbyła się w grud-
niu w Rydułtowskim Centrum Kultu-
ry, bo powstał on z inicjatywy tam-
tejszego stowarzyszenia Moje Mia-
sto oraz dzięki środkom z budżetu 
miasta Rydułtowy, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego, 
a także prywatnym sponsorom (do 
tematu wrócimy). 

STAJENKI NAGRODZONE
Siano, papier, drewno i plastelinę, 
ale też patyczki po lodach, rolki po 
papierze toaletowym, szyszki, a na-
wet węgiel wykorzystano do stwo-
rzenia 28 stajenek nadesłanych na 
czwarty rybnicki konkurs stajenek 
betlejemskich, zorganizowany przez 
Młodzieżowy Dom Kultury i miasto. 
Jury – Danuta Sarna, Krystyna Komo-
rowska i Zenon Adamski – przyznało 
sześć nagród i tyle samo wyróżnień. 
Pierwsze miejsca w poszczególnych 
kategoriach wiekowych zdobyły 
dwuosobowe zespoły: siostry Judy-
ta i Dorota Sznura (Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 11 na Nowinach) 
oraz Agnieszka Małek i Emilia Szy-
mura (Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 7 w Orzepowicach), które swoją 
stajenkę zrobiły z pobielonych desek 
i ozdobiły postaciami z masy solnej. 

BIBLIOTEKA W FOTOGRAFIACH 
Do końca lutego w galerii Smolna, 
mieszczącej się w Filii nr 8 biblioteki 
miejskiej (ul. Reymonta 69 – budynek 
SP nr 34), można oglądać wystawę fo-
tografii „Cmentarze żydowskie w wo-
jewództwie śląskim” Haralda Bema, 
członka Tyskiego Towarzystwa Foto-
graficznego. Fotografie wykonane 
kilkanaście lat temu ukazują kirkuty 
w czasie, kiedy wiele z nich niszczało, 
więc dziś mogą już wyglądać zupeł-
nie inaczej. Z kolei jeszcze tylko do 
końca stycznia w bibliotece głównej 
prezentowane są fotografie przyrody 
i krajobrazu „Moje kadry ciszy” Ada-
ma Kaczmarczyka. – Najwięcej przy-
jemności daje mi odkrywanie miejsc 
mało popularnych, a czasem wręcz 
przypadkowych. Krystalicznie czyste 
wody jezior ukryte w sosnowym bo-
rze, nad którym krążą bieliki. Dzikie 
szerokie plaże, po których spaceru-
jąc w maju można nikogo nie spo-
tkać przez wiele kilometrów – mówi  
o tym, co lubi fotografować.

Kulturalnym skrótem

Prezydent Rybnika nie kryje, że w tym  
roku miasto jest zmuszone do sporych 
oszczędności. Czy te problemy odbiją 
się też na ofercie Teatru Ziemi Rybnic-
kiej?

Nasza placówka nie działa w próżni  
i niższa dotacja z budżetu miasta wpłynie 
oczywiście na nasze plany. Na ten sezon 
wycofaliśmy się m.in. z koncertów eduka-
cyjnych organizowanych wspólnie z Fil-
harmonią Rybnicką. Jednak zarówno TZR, 
jak i FR wnioskują o środki zewnętrzne, 
np. dotacje ministerialne i kiedy uda się 
je pozyskać, być może uda się ten projekt 
kontynuować. Może będzie oszczędniej, 
ale z klasą. Nie ma zagrożenia dla naszych 
cyklicznych jesiennych imprez: obcho-
dzącego 35-lecie Silesian Jazz Meetingu, 
Ryjka, który odbędzie się po raz 25. czy 
Rybnickich Dni Literatury, do których 
przygotowania już trwają. Idąc tropem 
„Dracha”, w ramach RDL zaprezentujemy 
adaptację sceniczną „Chacharów” Józefa 
Musioła, nad którą już pracuje Katarzyna 
Chwałek-Bednarczyk, prowadząca Teatr 
Safo, we współpracy z którym ten spektakl 
powstanie. W planach Dni jest też nowy 
projekt Kabaretu Tenor Mieczysława Ja-
kubca, który wraz z kabaretem Hrabi przy-
gotowuje program „Ariaci”, tematycznie 
związany z operą. Na RDL chcemy zapro-
sić Teatr Polski z Warszawy ze spektaklem 
„Deprawator”, traktującym o spotkaniu 
tuzów polskiej literatury Herbarta, Gom-
browicza i Miłosza, ze znakomitą obsadą, 
w reżyserii Wojciecha Wojtyszki. Staramy 
się też pozyskać najbardziej cenionych 
pisarzy, a ich lista jest już przygotowywa-
na przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną, która jest współorganizatorem 
Dni. Ale obok cyklicznych imprez mamy 
do zaproponowania więcej.

Na plakatach pojawiają się też nazwi-
ska wziętych gwiazd popu, ale koncer-
ty takie są dziś najczęściej organizowa-
ne przez agencje…

To prawda, ale takie są realia. Agencje 
artystyczne organizują całe trasy najpo-
pularniejszych wykonawców. Dla mene-
dżerów gwiazd, jak i samych muzyków 
tak jest łatwiej, również ze względu na 
ogólnopolską promocję tras koncerto-
wych. Najczęściej 100-200 biletów na taki 
koncert jest do kupienia w naszej kasie, 
reszta rozchodzi się przez internet. Ale 
dla widzów to nie ma znaczenia, bo wielu 
z nich kupuje e-bilety na różne imprezy. 
W styczniu wystąpił już Kortez, w lutym 
zaśpiewa Sławek Uniatowski (i ponownie 
w listopadzie!) oraz Ania Karwan, którą 

wyjątkowo pozyskaliśmy sami, w marcu 
wystąpi Artur Rojek, w połowie kwietnia 
dwukrotnie Dawid Podsiadło, w paź-
dzierniku ponownie Ray Wilson, osiadły  
w Polsce były wokalista Genesis, nato-
miast w listopadzie Maciej Maleńczuk. 
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
publiczności, bo na koncerty gwiazd 
popu jest ogromne zapotrzebowanie, 
podobnie jak na „popowe” spektakle te-
atralne ze znanymi z telewizji aktorami, 
których widzowie chcą oglądać na żywo. 
Proponujemy też wydarzenia ważne dla 
naszej śląskiej tożsamości – kultowy już 
spektakl teatru Korez „Cholonek”, będący 
realizacją sceniczną powieści Janoscha 
„Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”, 
oraz szczególnie bliskiego nam „Dracha” – 
po spektaklu, który odbył się 17 stycznia, 
kolejny zaplanowaliśmy na jesień. Nowo-
ścią będzie przeznaczony dla dorosłych 
cykl Stand-up Night, w lutym wystąpią 
rybniczanie Marcin Zbigniew Wojciech  
i Robert Korólczyk z Kabaretu Młodych 
Panów oraz Tomasz Jachimek i Ewa Błach-
nio. Niektóre wydarzenia kontraktujemy  
w wielomiesięcznym wyprzedzeniem, by 
dać publiczności to, co najlepsze. Mamy już 
podpisaną umowę na Sylwestra 2020! Bę-
dziemy gościć Krzesimira Dębskiego, który 
poprowadzi warszawski zespół muzyczny, 
a wystąpi m.in. jego żona Anna Jurkszto-
wicz i inni znakomici artyści. Sprzedaż bile-
tów planujemy rozpocząć w czerwcu. Szy-
kuje się więc atrakcyjne zamknięcie roku, 
na które już dziś zapraszamy. 

Rozmawiała Wiesława Różańska

   Oszczędniej, ale z klasą
Rozmowa z Michałem Wojaczkiem, dyrektorem Teatru Ziemi Rybnickiej
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Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej Michał 
Wojaczek zapewnia, że mimo koniecz-
nych oszczędności, ciekawych i atrak-
cyjnych imprez w programie naszego 

centrum kultury nie zabraknie
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Teatr Ziemi Rybnickiej
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

 POD DACHAMI PARYŻA
Koncert piosenki francuskiej w wykonaniu pochodzącej  
z Odessy na Ukrainie Grand Orkiestry. Dwugodzinne spo-
tkanie z muzyką znad Sekwany będzie okazją do poznania 
lub przypomnienia sobie najbardziej popularnych piosenek, 
które przed laty znalazły się w repertuarze Edith Piaf, Joe 
Dassina, Dalidy, Mireille Mathieu czy tak niedawno Celine 
Dion. Nie zabraknie też pięknych melodii ze znanych pary-
skich musicali, opery i filmu. Muzyczna uczta dla wszystkich 
frankofilów!

2 lutego niedziela, godz. 18

 PORGY AND BESS
Retransmisja „murzyńskiej opery” George’a Gershwina. „Por-
gy and Bess” to opowieść o losach czarnoskórych mieszkań-
ców osiedla w Charleston w Karolinie Południowej. Przemoc, 
dramatyczne zwroty akcji, zbrodnia i największe poświę-
cenia w imię miłości. To z tej opery pochodzi jeden z naj-
większych przebojów Gershwina, kołysanka „Summertime”  
(„W letni czas”), interpretowana na tysiące sposobów przez 
największe gwiazdy sceny jazzowej, soulowej i pop.

4 lutego wtorek, godz. 17.30

 QUEEN SYMFONICZNIE
Projekt „Queen symfonicznie” powraca do Rybnika. Dwa 

niezwykłe, dwugodzinne koncerty połączą muzykę brytyj-
skiej grupy Queen z symfonicznymi aranżacjami w wykona-
niu chóru i orkiestry Alla Vienna. W drugiej części koncertu 
wystąpi gitarzysta solowy Darek Wawrzyniak, a na finał soli-
sta wcielający się w rolę Freddiego Mercury’ego. Artyści za-
prezentują najnowszy program, do którego włączyli kolejne, 
na nowo zaaranżowane utwory.

