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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

W puncie konsultacyjnym programu 
„Czyste powietrze”

ul. Rudzka 13 (Kampus, budynek D)
tel. 517 664 090

e-mail: czystepowietrze@feio.pl



Kolejne wydanie „GR”  
ukaże się w niedzielę  
29 marca

Okładka: Lidia Popiel, fotograf i wykładowca na Wydziale Fotografii Warszawskiej Szkoły 
Filmowej, będzie jednym z gości 17. Rybnickiego Festiwalu Fotografii, który w dniach od 
27 do 29 marca odbędzie się w elektrownianym Klubie Energetyka
Zdjęcie Michał Glinicki

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą
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NIE CZEKAJMY 
do ostatniej chwili

W ostatnim czasie o walce ze smo-
giem dyskutowano wyjątkowo czę-
sto. Padają różne propozycje i chyba 
trochę zapominamy o Uchwale anty-
smogowej sejmiku, która nakłada na 
nas konkretne obowiązki.

Uchwała antysmogowa Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego to dzisiaj jedyny 
obowiązujący nas akt prawny. Określa 
ona harmonogram wymiany użytko-
wanych obecnie pieców węglowych 
na piece klasy V, emitujące znacznie 
mniej zanieczyszczeń, a przez to znacz-
nie mniej uciążliwe dla środowiska,  
w którym żyjemy. Mamy niby dużo,  
a tak naprawdę niewiele. Piece mające 
więcej niż 10 lat muszą zostać wymie-
nione do 1 stycznia 2022 roku. Można 
się spodziewać, że w roku 2021 nastąpi 
wielka kumulacja popytu na piece klasy 
V, ale też na firmy instalujące takie kotły. 
To z kolei w oczywisty sposób przełoży 
się na wyższe ceny i kłopoty ze znale-
zieniem firmy, która będzie miała wolne 
terminy i będzie mogła nam taki nowy 
piec zainstalować. 

Dlatego apeluję do rybniczan, by so-
bie wszystko dobrze przemyśleli i zapla-
nowali. Najlepiej już najbliższe miesiące 
poświęcić na przygotowania do kolej-
nego sezonu grzewczego i dokonanie 
niezbędnych inwestycji.

Dochodzą mnie słuchy, że część 
mieszkańców czeka i wstrzymuje się  
z wymianą pieca, oczekując na do-
prowadzenie do ich domostwa sieci 
gazowych czy ciepłowniczych. W ta-
kich dzielnicach jak Kłokocin, Ochojec, 
Golejów, Kamień czy Wielopole miasto 
już podłączyło bądź w najbliższym cza-
sie podłączy do tychże sieci wszystkie 
budynki miejskie, czyli szkoły i remizy 
OSP.

Część mieszkańców ma spory dyle-
mat – z jednej strony wiedzą, że ich 
dzielnica ma zostać zgazyfikowana 
za dwa, trzy lata, a z drugiej zbliża się 

wcześniejszy termin obowiązkowej 
wymiany pieców. Co mają zrobić?

Jako miasto zrobimy wszystko, by 
tym mieszkańcom jakoś pomóc. Zda-
ję sobie sprawę, że jeśli ktoś w tym lub  
w przyszłym roku wymieni i zainstaluje 
kupiony za kilkanaście tysięcy złotych 
piec klasy V, to za rok czy za dwa nie 
odstawi tego pieca, przechodząc na 
gaz. Staramy się więc, by osoby, które 
zadeklarują chęć podłączenia się do 
planowanej w ich dzielnicy sieci gazo-
wej, nie musiały rok czy dwa lata wcze-
śniej wymieniać pieca. Na dzisiaj takich 
rozwiązań prawnych nie ma, ale trwają 
prace nad znalezieniem rozwiązania 
korzystnego dla mieszkańców i nasze-
go środowiska naturalnego. Jestem po 
rozmowie z Piotrem Woźnym, prezesem 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, i wiem, że 
jest dobra wola i trwają poszukiwania 
optymalnego rozwiązania.

Źródło ciepła, z którego bę-
dziemy korzystać, to jeden pro-
blem. Drugim jest stan budynku  
i jego ewentualna termomoderni-
zacja, która pozwoli obniżyć koszty 
ogrzewania i to niezależnie od tego, 
w jaki sposób będziemy ogrzewać 
nasz dom.

No właśnie, warto zdecydować się 
na taką inwestycję, zwłaszcza że dzisiaj 
możemy skorzystać z ulgi termomoder-
nizacyjnej, która pozwala odliczyć od 
podatku koszty inwestycji ekologicz-
nych (maksymalnie 53 tys. zł). Możemy 
też skorzystać z rządowego programu 
wsparcia finansowego „Czyste powie-
trze”. Ten program nieco kuleje, ale 
jest szansa, że w wyniku postulatów 
składanych przez samorządowców 
oraz przedstawicieli środowisk anty-
smogowych zostanie on ulepszony  
i odbiurokratyzowany. I znów zachęcam 
mieszkańców do śledzenia tych zmian  
i do zmodernizowania swoich domów  

i kotłowni jeszcze przed sezonem 
grzewczym 2020/2021. Teraz jest na 
to najlepszy moment. Nie odkładajmy 
tego na ostatnią chwilę.

Rozumiem, że mieszkańcy mogą  
w tym względzie brać przykład z mia-
sta…?

Naturalnie. W tegorocznym budże-
cie miasta mamy przewidzianych wiele 
inwestycji proekologicznych. Miejskie 
budynki użyteczności publicznej jak 
urzędy, szkoły, remizy OSP z zasady są 
ogrzewane możliwie najczystszymi źró-
dłami ciepła, natomiast w Zakładzie Go-
spodarki Mieszkaniowej, który zarządza 
zasobem mieszkaniowym miasta, przy 
wykorzystaniu dotacji zewnętrznych 
jest kontynuowany całościowy program 
termomodernizacji kolejnych budyn-
ków. W ten sposób w sporej liczbie wie-
kowych już bloków likwidujemy dzie-
siątki kopciuchów, czyli starych pieców 
węglowych, zastępując je ogrzewaniem 
gazowym bądź ciepłem sieciowym. 
Przygotowujemy się również do udziału 
w programie „Stop smog”, oferującym fi-
nansowe wsparcie ekologicznych inwe-
stycji osób najuboższych, zagrożonych 
ubóstwem energetycznym. 

Rozmawiał Wacław Troszka
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W styczniowej sesji rady miasta po-
nownie wzięły udział przedstawicielki 
Rybnickiej Rady Kobiet, które po raz 
kolejny poruszyły temat walki ze smo-
giem w Rybniku.

30 stycznia gości miało być więcej, 
ale senator Wojciech Piecha, którego 
wystąpienie również znalazło się w pro-
gramie sesji, do magistratu jednak nie 
dotarł. Jako pierwsza głos zabrała doktor 
Katarzyna Musioł, ordynator pediatrii  
w szpitalu wojewódzkim w Orzepowi-
cach, przypominając raz jeszcze o zgub-
nym wpływie smogu, a zwłaszcza pyłów  
i benzoalfapirenu na organizm człowie-
ka. Cząstki pyłu (drobina sadzy oble-
piona toksynami) unoszące się w zanie-
czyszczonym przez niską emisję (dymy 
z domowych kominów) powietrzu są 
porównywalnej wielkości bądź mniejsze 
od erytrocytu, czyli krwinki czerwonej, 
będącej nośnikiem tlenu w naszym or-
ganizmie, więc z łatwością dostają się 
do naszych płuc, stamtąd do krwi, a z nią  
w ciągu kilku minut do wszystkich orga-
nów i komórek. Doktor Musioł zwróciła 
też uwagę, że w Europie Polska ma naj-
bardziej liberalne przepisy określające 
m.in. alarmowy poziom zanieczyszcze-
nia powietrza. Tym sposobem poziom 
zanieczyszczeń, który w Niemczech jest 
stanem alarmowym, w Polsce uznawany 
jest praktycznie za normę i nie wywołuje 
żadnej reakcji jakichkolwiek służb. 

– Jesteśmy europejskim liderem, je-
śli chodzi o stężenia benzoalfapirenu, 
związku o udowodnionych właściwo-
ściach rakotwórczych, co przekłada się 
na konkretne skutki zdrowotne. Badania 
wykazują związek między oddychaniem 
zanieczyszczonym powietrzem a wystę-
powaniem niewydolności oddechowej, 
spowodowanej wirusem RSV. Dla mnie 
to jednak nie są tylko suche liczby, ale 
realne sytuacje, z którymi spotykam się 
w szpitalu. W ubiegłym roku zimą hospi-
talizowaliśmy w sumie 150 dzieci, u któ-
rych stwierdziliśmy niewydolność odde-

chową wywołaną wirusem RSV, kilkoro  
z nich po wystąpieniu ostrej niewydolno-
ści trafiło na OIOM (oddział intensywnej 
opieki medycznej). Na Śląsku najwięcej 
osób w Polsce umiera na nowotwory; 
ta umieralność jest tu o 10 proc. wyższa 
od średniej krajowej. Podobnie wygląda 
sytuacja ze schorzeniami sercowo-na-
czyniowymi i z dziećmi rodzącymi się  
z niską masą urodzeniową, nie wspomi-
nając o większej liczbie poronień i przed-
wczesnych porodów – mówiła Katarzyna 
Musioł. Takich zatrważających informacji 
przekazała znacznie więcej, mówiąc rów-
nież o wpływie zanieczyszczonego po-
wietrza na rozwijanie się chorób natury 
psychicznej u osób dorosłych. – W grud-
niu u dwójki dwuletnich dzieci rozpozna-
liśmy czterocentymetrowe guzy mózgu. 
Chłopczyk, który trafił na OIOM, zmarł. 
Ale występują również białaczki; niedaw-
no taką ostrą białaczkę rozpoznaliśmy 
u trzymiesięcznej dziewczynki. Takie są 
realia naszego oddziału pediatrycznego 
– mówiła Katarzyna Musioł. 

– Jesteśmy zdeterminowane i uparte. 
Nie ustąpimy, dopóki w Rybniku nie da się 
żyć zdrowo i bezpiecznie – mówiła z kolei 
Joanna Bulandra. Wcześniej wypomniała 
radnym, że poprzednia wizyta przedsta-
wicielek RRK w magistracie była zupeł-
nie bezowocna. Chodzi o posiedzenie 
połączonych komisji finansów i rozwoju 

oraz ochrony 
powietrza, eko-
logii i przemysłu, 
które odbyło się 
16 grudnia. Ko-
misje te miały się 
odnieść do pe-
tycji rady kobiet  
w sprawie sporzą-
dzenia ekspertyzy 
mającej odpo-
wiedzieć na pyta-
nie, czy realizacja 

uchwały antysmogowej sejmiku będzie 
skutkować poprawą jakości powietrza  
w naszym mieście. Petycja RRK pozosta-
ła jednak bez odpowiedzi, bo z powodu 
nieobecności zbyt wielu radnych zwyczaj-
nie nie było kworum. Joanna Bulandra 
przypomniała też radnym postulaty RRK, 
wśród których są m.in.: wprowadzenie 
zakazu instalowania kotłów węglowych  
w nowych budynkach; wprowadzenie 
zakazu spalania paliw stałych oraz powo-
łanie w mieście doradcy energetycznego, 
który doradzałby mieszkańcom. 

Na wniosek przewodniczącego rady 
miasta Wojciecha Kiljańczyka dyskusja 
na temat wystąpienia przedstawicielek 
rady kobiet odbyła się dopiero w ostat-
niej części sesji, przeznaczonej na wolne 
głosy i wnioski radnych, ale w jej trakcie 
najwięcej czasu poświęcono kwestiom 
związanym z nieobecnościami radnych  
i sposobami ich usprawiedliwiania. Rad-
ny BSR-u Michał Chmieliński, zauważa-
jąc, że czas radnych jest cenny, stwier-
dził, że skoro Rybnicka Rada Kobiet jest 
ciałem doradczym prezydenta miasta, to 
do niego powinna kierować swoje po-
stulaty. Natomiast Mariusz Węglorz z PiS-
-u, który, jak sam przyznał, wyszedł z sali  
w trakcie owego grudniowego, wspólne-
go posiedzenia dwóch komisji rady miasta, 
stwierdził, że organizowanie podobnych 
posiedzeń nie ma sensu. – Pracownicy 
tego urzędu merytorycznie wypunktowali 
argumenty propagatorów zakazu spalania 
węgla. Wyszedłem, bo szkoda na to czasu – 
stwierdził radny Węglorz.

Następnego dnia Rybnicka Rada Ko-
biet zorganizowała objazdowy happe-
ning. Objeżdżając miasto z wymowną 
postacią rybnickiej Smogiły – kobiety  
w czerni z brzydką, zniszczoną, smogo-
wą cerą. „My nie dychomy, my zdycho-
my” – można było przeczytać na burcie 
niewielkiej przyczepy. 

Wacław Troszka

Smog w centrum uwagi

Rybnicka Rada Kobiet 
domaga się bardziej 
radykalnych działań 

w walce ze smogiem 
– chce wprowadzenia 
zakazu spalania węgla 

Doktor Katarzyna Musioł, ordynatorka oddziału pediatrii  
w szpitalu wojewódzkim w Orzepowicach, po raz 

kolejny opowiedziała radnym o zgubnym wpływie 
smogu na nasze zdrowie, a zwłaszcza na zdro-

wie dzieci i to już w okresie życia płodowego
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OGRZEWALNIA  
PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Od 1 stycznia funkcjonująca na tere-
nie Państwowego Szpitala dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych przy 
ul. Gliwickiej miejska ogrzewalnia 
dla osób bezdomnych jest otwarta 
całą dobę. W ocieplonym kontene-
rze, przez siedem dni w tygodniu 
bezdomni mogą schronić się przed 
chłodem, wykąpać, przebrać w czy-
ste ubranie, napić się gorącej her-
baty i przygotować sobie skromny 
posiłek. Na miejscu są pracownicy 
rybnickiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, który od tego roku prowadzi 
ogrzewalnię. Można się z nimi skon-
taktować pod numerem telefonu: 
792 712 427. Warto przypomnieć, że 
rybniccy bezdomni korzystają też ze 
schronisk: Domu Nadziei w Niewia-
domiu, schroniska Stowarzyszenia 
im. Jana Pawła II – Pomoc Potrzebu-
jącym – Rybnicki Bank Drugiej Ręki, 
a także ze schroniska św. Brata Al-
berta w sąsiedniej Przegędzy. Prze-
pisy prawa zobowiązują samorządy 
do zapewnienia bezdomnym miejsc 
również w noclegowniach. Ponie-
waż takiego obiektu w Rybniku nie 
ma, miasto podpisze porozumienie 
z Żorami, na mocy którego od mar-
ca dwa miejsca w tamtejszej noc-
legowni zarezerwowane będą dla 
osób bezdomnych z terenu Rybnika.

WYBIEG Z NAZWĄ
Piąty w mieście psi plac zabaw po-
wstał w Niedobczycach przy ul. Bocz-
nej. Zajmuje on obszar około 650 m2, 
jest ogrodzony, oświetlony i oczy-
wiście wyposażony w atrakcje dla 
czworonogów, m.in. przeskok z opo-
ną, równoważnię, pochylnię skośną, 
poprzeczki do przeskoków i słupki 
do slalomu. Są też kosze na odpady i 
podajnik woreczków na psie odchody 
oraz dwie ławki. Wybieg, który kosz-
tował 48 tys. zł, wykonały Rybnickie 
Służby Komunalne, a drewniane ele-
menty – Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej. Wzorem poprzednich wybie-
gów miasto zorganizowało konkurs 
na nazwę niedobczyckiego placu 
zabaw dla psów, a zwyciężyły Psie-
dobczyce. Przypomnijmy: w Rybniku 
mamy już Górkę dla Burka (Maroko-
-Nowiny), Psi Szpilplac (Boguszowice 
Stare), Psistanek Obwiednia (Smolna) 
i Hauowice (Chwałowice).

CHOINKA BEZ ŚNIEGU
31 stycznia Rybnickie Służby Komunal-
ne rozebrały rynkową choinkę, a z cza-
sem również świąteczne iluminacje. 
Wiele wskazuje na to, że to pierwsza w 
historii naszego miasta zima, w czasie 
której, nie licząc przelotnych opadów, 
bożonarodzeniowe dekoracje nie 
doczekały się śniegu.

Miasto w skrócie

Tak znikoma frekwencja parlamen-
tarzystów budzi uzasadnione wątpli-
wości co do praktycznych możliwości 
tego gremium, zwłaszcza że w jego 
szeregach, jak udało nam się ustalić, 
jest tylko jeden przedstawiciel partii 
rządzącej, czyli PiS-u. Lepiej z frekwen-
cją było po drugiej stronie, bo w spo-
tkaniu z parlamentarzystami wzięli 
udział prezydent Rybnika Piotr Kucze-
ra, kilkoro radnych rady miasta, przed-
stawicielki Rybnickiej Rady Kobiet oraz 
innych gremiów zaangażowanych  
w walkę o poprawę jakości powietrza 
w naszym mieście. Obecny był również 
europarlamentarzysta Łukasz Kohut. 
Przewodniczący zespołu Przemysław 
Koperski chciał generalnie zebrać po-
stulaty dotyczące praktycznych roz-
wiązań zmierzających do poprawy 
jakości powietrza, zwłaszcza w czasie 
sezonów grzewczych, co też może 
dziwić, bo przecież samorządowcy te 
najważniejsze, dotyczące m.in. obo-
wiązkowego podłączania budynków 
do istniejących sieci ciepłowniczych  
i gazowych, powtarzają jak mantrę już 
od lat. Prezydent Piotr Kuczera zwrócił 
uwagę na praktyczną stronę realizacji 
rządowego programu „Czyste powie-

trze”, który nie jest obsługiwany na 
terenie naszego miasta, przez co jest 
„daleko od mieszkańca”. Idealnym roz-
wiązaniem byłoby przeznaczenie czę-
ści jego budżetu na obsługę mieszkań-
ców w gminach. Radny Andrzej Sączek 
(PiS) zaproponował z kolei wykorzysty-
wanie do ogrzewania prądu produko-
wanego w naszej konwencjonalnej, 
czyli węglowej elektrowni. Oczywiście, 
by tak się stało, musiałby on być znacz-
nie tańszy niż obecnie, tak by koszty 
ogrzewania budynków czy mieszkań 
piecami elektrycznymi były porówny-
walne do kosztów ogrzewania piecami 
węglowymi. Przy okazji Łukasz Kohut 
poinformował, że w Parlamencie Eu-
ropejskim są procedowane przepisy 
zakazujące sprowadzania do krajów UE 
węgla spoza unii.

Szef Parlamentarnego Zespołu An-
tysmogowego Przemysław Koper-
ski, dziękując za udział w spotkaniu  
i zgłoszone postulaty, zwrócił uwagę,  
że w wielu miastach i gminach nie ma 
urządzeń pomiarowych, monitorują-
cych poziom zanieczyszczeń powie-
trza. Zapowiedział więc, że zespół bę-
dzie postulował m.in. zwiększenie ich 
liczby.             (WaT)
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W sali, w której odbyło się spotkanie niewielkiej części Parlamentarnego Zespołu 
Antysmogowego m.in. z samorządowcami, były prezentowane prace plastyczne 

rybnickich dzieci opowiadające o smogu, z którym wszyscy się zmagamy

O złym powietrzu 
z parlamentarzystami

W piątkowe popołudnie 7 lutego w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
w Niewiadomiu miało się odbyć pierwsze wyjazdowe posiedzenie 
Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego. I odbyło się, tyle że wzięło 
w nim udział jedynie trzech z 21 tworzących go parlamentarzystów, 
reprezentujących cztery kluby poselskie działające w Sejmie. 

5



aktualności

Dotacje w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego przyznał miastu zarząd 
województwa. Pierwszy z dofinanso-
wanych projektów zakłada stworzenie 
na nieużytkowanym obecnie terenie 
(1,1 hektara) kopalni Ignacy miejsca 
służącego wypoczynkowi i rekreacji, na 
wzór parku tematycznego przy Kam-
pusie. Projekt zakłada urządzenie po-
łączonych ze sobą alejkami pięciu stref 
o różnym charakterze, od placu pary  
z wytwornicą dymu, nawiązującego do 

powstającej po sąsiedzku w podszybiu 
szybu Kościuszko ekspozycji, poświę-
conej roli pary w rewolucji przemysło-
wej, przez ogród doświadczeń z urzą-
dzeniami zabawowymi pozwalającymi 
wykonać proste doświadczenia, po łąkę 
rekreacyjną, która z założenia będzie 
miejscem usianym stolikami i leżaka-
mi, przeznaczonym do organizowania 
sobie np. pikników na trawie. Nowe 
zagospodarowanie terenu pozwoli też 
poszerzyć zakres działań placówki, któ-
ra będzie się mieścić w modernizowa-

Dwie dotacje na rewitalizację

Zdzisław Kuczma, twórca i lider 
Rybnickiego Alarmu Smogowego, 
został laureatem jednej z trzech 
nagród specjalnych w konkursie 
Społecznik Roku 2019 tygodnika 
„Newsweek Polska”. 

Jak informują organizatorzy kon-
kursu, jego celem jest pokazywanie 
aktywności osób i stojących za nimi 
organizacji w podejmowaniu róż-
nych społecznych wyzwań, nagła-
śnianie przykładów obywatelskich 
postaw i brania spraw we własne 
ręce, bez oglądania się na pomoc 
instytucji i urzędów. Tegorocz-
nych laureatów wskazała kapituła,  
w skład której weszli m.in.: Jerzy 
Koźmiński i Paweł Łukasiak, prezesi 
odpowiednio Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności i Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce, a tak-

że Janina Ochojska, szefująca Pol-
skiej Akcji Humanitarnej, i Tomasz 
Lis, redaktor naczelny polskiego 
„Newsweeka”.

– Wyróżnienie dostałem za dzia-
łalność społeczną na rzecz popu-
laryzacji wiedzy o naszym zanie-
czyszczonym powietrzu i skutkach, 
jakie powoduje oddychanie nim. 
Jeśli ktoś, kogo stać na wymianę 
pieca, po tym, co usłyszał od pani 
doktor Katarzyny Musioł na temat 
wpływu smogu na zdrowie naszych 
dzieci, nadal będzie zwlekał z wy-
mianą kopciucha, będzie to zwykłe 
draństwo – mówi Zdzisław Kuczma, 
stwierdzając, że wyróżnienie „New-
sweeka” jest podsumowaniem tego 
wszystkiego, co robi od kilku już lat.

Zdzisław Kuczma, były komen-
dant miejski policji w Rybniku, 
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nym obecnie budynku dawnej kopal-
nianej sprężarkowni, a z założenia ma 
ona służyć rozwiązywaniu problemów 
społecznych występujących w Niewia-
domiu. Realizację projektu, który zakoń-
czy trwającą od kilku lat techniczną re-
witalizację zabytkowego kopalnianego 
kompleksu, zaplanowano na ten rok. 
Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 
ponad 6,6 mln zł, ale 5,6 mln zł pokry-
je dotacja z funduszy Unii Europejskiej  
i budżetu państwa.

Drugi dofinansowany projekt będzie 
wspólnym przedsięwzięciem miasta, 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” 
i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.  
1 Maja. Zakłada on zagospodarowanie 
części wspólnych na osiedlu familoków 
przy ul. 1 Maja w Chwałowicach, m.in. 
poprzez budowę dwóch placów zabaw 
i wybiegu dla psów, uporządkowanie  
i urządzenie nowych terenów zielo-
nych, ale także poprzez wykonanie 
elementów małej architektury, ta-
kich jak pergole, zestawy piknikowe 
– stół z ławkami czy wiaty śmietniko-
we. Wszystkie te roboty zakończą się  
w przyszłym roku; mają kosztować po-
nad 3 mln zł. I w tym przypadku lwią 
część kosztów pokryje dotacja z budże-
tu Unii Europejskiej i budżetu państwa 
wynosząca nieco ponad 2,9 mln zł. 

(WaT) 

Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem 
funduszy Unii Europejskiej zakończy gruntowną, 

techniczną rewitalizację zabytkowego kompleksu 
kopalni Ignacy, która ma się stać jedną z atrakcji 

turystycznych Rybnika

Antysmogowiec Społecznikiem Roku „Newsweeka”

Urząd miasta zdobył kolejne dwie unijne dotacje o łącznej wartości ponad  
8,5 mln zł. Pozwolą one miastu zrealizować dwa kolejne projekty 
rewitalizacyjne, dotyczące terenu wokół Zabytkowej Kopalni „Ignacy”  
w Niewiadomiu oraz kolonii robotniczej dawnej kopalni Donnersmarck,  
czyli osiedla familoków przy ul. 1 Maja w Chwałowicach.
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„Newsweek” wyróżnił Zdzisława Kuczmę za 
bezkompromisową walkę o czystsze powietrze
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Miasto w skrócie

Punkt mieści się na terenie Kampu-
su przy ul. Rudzkiej 13 (budynek D). Na 
miejscu można uzyskać m.in. pomoc 
w przygotowaniu i złożeniu wniosku 
o dofinansowanie do inwestycji słu-
żących ochronie powietrza, w ramach 
programu, który realizuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, a także 
wskazówki dotyczące założenia konta 
na prowadzonym przez fundusz inter-
netowym portalu beneficjenta.

Celem programu „Czyste powietrze” 
jest poprawa efektywności energe-
tycznej, zmniejszenie emisji pyłów  
i innych zanieczyszczeń do atmosfery 
z istniejących już budynków jedno-
rodzinnych lub uniknięcie przyszłej 
emisji zanieczyszczeń powietrza z do-
mów w budowie. Do końca 2019 roku 
rybniczanie złożyli do WFOŚiGW 764 
wnioski o dofinansowanie w ramach 
programu, co jest największą na Ślą-

sku liczbą aplikacji z jednej gminy.  
W 2019 roku rybnicki punkt w Kampu-
sie na zlecenie miasta prowadziła ryb-
nicka Fundacja Ekoterm Silesia. Z kon-
sultacji jej doradców skorzystało wtedy 
4.650 osób, z czego 3.028 zostało ob-
służonych na miejscu, a 1.622 osobom 
udzielono porad przez telefon. Dyżuru-
jący przyjęli w punkcie 116 wniosków, 
pomagali w ich wypełnianiu oraz w za-
kładaniu kont na portalu beneficjenta. 

Na prowadzenie w 2020 roku punk-
tu konsultacyjnego „Czyste powietrze” 
Fundacja Europejski Instytut Outsour-
cingu z Orzesza otrzyma z miasta 67 
tys. zł. Punkt będzie czynny przez sto 
godzin w miesiącu, w tym co najmniej 
w jedną sobotę każdego miesiąca (mi-
nimum 5 godzin) oraz raz w tygodniu 
w godzinach popołudniowych (rów-
nież minimum 5 godzin). 

Poniżej harmonogram pracy punktu 
w najbliższych tygodniach.               (D)

Punkt „Czyste powietrze”  
ponownie otwarty
12 lutego, po ponadmiesięcznej przerwie, wznowił działalność punkt 
konsultacyjny dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach 
rządowego programu „Czyste powietrze”. Do końca roku prowadzić go będzie 
Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu z Orzesza, która wygrała ogłoszony 
przez miasto konkurs grantowy. 

MARZEC
Poniedziałki – 2, 9, 16, 23, 30 marca – od 8 do 15
Środy – 4, 11, 18 marca – od 8 do 16
Czwartki – 5, 12, 19, 26 marca – od 10 do 19
Sobota – 7 marca – od 8 do 13 
Wtorki i piątki – nieczynne

a jeszcze wcześniej szef rybnickiej 
drogówki, swą społeczną działalność 
rozpoczął w 2013 r., składając pierwszy 
w Polsce pozew przeciwko Skarbowi 
Państwa o zadośćuczynienie za życie 
w zatrutym środowisku. Ostatecznie 
pozew ten oddalił Sąd Administracyjny 
w Katowicach. Później we współpracy 
z fundacją Franka Bolda złożono kolej-
ny, tyle że powodem jest inny członek 
RAS. W listopadzie odbyła się rozprawa 
przeciwko Skarbowi Państwa w Sądzie 
Okręgowym w Gliwicach, a dziś sprawą 
zajmuje się już Sąd Najwyższy. Do po-
stępowania jako strona przystąpił też 
sprzymierzeniec Rybnickiego Alarmu 
Smogowego Adam Bodnar, rzecznik 
praw obywatelskich. RAS dwukrot-
nie zaskarżał też Polskę do Komisji 
Europejskiej za systematyczne i dłu-
gotrwałe naruszanie dyrektywy CAFE  
i w lutym 2018 r. Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej wydał orze-
czenie stwierdzające naruszenie przez 

Polskę prawa UE. Jeszcze w 2015 roku 
Kuczma interweniował w sprawie opła-
ty klimatycznej pobieranej przez mia-
sto Wisła. Po jego skardze Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
stwierdził nieważność uchwały Rady 
Miasta Wisła zezwalającej na pobiera-
nie takiej opłaty miejscowej od tury-
stów. Rybnicki Alarm Smogowy, które-
mu Zdzisław Kuczma lideruje, wspiera 
też rybniczan w działaniach mających 
zapobiec powstaniu w Rybniku pry-
watnej kopalni Paruszowiec.

– Bardzo się cieszę, że kandydat 
zgłoszony przez miasto zyskał uznanie 
tak zacnej kapituły. Panu Zdzisławo-
wi serdecznie gratuluję! To przykład 
autentycznego, społecznego zaanga-
żowania w walkę o czyste powietrze 
w naszym mieście. Sporo jest jeszcze 
do zrobienia, działamy dalej, mam na-
dzieję, że to wyróżnienie jeszcze silniej 
zdopinguje go do działania – komen-
tuje prezydent Piotr Kuczera.       (WaT)

NIE CHCĄ POMOCY
 Osoby bezdomne często nie są zain-
teresowane oferowaną im pomocą. 
Kilka takich sytuacji strażnicy miejscy 
odnotowali pod koniec stycznia. Ze 
wsparcia zrezygnowali mężczyzna 
śpiący na ławce przy ul. Brudnioka, 
bezdomny leżący w poczekalni dwor-
ca autobusowego przy ul. Budowla-
nych, który dodatkowo zakłócał porzą-
dek, oraz mężczyzna przebywający w 
okolicy śmietników przy ul. Pocztowej. 
Scenariusz każdej z tych interwencji 
był podobny: po przyjeździe funkcjo-
nariuszy bezdomni odmawiali przyję-
cia pomocy i odchodzili.

BARISTA PRZY TABLICY
W ramach współfinansowanego ze 
środków unijnych projektu „Wyższy 
poziom gastronomii” 30 uczniów 
rybnickiego Ekonomika wzięło udział 
w kursie baristycznym. Barista to eks-
pert w dziedzinie profesjonalnego 
przyrządzania kawy. Musi przygo-
tować perfekcyjne espresso i różne 
napoje kawowe, ale też znać się na 
odpowiedniej konserwacji sprzętu, 
z którego korzysta. Młodzież ZSE-U 
wzięła więc udział w zajęciach teore-
tycznych i praktycznych, pogłębiając 
wiedzę o kawie, jej gatunkach, spo-
sobach rozróżniania, parzenia oraz 
o profesjonalnym sprzęcie. Podczas 
kursu zaparzono hektolitry kawy, ale 
zgłębiono również tajniki latte art, 
czyli umiejętności zdobienia napojów 
kawowych tak, aby zwracały uwagę 
również swoim wyglądem. Kursanci 
otrzymali certyfikaty potwierdzające 
zdobytą wiedzę i umiejętności.

INACZEJ O POWSTANIACH
18 lutego w kłokocińskiej podstawów-
ce odbyła się regionalna konferencja 
naukowo-dydaktyczna „Konteksty, 
wartości, przestrzeń oswojona… – w 
służbie Powstań Śląskich i Ojczyzny 
umiłowanie”, adresowana do dyrekto-
rów, nauczycieli i studentów z woje-
wództwa śląskiego. Jej głównym celem 
jest popularyzowanie i upamiętnienie 
powstań śląskich oraz kształtowanie 
współczesnego patriotyzmu. W orga-
nizację konferencji zaangażowały się: 
Szkoła Podstawowa nr 19, katowicki 
oddział Instytutu Pamięci Narodowej, 
wodzisławski Wydział Zamiejscowy 
Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej i stowarzyszenie Korzenie.
pl z Rybnika. Prelegenci przygotowali 
wystąpienia m.in. na temat Wojciecha 
Korfantego, roli kobiet w czasie po-
wstań i plebiscytu, znaczenia polskiej i 
niemieckiej propagandy, ale również o 
obliczach współczesnego patriotyzmu. 
19 lutego (już po zamknięciu tego 
wydania „GR”) uczestnicy konferencji 
mieli pojechać do Centrum Edukacyj-
nego IPN w Katowicach i do Muzeum 
Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

LUTY
Poniedziałek – 24 lutego – od 9 
do 18
Wtorek – 25 lutego – od 9 do 16 
Środa – 26 lutego – od 9 do 19 
Piątek – 28 lutego – od 13 do 17
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– To fabrycznie nowe autobusy mar-
ki Mercedes-Benz. Mają 12 m długości  
i mogą pomieścić ponad 90 pasaże-
rów. To pierwsze autobusy na CNG, 
które na stałe będą u nas kursowały. 
Silniki zasilane gazem ziemnym emitu-
ją trzykrotnie mniej zanieczyszczeń niż 
silniki na olej napędowy – mówi Łukasz 
Kosobucki, dyrektor Zarząd Transportu 
Zbiorowego w Rybniku. Koszt zakupu 
jednego takiego pojazdu to ponad  
1 mln zł.

Oczywiście zgodnie z umową z Za-
rządem Transportu Zbiorowego nowe 
autobusy Transgóru zostały wypo-
sażone we wszystkie standardowe 
urządzenia służące pobieraniu opłat 
i informowaniu pasażerów. Dotyczy 
to również ich wyglądu, który musi 
być zgodny z systemem identyfikacji 
wizualnej miasta. Wyróżniać będzie 
je jedynie umieszczona dachu naklej-
ka „Jestem na gaz”. – Wprowadzenie 
autobusów gazowych jest kolejnym 
elementem ewolucji systemu trans-
portowego w Rybniku. Trzeba pamię-
tać, że miasto wiąże z Transgórem 
długoletnia umowa, która zobowiązuje 
przewoźnika do sukcesywnej wymiany 
taboru. Nowe autobusy na CNG 
powinna cechować przede wszystkim 
większa niezawodność – mówi Bartosz 
Mazur z rybnickiego magistratu, 
zaznaczając, że w urzędzie miasta jest 

obecnie przygotowywana strategia 
rozwoju elektromobilności. 

– Cieszę się, że w dziedzinie trans-
portu robimy krok do przodu – mówił 
w trakcie prezentacji autobusów pre-
zydent Piotr Kuczera. – Wkrótce za-
prezentujemy samochody jednostek 
miejskich, które również będą zasilane 
gazem. To ruch ze strony samorządu 
w kierunku ekologii; w ten sposób 
wywiązujemy się także z obowiązków 
wynikających z ustawy o elektromo-
bilności. Chciałbym, by również spółki 
Skarbu Państwa wypełniały swoje obo-
wiązki w tym względzie. Mam tu na 
myśli obietnicę ze strony PGNiG Obrót 
Detaliczny dotyczącą budowy stacji 
CNG na terenie naszego miasta – za-
znaczył prezydent. 