8 lutego sobota, godz. 16 i 19

 SŁAWEK UNIATOWSKI
Koncert z autorskimi utworami Sławka Uniatowskiego oraz 
przebojami jego największych idoli: Zbigniewa Wodeckiego, 
Andrzeja Zauchy i Franka Sinatry. Wyjątkowe aranżacje oraz 
ciepły barytonowy głos wokalisty sprawią, że dobrze znane 
i lubiane piosenki nabiorą nowych barw. Artyście towarzy-
szyć będzie zespól The Best Of!

11 lutego wtorek, godz. 18

 WALENTYNKI Z ANIĄ KARWAN
W walentynkowy wieczór TZR zaprasza na występ Ani Kar-
wan, w ramach jej trasy koncertowej „Wszystko”. Młoda, do-
brze zapowiadająca się artystka wystąpi z zespołem, z któ-
rym zaprezentuje utwory ze swej debiutanckiej, wydanej 
przed rokiem płyty „Ania Karwan”.

14 lutego piątek, godz. 19

 PRZYGODA Z OGRODNIKIEM
Czarna komedia autorstwa znanego kanadyjskiego drama-
turga Norma Fostera z zaskakującą puentą i udziałem po-
pularnych aktorów. Historia pary aktorów, którzy po latach 
pracy porzucają ambicje i mizerne życie artystów teatru 
objazdowego. Zostają ekspertami od samodoskonalenia, or-
ganizują szkolenia motywacyjne, ale ich małżeństwo powoli 
się rozpada, w czym udział może mieć tytułowy ogrodnik. 
Spektakl zostanie wystawiony dwukrotnie.

15 lutego sobota, godz. 16 i 19.15

 STAND-UP NIGHT
Artyści polskiej sceny kabaretowej: Ewa Błachnio, Ro-

bert Korólczyk, Tomasz Jachimek i Marcin Zbigniew Woj-
ciech łączą siły i w konwencji amerykańskiego stendapu, 
wygłoszą zabawne, czasem pikantne monologi mające 
rozbawić publiczność. Komicy przedstawią autorskie tek-
sty, którymi jednych rozśmieszą, innych wzruszą, a jeszcze 
innym dadzą do myślenia. Przedstawienie tylko dla wi-
dzów dorosłych.

18 lutego wtorek, godz. 20

 OFPA PO RAZ 24.
Kolejna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Arty-
stycznej. 22 lutego w siedzibie fundacji PGE Energia Cie-
pła przy ul. Podmiejskiej 43 odbędzie się finał konkursu 
krajowego (eliminacje 20 i 21 lutego), którego gościem 
specjalnym będzie Anna Wyszkoni, jedna z bardziej do-
świadczonych i cenionych wokalistek polskiej sceny 
muzycznej, mająca na swym koncie imponującą liczbę 
przebojów, nagród i sprzedanych płyt. Następnego dnia 
(23 lutego), już w Teatrze Ziemi Rybnickiej zaplanowano 
uroczystą galę, w trakcie której ponownie usłyszymy lau-
reatów tegorocznej edycji renomowanego rybnickiego 
festiwalu oraz gwiazdy wieczoru. W tym roku będzie to 
Robert Cichy, gitarzysta, wokalista i kompozytor, jego ze-
spół oraz goście: Ania Dąbrowska, Ania Rusowicz, Mrozu, 
Mariusz Lubomski i Philip Bracken. 
Finał konkursu: 22 lutego sobota, godz. 17 (Fundacja PGE 

Energia Ciepła), dawny Klub Energetyka
Koncert laureatów i koncert galowy: 23 lutego niedziela, 

godz. 17 (Teatr Ziemi Rybnickiej)

 RUSSIAN NATIONAL BALLET OF SIBERIA
Koncert utytułowanego zespołu tanecznego z Krasno-
jarska, którego repertuar inspirowany jest niezwykłą 
syberyjską przyrodą i melodyjną muzyką tego regionu.  
W wyjątkowej scenografii i w pięknych kostiumach ar-
tyści zaprezentują ponadczasowe tańce, krasnojarskie 
wesołe melodie i wiele innych kompozycji rodem ze 
środkowej i północnej Azji. Kunszt artystów z Russian 
National Ballet of Siberia, który wystąpił już w ponad 60 
krajach, został doceniony przez publiczność i krytyków 
na całym świecie. 

27 lutego czwartek, godz. 19

 ROZTAŃCZONE VIVERSO

Kolejna, dwudniowa edycja Ogólnopolskiego Festi-
walu Tańca przygotowanego przez TZR, Stowarzyszenie 
Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej „Viverso”  
z Kielc, tamtejsze studio tańca Verso oraz działające  
w rybnickim teatrze studio tańca Vivero. W imprezie bę-
dącej prawdziwym tanecznym maratonem biorą udział 
amatorskie dziecięce, młodzieżowe i dorosłe zespoły 
oraz soliści i duety. W programie pokazy różnych stylów 
tanecznych, m.in.: jazzowego, współczesnego, klasycz-
nego, hip-hopu i disco.

29 lutego i 1 marca (sobota-niedziela), od godz. 9 do 16

(D)
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27 stycznia, godz. 19.00
IRLANDCZYK 

Prod. USA 2019, biograficzny/
dramat/kryminał, 210 min, reż.: 
Martin Scorsese, obsada: Robert 
De Niro, Al Pacino, Joe Pesci.
Osadzona w powojennej Ame-
ryce epicka opowieść widziana 
oczami weterana II wojny 
światowej Franka Sheerana, 
oszusta i płatnego mordercy 
pracującego dla najbardziej 
osławionych przestępców  
XX wieku. Rozgrywająca się na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat 
saga poświęcona jest jednej 
z największych zagadek kry-
minalnych w historii Stanów 
Zjednoczonych.

3 lutego, godz. 19.00
SUPERNOVA 

Prod. Polska, 2019, dramat 
społeczny, 78 min, scen.  
i reż.: Bartosz Kruhlik, obsa-
da: Marek Braun, Marcin Hyc-
nar, Marcin Zarzeczny.
Trzech mężczyzn, jedno miej-
sce, jeden dzień i jedno zda-
rzenie, które zmieni ich losy. 
Polityk chcący wygrać wy-
bory, policjant pragnący do-
trwać do emerytury i miesz-
kaniec polskiej wsi, który ma 
rodzinę na utrzymaniu. Nie-
szczęśliwy wypadek sprawia, 
że staniemy przed pytaniem 
o rolę przypadku i przezna-
czenia w życiu każdego z nas.

10 lutego, godz. 19.00
POZNAJMY SIĘ 

JESZCZE RAZ
Prod. Francja 2019, dramat, 
110 min, scen. i reż.: Nicolas 
Bedos, obsada: Daniel Auteuil, 
Guillaume Canet, Fanny Ardant.
Zagubiony w świecie nowych 
technologii, wzdychający do 
telefonów stacjonarnych, 
papierowych książek i wąsów 
rysownik komiksów Victor nie-
oczekiwanie dostaje propozy-
cję nietypowej podróży w cza-
sie i przyjmuje ją tym chętniej, 
że jego małżeństwo się sypie,  
a żona w niczym nie przypomi-
na tej cudownej dziewczyny,  
w której kiedyś się zadurzył. 

17 lutego, godz. 19.00
PSY 3. 

W IMIĘ ZASAD 
Prod. Polska, 2020, sensa-
cyjny, 120 min, scen. i reż.: 
Władysław Pasikowski, obsa-
da: Bogusław Linda, Marcin 
Dorociński, Cezary Pazura.
Po 25 latach odsiadki Franz 
Maurer wychodzi z więzienia 
i wkracza w nową Polskę,  
w której nic nie jest takie, jak 
zapamiętał. Kto i co czeka na 
człowieka, który przez ostat-
nie ćwierć wieku nie robił nic? 
Los ponownie połączy Fran-
za i Nowego. Ich spotkanie 
zmieni wszystko.

24 lutego, godz. 19.00
JOJO RABBIT

Prod. Czechy, Niemcy, Nowa 
Zelandia, USA, 2019, dramat/
komedia, 108 min, scen.  
i reż.: Taika Waititi, obsada: 
Roman Griffin Davis, Tho-
masin McKenzie, Scarlett 
Johansson, Taika Waititi.
Gdy niemiecki chłopiec znajduje 
młodą Żydówkę, którą ukrywa 
na strychu samotnie wychowu-
jąca go matka, jego świat staje 
na głowie. Mając u boku jedy-
nie idiotycznego wymyślonego 
przyjaciela, którym jest nikt 
inny jak sam Adolf Hitler, Jojo 
musi teraz stawić czoło swemu 
ślepemu nacjonalizmowi.

Dyskusyjny Klub Książki
w lutym ul. Rudzka 13c, tel. 32 755 79 90

Uniwersytet 
III Wieku
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI NA LUTY

Wszystkie wykłady odbywają się w Kampusie 
w sali nr 106 w budynku „A”, pozostałe zajęcia 
w budynku „C”. 