– W czasie rozmów z PGNiG Obrót 
Detaliczny otrzymaliśmy zapewnie-
nie, że spółka wybuduje wkrótce sta-
cję CNG na terenie Rybnika, niestety 
póki co stacji nie ma. Czekamy i nadal 
rozmawiamy – informuje Antoni Ma-
inczyk, który do końca stycznia był 
prezesem Transgóru. Obecnie Trans-
gór tankuje swoje nowe autobusy na 
specjalistycznych stacjach w Tychach 
lub w Gorzyczkach, co jest oczywiście 
mocno kłopotliwe. Rozwiązaniem do-
celowym jest oczywiście budowa stacji 
CNG na terenie zajezdni Transgóru przy 
ul. Brzezińskiej. Koszt takiej inwestycji 

to jednak około 5 mln zł, bo choć gaz 
ziemny jest powszechnie dostępny w 
sieciach gazociągowych, to tankowa-
nie sprężonego gazu jest stosunkowo 
skomplikowane i obarczone surowymi 
rygorami technicznymi. Transgór ma 
już niezbędne uzgodnienia i wkrótce 
Polska Spółka Gazownictwa doprowa-
dzi do zajezdni odpowiedniej średnicy 
gazociąg. Ma już też oferty kilku firm, 
które taką stację chciałyby mu wybu-
dować (jako spółka akcyjna nie musi 
organizować przetargu). W czasie pre-
zentacji autobusu usłyszeliśmy więc 
ostrożną deklarację, że taka stacja po-
wstanie jeszcze w pierwszym półroczu. 
Tymczasem, po tym jak o rybnickich 
autobusach na CNG zrobiło się głośno, 
przedstawiciel PGNiG zdeklarował, że 
ogólnodostępną stację gazową pań-
stwowa spółka wybuduje w Rybniku 
do końca tego roku i to na własny koszt. 
Jak będzie faktycznie zobaczymy.

(WaT)

Autobusy cisnom na gaz
4 lutego Transgór pochwalił się zakupionym dopiero co autobusem – mercedesem na sprężony gaz ziemny (CNG). 
Obecnie już dziewięć takich autobusów obsługuje na zmianę rybnickie linie autobusowe.

Historia Transgóru sięga głębo-
kiego PRL-u, ale dzisiaj to spółka 
akcyjna. Komunikacją autobusową 
przedsiębiorstwo, przez długie lata 
mocno związane z górnictwem, zaj-
muje się od roku 1995. Wcześniej 
popularne wtedy czerwone auto-
busy (niebieskie miał PKS) jeździły 
pod szyldem WPK (Wojewódzkie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacji). 
Transgór to obecnie największy 
przewoźnik obsługujący linie au-
tobusowe komunikacji miejskiej.  
W 2019 roku większe i mniejsze au-
tobusy Transgóru obsługiwały 28  
z 45 linii, którymi zarządzał Zarząd 
Transportu Zbiorowego. Przejecha-
ły łącznie 3.405.399 km.

Dziewięć takich 
autobusów Mer-

cedesa, zasilanych 
sprężonym gazem 

ziemnym, obsłu-
guje już na zmianę 

linie autobusowe 
w naszym mieście
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ZAPOBIEGLI TRAGEDII
 3 lutego dyżurny straży miej-
skiej przyjął zgłoszenie, że z komi-
na opuszczonego budynku przy  
ul. Smolnej unosi się dym. Na miej-
scu okazało się, że schody w pusto-
stanie grożą zawaleniem, więc funk-
cjonariusze poprosili o wsparcie 
strażaków. Dzięki szybkiej interwen-
cji nie doszło do tragedii – na dru-
gim piętrze odnaleziono mężczy-
znę leżącego przy piecu kaflowym. 
Bezdomny kaszlał i dusił się dymem. 
Po udzieleniu pierwszej pomocy po-
szkodowanym zajęło się pogotowie.

ROBOTY BĘDĄ SIĘ BIĆ
28 marca o godz. 10 w Zespole Szkół 
Technicznych, czyli w popularnym 
Tyglu, rozpocznie się 12. Międzyna-
rodowy Turniej Robotów „Robotic 
Tournament”. Impreza cieszy się nie-
słabnącą popularnością wśród kon-
struktorów, ale też widzów. Rywali-
zację robotów w piętnastu konku-
rencjach, m.in. MiniSumo i Freestyle, 
będzie można śledzić do godz. 17. 
Zapisy drużyn trwają do 14 marca 
(szczegóły na www.robotictourna-
ment.pl).

PRZEPROWADZKA „NOWIN”
Na przełomie stycznia i lutego 
redakcja Tygodnika Regionalne-
go „Nowiny” przeprowadziła się 
ze swej dotychczasowej siedziby 
przy ul. Wyzwolenia 10 do pasażu 
przy ul. Sobieskiego 15 (łączące-
go ul. Sobieskiego z parkingiem 
przy ul. Brudnioka), gdzie zajęła 
pomieszczenia opuszczone nie-
dawno przez „Dziennik Zachodni”. 
Ukazujące się od 1956 roku w każ-
dą środę „Nowiny”, w bloku przy ul. 
Wyzwolenia, nazywanym niegdyś 
dolarowcem (mieszkania w nim 
sprzedawano w latach 70. za do-
lary) funkcjonowały od 1976 roku. 
Obecnie właścicielem tytułu jest 
Fundacja Profesjologia Aktywizacji 
Rynku Pracy.

BISKUP W SZPITALU
11 lutego, gdy w Kościele Katolickim 
obchodzono 28. Światowy Dzień 
Chorego, metropolita katowicki  
ks. abp Wiktor Skworc odprawił przed 
południem w kaplicy Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego nr 3  
w Orzepowicach mszę św. w intencji 
chorych i służby zdrowia. Nabożeń-
stwo, w którym wziął udział również 
prezydent Piotr Kuczera transmito-
wało na swojej antenie i w interne-
cie archidiecezjalne radio eM.

Miasto w skrócie
Po 47 latach pracy w Transgórze, 
z końcem stycznia przeszedł na 
emeryturę jego dotychczasowy 
prezes Antoni Mainczyk, który 
funkcję tę pełnił z krótką przerwą od 
1981 roku.

– W latach, gdy istniało jeszcze Rybnic-
kie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, 
mieliśmy nawet swoją bazę w Kaczy-
cach pod Cieszynem, ale dzisiaj kopalnia 
Morcinek już nie istnieje. Cała ta trudna 
transformacja już za nami. Odeszliśmy 
od górnictwa, czyli głównie przewozów 
pracowniczych, a zajęliśmy się komuni-
kacją autobusową i przewozem odpa-
dów. Zawsze miałem szczęście do osób,  
z którymi współpracowałem i to zarów-
no, jeśli chodzi o pracowników Transgó-
ru, jak i osoby z zewnątrz – mówi z łezką 
w oku Antoni Mainczyk i dodaje, że ob-
sługa przewozów pasażerskich zawsze 
była sporym wyzwaniem, ale dawała mu 
też sporo satysfakcji. – Gdy człowiek wi-
dzi, że i kierowcy, i mechanicy to pracow-
nicy solidni, rzetelni, którzy starają się, by 
wszystko funkcjonowało jak najlepiej, 
trudno nie odczuwać satysfakcji. Proble-
mem jest mocno rozbudowana biuro-

kracja, ale takie mamy czasy. Kiedyś, żeby 
autobus wyjechał na trasę, wystarczał 
dowód rejestracyjny i ubezpieczenie, 
dzisiaj tych dokumentów jest znacznie 
więcej – mówi wieloletni prezes Transgó-
ru, który ma swój udział w poszerzeniu 
taboru przedsiębiorstwa o autobusy na 
sprężony gaz ziemny. Jego następcą zo-
stał Sławomir Wawrzyniak. 

– Te nowe autobusy to pierwsze au-
tobusy Mercedesa na CNG w Polsce. To 
przysłowiowe jaskółki, które rozpoczy-
nają w naszej miejskiej komunikacji, 
ale i w naszej firmie nową epokę. Silnik 
pracuje ciszej od spalinowego i bardzo 
dobrze działa ogrzewanie, a jak spraw-
nie działa klimatyzacja, przekonamy się 
dopiero latem. By obsługiwać miejskie 
linie, musimy mieć nie tylko odpo-
wiednie autobusy, ale muszą one też 
być odpowiednio wyposażone (czyt-
niki kart, monitory, tablice informujące  
o przebiegu linii). To wyposażenie nie 
jest tanie; poza tym to głównie elek-
tronika, która czasem w najmniej od-
powiednim momencie lubi zawodzić – 
mówi Bronisław Jędrośka z Transgóru.  

(WaT)

 ANKIETA O TRANSPORCIE I ELEKTROMOBILNOŚCI
Do 21 lutego na stronie internetowej miasta mieszkańcy, ale nie tylko, mogli 

wypełnić ankietę na temat swoich potrzeb, oczekiwań i problemów związa-
nych z transportem na terenie Rybnika. Została ona przygotowana w związku 
z otrzymaniem przez urząd dotacji na opracowanie strategii rozwoju elektro-
mobilności i trwającymi już pracami nad tym dokumentem. Ankieta składała 
się z dwóch części; pierwsza złożona z ośmiu rozbudowanych na ogół pytań 
dotyczyła stanu obecnego, a druga (siedem pytań) przyszłości. W drugiej części 
znalazły się m.in. pytania dotyczące samochodów elektrycznych. Trzeba było 
np. wskazać trzy najbardziej dogodne dla siebie ewentualne lokalizacje stacji 
ich ładowania. 

Antoni Mainczyk, który szefował rybnickiemu Transgórowi od początku lat 80., z końcem 
stycznia przeszedł na emeryturę
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drogi

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

Drogowiec rybnicki
Droga Regionalna Racibórz – Pszczyna czeka na odbiory  
i pozwolenia na użytkowanie, ale dzieje się i na innych drogowych 
placach budowy.

i DOKUMENTACJA NA TONY

Odbiory techniczne z wykonawcą 
Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna 
przy udziale inżyniera kontraktu już 
zostały zakończone, w lutym powinny 
zostać usunięte usterki i niedoróbki. 
Zupełnie niezimowa aura pozwoliła 
na wcześniejsze wykonanie wielu ro-
bót. Obecnie poprawiane jest humu-
sowanie skarp i obsiewanie ich trawą, 
wzdłuż trasy, a w okolicy węzłów posa-
dzono drzewka.

Kompletowana jest dokumentacja 
techniczna związana z odbiorem inwe-
stycji przez Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, którą etapami 
trzeba przewieźć do siedziby tej insty-
tucji w Katowicach. Pierwszy transport 
dokumentacji przewieziono w połowie 
lutego, reszta powinna tam trafić do po-
łowy marca. Jak mówi naczelnik wydzia-
łu dróg Jacek Hawel, dokumentacja taka 
kubaturowo zapełniłaby pod sufit śred-
niej wielkości pokój, można więc sobie 
wyobrazić, jak długo trzeba się będzie 
przez nią przebijać. Po zapoznaniu się 
z dokumentami inspektorzy sprawdzą 

skrupulatnie i drobiazgowo wszystko na 
miejscu, mierząc gabaryty elementów 
drogi i obiektów inżynieryjnych z do-
kładnością co do centymetra i badając, 
czy zostały one wykonane zgodnie z pro-
jektem. Kontrola jednego obiektu trwa 
cały dzień, a przeszły ją i już otrzymały 
pozwolenie na użytkowanie wiadukt w 
ciągu ul. Wodzisławskiej i obiekt na ul. 
Boguszowickiej. Pozostałe 11 obiektów 
inżynieryjnych, kilka przepustów dla 
zwierząt i 11 zbiorników retencyjnych 
czeka na odbiór. Od tempa odbiorów 
zależy termin oddania do użytku całej 
drogi. Kiedy to się stanie, magistraccy 
urzędnicy na pewno nie poczują pustki, 
bo rozpocznie się rozliczanie inwestycji 
i pięcioletni okres składania raportów 
o eksploatacji inwestycji instytucjom, 
które dały na nią pieniądze. Przez pięć 
lat będą się też odbywały przeglądy 
gwarancyjne, bo ustalany przez miasto 
w warunkach przetargu okres gwaran-
cji wydłużono z roku do lat pięciu, co 
wprawdzie podnosi koszty inwestycji, 
ale daje bezpieczeństwo finansowe w 
razie pojawienia się w tym czasie usterek 
powstałych z winy wykonawcy. 

START DWÓCH INWESTYCJI
W najbliższym czasie ruszą dwie cał-

kiem duże inwestycje drogowe, które 
zakłócą płynność ruchu w mieście, na 
szczęście w dwu odległych od siebie re-
jonach. Pierwsza to od dawna zapowia-
dana przebudowa wiaduktu w ciągu ul. 
Żorskiej. Wartość inwestycji to blisko 10 
mln zł. Wykonawca objął już plac budo-
wy i przygotowuje się do robót. 

Druga inwestycja to przebudowa 
przedostatniego odcinka ul. Rudzkiej 
od ul. Słonecznikowej w okolicy oczysz-
czalni ścieków do ul. Piastowskiej przed 
rondem Energetyków. Tu wartość in-
westycji sięga prawie 8 mln zł. Od 24 
lutego ten odcinek Rudzkiej miał być 
zamknięty dla ruchu (na 8 miesięcy).

NIE TYLKO POZIMOWE 
NAPRAWY

W ostatnich latach łatanie przysło-
wiowych dziur w drodze wykonują 
na bieżąco cały rok Rybnickie Służby 
Komunalne. Oczywiście po zimie ta-
kich napraw jest więcej. Nie mają one 
charakteru akcyjnego, szczególnie po 
takiej zimie jak bieżąca, ale są wyko-
nywane zgodnie z harmonogramem 
robót. W centrum najwięcej prac było 
na ulicach Miejskiej, Chrobrego, ale też 
na Niedobczyckiej i kilku innych. Ale są 
też odcinki dróg wymagające wymiany 
całej nawierzchni, bo trudno już łatać 
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Dobiega końca budowa 
łącznika ulic Giedroycia 

i Brzezińskiej. Część prac 
trzeba wykonać ręcznie

Na ul. Bolesława Chrobrego ze względu 
na prace prowadzone przy budynku nr 13 

czasowo, na krótkim odcinku zawężono 
jezdnię do jednego pasa 
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AKT OSKARŻENIA
Rybnicka prokuratura rejonowa 
skierowała do sądu akt oskarżenia 
przeciwko 30-letniemu Piotrowi M., 
który 4 sierpnia prowadząc opla 
corsę pod wpływem alkoholu (2,7 
promila w wydychanym powietrzu) 
i jadąc z nadmierną prędkością, na 
ul. Hotelowej w Kamieniu, w miej-
scu gdzie obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 30 km/h stracił pano-
wanie nad samochodem i śmiertel-
nie potrącił siedmioletniego Kubę, 
który zginął na miejscu.

DWA BLOKI
ZGM podpisał umowę na budowę 
dwóch nowych budynków komu-
nalnych przy ulicy Kolejowej. Dzięki 
tej inwestycji, w lipcu 2021 r. zasób 
mieszkaniowy Rybnika powiększy się 
o 32 nowe mieszkania komunalne.

BOHATER Z TELEFONEM
6-letniego Rafała z dzielnicy Maro-
ko-Nowiny okrzyknięto małym, wiel-
kim bohaterem, po tym jak uratował 
życie swojej mamie, dzwoniąc na 
numer alarmowy 112, gdy ta straciła  
w mieszkaniu przytomność (od 
dziecka choruje na serce).  Maluch 
rozmawiając z mężczyzną obsługu-
jącym telefon alarmowy, przedstawił 
się, podał adres i opisał, co dzieje się 
z mamą. Jakby nie patrzeć, to jeden 
z plusów obeznania małych dzieci  
z telefonami komórkowymi. Kilka dni 
później z Rafałem w Wojewódzkim 
Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego w Katowicach spotkał się pre-
mier Mateusz Morawiecki i wojewo-
da śląski Jarosław Wieczorek.

ZOSTAWIŁ LIST
3 lutego około godziny 18.20  44-let-
ni ochroniarz pracujący na bramie 
głównej rybnickiej elektrowni udał 
się do toalety, gdzie przy użyciu 
służbowej broni popełnił samobój-
stwo. Żonie zostawił list pożegnalny. 

PLAN DO WGLĄDU 
Od 27 lutego do 26 marca na parte-
rze urzędu miasta będzie wyłożony 
do publicznego wglądu projekt 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, obejmujący 
siedem różnych obszarów miasta  
w rejonie ulic: Frontowej, Zygmunta 
Starego, Brunona Janasa, Zagłoby, 
Hetmańskiej, Budowlanych i Krzy-
wej. Publiczna dyskusja na temat 
tych projektów odbędzie się w ma-
gistracie (sala nr 264) w czwartek  
19 marca o 15.30. 

Miasto w skróciełaty. Należy do nich ul. Żorska na odcin-
ku, który zostanie zamknięty w związ-
ku z budową nowego wiaduktu i przy 
tej okazji nawierzchnia zostanie tam 
wymieniona. W odpowiedzi na liczne 
wnioski o remont, nową nawierzchnię 
zyska również ul. Gotartowicka od wę-
zła do ul. Żorskiej i wyremontowany 
zostanie biegnący wzdłuż niej chodnik.