 Kino Seniora
Poniedziałkowe seanse dla starszych i młodszych wielbicieli dobre-
go kina. Projekcje rozpoczynają się o godz. 13, bilety w cenie 10 zł.

n 3 lutego – BOŻE CIAŁO (obyczajowy, reż. Jan Komasa, 2019)
n 10 lutego – JESTEM TAKA PIĘKNA (komedia, reż. Abby Kohn, 2018)
n 17 lutego – TAJEMNICE JOAN (dramat, reż. Trevor Nunn, 2018)
n 24 lutego – PAVAROTTI (dokument, reż. Ron Howard, 2019)

n 3.02 poniedziałek, godz. 12.00: dyżur prawni-
czy mec. Gerard Kuźnik

n 6.02 czwartek, godz. 11.00: wykład „Ścież-
ki rowerowe w Rybniku – bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów” – Komenda Miejska 
Policji w Rybniku; godz. 12.30: spotkanie wo-
lontariuszy z Markiem Śpiewakiem

n 13.02 czwartek, godz. 11.00: wykład „Motyw 
miłości w malarstwie” – Helena Kisielewska

n 17.02 poniedziałek, godz. 12.00: dyżur prawni-
czy mec. Gerard Kuźnik

n 18.02 wtorek, godz. 11.30: spotkanie poetyc-
kie – Elżbieta Kostorz; godz. 15.00: spotkanie 
towarzyskie (szczegóły na tablicy ogłoszeń)

n 19.02 środa, godz. 11.00: wykład „Choroby ne-
rek” – dr Jarosław Wajda

n 20.02 czwartek, godz. 11.00: wykład „Otocze-
ni przez chemię. Pożytki i zagrożenia” – Woj-
ciech Szczepankiewicz

n 23.02 niedziela: koncert NOSPR (wyjazd godz. 
10.30)

n 27.02 czwartek, godz. 11.00: wykład „Gdzie 
przeszłość staje się przyszłością – historia  
i renowacja pałacu w Rzuchowie” – Ewa Mac-
kiewicz

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl; Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej, pl. Teatralny 1. Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do 
nabycia w kasie TZR przed projekcją. Cennik wejściówek: karnet – 45 zł; bilet – 15 zł; bilet 
dla młodzieży uczącej się, studentów, seniora: – 11,00 zł; karnet dla dużej rodziny – 40,00 zł.

Rybnicka biblioteka zaprasza do rozmów o literaturze w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki.

12 lutego o godz. 17 w bibliotece głównej (ul. Sza-
franka 7) odbędzie się spotkanie poświęcone powieści 
„Fima”, autorstwa izraelskiego pisarza Amosa Oza. Ty-
tułowy bohater zabiera czytelników na spacer po uli-
cach zimowej Jerozolimy, przy okazji wędrówki snując 
opowieść o swoim życiu i skomplikowanych losach tej 
części świata. Proza refleksyjna, autoironiczna i nieuni-
kająca stawiania pytań o sprawy najważniejsze.

27 lutego o godz. 16 w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 
30) zapraszamy do dyskusji o autobiograficznej książ-
ce Marty Fox „Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych”. 
Autorka nieco odsłania swój prywatny świat: ukazuje, 
jaka jest wśród rodziny i przyjaciół, co ją zachwyca, a co 
irytuje, jak powstają jej książki i wiersze. To także swo-
bodnie i dowcipnie przedstawiony wizerunek kobiety  
z bagażem doświadczeń, która znajduje ratunek i spokój w (autorskich) 
modlitwach do świętej Rity. Polecamy!        (m)

zapow
iedzi
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Do udziału w spotkaniu, które odbyło się 17 grudnia, 
Urząd Stanu Cywilnego zaprosił 12 małżeńskich par, 
które niedawno obchodziły jubileusze 50-lecia ślubu. 
Kierująca USC Angelika Naczyńska-Lyp gratulowała mał-
żonkom, a prezydent Piotr Kuczera wręczył medale przy-
znane im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Do jubile-
uszowych par skierował też kilka ciepłych słów: „Dzisiaj 
państwa myśli krążą wokół tego, co przez te pół wieku się 
wydarzyło, do ludzi, którzy pojawili się na waszej drodze, 
do emocji, marzeń, radości i trosk. To czas na podsumo-
wanie, ale też na radość z tego, co obecnie, oby jak naj-
dłużej w dobrym zdrowiu” – życzył prezydent miasta. – To 
właśnie są trudy małżeństwa – mówiła z uśmiechem jed-
na z uczestniczek spotkania, wspierając męża porusza-
jącego się na wózku inwalidzkim w dotarciu na miejsce, 
w którym jubilaci pozowali do pamiątkowych fotografii. 
– Zeswatano nas. Władysław przypadł mi do gustu, więc 
do dzisiaj jesteśmy razem. Ale na nic zdałaby się swat-
ka, gdyby mi się nie spodobał; na pewno spotkałby się 
wtedy z odmową – zapewnia Irena Żurek, kolejna jubi-
latka. Na ślubnym kobiercu państwo Żurkowie stanęli po 
niespełna sześciu miesiącach: – Wszyscy myśleli, że ten 
pośpiech podyktowany jest ciążą, co nie było prawdą, bo 
nasz syn urodził się dokładnie w trzecią rocznicę naszego 
ślubu – wyjawia pani Irena. Swatka nie była potrzebna 
państwu Irenie i Tadeuszowi Banasiakom, którzy poznali 
się na zabawie w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku, ro-
dzinnej miejscowości pani Ireny. – Miałam już kawalera, 
ale jak się zobaczyliśmy i zatańczyliśmy, tamten poszedł 
w odstawkę – śmieje się pani Irena. Od tego czasu miesz-
kający w Rybniku pan Tadeusz przez dwa lata odwiedzał 
narzeczoną w jej rodzinnych stronach: – Przyjeżdżałem 
pociągiem raz w miesiącu, w nocy z soboty na niedzielę, 
a wracałem w niedzielę wieczorem – opowiada. Po ślubie 
w 1969 roku pani Irena zamieszkała z mężem w rybnic-
kiej dzielnicy Smolna. Dzisiaj cieszą się synem, dwoma 
wnukami i pamiętają o tym, co w ich wspólnym życiu za-
wsze było najważniejsze: – Miłość, tolerancja, wzajemne 
zaufanie, wspólne spędzanie czasu i wspólne rozwiązy-
wanie problemów – wymieniają jednym tchem.

Oprócz państwa Żurków i Banasiaków do udziału  
w spotkaniu 17 grudnia zaproszeni zostali również 
państwo: Wanda i Andrzej Glauerowie, Regina i Józef 
Janiccy, Wanda i Bernard Kłoskowie, Aniela i Marian 
Maciączykowie, Barbara i Antoni Motykowie, Stanisława 
i Antoni Piątkowscy, Otylia i Eryk Rugorowie, Weronika  
i Czesław Stachoniowie, Krystyna Szweda oraz Irmgarda  
i Jan Wieczorkowie.              (D)

Złote Gody

RAZEM przez pół wieku

WACŁAW TROSZKA

Na zdjęciu od lewej: Wanda i Andrzej Glauerowie, Weronika 
i Czesław Stachoniowie, Regina Janicka, Otylia i Eryk 
Rugorowie, Irena i Tadeusz Banasiakowie, Stanisława i Antoni 
Piątkowscy, Aniela i Marian Maciączykowie, Wanda i Bernard 
Kłoskowie oraz Irena i Władysław Żurkowie. Na zdjęciu 
również prezydent Piotr Kuczera i kierownik USC Angelika 
Naczyńska-Lyp.

Prawdziwie świąteczna atmosfera towarzyszyła mał-
żonkom, którzy w siedzibie Przygody jako ostatni  
w minionym roku świętowali jubileusz Złotych 
Godów.
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A
becadło Rzeczy Śląskich

Sytuacja kozy na Śląsku i w Polsce jest zwierciadłem czasów, w których żyjemy. Jedni mówią, że malejąca liczba kóz jest 
oznaką dobrobytu. Inni, że to zapowiedź poważnych problemów, a może i tragedii. Komu wierzyć? Tymczasem w 2000 
roku w Polsce było 193 tys. kóz, w 2013 roku – 81 tys., a w 2018 już tylko 44 tys. A ile ich będzie na koniec 2020 roku?

Pomnik dla KOZY

Wypas kóz na rybnickiej łące. W dali widać kościół św. Antoniego. Zdjęcie zrobiono w latach 
1940/1950 od strony dzielnicy Meksyk

Mała chwałowiczanka z kozami. Zdjęcie 
wykonał Paweł Walter w 1951 roku

Ślązoki ceniły dawniej kozy wyjąt-
kowo. Potwierdza to śląska pieśniczka: 
„W Mikołowie na jarmarku kupiyli 
my koza, co skokała i beczała (…).” Bo 
to miasto było wielkim centrum hur-
towego wręcz handlu kozami, skąd 
potem handlyrze-koziorze docierali  
z kozami na wszystkie śląskie targi, 
do Rybnika też. Dlaczego jednak kozy 
były tak popularne? To proste! Daw-
niej, gdy panowała bieda, zwierzę to 
stawało się prawdziwą żywicielką 
całej rodziny. Kozy dawały mleko,  
z którego wyrabiano ser i masło,  
a dodatkowo, choć jednorazowo, rów-
nież mięso i futro. Kozy można było 
łatwo wykarmić, pasąc je pod płotami,  
w rantach (rowach), albo na beszon-
gach (nasypach kolejowych). To 
oczywiście wymagało zachodu, ale 
nie przymierało się głodem. Dlatego  
z historycznego punktu widzenia ko-
zie należy się na Śląsku pomnik. 

Dzisiaj jednak chcę opowiedzieć 
o śmierci kozy, a właściwie o próbie 
wymordowania wszystkich kóz na 
Śląsku i w całej Polsce. Brzmi to strasz-
nie i trochę nieprawdopodobnie, ale 
tak było. Opowiedział mi o tym Jaro-
sław Sekuła, Ślązok, rolnik i hodowca, 
mieszkający w powiecie kraśnickim. 
Napisał już książkę o hodowli osłów, 
a teraz pisze kolejną – o kozie. Ze-
brał on nieznane dotąd materiały na 
temat próby zlikwidowania wszyst-
kich kóz w Polsce. Rozpoczął to Wła-
dysław Gomułka, szef partii władzy,  
w latach 50. XX wieku. Koza kojarzyła 
mu się z przedwojenną biedą. A sko-
ro w Polsce miał być socjalistyczny 
dobrobyt, to koza jako symbol starej 

biedy – musiała zniknąć. Komuniści 
obawiali się również, że gdy ludzie 
będą mieli kozy, to będą mogli choć 
częściowo wyżywić się sami i w ten 
sposób uniezależnić od władzy. Go-
mułka wydawał dekrety i zarządzenia 
oraz zakazy hodowli i handlu kozami. 
Kozia obsesja nie skończyła się, gdy po 
nim władzę w Polsce przejął Edward 
Gierek. Po wsiach jeździły wtedy spe-
cjalne inspekcje weterynaryjne, a na 
ogół odbywający praktyki studenci 
tego kierunku. Urządzali oni wprost 
łapanki na kozy, a głównie na kozły  
i na miejscu je kastrowali. Gospodar-
stwa specjalizujące się w hodowli kóz, 
sprzedaży koziego mleka czy sera były 
nie do pomyślenia. Koza przetrwała 
wtedy tylko w przydomowych chlewi-
kach, gdzie łapy socjalistycznego pań-
stwa nie sięgały. Był to – na szczęście 
– jeden z wielu pomysłów, którego się 
komunistom zrealizować nie udało.

Komuniści nie byli jedynymi wa-
riatami, którzy walczyli z kozami. Bo 
tutaj palmę pierwszeństwa ma polska 
szlachta (!). Niewiarygodne? A jed-
nak! W XIV, XV i XVI wieku szlachta 
otrzymywała wiele przywilejów, które 
praktycznie uczyniły z chłopów nie-
wolników. Musieli oni za darmo odra-
biać pańszczyznę na polu szlachcica  
z użyciem wołów. Tego woła chłop naj-
częściej wynajmował od szlachcica, 
ale musiał go żywić. Kozy były wtedy 
zakazane, by nie zjadały wołom pa-
szy. Chłop miał być z kolei zależny od 
szlachcica, a nie radzić sobie z pomocą 
kozy. 

Bardzo interesująca – delikatnie mó-
wiąc – jest też współczesna sytuacja 

kozy. Z jednej strony moda na zdro-
wą żywność zwiększyła atrakcyjność, 
więc i cenę koziego mleka i sera. Z dru-
giej jednak strony, rolnicy i ludzie trzy-
mający kozy w zagrodach narzekają 
na unijne przepisy, według których 
drobni hodowcy nie mają prawa legal-
nie zabić swojej kozy, a nawet mieć jej 
bez „paszportu”. Słyszałem głosy bar-
dzo krytyczne wobec koziej polityki 
w Unii Europejskiej. Proszący mnie 
o anonimowość hodowcy kóz mówili 
nawet, że za chwilę przy domu będzie 
trzeba hodować kozy w konspiracji 
przed inspektorami weterynarii. Jedni 
mówią, że to działania dla zdrowotno-
ści kozy i dla dobra konsumentów. Inni 
zaś, że to lobbowanie za wielkimi kozi-
mi farmami i supermarketami, które 
kozie produkty sprzedają. Zatem koza 
znów zagraża wielkim interesom? Jed-
no jest pewne – liczba kóz u nas male-
je. Więc trzeba pospieszyć się z wysta-
wieniem kozie pomnika wdzięczności 
za bycie przez wieki matką żywicielką, 
bo za chwilę taki pomnik może być już 
tylko nagrobkiem dla kozy. 

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Z kozą na wczasach? 
Zdjęcie z około 1995 roku
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Kontynuujemy nasz cykl prezen-
tujący stare zdjęcia przedsta-

wiające dzieje Rybnika i losy rybni-
czan na przestrzeni ostatnich 150 lat. 
Każda publikowana fotografia otrzy-
ma swój numer. Ułatwi to dyskusję  
z Czytelnikami na temat przedstawio-

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

kami minionych czasów. Najbardziej 
interesujące zamieścimy w „Gazecie 
Rybnickiej”. Za każde zdjęcie wybrane 
do druku zapłacimy 10 zł. 

Sponsorem akcji jest Wydawnictwo 
„Śląskie ABC”z Rybnika. Za powierzo-
ne nam zdjęcia dziękujemy!

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

Wielki album Rybnika cz. 176
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176/2

ZDJĘCIE 176/2: Ta sympatyczna fotografia została wykonana w 1928 lub 1929 roku. Trudno określić, gdzie została zro-
biona, bo takie ceglane mury miało wtedy wiele budynków szkolnych w Rybniku i na całym Górnym Śląsku. Jest też małe 
prawdopodobieństwo, aby ktoś z naszych Czytelników rozpoznał tam siebie bądź swego krewniaka. Jest z tym zdjęciem 
związane jednak dość ciekawe zagadnienie. Chodzi o krój górniczych mundurów, w jakie ubrane są dzieci. I dlaczego 
przed wojną górnicy mieli takie mundury, a po wojnie już inne? Czy komuniści zmienili górnikom mundury ze względów 
ideologicznych czy przyczyna była inna? A może ktoś nam fachowo wyjaśni to zagadnienie?

ZDJĘCIE 176/1: Niektórzy zakwa-
lifikują to zdjęcie jako współczesne 
– bo to przecież było „blank niy-
downo”. Jednak to już historia, a dla 
młodych – dawna historia. Fotogra-
fię wykonał Zenon Keller podczas 
uroczystego przecięcia wstęgi na 
otwarciu Szkoły Podstawowej nr 34 
w Rybniku, przy ul. Reymonta. Było 
to 15 września 1991 roku. Wstęgę 
przecinał honorowy gość, zacny 
rybniczanin, nauczyciel i harcerz – 
prof. Innocenty Libura (1901-1993), 
zaś asystowali mu Urszula Szynol, 
ówczesna przewodnicząca Rady 
Miasta Rybnika i wiceprezydent 
miasta Jerzy Kogut. Otwierana 
wówczas placówka nazywa się dzi-
siaj oficjalnie Szkołą Podstawową 
nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Ireny Sendlerowej w Rybniku. 

176/1
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– Przecież tylu właśnie było króli 
– stwierdza Edward Brzezinka, któ-
ry w stroju pastuszka poprowadził 
trzy zrobione przez siebie dla wnu-
cząt wielbłądy, wiozące ośmioletnią 
Julkę, siedmioletniego Przemka i po 
raz pierwszy trzyletniego Szymona. – 
Najmłodszy wnuczek też chciał mieć 
swojego wielbłąda, więc kiedy już go 
zrobiłem i stanął w garażu, przy każ-
dych odwiedzinach Szymonek chciał 
przesiadywać tylko tam – opowiada 
dziadek, który zadbał o każdy szcze-
gół – od bezpieczeństwa wnucząt po 
autentyczny ryk wielbłąda, nagrany  
z internetu. Nic dziwnego, że nietypo-
wa karawana budziła spore zaintere-
sowanie uczestników chwałęcickiego 
orszaku. Poprowadzona przez 11-let-
niego motokrosowca Szymona Ma-
sarczyka i orkiestrę kopalni Jankowice 
parada dotarła na plac kościelny, gdzie 
wspólnie kolędowano i częstowano 
się przygotowanymi przez chwałęcic-
kie gospodynie wyrobami. Życzenia 
złożył mieszkańcom prezydent miasta 
Piotr Kuczera, a Trzej Królowie rozda-
wali słodycze. – Kiedyś organizowa-
liśmy w Chwałęcicach żywą szopkę, 
teraz angażujemy się w święto Trzech 
Króli i daje nam to wielką satysfakcję, 
szczególnie kiedy widzimy ucieszone 
dzieci – mówi Sebastian Piecha, który 
zadebiutował w roli czarnoskórego 
króla Baltazara. 6 stycznia uroczystość 
Objawienia Pań-
skiego świętowali 
też mieszkańcy 
Chwałowic, którzy 
barwnym orsza-
kiem przeszli spod 
kościoła do Wilu-
siowej stajenki na 
Królewioku. 

(S)

    Trzej królowie, dwie tesle
– Zamieniliśmy prawdziwe konie na konie mechaniczne, ale co ważne – elektryczne – mówi ks. Grzegorz Jagieł o orsza-
ku Trzech Króli, który po raz szósty przeszedł główną ulicą Chwałęcic. Dwie ekologiczne tesle, które wiozły rybniczan 
przebranych za Kacpra, Melchiora i Baltazara, były nowością tegorocznego orszaku. Po raz pierwszy też wzięło w nim 
udział tak wiele osób, a spore zainteresowanie wzbudziła karawana aż trzech „wielbłądów”.

W orszaku królował 
Edward Brzezinka z troj-

giem wnucząt i trzema 
wielbłądami własnego 

pomysłu

W Chwałęcicach królów było 
więcej niż trzech, a wśród 

nich prezydent Piotr Kuczera 
i proboszcz Grzegorz Jagieł 

Królowie pokonali tra-
sę orszaku samocho-

dami elektrycznymi 
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Rozwiązanie konkursu świątecznego

Komplet srebrnej biżuterii

Rybnik:
ul. Sobieskiego 5

ul. Rynkowa 1

„Śląskie Boże Narodzenie” 
„Śląsk dla dzieci”

„Dzieje Śląska, Polski 
i Europy” 

www.slaskie-abc.com.pl
tel. 603 277 323

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

2 zestawy kosmetyków

2-osobowy karnet 
na rok 2020

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

„Księga smaków świata”