ZIMA NIE PRZESZKODZIŁA

Sprzyjające warunki pogodowe po-
zwoliły na kontynuację budowy łącz-
nika pomiędzy ulicami Giedroycia (d. 
Drzymały) i Brzezińską. Wykonawca 

finiszuje z pracami wykończeniowy-
mi i zapowiada zakończenie robót na 
połowę marca. 700-metrowy odcinek 
nowej drogi posłuży firmom, które w 
pobliżu funkcjonują, odciążając ul. Pro-
stą i Brzezińską. 

Wbrew pozorom łagodna aura nie 
była na rękę wykonawcy modernizacji 
ul. Pogodnej, który wolałby budować 
kanalizację deszczową w zmrożonej 
ziemi. Kanalizacja jest gotowa i trwają 
przygotowania do robót drogowych. 
Cała inwestycja powinna być gotowa 
w czerwcu                                                  (r)

BUDŻET OBYWATELSKI PO KONSULTACJACH
Od 13 do 21 lutego w urzędzie miasta trwały konsultacje społeczne projektu 

uchwały zmieniającej obecny regulamin dorocznego Budżetu obywatelskiego, 
służącego do realizacji inwestycji bądź przedsięwzięć zaproponowanych przez 
samych mieszkańców za pieniądze z budżetu miasta. Uwagi w formie pisemnej 
bądź ustnej można było zgłaszać w punkcie konsultacyjnym urządzonym na 
parterze magistratu w godzinach pracy urzędu.

Urodzony w Wodzisławiu Śl. rybni-
czanin Marcin Rej (48 lat) został na 
początku lutego prezesem Orlenu 
Południe, specjalizującej się w pro-
dukcji biopaliw i biokomponentów 
spółki z grupy Orlen.

W Szkole Głównej Handlowej w War-
szawie ukończył studia na kierunku 
finanse i bankowość, zaś na Politech-
nice Krakowskiej studia menedżerskie 

Master of Business Administration.  
W 1995 roku Marcin Rej został dyrek-
torem finansowym i wiceprezesem ds. 
finansowych działającej w naszym re-
gionie spółki Leta, gdzie odpowiadał 
m.in. za wprowadzenie jej na Giełdę 
Papierów Wartościowych. W latach 
2000-2016 roku pełnił funkcję preze-
sa zarządu spółek z ograniczoną od-
powiedzialnością Agroma i Remago,  
w których odpowiadał m.in. za nadzór 
nad projektami inwestycyjnymi, zakup 
terenów inwestycyjnych i zarządza-
nie wnioskami o dofinansowanie ze 
środków unijnych. W latach 2015-2016 
był z kolei prezesem zarządu spółki 
Jastrzębski Węgiel SA, gdzie dopro-
wadził do restrukturyzacji zadłużenia 
oraz opracowania planu naprawczego 
i optymalizacji wykorzystania środków 
finansowych. Następnie był związany 
ze spółką Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne SA, gdzie był dyrektorem udzie-
lania zamówień i zakupów, a w roku 
2019 jako wiceprezes Holdingu KW Sp. 
z o.o. odpowiadał m.in. za restruktury-
zację spółek górniczych i stworzenie 
Centrum Usług Wspólnych.

Poza pracą Marcin Rej mocno za-
angażował się w charytatywną akcję 
„Płyniemy, Polsko”, biorąc udział m.in. 
w zajęciach z nurkowania dla osób nie-
pełnosprawnych. 

(WaT)Rybniczanin Marcin Rej, nowy prezes 
Orlenu Południe

Rybniczanin prezesem
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aktualności
80. ROCZNICA 
ZBRODNI W KATYNIU

W tym roku przypada 80. rocznica zbrodni 
katyńskiej. Na jej obchody w Rybniku zapra-
szają Rodziny Katyńskie Ziemi Rybnickiej, 
Muzeum w Rybniku oraz Szkoła Podstawowa 
nr 9 w Śródmieściu. Uroczystości rozpocznie 
26 marca akademia w SP nr 9 przy ul. Cmen-
tarnej (godz. 12), którą przygotują uczniowie 
i nauczyciele tej placówki, upamiętniająca 
polskich oficerów, których sowieckie NKWD 
rozstrzelało wiosną 1940 roku. W niedzielę 
29 marca o godz. 12 w bazylice św. Anto-
niego odprawiona zostanie msza w intencji 
ofiar Golgoty Wschodu z udziałem chóru 
Bel Canto z I LO im. Powstańców Śląskich. 
Członkowie Rodzin Katyńskich zachęcają do 
udziału w rocznicowych obchodach wszyst-
kich mieszkańców Rybnika i okolic, w szcze-
gólności przedstawicieli organizacji niepod-
ległościowych, młodzież szkolną, harcerzy  
i poczty sztandarowe.

(D)

W nowej szacie
Jeszcze w ubiegłym roku dobiegła 
końca termomodernizacja funk-
cjonującego pod szyldem Zarządu 
Zieleni Miejskiej domu przedpogrze-
bowego przy największej rybnickiej 
nekropolii usytuowanej u zbiegu ulic 
Kotucza (część parafialna) i Rudzkiej 
(część komunalna, czyli miejska). 

Korzyść płynąca z inwestycji, która 

Kominiarze pomagają  
w inwentaryzacji źródeł ciepła

W czasie rutynowych przeglądów przewodów kominowych 
kominiarze zapytają nas, w jaki sposób ogrzewamy nasz dom czy 
mieszkanie. Wszystko po to, by jak najdokładniej zinwentaryzować 
urządzenia grzewcze i sposoby ogrzewania budynków w Rybniku. 
Zebrane informacje uzupełnią dane, które posiada już urząd mia-
sta. Znając nasze odpowiedzi na kilka prostych pytań, kominiarz 
wypełni formularz inwentaryzacji urządzeń grzewczych (o mocy 
poniżej 1 megawata). Na mocy porozumienia zawartego we wrze-
śniu ubiegłego roku w Rybniku przez władze naszego wojewódz-
twa z Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, 
a także z Beskidzkim Cechem Kominiarzy, inwentaryzacja taka zo-
stanie przeprowadzona w całym województwie śląskim. Jej wyniki 
pozwolą m.in. obliczyć liczbę pieców na węgiel, które mieszkańcy 
będą musieli w kolejnych latach wymienić na mniej uciążliwe dla 
środowiska, realizując postanowienia uchwały antysmogowej sej-
miku. 

Należy oczywiście zachować ostrożność. Kominiarz powinien 
posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator, a także 
kserokopię wspomnianego wyżej porozumienia o współpracy. 

(WaT)
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kosztowała 141.592 zł, jest podwójna. 
Po pierwsze Zieleń Miejska płaci mniej-
sze rachunki za gaz, którym ogrzewa 
obiekt, a po drugie wyraźnie poprawiła 
się estetyka całego budynku. Już wcze-
śniej zmieniono wystrój głównego 
pomieszczenia, pełniącego najczęściej 
rolę kaplicy, w którym odbywają się 
nabożeństwa i ceremonie pogrzebo-
we. Tradycyjnie pogrzebowy wystrój 
zastąpiono efektowną, uniwersalną 
mozaiką i jasnymi kolorami. Zmieniono 

też oświetlenie i kilka elementów infra-
struktury. Ostatnim etapem inwestycji 
była wymiana drzwi zewnętrznych  
i wewnętrznych, co kosztowało nieco 
ponad 95 tys. zł. W głównym wejściu 
wprawiono wykonane na zamówienie 
gustowne drzwi kute z przeszkleniami, 
które pozwalają dyskretnie zajrzeć do 
wnętrza, co wcześniej było niemożliwe.

Wokół domu przedpogrzebowego 
zainstalowano też monitoring. 

(WaT)

Dom przedpogrze-
bowy po niedawnej 
termomodernizacji

Odmienione wnętrze głównego pomiesz-
czenia, które najczęściej pełni rolę kaplicy
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ZGINĄŁ PARALOTNIARZ
15 lutego przed południem na 
obrzeżach lotniska w Gotartowi-
cach zginął 31-letni motoparalot-
niarz z Rybnickiego Klubu Paralot-
niowego. Jak opowiadają świad-
kowie, w trakcie lotu miał wpaść  
w korkociąg i z wysokości kilkudzie-
sięciu metrów runąć na sąsiadujące 
z płytą lotniska pole. Mimo reani-
macji rybniczanin zmarł. Jak usta-
lono, był to jego trzeci lub czwarty 
tego dnia lot na nowym skrzydle 
(rodzaj podłużnego spadochronu). 
Motoparalotniarz miał kilkuletnie 
doświadczenie. Prokurator zarzą-
dził sekcję zwłok, a okoliczności 
wypadku ustala również Państwo-
wa Komisja Badania Wypadków 
Lotniczych. 

DOM DLA MATEK
W urzędzie miasta rozstrzygnięto 
przetarg na rozbudowę i moder-
nizację budynku wielorodzinnego 
przy ul. Świerklańskiej 4 na po-
trzeby domu dla matek z małolet-
nimi dziećmi i kobiet w ciąży. Jako 
centrum usług społecznościowych 
będzie on funkcjonować pod au-
spicjami Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rybniku. Z 11 złożonych 
ofert najtańsza okazała się propo-
zycja firmy z Łukowa Śl. opiewająca 
na nieco ponad 2,1 mln zł (miasto 
przeznaczyło na tę inwestycję 2,6 
mln zł). Zaplanowane roboty mają 
się zakończyć w ciągu 240 dni od 
daty podpisania umowy. 

W SZPITALU BĘDĄ 
STRAJKOWAĆ
Fiaskiem zakończyły się rozmowy 
o podwyżkach pomiędzy pracow-
nikami a dyrekcją Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 3 w 
Orzepowicach. Dyrekcja WSS nr 3 
zapewnia, że szpitala będącego w 
trudnej sytuacji finansowej nie stać 
na kolejne podwyżki. Porozumie-
nie próbowano osiągnąć po jed-
nodniowym strajku, do którego 13 
lutego przystąpiły cztery działające 
w lecznicy organizacje związkowe. 
Protestujący żądali m.in. wzrostu 
wynagrodzeń o 400 złotych brut-
to, co, jak podkreślał Piotr Rajman, 
przewodniczący zakładowej „So-
lidarności”, jest niezrealizowanym 
postulatem z 2018 roku. Stąd decy-
zja o bezterminowym strajku, który 
miałby się rozpocząć 24 lutego, ale 
jeszcze w piątek 21 lutego miało 
dojść do rozmów ostatniej szansy. 

Miasto w skrócieWspomnienie o Tadeuszu Śpiewoku
W wieku 86 lat 26 stycznia zmarł Tadeusz 

Śpiewok, wiceprezes zarządu rybnickiej Izby 
Rzemieślniczej, jeden z jej założycieli oraz or-
ganizatorów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 
Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębior-
ców Branży Kupiecko-Handlowej w Rybniku, 
od lat zaangażowany w rozwój samorządno-
ści gospodarczej.

Po niedawnej śmierci dyrektora Izby Rze-
mieślniczej Edwarda Szwedy to kolejna strata 
dla środowiska skupionego wokół Izby. Tade-
usz Śpiewok był właścicielem i założycielem (1970 r.) zakładu specjalizują-
cego się w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gazowych i centralnego 
ogrzewania, ale był również koncesjonowanym antykwariuszem, właści-
cielem salonu z antykami i dziełami sztuki przy ul. Kościelnej. Był m.in. 
członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich i Światowej Organi-
zacji Antykwariuszy CINOA. Za zasługi dla rzemiosła został odznaczony 
Honorową Odznaką Rzemiosła Polskiego i Złotą Odznaką Zasłużony dla 
Rybnika; był również Kawalerem Orderu św. Stanisława, przyznawanego 
za działalność charytatywną, a w 2015 r. został laureatem Nagrody Spe-
cjalnej w plebiscycie „Człowiek Roku” portalu Rybnik.com.pl. 

Tadeusz Śpiewok był też miłośnikiem historii Rybnika. To dzięki jego 
wspomnieniom wiele lat temu na łamach „GR” mogliśmy przypomnieć 
wydarzenie bez precedensu w dziejach naszego miasta, a mianowicie 
wyścigi konne z udziałem niewyścigowych koni, zorganizowane bodaj 
w 1953 roku na stadionie przy ul. Gliwickiej. Z kolei, gdy kilka lat temu 
w Rybniku pojawił się człowiek, który zaczął organizować aukcje rze-
komych dzieł sztuki, Tadeusz Śpiewok był pierwszą osobą, która jak się 
okazało słusznie, zaprotestowała przeciw nazywaniu sprzedawanych na 
nich obrazów dziełami sztuki. W swojej słynącej z solidności i rzetelności 
firmie wyszkolił dziesiątki uczniów, a w swoim antykwariacie oferował 
piękne przedmioty z historią i duszą. Odszedł człowiek o wyrazistej oso-
bowości, umiejętnie łączący te dwie – wydawałoby się – wykluczające 
się sfery.

– Tadeusz w swoim życiu wiele zrobił dla innych. Bez niego nie udałoby 
się powołać do życia Izby Rzemieślniczej w Rybniku. Był też jedną z tych 
osób, które wyłożyły własne pieniądze, by nasza rzemieślnicza szkoła 
zawodowa mogła rozpocząć działalność, bo jej początki była napraw-
dę trudne. To m.in. dzięki Jego staraniom rybniccy rzemieślnicy mogli 
udowodnić, że potrafią coś stworzyć. Był człowiekiem zdecydowanym  
i bezkompromisowym. W życiu na ogół kierował się zdrowym rozsąd-
kiem, ale gdy już zdecydował, że komuś pomoże, to działał w sposób 
bardzo zdecydowany. Będzie nam go bardzo brakować – mówi Andrzej 
Korbasiewicz, prezes Izby Rzemieślniczej w Rybniku.  

 (r)

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Jana Kuźnika
Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, 

delegacjom, firmie pogrzebowej Styx 
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty

serdeczne „Bóg zapłać” składają
żona, córki i syn z rodzinami
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Teraz w komfortowych warunkach 
funkcjonuje tu nie tylko ochotnicza 
straż pożarna, ale także filia Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Swoje wygodne pomieszczenie ma 
tu również rada dzielnicy. W budynku 
mieści się też duża sala wielofunkcyj-
na z nagłośnieniem i multimedialnym 
projektorem, w której będą się mogły 

odbywać różnego rodzaju spotkania 
i szkolenia. Bardzo aktywni w dziel-
nicy Kamień strażacy ochotnicy mają 
już kilka pomysłów, jak ją pożytecz-
nie wykorzystać. Jednym z nich jest 
organizowanie dla uczniów szkoleń z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy.

– Do Kamienia zawitał XXII wiek. 
Dzięki miastu, prezydentowi i radnym 

Nowa remiza strażaków z Kamienia
Od początku lutego strażacy ochotnicy z Kamienia cieszą się nową remizą. Epokowa dla tej dzielnicy inwestycja  
miasta warta 4,3 mln zł była formalnie tylko rozbudową i modernizacją starej remizy wybudowanej w roku 1907,  
ale w praktyce, nie licząc czterech ścian jednego z pomieszczeń, wielofunkcyjny i co najważniejsze funkcjonalny 
budynek zbudowano właściwie od nowa.

Nowa remiza OSP Kamień w ramach rozbudowy została praktycznie zbudowana od nowa
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powstał w Kamieniu piękny, nowo-
czesny budynek, cztery razy większy 
od naszej starej remizy. Teraz wszyst-
ko jest tu na miejscu: straż, biblioteka  
i rada dzielnicy, która wcześniej ko-
rzystała z naszego pomieszczenia,  
a teraz ma swoje własne. Budynek jest 
bardzo funkcjonalny m.in. dlatego, że 
i projektant, i budowlańcy z firmy To-
man, która była głównym wykonawcą, 
wzięli pod uwagę nasze sugestie, uwa-
gi i prośby – mówi Marek Krzyżowski, 
naczelnik OSP Kamień. W końcu 2009 
roku miasto kupiło dla strażaków z Ka-
mienia nowy wóz ratowniczo-gaśniczy 
marki Man. W garażu starej remizy le-
dwie się mieścił, więc z przestronnego, 
wysokiego garażu ochotnicy cieszą się 
najbardziej.

– Nie wiem, czy to już kwestia nowej 
remizy, ale mamy strażacki narybek i, 
co ciekawe, to nie ludzie bardzo mło-
dzi, ale osoby już dorosłe, które mają 
swoje rodziny, a teraz chcą zrobić coś 
dla innych, co w dzisiejszych czasach 
wcale nie jest takie częste – cieszy się 
naczelnik Krzyżowski. 

Nowej remizy, ogrzewanej przez 
kocioł olejowy, nie może się na-
chwalić Janusz Diakonow, który jest 
prezesem OSP Kamień od blisko 30 
lat. Głównym pomieszczeniem czę-
ści strażackiej jest obszerny i wysoki 
garaż wyposażony w nowoczesny 
osprzęt, m.in. system odprowadzania 
spalin i przede wszystkim środki łącz-
ności, bo od 2000 roku OSP Kamień 
funkcjonuje w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Ale strażacy mają też do swojej dys-
pozycji niewielką świetlicę, nie wspo-
minając o wygodnej szatni i toalecie  
z kabiną prysznicową. Remiza została 
włączona do miejskiej światłowodo-
wej sieci teleinformatycznej.

W ramach inwestycji zagospodaro-
wano również otoczenie remizy, na 
tyłach której powstał nawet taneczny 
podest. Uroczyste otwarcie obiektu 
wraz z jego poświęceniem połączone 
z dzielnicowym festynem zaplanowa-
no na 20 czerwca. Pojawią się na nim 
m.in. strażacy ochotnicy z Czech i Sło-
wacji, z którymi OSP Kamień utrzymu-
je przyjacielskie kontakty. 