5 podwójnych wejściówek
na pływalnie

Yntka i Akwarium

3 kalendarze
na 2020 rok

Muzeum w Rybniku
www.muzeum.rybnik.pl

Podwójne zaproszenie
na jedną z imprez

organizowanych przez TZR 
w I półroczu

plac Teatralny 1, tel. 32 42 22 132
www.teatrziemirybnickiej.pl

2 karmniki dla ptaków

Rybnik Paruszowiec
Wielopolska 6

tel. 32 42 22 372

3 karnety
3 kalendarze

 facebook.com/KS.ROW.Rybnik

3 zestawy upominków

ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl

tel. 32 43 28 000

Tort bezowy

Rybnik, Powstańców Śląskich 16
tel. 600 388 730

 facebook.com/dkfekranrybnik facebook.com/mosirrybnik

Nasze gwiazdki – to hasło, którego od-
gadnięcie było głównym zadaniem, 
jakie postawiliśmy przed uczestnikami 
naszego świątecznego konkursu autor-
stwa Kazimiery Drewniok. Ale by wziąć 
udział w losowaniu trzeba było jeszcze 
odgadniętym świętym, patronom ryb-
nickich kościołów przypisać kojarzone z 
nimi rośliny, narysowane w dolnej czę-
ści konkursowego obrazka. Prawidłowe 
rozwiązanie wygląda następująco: św. 
Jadwiga – D; św. Jacek – E; św. Franci-
szek – A; św. Teresa – F; św. Barbara – B; 
św. Antoni – C. Rośliny, które pojawiły 
się w naszym konkursie: A – mniszek le-
karski; B – palma (męczeństwa); C – lilia; 
D – astry (nazywane też jadwiżkami); E 
– hiacynt; F – róże.
Otrzymaliśmy łącznie 205 prawidło-
wych rozwiązań – 65 na kartkach pocz-
towych i 140 przesłanych pocztą elek-
troniczną. Do redakcji trafiło też 8 od-
powiedzi niekompletnych, w których 

brakowało albo świętych, albo hasła. 
Autorom wszystkich rozwiązań dzię-
kujemy za udział w zabawie, a tych, do 
których w losowaniu uśmiechnęło się 
szczęście (lista poniżej) zapraszamy do 
naszej redakcji po odbiór nagród. 
Ich fundatorom, naszym sprawdzonym 
Partnerom raz jeszcze składamy gorące 
podziękowania. 
Lista zwycięzców:
Karmnik dla ptaków i kalendarz z Mu-
zeum: Monika Walenko, Zuzia Polok
Książka „Księga smaków świata” i kalen-
darz z Muzeum: Agnieszka Siemieniec
Karnet i kalendarz K.S. ROW Rybnik: 
Paweł Szewczyk, Mariusz Jurek, Ma-
teusz Lampert 
Podwójne zaproszenie do TZR oraz po-
dwójna wejściówka na pływalnię MO-
SiR: Teresa Kruszyńska
Zestaw kosmetyków Damiani oraz po-
dwójna wejściówka na pływalnię MO-
SiR: Joanna Procek, Barbara Ciecior

Tort bezowy z Gateau oraz podwój-
na wejściówka na pływalnię MOSiR: 
Agnieszka Zbrodziewska
Komplet biżuterii Artis oraz podwójna 
wejściówka na pływalnię MOSiR: Stefa-
nia Orszulik
Karnet DKF: Adam Harazim
Książka „Śląskie Boże Narodzenie” oraz 
zestaw gadżetów z PWiK: Adam Kaliń-
ski
Książka „Śląsk dla dzieci” oraz zestaw 
gadżetów z PWiK: Mirosława Karpiej
Książka „Dzieje Śląska, Polski i Europy” 
oraz zestaw gadżetów z PWiK: Jan He-
liosz
5 podwójnych wejściówek na pływalnię 
MOSiR + gadżety MOSiR: Alicja Olek-
sińska-Woźnica
Zwycięzców prosimy o zgłoszenie się 
w naszej redakcji od środy 29 stycznia 
(w ciągu miesiąca) w godzinach od 9 do 
15 (nasz adres: Rybnik, Rynek 12 A – w 
oficynie, wejście obok księgarni Orbita) 
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nia. O dotację mogły się ubie-
gać kluby sportowe działające 
na terenie Rybnika, niedzia-
łające w celu osiągnięcia zy-
sku, a ich wkład własny musi 
wynosić minimum 20 proc. 
Złożona oferta podlegała oce-
nie formalnej i merytorycznej 
dokonanej przez komisję, 
powołaną przez prezydenta 
miasta. W skład niej wchodzą 
pracownicy Wydziału Polityki 
Społecznej, wiceprezydent 
Piotr Masłowski i przewodni-
czący Rybnickiej Rady Sportu 
Marek Pietras. Komisja w celu 
oceny wniosków spotkała się 
16 stycznia. Ostateczną decy-

zję o przyznaniu dotacji podejmuje jed-
nak prezydent miasta, na podstawie wy-
ników oceny formalnej i merytorycznej. 
Na „duży sport” ostatecznie wpłynęło 26 
wniosków.  Komunikat o podziale dotacji 
miał się ukazać na stronie internetowej 
UM już po zamknięciu tego wydania „GR”

Dodatkowo zostanie jeszcze ogłoszo-
ny konkurs na promocję Rybnika poprzez 
sport. Na ten cel zabezpieczono 2 mln 
120 tys. zł. Jak się wydaje, głównym be-
neficjentem tych środków będzie ekstra-
ligowy klub żużlowy ROW Rybnik. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na 
wsparcie sportu przeznaczono: z Ustawy 
o sporcie – 5 mln 300 tys. zł (dotację otrzy-
mały 24 kluby, a największą – 2 mln zł  
żużlowy ROW Rybnik), z Ustawy o pożyt-
ku publicznym i wolontariacie rozdyspo-
nowano 350 tys. zł. Kluby otrzymały rów-
nież wsparcie poprzez tzw. „małe granty” 
(60 tys. zł), ale w tym roku ich nie będzie.               

(mp)

sport

BĘDZIE BIEDNIEJ

– Mniejsze wpływy do budżetu wyni-
kają m.in. z obniżenia podatków, wzro-
stu płacy minimalnej, zbyt małej, mocno 
niewystarczającej subwencji oświatowej 
oraz z konieczności zwrotu podatku od 
wyrobisk górniczych (za lata 2003-2011) 
– wymieniał wiceprezydent i dodał:  
– W 2020 roku na sport zostanie przezna-
czone: 150 tys. zł z Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(w ubiegłym roku było to 400 tys. zł),  
a 3 mln 126 tys. będzie do rozdyspono-
wania w tzw. dużym sporcie. Dodatkowo 
2 mln 120 tys. zł zostanie przeznaczone 
na promocję Rybnika poprzez sport i te 
środki znajdą się w budżecie MOSiR-u – 
wyjaśniał Piotr Masłowski, wskazując tak-
że dyscypliny, których wspieranie będzie 
priorytetem dla miasta. Są to w przypad-
ku sportów drużynowych: piłka nożna 
mężczyzn i kobiet, koszykówka mężczyzn 
i kobiet oraz siatkówka mężczyzn. A ze 
sportów indywidualnych: szermierka, 
dżudo, żeglarstwo i lekkoatletyka. 

– Będziemy również starali się znaleźć 
pieniądze na stypendia dla wyróżniają-
cych się zawodników – powiedział wice-
prezydent Rybnika. Zapowiedział także, 
że w trakcie opracowywania jest program 
szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu pił-
ki nożnej. 

Ważnym wsparciem dla rybnickich klu-
bów, o którym często się zapomina, będą 
nadal preferencyjne warunki korzystania 

Mniej pieniędzy na sport
Jeszcze w listopadzie w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się 
konferencja prasowa oraz spotkanie  
z przedstawicielami rybnickich klubów. 
W ich trakcie wiceprezydent Piotr Ma-
słowski przedstawił m.in. plany miasta 
związane z  finansowaniem  
z jego budżetu sportu i kultury fizycz-
nej w roku 2020. 

Wiceprezydent Piotr Masłowski ma świadomość, że 
konieczne ze względu na sytuację miejskich finan-
sów zmniejszenie w budżecie miasta nakładów na 

sport zaowocuje większymi niż zazwyczaj emocjami 
przy podziale miejskich dotacji dla klubów sporto-

wych i stowarzyszeń

z należących do miasta obiektów sporto-
wych. I to się nie zmieni. – Miasto nadal 
będzie wspierać rozwój sportu poprzez 
udostępnianie obiektów sportowych za 
symboliczną złotówkę. Kluby związane 
z dyscyplinami, które nie zostały wymie-
nione jako wiodące, również mogą starać 
się o granty. Będą one mniejsze, ale po-
winny pokryć chociażby wynagrodzenia 
szkoleniowców, bo chcemy, aby te kluby 
nadal prowadziły swoją działalność szko-
leniową – tłumaczył Rafał Tymusz, dyrek-
tor rybnickiego MOSiR-u.

PODZIAŁ ŚRODKÓW 
28 listopada prezydent Rybnika ogłosił 

konkurs na realizację w 2020 roku zadania 
własnego, obejmującego tworzenie wa-
runków, w tym organizacyjnych, sprzy-
jających rozwojowi sportu (tzw. duży 
sport). Na jego realizację zabezpieczono 
kwotę 3.126.800 zł. Kluby miały czas na 
zgłaszanie swoich propozycji do 16 grud-
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ROW Rybnik rozpoczął sprzedaż karnetów 
na ekstraligowy sezon żużlowej drużyny 
rybnickich „rekinów”. 

Karnety obejmują rundę zasadniczą PGE Eks-
traligi (7 meczów w Rybniku), a także sparingi i 
turnieje młodzieżowe organizowane przez ryb-
nicki klub. Ceny przedstawiają się następująco: 
karnet normalny na amfiteatr – 280 zł; karnet 
ulgowy (emeryci, renciści, uczniowie i studen-
ci do 25 roku życia) – 210 zł; karnet na trybu-
nę krytą – 420 zł. Ceny karnetów są iloczynem 
cen pojedynczych biletów na ligowe pojedynki 
PGG ROW-u Rybnik. Bilet normalny na amfite-
atr będzie kosztować 40 zł, a ulgowy 30 zł; z 
kolei bilet na trybunę krytą będzie dla wszyst-
kich kosztować tyle samo: 60 zł. Karnety są do 

Karnety na żużel WORYNA 
W TELETURNIEJU
Kapitan rybnickich „re-
kinów” Kacper Woryna 
razem z żużlowcami z 
Gorzowa i Leszna wystą-
pi 15 lutego na antenie 
TVP 1 w popularnym te-
leturnieju „Jaka to melo-
dia?”. Żużlowcy będą ry-
walizować o pieniądze na 
cel dobroczynny. Teletur-
niejów u nas nie brakuje, 
miejmy więc nadzieję, że 
przygoda Woryny z tą for-
mą telewizyjnej rozrywki 
dopiero się zaczyna. 

(WaT)

nabycia w siedzibie klubu; od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8 do 16. Wkrótce po-
winny być też dostępne w klubowym sklepie 
internetowym. Jeśli aura pozwoli, nasz benia-
minek batalię o utrzymanie w ekstralidze roz-
pocznie w niedzielę 5 kwietnia od pojedynku 
na stadionie przy ul. Gliwickiej z Falubazem 
Zielona Góra. To ostatni ekstraligowy zespół, z 
którym „rekiny” rywalizowały. Było to na prze-
łomie września i października 2018 roku, gdy 
po przegranym finale I ligi z Motorem Lublin 
rybniczanie zmierzyli się z popularnymi „mi-
kimausami” w barażowym dwumeczu o eks-
traligę (drużyna z Zielonej Góry zajęła w niej 
przedostatnie miejsce). Po wysokiej wygranej 
Falubazu na swoim torze rewanż w Rybniku 
zakończył się remisem. Obecnie trenerem 
Falubazu jest Piotr Żyto, który jeszcze w ubie-
głym sezonie prowadził zespół ROW-u. (WaT)
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REKORD POBITY 

W 2019 roku, w ponad 50 imprezach 
wzięło udział 15.513 osób. W roku 2018 
było ich 12.439. – Nie zależy nam na 
biciu rekordów, ale na popularyzacji 
szeroko rozumianej kultury fizycznej i 
zdrowego stylu życia. Cieszy nas oczy-
wiście wysoka frekwencja. Myślę, że 
kluczowa jest tutaj atmosfera, jaka pa-
nuje podczas naszych imprez. Staramy 
się urozmaicać ofertę, tak by przycią-
gnąć również jak najwięcej kibiców – 
deklaruje Arkadiusz Skowron, zastępca 
dyrektora MOSiR-u. 

Tradycyjnie już dużą popularnością 
cieszyły się imprezy biegowe. Rybnicki 
Półmaraton Księżycowy ukończyło 824 
biegaczy, Bieg Wiosny 700, Kamień 
Extreme 380, a Bieg Barbórkowy 926. 
Te cztery imprezy składały się na III Bie-
gowe Grand Prix Rybnika. – Nie będę 
ukrywał, że dla nas niezmiernie istotny 
jest fakt, iż w naszych biegach uczest-
niczy coraz więcej rybniczan. W ostat-
nim Biegu Barbórkowym na 1.000 zapi-
sanych – 377 było z naszego miasta. To 
pokazuje, że działając konsekwentnie 
można zdecydowanie zwiększyć liczbę 
osób aktywnych sportowo – twierdzi 
Rafał Tymusz. 

Pomagają w tym również różno-
rodne akademie. – W tym roku nowo-
ścią była Akademia Tenisa Ziemnego. 
Oprócz tego tradycyjnie odbywały się 
zorganizowane zajęcia m.in. z biega-
nia, nordic walking, windsurfingu czy 
jazdy na rolkach – mówi Wiktoria Wi-
stuba z Działu Organizacji Imprez i Pro-
mocji i dodaje, że w ubiegłym roku w 
siedmiu różnych akademiach uczestni-
czyło blisko 500 osób. Jeszcze większą 
frekwencją cieszą się akcje związane 
z organizacją wypoczynku dla dzieci. 
– Staramy się, aby jak najwięcej mło-
dych mieszkańców skorzystało z naszej 
oferty podczas ferii zimowych i waka-
cji. Corocznie organizujemy kilka tur-
nusów kolonii. W 2019 roku 216 osób 
wypoczywało m.in. w Międzybrodziu 
Żywieckim – dodaje Wistuba, która 
oprócz organizacji zajęć wakacyjnych 
opiekuje się również grupą wolonta-
riuszy. Na specjalnym forum facebo-
okowym jest ich już blisko 250.

MOSiR współpracuje również z klu-
bami sportowymi. – W kończącym 

się roku współorganizowaliśmy m.in. 
Mistrzostwa Polski w Dżudo czy Mi-
strzostwa Europy w Softballu – wy-
mienia dyrektor Tymusz, wspominając 
jednocześnie o innej sztandarowej 
imprezie, którą są mistrzostwa Rybnika 
w narciarstwie alpejskim. Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji nawiązał także 
współpracę z Klubem Olimpiad Spe-
cjalnych „Promyk”, z którym organizuje 
kilka imprez rocznie. 

NIE TYLKO IMPREZY 
MOSiR to nie tylko imprezy sporto-

wo-rekreacyjne. To także zarządzanie 
obiektami sportowymi. Obecnie jest 
ich ponad 50 w 20 dzielnicach Rybnika. 
Ważne są także inwestycje. – Najbar-
dziej spektakularną w 2019 roku było 
uruchomienie kąpieliska w Kamieniu. 
To ok. 30 hektarów powierzchni. Sta-
raliśmy się stworzyć bazę do wypo-
czynku w dni powszednie. Ludziom do 
relaksu i odpoczynku potrzebna jest 
przestrzeń i swoboda, a w Kamieniu 
wszystko to można znaleźć – przeko-
nuje dyrektor Tymusz. – Impulsem do 
działania była jakość wody, której pa-
rametry pozwoliły ponownie zapełnić 
zbiornik kąpieliska i zagospodarować 
go jako miejsce wypoczynku. Z no-
wego kąpieliska rybniczanie mogli 
korzystać od czerwca – dodaje Joanna 
Fojcik, architekt i kierownik Działu In-
westycji i Zamówień Publicznych MO-
SiR-u, jednostki, która nadzoruje także 
m.in. inwestycje związane z budżetem 
obywatelskim. 

A CO W 2020 ROKU?
Kierownictwo MOSiR-u, mimo trud-

ności budżetowych dotykających 
większość miast, ma nadzieję, że uda 
się kontynuować to, co zostało wypra-
cowane w latach poprzednich. – Zro-
bimy wszystko, aby cały czas budować 
modę na sport, przygotowywać klu-
bom obiekty, na których będą prowa-
dzili swoje zajęcia – zapewnia wice-
dyrektor Arkadiusz Skowron. – Mamy 
kilka ciekawych pomysłów na przyszły 
rok. Na pewno nasz Półmaraton Księ-
życowy zyska na znaczeniu, ponieważ 
został częścią Śląskiej Korony Półma-
ratonów. Marzy mi się również, aby 

  Coraz więcej rybniczan uprawia sport
Od kilku lat rybnicki MOSiR zwiększa liczbę imprez, których uczestnicy mogą rywalizować w różnych dyscyplinach,  
a co ważniejsze, mogą aktywnie spędzić czas i zarazić się sportem. – Nie dla wszystkich uczestników naszych imprez 
ważne jest miejsce, które zajmą. Bardziej liczy się aktywne spędzenie wolnego czasu. I na tym nam głównie zależy – 
mówi Rafał Tymusz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. 

Dużą popularnością cieszą się organizo-
wane przez MOSiR mistrzostwa Rybnika 

w narciarstwie alpejskim. 15 lutego  
w Istebnej odbędą się po raz trzeci  

jeszcze większa liczba biegaczy ukoń-
czyła Rybnickie Biegowe Grand Prix – 
zdradza Daria Kudio, kierownik Działu 
Organizacji Imprez, a dyrektor MOSiR-
-u dodaje: – Przed ubiegłorocznymi 
świętami życzyłem sobie, aby wszyscy 
nasi pracownicy, ale także osoby ko-
rzystające z naszej pracy były zdrowe, 
bo wtedy wszystko jest możliwe. Nadal 
tak twierdzę i dlatego życzę wszystkim 
zdrowia w 2020 roku, zapału do sportu 
i rekreacji oraz sporo sportowych emo-
cji – dodaje na zakończenie dyrektor 
MOSiR-u Rafał Tymusz. 

Marek Pietras 
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sport

Były w tym gronie cztery zawodnicz-
ki RMKS-u Rybnik. – Najlepiej walczyła 
Alicja Klasik, która dotarła do finałowej 
ósemki. W walce o półfinał niestety 
przegrała z Rosjanką Bekmurzową, która 
wygrała cały turniej. Alicja zajęła bardzo 
dobre 5. miejsce. Kinga Zgryźniak wy-
walczyła 19. pozycję, Patrycja Frystacka 
121., a Liliana Porwoł 282. – relacjonuje 
Artur Fajkis, trener rybniczanek i dodaje: 
– Znakomite starty w tym sezonie Klasik, 
pozwoliły jej objąć fotel lidera listy euro-
pejskiej! Zgryźniak zajmuje na niej aktual-
nie 4. miejsce. Sklasyfikowanych jest 780 
zawodniczek – mówi trener.

W turnieju drużynowym mężczyzn (32 

drużyny) Polska reprezentacja, w skła-
dzie której znalazł się rybniczanin Wiktor 
Wałach zdobyła brązowy medal. W tur-
nieju indywidualnym Krzysztof Bezuch  
i Wiktor Wałach zajęli miejsca poza 
pierwszą setką.

Dziewczęca reprezentacja w składzie: 
Alicja Klasik, Kinga Zgryźniak (obie RMKS 
Rybnik), Gloria Klughardt (Olimp Lubin) 
oraz Anna Wieczorek (Muszkieter Gliwi-
ce) kolejny raz sięgnęła po złoty medal, 
wygrywając w finale z Włoszkami 45:38. 
Polki potwierdziły, że będą się liczyły  
w walce o medale na mistrzostwach Eu-
ropy kadetek, które pod koniec lutego 
odbędą się w Poreczu.                                (mp)

20 stycznia przygotowania do rundy 
rewanżowej III ligi rozpoczęli piłkarze 
ROW-u 1964 Rybnik. Podopieczni 
Rolanda Buchały zajmują w tabeli 13. 
miejsce i mają 7 pkt przewagi nad 
strefą spadkową. 