Wacław TroszkaGaraż nowej remizy jest na tyle przestronny, że strażacy mogą w nim ćwiczyć również 
manewry na wysokości strażackich drabin
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W fotograficznym skrócie

BIBLIOTEKA U STRAŻAKÓW
 4 lutego, po trwającej dziewiętnaście miesięcy przerwie działalność wznowiła biblioteczna filia nr 15 w Kamieniu. Powsta-
ła przed niemal 65 laty kamieńska biblioteka swą siedzibę zmieniała ośmiokrotnie. Tę najnowszą znalazła w gruntowanie 
zmodernizowanym, a właściwie nowym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Alojzego Szewczyka 28, za to wcze-
śniej mieściła się w ciasnych pomieszczeniach Przedszkola nr 32. Teraz w przestronnych i kolorowych wnętrzach czytelnicy 
mają do dyspozycji księgozbiór liczący 9.600 pozycji dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Mogą tu nie tylko wypożyczyć inte-
resującą ich książkę, w tym najbardziej poczytne nowości rynku wydawniczego, ale też zatopić się w lekturze na miękkich 
pufach, w wygodnym fotelu, a podczas ciepłych miesięcy również na wystawionych na tarasie leżakach. Jest też bezpłatny 
dostęp do internetu, a jak zapowiada kierująca filią nr 15 Stefania Orszulik, być może w przyszłości uda się poszerzyć jej 
ofertę o zbiory multimedialne. Liczy też, że do grona dotychczasowych 420 czytelników dołączą kolejni. Biblioteka czynna 
jest we wtorki, środy i piątki (od godz. 11 do 18) oraz w czwartki (od godz. 8 do 14).

DOCIEPLONY,  
CZYSTSZY, 
ŁADNIEJSZY
Na przełomie 2019  
i 2020 roku zakończyła 
się termomoderniza-
cja biurowca przy ul. 
Wyzwolenia, będącego 
siedzibą największej  
w Rybniku spółdzielni 
– Rybnickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Teraz 
odnowiona fasada 
budynku oddanego 
do użytku w 1971 roku 
wręcz rzuca się w oczy. 
Inwestycja we własną 
siedzibę kosztowała 
RSM około 200 tys. zł.

BOISKO POD DACHEM
Przy Zespole Szkół nr 3 na 
osiedlu Nowiny, w którym 
prowadzone są piłkarskie 
klasy sportowe (szkoła pod-
stawowa i liceum ogólno-
kształcące), rozpoczęła się 
budowa zadaszonego boiska 
ze sztuczną nawierzchnią. Pły-
ta boiska o wymiarach 62 m 
x 30 m będzie osłonięta halą 
namiotową o konstrukcji sta-
lowej, wyposażoną w oświe-
tlenie. Obiekt, którego budo-
wa ma kosztować 1,4 mln zł,  
ma być gotowy do końca 
marca.
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aktualności

W fotograficznym skrócie

CENTRUM AKTYWNOŚCI
Gotowe jest już centrum 
aktywności lokalnej, któ-
re powstało w Kłokocinie. 
Oryginalna i ciekawa forma 
architektoniczna kosztowa-
ła wykonawcę tego obiektu 
sporo pracy. Obecnie trwa 
procedura przekazywania 
tego obiektu, który ma słu-
żyć społeczności lokalnej. 
Rybnicki magistrat wspólnie 
z Portugalczykami realizuje 
unijny projekt, którego efek-
tem ma być wypracowanie 
formuły funkcjonowania ta-
kich dzielnicowych centrów 
aktywności, które działają 
już w dzielnicach Stodoły  
i Chwałęcice.

SAMOCHODY DLA POLICJI 
Za 150 tys. zł z ubiegłorocznego jesz-
cze budżetu miasta magistrat kupił dla 
rybnickiej komendy policji trzy seryjne 
hyundaie, które nieoznakowane będą 
służyć policjantom z pionu kryminalne-
go. Skromna uroczystość ich przekazania  
z udziałem prezydenta Piotra Kuczery 
odbyła się na dziedzińcu rybnickiej ko-
mendy jeszcze w końcu stycznia. W tym 
roku miasto nadal będzie wspierać ryb-
nicką policję; w budżecie miasta 80 tys. 
zł przeznaczono na dodatkowe patrole, a 
3 tys. na doroczne nagrody dla wyróżnia-
jących się funkcjonariuszy, przyznawane  
z okazji Święta Policji. Pozostaje mieć na-
dzieję, że te wydatki z miejskiej kasy prze-
łożą się na wzrost poziomu bezpieczeń-
stwa w naszym mieście.
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W ramach realizowanego przez 
Szkołę Życia, czyli Specjalny Zespół 
Szkolno-Przedszkolny, programu 
„Oswoić niepełnosprawność” dzia-
łający w nim zespół BAJ wystąpił 7 
lutego w klubie Harcówka w Ligoc-
kiej Kuźni, wystawiając dla uczniów 
tamtejszej Szkoły Podstawowej nr 4 
jasełka. Przedstawienie pt. „Przyjdź-
cie – odnajdziecie, czego pragnie-
cie” na tegorocznych 23. Radliń-
skich Betlejkach zdobyło pierwszą 
nagrodę (w kategorii szkół pod-
stawowych). Po spektaklu nauczy-
ciele zaprosili uczniów z dzielni-
cowej podstawówki do wspólnej  
z aktorami zabawy na scenie i – co 
ważne – to sceniczne oswajanie  
z niepełnosprawnością podopiecz-
nych Szkoły Życia wypadło bardzo 
naturalnie.
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SERDUSZKOWE 
PRZYPOMINAJKI
O zakochanych często 
mówi się, że bujają w 
obłokach i że mają moc-
no ograniczony kontakt  
z rzeczywistością. By więc 
nie przegapili swojego 
święta, czyli walentynek, 
miejskie służby zadbały  
o to, by serduszkowe przy-
pominajki pojawiły się na 
latarniach usytuowanych 
wzdłuż naszego rybnic-
kiego deptaku i na rynku,  
a także na drzewie rosną-
cym na skwerze vis-à-vis 
urzędu miasta.

W fotograficznym skrócie

ZOSTAŁ TYLKO BIUROWIEC
Rybnicka firma DMS przejęła 
tereny po dawnym PKS-ie przy 
ul. Jankowickiej i wyburzyła 
wszystkie stare zabudowania  
z wyjątkiem budynku biurowca. 
Ten ma zostać zmodernizowany  
i podwyższony o jedną kondy-
gnację, a inwestycja ta ma się 
zakończyć jeszcze przed końcem 
roku. Później ma się do niego 
wprowadzić firma komputero-
wa z Rybnika, która zajmie cały 
dzierżawiony obiekt. O innych 
planach związanych z terenem 
przy ul. Jankowickiej DMS nie in-
formuje.

KONFERENCJA O ULGACH
Niespełna 30 przedsiębiorców wzię-
ło udział w konferencji, jaką 12 lute-
go w rybnickiej filii Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zor-
ganizowało miasto wespół z Kato-
wicką Specjalną Strefą Ekonomicz-
ną SA i Funduszem Górnośląskim 
SA. Celem tego biznes meetingu, 
jak ją nazwano, było przedstawienie 
zasad funkcjonowania Polskiej Stre-
fy Inwestycji, czyli systemu zachęt  
i ulg podatkowych dla przedsiębior-
ców realizujących nowe inwestycje, 
ale też oferty Funduszu Górnoślą-
skiego, proponującego wsparcie 
finansowe dla bardzo małych, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. 
Uczestnicy konferencji otrzymali 
też materiały prezentujące ofertę 
inwestycyjną miasta.
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rybniczanie

4 lutego w urzędzie miasta radni se-
niorzy nie tylko podsumowali ubiegły 
rok, ale przede wszystkim snuli plany 
na 2020. Mówili o konieczności opra-
cowania miejskiego programu polityki 
senioralnej oraz o możliwości korzysta-
nia z teleopieki, czyli tzw. przycisku ży-
cia. Jego posiadacz, w razie kłopotów, 
naciskając sygnał alarmowy na specjal-
nej „bransoletce” lub breloku automa-
tycznie łączy się z całodobowym cen-
trum alarmowym obsługiwanym przez 
wykwalifikowaną kadrę. – W Jastrzę-
biu-Zdroju taką teleopieką objętych 
jest 300 seniorów – mówiła przewod-
nicząca. – Ten system mógł uratować 
życie samotnie mieszkającej rybnickiej 
poetyki Jadwigi Mandery, która zmar-
ła w ubiegłym roku – zauważyła radna 
Edyta Korepta. Warto przypomnieć, że 
pierwszymi osobami na Śląsku testu-
jącymi już w 2015 roku tzw. przycisk 
życia było troje podopiecznych ryb-
nickiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
W 2017 roku w ramach dofinansowane-
go przez UE programu „Bezpiecznie we 
własnym domu”, realizowanego wspól-
nie z kilkoma partnerami, 25 osób  

z Rybnika przez 20 miesięcy korzystało 
z bezpłatnej teleopieki. – Teraz złożyli-
śmy kolejny wniosek i jeżeli dostanie-
my dotację europejską, to teleopieką 
objętych zostanie 150 osób. W Rybniku 
mamy dwa udokumentowane przy-
padki, w których system ten faktycznie 
uratował czyjeś życie – przypomniał 
Piotr Masłowski. Wiceprezydent mówił 
też, że system teleopieki najsprawniej 
działa wówczas, gdy obok bezpłatnej 
usługi ratującej życie gwarantuje on 
również pewien zakres usług płatnych. 
Wiadomo już, że radni seniorzy spotka-
ją się z przedstawicielami rybnickiego 
OPS-u, by poznać szczegóły wszystkich 
proseniorskich inicjatyw i projektów 
realizowanych przez tę instytucję. Nie 
wiadomo natomiast, czy uda się wpro-
wadzić zmiany do regulaminu obowią-
zującego w autobusach miejskich, tak 
by osoby, które skończyły 70 lat i nie 
płacą za przejazd, nie musiały jednak 
„odbijać” e-karty. – Taka rejestracja 
przejazdu daje ZTZ ważne informacje, 
ale już pojawił się pomysł, by w pierw-
szej kolejności zwolnić z obowiązku 
„odbijania” w autobusie e-karty osoby 

niewidome i mające problemy z poru-
szaniem się – wyjaśnił Piotr Masłowski. 
Wiceprezydent tłumaczył też, że raczej 
mało prawdopodobne jest, aby na no-
wym rondzie niedobczyckim stanęła 
miniwieża Eiffla – pomysł, który popie-
rała rada seniorów. – Rybnickie ronda 
nazywane są według pewnego klucza 
– Paryż nie jest ani nazwą dzielnicy, ani 
miastem partnerskim Rybnika – zauwa-
żył Piotr Masłowski, a z pisma, jakie se-
niorzy otrzymali od prezydenta Piotra 
Kuczery, wynika, że o wyglądzie tego 
ronda przesądzi nie tyle uszczuplony 
stan finansów miasta, co jego lokaliza-
cja. Dlatego kierowców wjeżdżających 
do naszego miasta od strony Wodzisła-
wia powita raczej duży podświetlany 
napis „Rybnik”, a nie 14-metrowa wieża 
wzorowana na tej paryskiej. A skoro już 
o oszczędnościach mowa – w tym roku 
RRS będzie dysponować mniejszym 
niż dotychczas budżetem – 5 tys. zł (w 
poprzednim z 10 tys. zł wykorzystali 
2.849 zł). Skromniejszą oprawę mają 
też mieć czerwcowe Dni Seniora. 

(S)

Do 28 lutego potrwa rekrutacja se-
niorów, którzy jako wolontariusze będą 
obsługiwać Senioralne Centrum Telefo-
niczne. Rybnickie centrum będzie jed-
nym z trzech takich miejsc w Polsce, któ-
re swą działalność rozpoczną 30 marca.

Senioralne Centrum Telefoniczne to 
efekt projektu Halo Aktywni 60+, prowa-
dzonego przez krakowskie Centrum Do-
radztwa Strategicznego. W jego ramach  
w Rybniku, Wałbrzychu i Bytomiu powsta-
ną telefoniczne centra dla mieszkańców 
tych miast, którzy ukończyli 60. rok życia. 
Dyżurujący w centrach seniorzy-wolon-
tariusze będą udzielać dzwoniącym in-
formacji dotyczących tego, co dzieje się  
w mieście, choć, jak pokazują doświad-
czenia, z pewnością nie będą to jedy-
ne tematy telefonicznych konwersacji  
(o projekcie pisaliśmy w „GR” w marcu 
2019 roku). Co ważne, wolontariusze 
przynajmniej raz w miesiącu będą musieli 
poświęcić cztery godziny na rozmowy  
z dzwoniącymi.

Chętni do współtworzenia telefonicz-
nego centrum w naszym mieście powinni 
być mieszkańcami Rybnika, mieć ukoń-
czone 60 lat i zadeklarować chęć udziału 
w projekcie. Wybranych zostanie 30 osób, 
a w przypadku większej liczby kandyda-
tów odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.  
W marcu, jeszcze przed uruchomieniem 
centrum, telefoniczni wolontariusze we-
zmą udział w szkoleniach z zakresu komu-
nikacji i obsługi komputera, spotkają się 
też i wymienią doświadczeniami ze swoimi 
odpowiednikami z Bytomia i Wałbrzycha.

Otwarte spotkanie rekrutacyjne dla 
wolontariuszy Senioralnego Centrum 
Telefonicznego odbędzie się w środę, 
26 lutego (od godz. 12 do 14) w sali 108 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chro-
brego 2. Swój udział w pracach centrum 
można również zgłosić, wypełniając for-
mularz rekrutacyjny i przesyłając go na 
adres Centrum Doradztwa Strategiczne-
go. Szczegółowe informacje w internecie 
(www.cds.krakow.pl/halo_aktywni).      (D)

Podsumowali i planują
Siedem sesji, dziewięć uchwał, profil na Facebooku, plakaty reklamowe, ale też 200 rozdanych opasek odblaskowych. 
Do tego senioralna mapa dzielnic, współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i poetyckie spotkania w Halo! Rybnik – 
to tylko wycinek ubiegłorocznej działalności Rybnickiej Rady Seniorów. Jej przewodnicząca Stefania Forreiter omówiła 
szczegóły podczas pierwszej w tym roku sesji RRS.

WODOCIĄGOWA 
KOREKTA

W styczniowym wydaniu „GR”, 
podsumowując statystycznie rok 
2019, poinformowaliśmy, że Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Rybniku dostarczyło  
w ubiegłym roku swoim odbiorcom 
na terenie naszego miasta mniej 
wody niż w roku 2018. Okazało się, 
że to nieprawda. Błąd w naszych 
wyliczeniach wziął się z nieprecy-
zyjnej informacji dotyczącej ilości 
sprzedanej wody w roku 2018, 
która uwzględniała nie tylko Ryb-
nik, ale również wodę dostarczo-
ną klientom PWiK w Jejkowicach 
i Gaszowicach. Faktycznie więc  
w roku 2019 „Wodociągi” do-
starczyły odbiorcom w Rybniku  
o 62.416 m³ wody więcej niż w roku 
2018, a dokładnie 5.213.946 m³. Po-
dobnie ze ściekami – odebrano ich 
w Rybniku o 57.438 m³ więcej niż  
w 2018, czyli 4.674.983 m³.

Za wprowadzenie w błąd prze-
praszamy.                         Redakcja

Senior zadzwoni do seniora
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Jedna z tras tej ewakuacji prowadziła 
przez Rybnik i tu również kilkuset wy-
głodzonych i wymęczonych więźniów 
zmarło lub zostało zamordowanych 
przez hitlerowców. To im poświęcony 
jest pomnik usytuowany przy ul. Gli-
wickiej, między Stadionem Miejskim 
a kąpieliskiem Ruda, przy którym co 
roku rozpoczyna się ta wyjątkowa dro-
ga krzyżowa. W tym roku poprowadził 
ją rybniczanin ks. prof. Antoni Reginek. 
Jej trasa prowadzi najpierw do lasu 
nad rzeką Rudą, gdzie znajduje się 
zbiorowa mogiła więźniów, których los 
uzasadnia używanie określenia Marsz 

Śmierci. Jest tu również dawny cmen-
tarz pacjentów szpitala psychiatrycz-
nego i zbiorowa mogiła tych spośród 
nich, którzy zginęli w marcu 1945 roku, 
gdy przez Rybnik przetaczał się front.

Modlitewny marsz pamięci KIK orga-
nizuje od 1988 roku z inicjatywy swe-
go współzałożyciela, zmarłego w 2011 
roku Karola Miczajki, rybniczanina, 
który przeżył Marsz Śmierci. Z kolumną 
współwięźniów dotarł on do Wodzisła-
wia Śl., skąd pociągiem, jak inni, został 
wywieziony w głąb Rzeszy. Wyzwole-
nia doczekał się tam dopiero w trzecim 
z kolei obozie.

Od kilku lat uczestnicy rocznicowej 
drogi krzyżowej modlą się również za 
ofiary Tragedii Górnośląskiej, czyli m.in. 
deportacji przez Rosjan tysięcy Górno-
ślązaków w głąb Związku Radzieckie-
go na początku 1945 roku, krótko po 
rzekomym wyzwoleniu. Przyjęto, że 
to właśnie ostatnia niedziela stycznia 
będzie dniem jej rocznicowego wspo-
mnienia. 

Uczestnicy marszu pamięci dotarli 
do kościoła w Wielopolu, gdzie odpra-
wiono mszę w intencji ofiar dziejowych 
nieszczęść z początku 1945 roku. 

(WaT)

– Przewodnik ma poręcz-
ny format, w sam raz by wło-
żyć go do kieszeni i wyruszyć 
na jednodniową wycieczkę 
nie tylko po mieście i po-
wiecie. Przygotowaliśmy go  
z myślą o zmotoryzowanych, 
rowerzystach i turystach, 
ale też po to, by ocalić od 
zapomnienia miejsca, które 
zasługują na naszą pamięć 
i ochronę – mówi Ryszard 
Fuchs o przewodniku „Szla-
kami zabytków techniki 
ROW”, wydanym przez Fun-
dację Kopalń Zlikwidowa-
nych w ROP, której prezesuje. 

Opisano w nim pięć szla-

ków (m.in. Niewiadom – 
kopalnia Ignacy – kopalnia 
Reden – kopalnia Szczęście 
Beaty), ale też m.in. trasę 
śladami zabytkowych drew-
nianych kościółków i miejsc 
pamięci ofiar Górniczego 
Stanu ROP, z pomnikami 
i tablicami poświęcony-
mi górnikom, którzy ode-
szli na wieczną szychtę. 
W przewodniku, z którym 
dotrzemy również do Żor, 
Wodzisławia Śl., Pszowa, 
Jastrzębia-Zdroju i Zebrzy-
dowic, autorzy skupili się 
na zabytkach techniki, ale 
nie pominęli też pomni-

ków przyrody, architektury 
i miejsc kultu religijnego, 
atrakcyjnych rekreacyjnie 
lub widokowo. Ich opisa-
niem zajęło się 12 pasjona-
tów z regionu (praca zbio-
rowa pod redakcją Andrzeja 
Kapłanka). Prace nad prze-
wodnikiem trwały dwa lata, 
a znajdziemy w nim również 
zdjęcia, mapy, ciekawostki  
i praktyczne porady z adre-
sami i telefonami. Wydaw-
nictwo „Szlakami zabytków 
techniki ROW” kosztuje 22 zł  
i można je kupić w Za-
bytkowej Kopalni „Igna-
cy”, księgarni Orbi-

W rocznicę dwóch tragedii

Co roku w modlitewnym marszu pamięci 
bierze udział grupa kilkudziesięciu osób

Szlakiem zabytków

W ostatnią niedzielę stycznia kilkadziesiąt osób wzięło udział w modlitewnym marszu pamięci, organizowanym przez 
rybnicki Klub Inteligencji Katolickiej w rocznicę Marszu Śmierci, jak nazwano tragiczną w skutkach ewakuację więźniów 
hitlerowskiego obozu w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenau) w styczniu 1945 roku. 

ta oraz w Halo! Rybnik,  
gdzie 15 lutego odbyła się 
prezentacja przewodnika,  
w wydaniu którego pomogło 
również miasto.                     (S)
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edukacja

Rekrutacja do 32 miejskich podsta-
wówek zakończy się 20 marca. Wyjąt-
kiem są klasy sportowe, czyli klasa sza-
chowa w SP nr 2, żeglarska w SP nr 10 
i interdyscyplinarna (dżudo/piłka noż-
na) w SP nr 31, w których nabór po-
trwa tylko do 13 marca. O czym muszą 
wiedzieć rodzice przyszłych pierwszo-
klasistów? Jeśli planują posłać dziecko 
do podstawówki obwodowej, zgod-
nej z miejscem zamieszkania pierw-
szaka, mogą potwierdzić wolę uczęsz-
czania do szkoły obwodowej swojego 
dziecka za pomocą witryny rybnik.
elemento.pl, z której należy wydru-
kować stosowną deklarację, podpisać  
i dostarczyć do sekretariatu danej 
szkoły. Pozostali powinni skorzystać 
z tej samej witryny naborowej, która 

ruszy 2 marca. – Rodzice, którzy zde-
cydują się wybrać szkołę podstawową 
poza obwodem zamieszkania, muszą 
mieć świadomość, że przyjęcie ich 
dziecka do pierwszej klasy będzie 
uzależnione od liczby wolnych miejsc 
oraz od tzw. kryteriów rekrutacyjnych 
– wyjaśnia Tadeusz Bonk z wydziału 
edukacji UM. Kryteria te nie zmienia-
ją się od kilku lat – najwięcej (32 pkt) 
może uzyskać przyszły pierwszoklasi-
sta, jeżeli w wybranej szkole uczy się 
już jego rodzeństwo, a 16 pkt, gdy 
kandydat do pierwszej klasy chodził 
wcześniej do przedszkola znajdują-
cego się w obwodzie podstawówki, 
w której teraz chciałby się uczyć. 27 
marca ma być znana lista zakwalifiko-
wanych do szkół dzieci, a do 3 kwiet-

Żłobek nr 2 w Rybnickiej Kuźni 
otwarto 27 stycznia. W wyremontowa-
nym skrzydle Przedszkola nr 37 przy ul. 
św. Maksymiliana 24 przebywa 20 dzie-
ci od roku do trzech lat, nad którymi 
pieczę sprawuje czteroosobowy perso-
nel. W placówce świętowano już Dzień 
Babci i Dziadka, a maluszki bawiły się 

na pierwszym baliku w swoim życiu.  
3 lutego ruszył Żłobek nr 3 mieszczący 
się w jednym z budynków Szkoły Pod-
stawowej nr 18 w dzielnicy Boguszowi-
ce Osiedle (ul. Żurawia 2). Miejsc jest 
tam 40, ale na razie uczy się tutaj i bawi 
35 maluszków (nie wszyscy kandydaci 
ukończyli już wymagany pierwszy rok 

Wcześniej niż przed rokiem, bo już 2 marca, rusza nabór dzieci do 
klas pierwszych rybnickich szkół podstawowych. W przypadku dzieci 
zamieszkałych w obwodzie danej szkoły wystarczy potwierdzenie woli.

Zapisy pierwszaków tuż-tuż nia rodzice muszą pisemnie potwier-
dzić zadeklarowany wcześniej wybór. 
Ostateczna lista uczniów klas pierw-
szych 32 publicznych podstawówek 
będzie znana 7 kwietnia.

POZOSTAŁE NABORY 

Znane są też terminy rekrutacji 
do klas siódmych dwujęzycznych  
w dwóch rybnickich podstawówkach 
– SP nr 10 i SP nr 9. – Zainteresowa-
nie tymi klasami praktycznie zamiera.  
Z powodzeniem funkcjonują one 
jedynie na poziomie liceów ogólno-
kształcących – zauważa Tadeusz Bonk. 
Szóstoklasiści wciąż mogą jednak  
z takiej oferty skorzystać, a na podję-
cie decyzji mają jeszcze trochę czasu 
– nabór wniosków do klas siódmych 
dwujęzycznych rozpocznie się dopie-
ro 18 maja. Podobnie jak rekrutacja do 
klas sportowych wyższych niż pierw-
sza, które również nie są obecnie ob-
legane. 

(S)

Gwarno w żłobkach
Najpierw buty i kurtki muszą trafić do kolorowych szafek. Na każdej znajdują 
się imiona: Oliwia, Miłosz, Grzegorz, Kaja, Marcelina, Tymoteusz… Potem pora 
na rozstanie – pewnie najtrudniejszy moment nie tylko dla maluszków, które 
pod koniec stycznia rozpoczęły swoją żłobkową przygodę w placówce  
w Rybnickiej Kuźni. Drugi z nowych miejskich żłobków znajduje się  
w Boguszowicach Osiedlu.

życia). O ich poprawny rozwój dba tutaj 
sześć opiekunek. Na 24 lutego zaplano-
wano tu pierwszy balik karnawałowy  
z udziałem jednego z Minionków. 

Na adaptacje obydwu budynków po-
zyskano środki z programu rządowego 
Maluch+ (w wysokości 1.320.000 zł)  
i środki unijne (753.984 zł) w ramach 
projektu „Bliżej dziecka – filie żłobka  
w dzielnicach Rybnika” (wartość całego 
projektu z wkładem własnym miasta 
wynosi 856.800 zł). – Powstały przyja-
zne pomieszczenia, w których dzieci 
mogą się bezpiecznie bawić i pozna-
wać świat. Cieszę się, że liczba miejsc 
w żłobkach w Rybniku zwiększa się, co 
jest odpowiedzią na potrzeby rodziców 
chcących łączyć życie rodzinne z ak-
tywnością zawodową – podkreśla pre-
zydent Piotr Kuczera. Rodzice za pobyt 
dzieci w rybnickich żłobkach płacą 400 
złotych miesięcznie. Jeżeli pozostawią 
swoje pociechy w placówkach dłużej 
niż 10 godzin dziennie, za każdą rozpo-
czętą godzinę zapłacą 15 zł. Koszt czte-
rech posiłków to 8 zł dziennie. 

Adaptacja budynku w Rybnickiej 
Kuźni trwała od września do grudnia 
(koszt inwestycji wyniósł 627.304,54 zł). 
Drugą z placówek w podobnym termi-
nie wyremontowano za 1.823.363,83 zł.  
Obie placówki wraz ze żłobkiem Weso-
ła Rybka przy ul. Orzepowickiej na No-
winach tworzą Zespół Żłobków Miej-
skich w Rybniku, którego dyrektorem 
jest Aleksandra Bałdyga. 

(S)

W żłobku w Rybnickiej Kuźni bawi  
i uczy się 20 maluszków
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W nowym, estetycznym budynku 
powstało siedem sal lekcyjnych, w tym 
nowocześnie wyposażone pracow-
nie: fizyczna, chemiczna, biologiczna, 
językowa i komputerowa, a także po-
mieszczenia administracyjne i toalety. 
Wyodrębnione zostało również po-
mieszczenie, w którym mogą spotykać 
się członkowie Rady Dzielnicy Golejów 
oraz oddany do ich dyspozycji aneks 
kuchenny. – Nikogo nie trzeba przeko-
nywać, jak ważne dla jakości naucza-
nia jest zapewnienie młodym ludziom 
odpowiednich do tego warunków. 
Golejowscy uczniowie mogą teraz 
poszerzać horyzonty w nowych, prze-
stronnych wnętrzach i w nowocześnie 
wyposażonych pracowniach. To cieszy, 
tym bardziej że szkoła zapewnia edu-
kację mieszkańcom dwóch dzielnic: 
Golejowa i Grabowni – mówi prezydent 
Piotr Kuczera. Prócz budowy nowego 
segmentu zagospodarowano również 
teren wokół placówki: powstały chod-
niki, drogi dojazdowe oraz plac ma-
newrowy z miejscami parkingowymi. 
Warte 5.555.870 zł prace budowlane 
wykonała wybrana w przetargu firma  

Nowe wnętrza szkoły w Golejowie
Zakończono rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Golejowie. Nowy, piętrowy segment służy już  
nie tylko uczniom, ale także radzie dzielnicy, która znalazła tu swą siedzibę. 

z Rybnika. Co więcej, szkoła w Gole-
jowie objęta jest dofinansowanym ze 
środków unijnych projektem „Odna-
wialne źródła energii – RIT”. W jego ra-
mach, jak tylko rozpocznie się gazyfika-
cja dzielnicy zaplanowana na rok 2021, 
w budynku zainstalowana zostanie za-
silana tym paliwem pompa ciepła, która 

zapewni energię cieplną całemu szkol-
nemu kompleksowi mieszczącemu się 
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29.  
W jego skład wchodzą: Przedszkole nr 33,  
do którego uczęszcza 100 dzieci (4 od-
działy) oraz Szkoła Podstawowa nr 29,  
w której uczy się 256 uczniów (14 klas). 

(D)

Wysunięty najbardziej na południe nowy segment podstawówki w Golejowie
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– Zależało mi na integracji starszych 
uczniów z młodszymi, ale przede 
wszystkim na promowaniu doradz-
twa zawodowego, które staje się klu-
czem do trafnych wyborów kierun-
ków kształcenia i osiągnięcia sukcesu 
zawodowego. Tymczasem młodzież 
wciąż zbyt mało wie o korzyściach, ja-
kie daje doradztwo zawodowe. Warto 
to zmienić, a nie od dziś wiadomo, że 
najlepszą metodą jest zabawa – mówi 
Grażyna Winkler, doradca zawodowy w 
Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych, pomysłodawczyni autorskiego 

turnieju „Awantura o pracę” – promocja 
doradztwa zawodowego wśród mło-
dzieży rybnickich szkół podstawowych. 
W pierwszej edycji (10 lutego) wzięli 
udział ósmoklasiści z sześciu podstawó-
wek, którzy wspólnie z gospodarzami – 
uczniami Mechanika, stworzyli cztery 
turniejowe drużyny. W grze częściowo 
wzorowanej na popularnym przed laty 
teleturnieju „Awantura o kasę” ucznio-
wie, kręcąc kołem, trafiali na pytania 
o różnym stopniu trudności. Musieli 
wiedzieć m.in., jak mierzy się stopę 
bezrobocia, kto jest uczestnikiem ryn-

Awantura o pracę

Zgodnie ze wskazaniami barometru 
w naszym mieście i powiecie na brak 
pracy nie powinni narzekać lekarze, 
pielęgniarki i położne, opiekunowie 
osób starszych lub niepełnospraw-
nych, fizjoterapeuci i masażyści, ale też 
budowlańcy, m.in. betoniarze, zbroja-
rze, cieśle i stolarze, monterzy instalacji 
budowlanych, murarze i tynkarze oraz 
robotnicy budowlani niższego szcze-
bla. – To przykłady zawodów deficy-
towych, czyli takich, w których nie po-
winno być trudności ze znalezieniem 
pracy, gdyż zapotrzebowanie praco-
dawców jest duże, a chętnych i posia-
dających odpowiednie kwalifikacje – 
niewielu – wyjaśnia Anna Michalczyk, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Rybniku. Na rybnickiej liście widnieje 

ponad 37 takich właśnie zawodów de-
ficytowych. To również kierowcy auto-
busów i ciężarówek, instruktorzy nauki 
jazdy, kucharze i pomoce kuchenne, 
sprzedawcy, spawacze, programiści 
oraz projektanci i administratorzy baz 
danych. W porównaniu z rokiem 2019 
spadło zapotrzebowanie na fryzjerów, 
kosmetyczki, kelnerów i barmanów, 
wzrosło za to na pracowników socjal-
nych, górników i operatorów maszyn 
i urządzeń wydobywczych oraz na na-
uczycieli przedmiotów ogólnokształ-
cących, którzy jeszcze dwa lata temu 
mieli spore kłopoty ze znalezieniem 
pracy. Podobnie jest z filozofami, eko-
nomistami i socjologami – do niedaw-
na były to zawody nadwyżkowe, któ-
rych na tegorocznej liście „Barometru 

zawodów” dla Rybnika i powiatu ryb-
nickiego, ale i całego województwa, już 
nie ma. Dziś to zawody zrównoważone, 
czyli takie, w których liczba ofert pracy 
jest zbliżona do liczby osób zdolnych 
i chętnych do podjęcia pracy. Na ryb-
nickiej liście takich profesji jest ponad 
124, to m.in. architekci, bibliotekarze, 
agenci ubezpieczeniowi, dentyści, flo-
ryści, graficy komputerowi, listonosze, 
plastycy, weterynarze i samodzielni 
księgowi. „Barometr zawodów” co roku 
powstaje na zlecenie Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na 
przełomie III i IV kwartału 2019 roku 
badanie dla każdego powiatu w Pol-
sce przeprowadzili m.in. pracownicy 
powiatowych urzędów pracy i prywat-
nych agencji zatrudnienia. 

(S)

Pielęgniarkę zatrudnię od zaraz
Piekarze, kurierzy czy weterynarze, a może kucharze lub murarze? Jacy fachowcy są aktualnie najbardziej poszukiwani 
na rybnickim rynku pracy? Odpowiedź przynosi opracowany przez ekspertów „Barometr zawodów 2020”, z którego 
wynika, że najłatwiej znaleźć zatrudnienie w budownictwie i opiece zdrowotnej. 

ku pracy, czym jest mobbing i jakie do-
kumenty pracodawca powinien wydać 
pracownikowi po rozwiązaniu lub wy-
gaśnięciu stosunku pracy. Uczestnicy 
mieszanych zespołów doskonalili umie-
jętności komunikacyjne i współpracę  
w grupie, a ich rywalizacji przyglądało się 
jury: wicedyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Rybniku Małgorzata Tlołka, 
wicedyrektor ZSM-E Bartosz Ostrowski  
i opiekun samorządu szkolnego Mag-
dalena Geratowska. Zwycięzcami 
pierwszej „Awantury o pracę” została 
drużyna złożona z uczniów SP nr 1,  
ZS-P nr 15, SP nr 11 i Mechanika.  
– Co roku będziemy zapraszać do 
udziału kolejne rybnickie podstawówki 
– zapowiada Grażyna Winkler.

(S)

W turnieju „Awantu-
ra o kasę” uczniowie 
kręcili kołem fortuny
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Aleksandrę Sieklucką z Ośrodka Po-
mocy Społecznej (II miejsce w kate-
gorii pracownik socjalny) oraz Danutę 
Cilulko (II miejsce w kategorii opiekun/
asystent/pielęgniarka) i Annę Gorzaw-
ską (wyróżnienie dla pracownika so-
cjalnego) z Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej uhonorowano za wyróżnia-
jącą się pracę i zaangażowanie większe 
niż przewiduje to zakres obowiązków 
służbowych.