– W przerwie zimowej nie planuje-
my żadnych wzmocnień. Drużyna po 
spadku została mocno przebudowana 
i nie potrzebujemy nowych piłkarzy, 
tylko musimy dać szansę zawodnikom, 
których mamy. Jestem przekonany,  
że będą oni walczyć o ten klub i zostawią 
serce na boisku – mówi trener Buchała, 
który dodaje, że priorytetem w przy-
gotowaniach będzie praca nad grą w 
defensywie. – Ale nie tylko. Oprócz gry 
obronnej bardzo chciałbym poprawić 
atak pozycyjny. Te dwa elementy będą 
kluczowe w okresie przygotowawczym 
– tłumaczy opiekun rybniczan. 

ROW 1964 w okresie przygotowaw-
czym zagra sparingi m.in. z Szombierka-
mi Bytom (25.01), Polonią Łaziska Gór-
ne (1.02), Pniówkiem Pawłowice (8.02), 
Unią Książenice (15.02), Ruchem Zdzie-
szowice (22.02). Oprócz meczu z Szom-
bierkami pozostałe mają się odbyć na 
sztucznym boisku w Kamieniu.        (mp)

Piłkarki TS ROW Rybnik rywalizujące 
w I lidze futsalu kroczą od zwycię-
stwa do zwycięstwa. 

Po pokonaniu Unii Opole (9:2) i KU AZS 
Uniwersytetu Śląskiego (5:0), podopiecz-
ne Szymona Wesołowskiego pojechały do 
Krakowa na mecz z AZS-em UP. W pierw-
szym meczu w rybnickim Ekonomiku górą 
były rywalki, rybniczanki liczyły więc na 
rewanż i zapewnienie sobie praktycznie 
awansu do ekstraligi. I tak też się stało. 
TS ROW wygrał 4:3 i jedną nogą jest już  

W pierwszym meczu nowego roku siatkarze Volleya Ryb-
nik dość niespodziewanie przegrali w Opolu z AZS-em 
Politechniką (1:3). 

Lepiej podopieczni Wojciecha Kasperskiego zaprezento-
wali się 18 stycznia na własnym parkiecie w starciu z ekipą 
BBTS II Bielsko‐Biała. Wygrali łatwo, szybko i przyjemnie (3:0). 
– I tak miało być. W każdym elemencie zagraliśmy dobrze. 
Borykamy się z kontuzjami, brakuje nam na dziś trzech za-
wodników, trudno więc powiedzieć, w jakiej formie jeste-
śmy na początku roku. Skupiamy się na każdym meczu, nie 
myśląc jeszcze o play-offach, do których najpierw musimy 
awansować. Teraz przed nami trudny mecz z wiceliderem, 
mam nadzieję, że wygrana z Bielskiem dodała nam trochę 
wiary w swoje umiejętności i w Andrychowie powalczymy o 
zwycięstwo – mówi trener Kasperski. Mecz z Andrychowem 
miał zostać rozegrany 25 stycznia (już po zamknięciu tego 
numeru „GR”). 1 lutego (godz. 17) Volley zmierzy się u siebie 
z Kęczaninem Kęty, a dwa tygodnie później rozegra mecz w 
Tychach.                   (mp) 

Drugą drużynę BBTS-u Bielsko-Biała rybnicza-
nie pokonali gładko i szybko 3:0

Volley bije się o play-offy

ROW 1964 
bez 
transferów 

Medale w Pucharze Europy
W Bratysławie odbył się kolejny turniej Pucharu Europy Kadetów (do 17 lat) w 
szpadzie z udziałem zawodników z Europy oraz z USA, Japonii, Singapuru  
i Brazylii.

Blisko awansu w futsalowej ekstralidze. – Wygrana z trud-
nym rywalem w krakowskiej hali to milo-
wy krok w stronę awansu. 2 lutego ROW 
zagra z Błotnicą Strzelecką i w przypadku 
wygranej, w którą mocno wierzę, bezpo-
średni awans do elity stanie się faktem. 
Moja przygoda z ROW-em się skończyła. 
Życzę I-ligowej drużynie awansu do tra-
wiastej ekstraligi, a wspaniałym juniorkom 
ciągłego rozwoju i kolejnych powołań do 
kadr wojewódzkich i narodowych – mówi 
trener Wesołowski. Oprócz meczu z Błot-
nicą rybniczanki zagrają jeszcze 8 lutego  
u siebie z AZS-em Uniwersytet Śląski.   (mp)
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Koniec roku to dobry czas na 
wszelkiego rodzaju podsu-
mowania. Minione dwanaście 
miesięcy postanowili też pod-
sumować dżudocy rybnickiej 
Polonii, którzy mieli swoją 
uroczystość w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. 

– Już po raz 18. spotykamy się 
na gali podsumowującej rok w 
naszym wykonaniu. Tegoroczna 
uroczystość jest jednak wyjąt-
kowa. Pierwszy raz postanowi-
liśmy bowiem nagrodzić także 
najmłodszych – mówił prezes 
Polonii Rybnik Juliusz Kowalczyk, 
który dodał, że właśnie bez 
najmłodszych dżudoków nie ma 
szans na osiągnięcie sukcesów 
w kolejnych latach. Na gali swoje 
umiejętności dżudo przedstawia-
ły kolejne grupy wiekowe trenu-
jące w Polonii Rybnik. Zaprezen-
towano między innymi techniki 
pokazowe, które wykonuje się 
podczas profesjonalnych egza-

minów na pasy, będące stopnia-
mi wtajemniczenia w tej oriental-
nej dyscyplinie sportu.

Całość zwieńczyło uhono-
rowanie najlepszych, zdaniem 
trenerów i władz klubu zawod-
ników roku 2019, wśród których 
znaleźli się m.in. reprezentanci 
Polski. Laury otrzymali również 
trenerzy, a listy gratulacyjne 
dwie najlepsze zawodniczki 
Polonii – Agata Perenc i Julia 
Kowalczyk, która na MŚ w Tokio 
zdobyła brązowy medal. Na ten 
moment obie mają przepustkę 
na przyszłoroczne igrzyska olim-
pijskie w Tokio. Uhonorowano 
również osoby współpracujące z 
Polonią Rybnik i jej zawodnikami 
(trenerów reprezentacji, przed-
stawicieli wojewódzkiego związ-
ku dżudo i lekarzy). Swoją obec-
nością uroczystość uświetnił 
m.in. multimedalista mistrzostw 
świata i Europy Rafał Kubacki. 

(mp)

Na przełomie roku dwa mecze 
rozegrali koszykarze MKKS-u Rybnik. 
Jeszcze przed świętami podopieczni 
Łukasz Szymika na swoim parkiecie 
uporali się z AZS-em Częstochowa, 
wygrywając 90:80. 

W pierwszym meczu 2020 roku 
rybniczanie przegrali w Krakowie z li-
derem drugoligowej tabeli, ekipą AZS 
AGH Oknoplast Kraków (71:97). Pod-
opieczni Łukasza Szymika przegrali 

również pierwszy noworoczny mecz 
we własnej hali, gdy lepsi okazali się 
koszykarze Basket Hills Bielsko-Bia-
ła (69:79). Na szczęście MKKS wygrał 
bardzo ważny mecz w Tarnowie z Unią 
(86:65), z którą rywalizuje o utrzymanie 
w II lidze. – Z terminarza wynika, że tym 
zwycięstwem praktycznie zapewniamy 
sobie utrzymanie. Z drugiej strony dol-
na część tabeli jest na tyle wyrównana, 
że brakuje nam dwóch zwycięstw do 

strefy play-off. Choć sytuacja jest trud-
na, nie składamy broni – mówi Łukasz 
Szymik, trener MKKS-u.  

W najbliższym czasie rybniczanie za-
grają u siebie z MCKiS Jaworzno (1.02, 
godz. 17) i AZS-em AWF Mickiewicz Ro-
mus Katowice (15.02, godz. 17). Na wy-
jeździe będą natomiast rywalizować z 
Polonią Bytom i MKS-em II Dąbrowa 
Górnicza. 

(mp)

Rybnickie koszykarki rozpoczęły zmagania w II fazie walki o mi-
strzostwo II ligi. Obecną grupę tworzy 8 najlepszych ekip ze Śląska 
i Małopolski. 

Dwie najlepsze drużyny awansują do turniejów ogólnopolskich, 
których stawką będzie awans do I ligi. Niestety, RMKS okazał się gor-
szy od dwóch krakowskich ekip: KK UR (52:65) i Wisły Canpack (59:63), 
przekreślając praktycznie swoje szanse na awans, tym bardziej że w 
meczu z Wisłą groźnej kontuzji nabawiła się jedna z liderek drużyny 
Agata Majka. – Nie poddajemy się i do końca będziemy walczyć o jak 
najlepszy wynik. Runda finałowa jednak nam się wymyka, a bez Agaty, 
która prawdopodobnie nie zagra już do końca sezonu, będzie nam 
bardzo trudno – mówi Grzegorz Korzeń, trener RMKS-u. Teraz przed 
jego ekipą seria meczów wyjazdowych. Do Rybnika koszykarki wrócą 
dopiero 22 lutego, kiedy to zmierzą się z MTS-em Ikarem Niepołomice 
(godz. 17).                 (mp)

ZAPISZ SIĘ NA  
SPORTOWE IMPREZY 
Poprzez specjalny formularz na stronie inter-
netowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rybniku można się zapisać na atrakcyj-
ne imprezy. 