Pani Ola od ponad trzech lat pra-
cuje w OPS jako pracownik socjalny, 
wcześniej przez 10 lat była zatrudniona  
w warsztatach terapii zajęciowej. 
Wspólnie ze stowarzyszeniami, insty-
tucjami i organizacjami charytatyw-
nymi organizuje świąteczne spotkania 
dla dzieci z Niedobczyc, w najbliższym 
czasie chce również dotrzeć do osób 
skrajnie wykluczonych z rejonu tzw. 
Żabika w Popielowie. Kilkakrotnie or-
ganizowała paczki dla najmłodszych, 
włączając do akcji także innych pracow-
ników i znajomych (sama przekazała 
na ten cel środki z nagrody otrzymanej 
na dzień pracownika socjalnego). Pani 
Danuta od 27 lat pracuje w MDPS. Jako 
pielęgniarka koordynująca ma szeroką 
wiedzę na temat opieki i pielęgnacji 
seniorów, pracowała w dwóch polsko-

Prometeusze dla siłaczek

 KOBIETY O PIENIĄDZACH
W Rybniku zainicjował działalność klub „Kobieta i pienią-

dze”. To jeden z kilkudziesięciu klubów w Polsce, których ce-
lem jest propagowanie wiedzy finansowej wśród pań.

Rozsiane po całym kraju kluby powstały z inicjatywy Domini-
ki Nawrockiej, przedsiębiorcy, inwestorki, twórczyni organizacji 
edukacyjnej „Kobieta i pieniądze” i autorki książek dla kobiet  
z zakresu edukacji finansowej, marketingowej i biznesowej. 
Kluby zrzeszają panie, które chcą być niezależne finansowo  
i podejmować racjonalne decyzje związane z wydawaniem, za-
rabianiem i pomnażaniem pieniędzy. Podczas comiesięcznych 
spotkań uczestniczą w interesujących wykładach z zakresu pla-
nowania finansów, dowiadują się, co zrobić, by pieniądze były 
ich życiowym sprzymierzeńcem, wymieniają się spostrzeże-
niami i doświadczeniami, a nawet rozkręcają wspólne interesy. 
Budują w ten sposób społeczność kobiet niezależnych, wśród 
których znajdują nowe inspiracje i przyjaźnie. Monika Wojaczek, 
organizatorka rybnickiego klubu, zachęca panie do udziału  
w pierwszym z dwunastu zaplanowanych spotkań w naszym 
mieście, które 27 lutego odbędzie się w budynku Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Politechniki Śląskiej przy ul. Kościusz-
ki 54 (godz. 19.30). Udział w nim jest odpłatny, a wszelkie szcze-
góły dotyczące zapisów można znaleźć na Facebooku pod ha-
słem: Klub Kobieta i Pieniądze-Rybnik.      (D)

 RYBNICKA EKOBIBLIOTEKA
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

w Rybniku znalazła się w gronie 25 laureatów 
dziesiątej edycji konkursu pod hasłem „Fundusz 
Naturalnej Energii” i podczas wakacji zorganizu-
je „Letnią ekotekę młodego człowieka”. 

Konkurs organizowany przez Gaz-System  
i fundację „Za górami, za lasami” wspiera samo-
rządy, placówki oświatowe i organizacje poza-
rządowe w realizacji innowacyjnych projektów 
ekologicznych. Jubileuszowa edycja cieszyła się 
największym zainteresowaniem z dotychczaso-
wych – wpłynęło 201 wniosków, dofinansowanie 
przyznano 25, a w naszym województwie dotację 
otrzyma pięć instytucji, w tym rybnicka biblioteka, 
która w czasie wakacji poprowadzi dla 25 dzieci 
warsztaty z zakresu ochrony środowiska. Jak wy-
jaśnia Karolina Doliba z PiMBP w Rybniku, w ich 
trakcie dzieci stworzą własne ekoteki, czyli graficz-
ne zbiory dobrych i złych praktyk ekologicznych 
wraz ze wskazówkami, co robić, aby poprawił się 
stan naszego środowiska. Ekoteki zostaną później 
zaprezentowane na okolicznościowej wystawie, 
oczywiście w bibliotece.                    (S)

Aleksandra Sieklucka, Anna Gorzawska i Danuta Cilulko zostały docenione w pierwszej 
edycji konkursu „Śląski Prometeusz”. Nagrody przyznano w listopadzie ubiegłego roku

-czeskich projektach oraz prowadziła 
szkolenia dla opiekunów osób niepeł-
nosprawnych w ramach ogólnopol-
skiego pakietu opieki wytchnieniowej. 
Pani Anna natomiast od 22 lat w MDPS 
zajmuje się organizacją wydarzeń kul-
turalnych, współpracuje z innymi do-
mami i organizacjami pozarządowymi, 
zaprosiła też podopiecznych do udzia-
łu w wielu projektach, m.in. „Bajki słu-

chajki”, „Książki na miarę”. Najlepszym 
dowodem zaangażowania laureatek 
jest fakt, że tych kilka słów to ledwo 
skromny wstęp do ich obszernej ak-
tywności… Przełożeni je oczywiście 
zasłużenie chwalą i podkreślają, że tak 
oddani i rzetelni pracownicy mobilizu-
ją całe otoczenie do lepszego działa-
nia. Gratulujemy!

(m)

Aż trzy rybniczanki otrzymały nagrody w I edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Pracowników Systemu Pomocy Społecz-
nej i Reintegracji „Śląski Prometeusz”, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.
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Członkowie pierwszej z nich w latach 
2015-2016 w kilkunastu sklepach na 
terenie województw śląskiego i mało-
polskiego sprzedawali dopalacze. Akt 
oskarżenia obejmuje 31 osób działa-
jących w zorganizowanej grupie prze-
stępczej. Prokuratura zarzuca im po-
pełnienie przestępstwa polegającego 
na „...sprowadzeniu niebezpieczeństwa 
dla życia i zdrowia wielu osób poprzez 
wprowadzenie do obrotu szkodliwych 
dla zdrowia substancji stanowiących 
środki zastępcze tzw. dopalacze”. Oczy-
wiście, by ominąć prawo, sprzedawali 
je jako produkty kolekcjonerskie, nie-
przeznaczone do spożycia. Wiele wska-
zuje na to, że część dopalaczy, które 
sprzedawali, sprowadzili z Czech.

Sklepy z tymi wyjątkowymi „upo-
minkami” grupa prowadziła m.in.  
w Rybniku, Krakowie, Gliwicach, 
Chorzowie, Tarnowie, Zakopanem, 
Sosnowcu i Katowicach. Wpływy ze 
sprzedaży dopalaczy nie były oczy-
wiście księgowane. Szefem grupy był 
32-letni mieszkaniec Krakowa Mikołaj 
Cz. Mężczyzna z wyższym wykształce-
niem niepracujący zawodowo, a utrzy-
mujący się rzekomo z oszczędności. 
To on zarządzał interesem, zapewniał 
dostawy, zbierał utargi, a także szkolił 
sprzedawców, jak mają się zachować 
w przypadku jakiejkolwiek kontroli czy 
wizyty policji.

Drugi akt oskarżenia obejmuje 20 
osób pochodzących z Gliwic i Często-
chowy, które tworząc dwie współpra-
cujące ze sobą zorganizowane grupy 
przestępcze rozkręciły na całkiem dużą 
skalę handel narkotykami i dopalacza-
mi. Śledczy ustalili, że w latach 2014-
2017 oskarżeni sprzedali nie mniej niż 
314 kg dopalaczy i nie mniej niż 3 kg 
substancji psychotropowych, w tym 
narkotyków. Swą działalność prowa-
dzili nie tylko w Polsce, ale również na 
terenie Czech, Słowacji, Norwegii oraz 
Niderlandów (dawnej Holandii). Swoje 
specyfiki sprzedawali za pośrednic-
twem pięciu sklepów internetowych, 
ale też bezpośrednio klientom deta-
licznym i hurtowym. W obu grupach 
zadania były podzielone: jedne osoby 
były kurierami czy magazynierami, 
inne ochroniarzami. Do transferu i le-
galizowania zarobionych pieniędzy 
używano tzw. słupów – osób pry-
watnych, ale też polskich i zagra-
nicznych spółek prawa handlowego.  

Co ciekawe, część zysków z przestępczej 
działalności grupy lokowały w wirtual-
nej kryptowalucie – bitcoin, używanej 
w zaawansowanych grach komputero-
wo-internetowych. Jak wylicza w akcie 
oskarżenia prokuratura, na swej prze-
stępczej działalności 20 oskarżonych 
zarobiło łącznie ponad 5 mln zł, 16  
z nich przyznało się do winy i chce do-
browolnie poddać się karze. Są w tym 
gronie szefowie obu grup, czyli 32-let-
ni Karol W. z Gliwic i 44-letni Marcin G.  
z Częstochowy. Za przestępstwa wy-
mienione w akcie oskarżenia grozi kara 
do 15 lat więzienia.

Oba procesy odbędą się w rybnickim 
ośrodku zamiejscowym Sądu Okręgo-
wego w Gliwicach, gdzie od kwietnia 
ubiegłego roku (akt oskarżenia z maja 
2018) toczy się już proces innej, trzy-
osobowej grupy, która w latach 2014-
-2017 prowadziła sprzedaż wysyłkową 
dopalaczy poprzez sklep internetowy. 
Przedsięwzięciem kierował 40-letni 
dziś Daniel S., urodzony w Częstocho-
wie bezrobotny bez zawodu, który 
znajdował się rzekomo na utrzymaniu 
małżonki. W akcie oskarżenia zarzuco-
no mu, że wprowadził do obrotu kilka 
kilogramów dopalaczy, na czym miał 
zarobić ponad 2,3 mln zł. Nadał przy-
najmniej 1.764 paczki z dopalaczami, 
z których 1.490 zostało dostarczonych 
odbiorcom. 

30 stycznia w czasie kolejnej rozpra-
wy przesłuchano na odległość (wide-
okonferencja) panią Jadwigę (61 lat) 
ze Szczecina, matkę Marcina, który  

3 grudnia 2016 roku po zażyciu kupio-
nych w ich sklepie dopalaczy zmarł. 
Miał 30 lat. Mężczyzna cierpiał na schi-
zofrenię paranoidalną. Kilkakrotnie był 
leczony w szpitalu psychiatrycznym; 
po raz ostatni w styczniu 2015 roku. 
Później regularnie przyjmował leki. 
Jak ustalili biegli, po zażyciu dopala-
czy zawierających pochodne katynonu 
doszło u niego do zatrucia organizmu, 
a w konsekwencji do ostrej niewydol-
ności krążeniowo-oddechowej. Odpo-
wiadając na pytania sądu, prokuratora  
i obrońców oskarżonych kobieta ze łza-
mi w oczach wspominała feralny dzień. 
Gdy wróciła z zakupów (to była sobo-
ta), syna, który był na rencie, nie było 
w domu. Gdy zadzwoniła do niego, po-
wiedział jej, że jest na spacerze. Później 
dzwoniła ponownie, by przypomnieć 
mu, że zbliża się godzina, o której po-
winien wziąć leki, ale już nie odbierał. 
Około godz. 21 przyszli do niej dwaj 
policjanci i powiedzieli, że jej syn nie 
żyje. Nieprzytomnego mężczyznę zna-
leziono przy jednym ze skrzyżowań  
w Szczecinie. Reanimacja prowadzona 
przez wezwaną na miejsce ekipę po-
gotowia ratunkowego nic już nie dała. 
Później od policji pani Jadwiga dowie-
działa się, że syn wziął dopalacze, które 
zamówił przez internet. Mundurowi 
zabrali z domu jego laptop, z pomocą 
którego ustalili później, gdzie je kupił.

W toczącym się procesie wszyscy 
trzej oskarżeni odpowiadają z wolnej 
stopy.

Wacław Troszka

Dopalacze przed sądem
Jeszcze w grudniu Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do rybnickiego ośrodka zamiejscowego Sądu 
Okręgowego w Gliwicach dwa akty oskarżenia przeciwko osobom, które handlowały dopalaczami. Obejmują one 
łącznie 51 oskarżonych, którzy działali w trzech grupach przestępczych.

W czasie rozprawy, która odbyła się w rybnickim ośrodku sądu okręgowego 30 stycznia, 
podczas wideokonferencji przesłuchano matkę 30-latka ze Szczecina, który zmarł na 
ulicy krótko po zażyciu dopalaczy kupionych w internetowym sklepie prowadzonym 

przez oskarżonych
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Łukasz Sadza ma na koncie drugo-
planową rolę w gimnazjalnym spekta-
klu i komediowe miniprodukcje two-
rzone z rówieśnikami i zamieszczane 
na internetowym kanale Młode Wilki. 
Niewiele, jednak wystarczająco, by 
przekonać się, że właśnie to chce ro-
bić, ale też by uświadomić sobie, czego  
z pewnością robić nie chce. – Zdałem 
sobie sprawę, że komediowe filmiki 
nie są dla mnie – mówi trzecioklasista 
z technikum weterynaryjnego. Zawsze 
dużo czytał, podpatrywał aktorów  
i pracę reżyserską, chętnie też pisał 
opowiadania, co dla zamkniętego  
w sobie chłopaka było antidotum na 
rzeczywistość. Kiedy z zaoszczędzo-
nych pieniędzy kupił sprzęt, który dał 
mu filmową niezależność, skupił się na 
„Jednostce”. Napisał scenariusz, zagrał 
w nim główną rolę Aidena – reportera 
z problemami, całość wyreżyserował 
i dobrał wyszukaną w internecie mu-
zykę, która jest mocną stroną serialu. 
Pracę nad nim potraktował jako auto-
terapię. – Nie umiem śpiewać ani kom-
ponować, nie napiszę więc piosenki  
o tym, co czuję, dlatego sięgam po 
inne środki – mówi.

PRZESTĘPCA W RYBNIKU

Zdjęcia do „Jednostki” ruszyły  
w 2018 roku. Powstawały w Londynie, 
Katowicach i w Rybniku, gdzie ukrywa 
się zamachowiec i gdzie dochodzi do 
serii niewyjaśnionych samobójstw.  
– Dawny szpital Juliusz to mój zdjęcio-
wy faworyt ze względu na panujący 
tam klimat. Dobrze zagrał też rynek, 
szczególnie nocą, bo jest nieco tajem-
niczy, a tak chciałem pokazać Rybnik 
– opowiada. Na planie pomagali mu 
Krzysztof Kuzera, filmowiec amator  
i rekonstruktor historyczny z Niedob-
czyc, który zagrał policjanta Montesa, 
oraz Pola Maćkiewicz, serialowa Eveli-
ne. Zawsze mógł też liczyć na opinię 
mamy, pasjonatki kina, która sama 
wychowywała Łukasza. – Mama moc-
no trzyma za mnie kciuki i jest kimś 
na wzór menedżera. Zdarza się też, 
że doradza mi w prowadzeniu fabuły,  
a nawet sfilmowała jedną ze scen  

w londyńskim metrze – opowiada ryb-
niczanin. „Jednostka” jest nieco mrocz-
na, niepokojąca i dojrzała, jak na tak 
młodego człowieka, który przyznaje, że 
jest nieśmiały i patrzy na świat inaczej 
niż jego rówieśnicy. – Chcę tworzyć 
rzeczy wychodzące poza schemat. Nie 
lubię się ograniczać i zawsze rzucam 
się na głęboką wodę. Prowadzę grę  
z widzem, manipuluję jego uczuciami, 
wprowadzam niepewność. Widzowie 
poznają bohatera, ale widzą tylko to, 
co bohater chce, by widzieli. Konkret-
ne wydarzenia, które przedstawia, są 
nieco chaotyczne, niepoukładane, ale 
z każdym kolejnym odcinkiem cała 
historia się zazębia, a wątki łączą się  
w całość – wyjaśnia Łukasz. 

HISTORIA W SIECI

12 lutego na YouTubie i na profi-
lu FB autora pojawił się przedostatni 
odcinek serialu. Finał i rozwiązanie 
zagadki poznamy na początku marca. 
– Jednostka... Podoba mi się to słowo, 

„Jednostka” na finiszu
Jak w typowym kryminale mamy niewyjaśniony zamach, podejrzanego  
i reportera pomagającego złapać sprawcę i rozwiązać zagadkę samobójczych 
śmierci młodych kobiet. Jednak autorski serial „Jednostka” rybniczanina 
Łukasza Sadzy nie jest typowym kryminałem. – Ma być jak lustro, w którym 
widz może dostrzec swoje odbicie. To raczej serial psychologiczny, bardziej 
„wobec czegoś” niż o czymś. Fabuła jest tylko pretekstem do głębszej 
opowieści – mówi osiemnastolatek.

pasuje do serialu, jest surowe i wielo-
znaczne – mówi rybniczanin i zapowia-
da, że widzowie sami wybiorą jedno  
z dwóch zakończeń filmowej fabuły. 
Łukasz myśli o aktorstwie, ale fascynu-
je go też reżyseria. – To można pogo-
dzić, co udowadnia choćby Mel Gibson 
– mówi. Ceni też Stevena Spielberga,  
a wśród godnych uwagi seriali pole-
ca „Ślepnąc od świateł”. Myśli również  
o filmach pełnometrażowych, inspiro-
wanych produkcjami Christophera No-
lana i Alexa Garlanda. – Przygotowuję 
się do pracy nad anglojęzycznym fil-
mem „Paradox”, który będzie realizowa-
ny również w Niemczech. Chcę zastoso-
wać w nim sporo efektów specjalnych, 
co jest pomysłem ryzykownym, ale 
myślę, że będą mocną stroną filmu. Po-
staram się, by „Paradox” był dostępny na 
platformie Netflix – mówi. Na realizację 
czeka też „Mowa motyli” o świecie nasto-
latków, w którym wspomnienia bohate-
ra będą czarno-białe, a sny rysunkowe. 
To kolejne trudne przedsięwzięcie, ale 
Łukasz jest konsekwentny. – Podążam 
za swoją pasją – mówi. 