GÓRSKIE RAJZY
MOSiR oraz rybnicki oddział Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zapra-
szają na Górskie Rajzy. To 4 wycieczki piesze 
z przewodnikiem. Pierwsza odbędzie się 1 
lutego, a jej celem będzie Magurka Wilkowic-
ka. Kolejne: 22 lutego (Wielka Racza), 7 marca 
(Łysa Góra) i 28 marca (Rysianka). 

ZAWODY ALPEJSKIE  
I ŁYŻWIARSKA AKADEMIA 
Dużymi krokami zbliżają się również III Zawody 
w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezydenta 
Rybnika. Tradycyjnie już odbędą się one na stoku 
Złoty Groń w Istebnej (15 lutego; slalom gigant 
– 15-20 bramek; limit uczestników: 200, ale w 
zawodach mogą wziąć udział wyłącznie miesz-
kańcy Rybnika, legitymujący się dowodem 
osobistym wydanym przez prezydenta miasta).  
Trwają także zapisy na akademię jazdy na ły-
żwach. Zajęcia dla dzieci od lat 6 do 12 będą 
się odbywać, przy sprzyjającej aurze, w każdą 
sobotę i niedzielę od 1 do 23 lutego. Szczegóły i 
zapisy na www.mosir.rybnik.pl. 

PÓŁMARATON KSIĘŻYCOWY 
Ruszyły już także zapisy na 11. edycję PKO 
Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego 
(27 czerwca; limit uczestników: 1500). Po raz 
pierwszy bieg będzie jedną z odsłon PKO Ko-
rony Śląskich Półmaratonów. By ją zaliczyć, na-
leży wziąć udział w czterech z sześciu biegów: 
Półmaraton Dookoła Jeziora Żywieckiego 
(29.03), Półmaraton Katowicki (9.05), Rybnicki 
Półmaraton Księżycowy (27.06), Nocny Półma-
raton w Piekarach Śl. (18.07), Bytomski Półma-
raton (19.09), Półmaraton Gliwicki (24.10). – 
Warto zapisać się wcześniej, bo ceny pakietów 
startowych są wtedy najniższe – informuje Da-
ria Kudio, kierownik Działu Organizacji Imprez 
z rybnickiego MOSiR-u. 

(mp)

Koszykarze bliscy utrzymania

Dżudocy Polonii podsumowali rok

   Małopolska za silna
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ogłoszenia i reklam
y

W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4) od 
poniedziałku do piątku jest czynna od godz. 7.00 do 24.00, 
zaś w soboty od godz. 7.00 do 18.00. Z kolei apteka Damian 
(ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od godz. 8.00 do 
20.00 zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do 22.00.

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

Nocne dyżury aptek

26/27.01 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058, Śródmieście 

27/28.01 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów 

28/29.01 Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 68 875 142, Smolna 

29/30.01 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

30/31.01 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

31.01/1.02 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

1/2.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

2/3.02 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

3/4.02 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036, Kamień

4/5.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

5/6.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

6/7.02 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka 

7/8.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście 

8/9.02 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

9/10.02 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów 

10/11.02 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

11/12.02 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście 

12/13.02 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

13/14.02 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza 

14/15.02 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście 

15/16.02 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk

16/17.02 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

17/18.02 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

18/19.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

19/20.02 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

20/21.02 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

21/22.02 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

22/23.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789, Śródmieście

23/24.02 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

24/25.02 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

25/26.02 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

26/27.02 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom 

27/28.02 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ 

28/29.02 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

29.02/1.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Od dnia 19 lutego do 18 marca 2020 r. na terenie 
miasta Rybnika zostanie przeprowadzona kwalifikacja 
wojskowa. 
Powiatowa Komisja Lekarska dla Rybnika będzie urzędować  
w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 Segment A (na terenie Kam-
pusu) od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 16. Kwalifi-
kacja wojskowa obejmuje mężczyzn urodzonych w 2001 roku 
i zamieszkałych stale lub przebywających czasowo (ponad  
3 miesiące) na terenie Rybnika. Osoba stawiająca się do kwalifi-
kacji wojskowej przedstawia dowód osobisty lub inny dokument 
pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną 
dotyczącą stanu zdrowia (dotyczy osób, które chorują lub cho-
rowały), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub 
pobieranie nauki oraz jedno zdjęcie do książeczki wojskowej. 
Stawiennictwo jest obowiązkowe, a osoba, która nie stawi się do 
kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może zostać 
ukarana grzywną i przymusowo doprowadzona przez policję. 
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej czy też niepoddanie 
się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ogranicze-
nia wolności. Wszelkich informacji udziela Wydział Spraw Oby-
watelskich pod nr tel.: 032/32 43 92 161.

 MAMMOGRAFIA ZA DARMO
Kolejna okazja dla pań w wieku 50-69 lat na wykonanie bez-
płatnej mammografii. Badania przeprowadzane w ramach 
Programu profilaktyki raka piersi będzie można wykonać 
w mammobusie, który 7 lutego od godz. 10 do 17 będzie 
stał przy centrum handlowym Focus Park przy ul. Rynkowej. 
Szczegóły na stronie internetowej (www.mammo.pl).          (D)     
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)  
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Rejestracja od 14.00
tel. 32 432 77 94

Specjalista Urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Laryngolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. 
Lidia Kucza

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej
tel. 504 154 566 od 15.00

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista Położnictwa i Ginekologii
USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog
USG tarczycy, UKG

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Chirurg
tel. 602 759 931

lek. med. 
Urszula Zimoń

Dermatolog-Wenerolog
tel. 692 427 312

lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman

Zarząd Zieleni Miejskiej wynajmie 
na prowadzenie kwiaciarni 

lokal o powierzchni 22 m2 
znajdujący się w Domu Przedpogrzebowym usytuowanym 

na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej 70 B w Rybniku 
Składanie ofert cenowych do 20.02.2020 roku 

Więcej informacji: tel. 32 42 28 991 (Dział Cmentarzy Komunalnych ZZM)
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Telefony alarmowe Ważne adresy
•  Całodobowy telefon zaufania – 32 42 33 555
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w mie-

siącu w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. 

Chrobrego 16, od poniedziałku do czwartku 15.30-17)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul. Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30,  

wt. 11-16, pt. 7.30-13.30)
• OPS – Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32 42 37 195; 32 42 37 188 (ul. Kościuszki 61/5, 

poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)
• Ostoja – punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudzka 13, budy-

nek C, wtorki 11-16 i czwartki 9-14, tel. 729 284 727. Spotkania z prawnikiem, tel. 693 416 859 
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
•  Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Miejska 13b, tel. 32 42 40 435 (pon.-czw. 7.30-

18; pt. 7.30-15.30)
• PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Bia-

łych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od wt. do czw., godz. 9-13
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek rehabilitacji i wsparcia Społecznego dla Osób 

Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32 42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
•  Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik, tel. 32 755 89 

61; dyżury: wt. 10-13, czw. 13-17.30
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umó-

wieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudz-

ka 13 (budynek C), tel. 729 284 727, dyżury: wtorki 11-16 i czwartki 9-14.
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą 

środę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? przyjdź lub zadzwoń. pomoc bezpłatna! Sto-
warzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42 
21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20

• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spo-
tkania wtorki 10-12.

• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 
774, www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.

• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek  
10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.

• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 
środa m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159

•  Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
ul. Chrobrego 16, 32/42 33 599. Dla kobiet znajdujących się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Wspólnie dla Rybnika – dyżury radnych
środy godz. 14-15.30, piątki godz. 11-13 w Biurze Rady Urzędu Miasta Rybnika

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel. 32/430 00 79

czynne: poniedziałek- piątek 9-15
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: środa, godz. 14-16 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury: każdy czwartek (godz. 17-18) w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

ul. Szafranka 7;  sala nr 26. W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnico-
wym i strażnikiem miejskim.  Telefon kontaktowy: 502 301 178

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro poselskie posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak – II piętro) czynne: 

pon.-pt., godz. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl. 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: środa, godz. 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście) 

Poseł do parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht 

Radny Sejmiku województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik 

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

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

Policja 997 112, 32 42 95 200

Straż Pożarna 998 32 43 95 801

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Miejska 986 32 42 27 254

Powiatowe Centrum  
Zarządzania Kryzysowego  32 42 21 000, 32 43 95 801

Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
- Pogotowie Ratunkowe 999 112

Pogotowie zimowe  32 43 29 560, 32 43 29 565

Pogotowie energetyczne 991 32 30 30 991

Pogotowie gazowe 992 32 42 23 419, 32 42 25 565

Pogotowie ciepłownicze 993 32 42 24 645

Pogotowie wodno-kanalizacyjne  32 42 23 681, 32 42 49 599

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  500 543 300

Pomoc drogowa 9631 32 42 24 400, 32 42 24 407

Pogotowie weterynaryjne  32 42 22 461

Pogotowie dźwigowe  32 42 24 085

Gospodarowanie odpadami  32 43 92 046 (w godzinach pracy UM)

Rybnickie Służby Komunalne  32 43 29 560

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

Związek Górnośląski – koło Rybnik 
Spotkania w ostatni piątek miesiąca, Dom katechetyczny bazyliki św. Antoniego godz. 18

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

BIURO OGŁO SZEŃ: 
Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 32 42 60 070

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

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

Zastrzegamy sobie prawo skracania i redakcji tek stów oraz 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), tel. 32 42 28 825

e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/gazeta-rybnicka/

Ukazuje się w ostatnią
 niedzielę miesiąca 

(z wyjątkiem lipca i grudnia)

Rybnicka Rada Seniorów
dyżury: wtorki w godz. 10-12, Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 213, 

e-mail: rada.seniorow@miastorybnik.pl, telefon przewodniczącej 502 301 178. 
W czasie dyżuru wydawanie kart Seniora.
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