Sabina Horzela-Piskula

Łukasz Sadza (z lewej) wraz z Krzysz-
tofem Kuzerą rozpoczął już prace nad 

pierwszym pełnometrażowym filmem 
anglojęzycznym, który będzie nosić 

tytuł „Paradox”
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17. RYBNICKI
FESTIWAL
FOTOGRAFII

LIDIA POPIEL

FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA
29/03/2020 GODZ. 14.00

LUTY
23.02 NIEDZIELA
17.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 24. Ogólnopolski Festiwal Pio-

senki Artystycznej OFPA (koncert laureatów oraz Ro-
bert Cichy & Goście, wystąpią: Ania Dąbrowska, Mrozu, 
Mariusz Lubomski, Philip Bracken). 

17.00 DK w Chwałowicach: „Jo był ukradziony” – pokaz filmu 
(obowiązują wejściówki do odebrania w kasie). 

24.02 PONIEDZIAŁEK
11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Czytanie na 

dywanie” – zajęcia czytelnicze dla maluszków. 

25.02 WTOREK
19.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: Sławek 

Kusz z zespołem – koncert z cyklu „Ignacy wieczorową 
porą”. 

27.02 CZWARTEK
10.00 Biblioteka w Niedobczycach: „Bajkowe czytanie” – za-

jęcia czytelnicze dla dzieci (zapisy tel. 32 425 70 20). 
19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Scena Dorosłego Wi-

dza – spektakl „Gehinom”  teatru Safo. 
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Russian National Ballet of Sibe-

ria – przedstawienie baletowe. 

29.02 SOBOTA
Od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 7. Ogólnopolski Festiwal Tańca 

Viverso (informacje: viverso.com.pl). 
Od 13.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Rybnicki Festiwal Po-

dróżników „Karawana” (gośćmi festiwalu będą m.in. 
Piotr Pustelnik, Kamila Kielar, Artur Gorzelak.

14.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting – spotkanie 
dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi roz-
mowami w obcych językach. 

16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Mali tropiciele wielkich 
przygód – edukacyjne warsztaty dla dzieci.

MARZEC
1.03 NIEDZIELA
Od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 7. Ogólnopolski Festiwal Tańca 

Viverso. 
Od 13.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Rybnicki Festiwal Po-

dróżników „Karawana” (pokazy z podróży m.in.: Ka-
roliny i Mieszka Stanisławskich, Piotra Maciejuka i Jacka 
Matuszka).

3.03 WTOREK
Od 9.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 18. Festiwal Piosenki 

Europejskiej – przesłuchania.
17.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Agrypina” – retransmisja opery 

Georga Friedricha Händla z Metropolitan Opera w No-
wym Jorku.

4.03 ŚRODA
Od 9.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 18. Festiwal Piosenki 

Europejskiej – przesłuchania.
17.30 Dom Kultury w Boguszowicach: Wieczorynka teatral-

na – opowieści przygotowane przez młodych aktorów  
z MDK-u, połączone z warsztatami plastycznymi.

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Jestem jaka jestem” – otwarcie 
wystawy malarstwa Renaty Filipovej.

5.03 CZWARTEK
16.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „W mar-

cu jak w garncu” – zajęcia rękodzieła dla dzieci z cyklu 
„Kopalnia fantazji”.

6.03 PIĄTEK
18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Latynoski Wieczór 

Sztuk – w programie m.in. recital Magdaleny Lechow-
skiej z zespołem, wystawa malarstwa Magdaleny Giesek 
pt. „Koloryt tropiku” oraz degustacja kolumbijskiej kawy 
i jadalnych mrówek. 

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Grupa MoCarta wśród 
gwiazd” – kabaretowy program kwartetu smyczkowe-
go. 

7.03 SOBOTA
10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Między nami fotogra-

fami – warsztaty fotografii alternatywnej poprowadzą: 
Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa.

11.00 Halo! Rybnik: Babskie warsztaty pełne sznurka – zaję-
cia wyplatania makram. 

16.00 Halo! Rybnik: Spotkanie z rybnickim kabaretem Trzeci 
Wymiar. 

17.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Dzień Kobiet z Wojcie-
chem Eichelbergerem, psychologiem, autorem książki 
„Kobieta bez winy i wstydu” oraz warsztaty kobiecości 
(m.in. taniec flamenco i joga). 

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Vivo Amore!” – koncert z okazji 
Dnia Kobiet z udziałem tenora Bogusława Morki i so-
pranistki Emilii Zielińskiej oraz orkiestry kameralnej pod 
dyrekcją Marcina Wernera.

8.03 NIEDZIELA
9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 56. Vinyl Swap – giełda płyt wi-

nylowych, kompaktowych, książek o tematyce muzycz-
nej, nut i sprzętu muzycznego.

15.00 Halo! Rybnik: „Malarki regionu” – wystawa zdjęć 
uczestników Sympatycznego Klubu Fotograficz-
nego z Rybnika, których bohaterkami są malarki 
amatorki z grupy twórców nieprofesjonalnych 
Oblicza. 

17.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Dwoje na huśtawce” – spek-
takl komediowy z Anną Dereszowską i Mikołajem 
Roznerskim.

18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Gentleman Project – 
koncert Mateusza Mijala, który wykona utwory m.in. 
Zbigniewa Wodeckiego, Marka Grechuty i Andrzeja 
Zauchy.

KULTURALNY 
MARZEC 
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9.03 PONIEDZIAŁEK
17.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Ciąg dalszy nastą-

pi” – wystawa prac uczniów z Liceum Sztuk 
Plastycznych w Żorach.

10.03 WTOREK
10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 18. Festiwal 

Piosenki Europejskiej – koncert laureatów 
i występ zespołu Dream Light.

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże  
w nieznane – spotkanie z Jackiem Jasińskim 
pt. „W cieniu Jedwabnego Szlaku – konno po 
Kaukazie, Iranie i Azji Centralnej”. 

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz w Teatrze – kon-
cert kwintetu jazzowego New Bone. 

12.03 CZWARTEK
10.00 Biblioteka w Niedobczycach: Bajkowe czy-

tanie – zajęcia czytelnicze dla dzieci (zapisy 
tel.: 32 425 70 20). 

10.30 Biblioteka w Paruszowcu: Spotkanie  
z książeczką – zajęcia czytelniczo-anima-
cyjne dla najmłodszych czytelników i ich 
rodziców. 

13.03 PIĄTEK
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „A to Polska wła-

śnie” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

14.03 SOBOTA
Od 8.00 Deptak (ul. Powstańców, ul. Sobieskiego): 

Jarmark staroci i rękodzieła.
10.00 Halo! Rybnik: Bio Bazar – prezentacja ekolo-

gicznych produktów z Górnego Śląska. 
10.00 Halo! Rybnik: Spotkanie numizmatyków.
Od 10.00 Zespół Szkół Technicznych (ul. Kościuszki 5): 

Aicon – spotkanie fanów kultury dalekow-
schodniej i fantastyki.

11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
Od deski do deski – zajęcia czytelnicze dla 
dzieci (obowiązują zapisy). 

14.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiado-
miu: Turniej gier planszowych. 

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

16.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiado-
miu: Warsztaty ebru – tradycyjnej tureckiej 
techniki malowania. 

17.55 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Holender tułacz” – 
transmisja opery Richarda Wagnera z Metro-
politan Opera w Nowym Jorku.

18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Krzysztof 
Daukszewicz – najnowszy program saty-
ryczny artysty.

15.03 NIEDZIELA
11.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Bajki Naj-

najki – „Daleki, Daleki Wschód” – opowiada 
Mateusz Świstak.

16.00 Halo! Rybnik: Zagroda_3siostry – spotkanie 
z właścicielami zagrody edukacyjnej z dziel-
nicy Kamień.

16.03 PONIEDZIAŁEK
19.00 Bazylika św. Antoniego: Wieczór Chwały – 

spotkanie modlitewne z muzyką na żywo.

17.03 WTOREK
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże  

w nieznane – spotkanie z Ewą i Bernardem 
Urbańskimi pt. „Malowana Panama”. 

18.03 ŚRODA
Od 9.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewia-

domiu: „Scenka” – 17. Przegląd Teatrów 
Dziecięcych. 

10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 4. Rybnickie 
Spotkanie Teatralne Seniorów.

16.00 Halo! Rybnik: Spotkanie poetyckie Rybnic-
kiej Rady Seniorów – prezentacja wierszy 
Adeli Mazelanik, Piotra Franke, Urszuli Pie-
truszek, Reginy Sobik i Stanisława Neblika 
oraz występ chóru seniorów, działającego 
przy RRS. 

17.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
„Śniąc miasto…” – wykład dr. Jacka Kurka.

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Jezioro łabędzie” – 
balet w wykonaniu Rosyjskiego Klasycznego 
Baletu Moskwy.

19.03 CZWARTEK
Od 9.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewia-

domiu: „Scenka” – 17. Przegląd Teatrów 
Dziecięcych. 

16.30 Halo! Rybnik: Ślōnski sztwortek – tematem 
spotkania będą dawane kopalnie, o których 
opowie historyk amator Andrzej Adamczyk.

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Pomoc 
domowa” – spektakl w wykonaniu aktorów 
Teatru Zagłębia, w ramach cyklu „Scena do-
rosłego widza”. 

20.03 PIĄTEK
10.30 Biblioteka w Paruszowcu: Międzynarodowy 

dzień poezji – zajęcia czytelniczo-animacyj-
ne dla dzieci. 

11.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Teatralne 
wagary (warsztaty artystyczne dla szkół 
podstawowych i średnich). 

16.00 Halo! Rybnik: WIA – 37 – spotkanie z członka-
mi Wolnej Inicjatywy Artystycznej „Wytrych”.

19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Faj-
nych Filmów – projekcje filmów familijnych, 
przygodowych lub animowanych.

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „W Irlandzkim ryt-
mie” – koncert zespołu Carrantuohill wraz  
z Piotrem Tłustochowiczem i formacją ta-
neczną Salake.

21.03 SOBOTA
11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 

Czytanie na dywanie – zajęcia czytelnicze 
dla dzieci (obowiązują zapisy).

16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Mali tropicie-
le wielkich przygód – warsztaty dla dzieci.

17.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Tego jeszcze nie 
grali” – najnowszy program Kabaretu Moral-
nego Niepokoju.

18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Kabaret 
Trzeci Wymiar – premiera programu pt. 
„Piękni, młodzi i bogaci”.

20.00 Dom Kultury w Niedobczycach: „My, Polacy” 
– stand-up Marcina Zbigniewa Wojciecha.

22.03 NIEDZIELA
15.00 Halo! Rybnik: Spacer z przewodnikiem Jac-

kiem Kamińskim – losy Rybnika jako miasta 
frontowego w czasie II wojny światowej.

16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Królowa Śniegu” 
– baśń w wykonaniu Śląskiego Teatru Lalki  
i Aktora „Ateneum”.

17.00 Dom Kultury w Chwałowicach: „Jo był ukra-
dziony” – spektakl teatru Safo z Rydułtów.

23.03 PONIEDZIAŁEK
11.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Teatralne 

wagary (warsztaty artystyczne dla szkół 
podstawowych i średnich). 

11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
Czytanie na dywanie – zajęcia czytelnicze 
dla dzieci (obowiązują zapisy).

24.03 WTOREK
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże  

w nieznane – spotkanie z Michałem Szczę-
śniakiem pt. „Iść własną drogą – Patagonia”.

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Artur Rojek – koncert 
promujący najnowszy album artysty pt. „Kundel”.

25.03 ŚRODA
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Nono Garcia & Tito 

Alcedo – koncert hiszpańskich gitarzystów. 

26.03 CZWARTEK
10.00 Biblioteka w Niedobczycach: Bajkowe czytanie – za-

jęcia czytelnicze dla dzieci (zapisy tel.: 32 425 70 20). 

27.03 PIĄTEK
16.00 Halo! Rybnik: spotkanie Rybnickiej Rady 

Kobiet.
18.30 Fundacja PGE Energia Ciepła: 17. Rybnicki 

Festiwal Fotografii (otwarcie festiwalu oraz 
spotkanie autorskie z prof. Vladimirem Birgu-
sem, wstęp wolny). 

19.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
15. Noc z Andersenem.

28.03 SOBOTA
12.30 Fundacja PGE Energia Ciepła: 17. Rybnicki 

Festiwal Fotografii – bezpłatne warsztaty 
fotograficzne z Szymonem Szcześniakiem. 

14.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting – 
spotkanie dla osób zainteresowanych niezobo-
wiązującymi rozmowami w obcych językach.

16.00 Fundacja PGE Energia Ciepła: 17. Rybnicki Fe-
stiwal Fotografii – wykład dr Anny Fiń i spo-
tkanie autorskie z fotografami: Piotrem Jaxą, 
Aleksandrą Szmigiel i Karolem Grygorukiem.

19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert warkoczem 
pleciony czyli historyjo ślonski familiji  
w 100-lecie Powstań Śląskich – program 
według scenariusza Mariana Makuli.

cd. na str. 28
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29.03 NIEDZIELA
14.00 Fundacja PGE Energia Ciepła: 17. Rybnicki 

Festiwal Fotografii – wykład „Prawo w fo-
tografii” mec. Natalii Mileszyk oraz spotkanie 
autorskie z fotografami: Wojtkiem Wieteską, 
Sylvią Pogodą, Mariuszem Śmiejkiem i Lidią 
Popiel. 

15.00 i 17.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Bajko-
wa Niedziela – „Trzewiki szczęścia” premie-
rowy spektakl Teatru Supełek. 

17.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Poligon ka-
baretowy – wystąpią: kabarety Kałasznikof, 
Chyba, Fifa-Rafa, Antoni Gorgoń Gruchała 
i kombo słowno-muzyczne Matełko-Króli-
kowski.

17.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewia-
domiu: „Poetycki wieczór z noblistami”  
– w programie m.in. występ zespołu zaNIM 
pójdę, recytacja wierszy Wisławy Szymbor-
skiej, Josifa Brodskiego i Boba Dylana, dys-
kusja o poezji.

17.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Cholonek” – spek-
takl w wykonaniu Teatru Korez. 

30.03 PONIEDZIAŁEK
19.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiado-

miu: Box Anima – koncert akustycznego tria 
w ramach cyklu „Ignacy wieczorową porą”. 

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

dniowe spotkania sympatyków muzyki gra-
nej na żywo. 

Wystawie towarzyszy katalog pod-
sumowujący jego niezwykłą twór-
czość, autorstwa pracującej w naszym 
muzeum Celestyny Chlubek-Adam-
czyk i Grzegorza Walczaka, który roz-
począł starania o przekonanie władz 
miasta do pomysłu stworzenia w Ryb-
niku autorskiej galerii Jana Karwota. 
Mogłaby się ona stać atrakcją tury-
styczną na wzór galerii Zdzisława Bek-
sińskiego w Sanoku. Ideę tę poparli już 
m.in. dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. 
Zbigniew Kadłubek, członek kapituły 
Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Ju-
liusz” oraz pianista i wykładowca Wie-
sław Szlachta.

Karwot to twórca wyjątkowy z wielu 
względów. Do Związku Polskich Arty-
stów Plastyków został przyjęty w roku 
1970 na podstawie przedstawionych 
prac, bo ukończył nie akademię sztuk 
pięknych, ale akademię muzyczną, czy-
li Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną 
w Katowicach i przez 30 lat był skrzyp-
kiem w orkiestrze Państwowego Ze-
społu Ludowego Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
W czasie licznych zagranicznych woja-
ży ze Śląskiem tworzył swoje rysunki 
w podróży. Wernisaż, który odbył się 
11 lutego, też był wyjątkowy. Najpierw 
dla sporego grona jego uczestników 
zaśpiewali soliści Śląska. Później dr Ja-
cek Kurek w sobie właściwy sposób, 
odnosząc się do twórczości angielskie-
go malarza uznawanego za prekursora 
impresjonizmu Williama Turnera, Zdzi-
sława Beksińskiego i Jana Karwota opo-
wiedział o artystach, którzy „wyrażają  

niewyrażalne”. – Prowadzą nas ku tym 
zamyśleniom, które rodzą w nas nie-
pokój, czasem przerażają, ale zarazem 
pozwalają zrozumieć, że w tym, co nas 
przeraża, jarzą się źródła zachwytu. 
Zachwyca nas bowiem życie okrutne  
i zdumiewa nas tajemnica śmierci. 
Czasami nie potrafimy tego wyrazić. 
Na szczęście mamy artystów – mówił  
w czasie swojego medytacyjnego wy-
kładu dr Jacek Kurek.

„Zostawił po sobie mnóstwo prac 
wykonanych różnymi technikami. 
Świadomie zestawił część z nich  
w cykle, zgodnie z tematyką przygoto-
wywanych i eksponowanych wystaw. 
Ich nazwy: Dusze zwierząt umarłych, 
Drzewa, Erotyk, Apokalipsa, znakomi-
cie oddają niezwykły teatr wyobraźni 
artysty – mroczny, pełen niepokoju, 
niepewności i zatracenia się w skom-
plikowanej teraźniejszości. […] Prze-
rażenie, sadyzm, erotyzm przenika się 
i plącze w wizjach przemieszanych  
z sobą kominów fabrycznych, wież ko-
ścielnych, rur, czaszek, kłębiących się 
postaci ludzkich i zwierzęcych” – czyta-
my w katalogu. 

Cała wystawa z konieczności mieści 
się w jedynej obecnie sali wystawienni-
czej muzeum, przeznaczonej na ekspo-
zycje czasowe, więc ilość sztuki przy-
padającej na metr kwadratowy jest 
tu imponująca. Kuratorami wystawy, 
która będzie czynna do 3 maja są: Ce-
lestyna Chlubek-Adamczyk, Katarzyna 
Kalkowska i Krystyna Kawa. 

Wacław Troszka

Fantasmagorie Karwota w muzeum
W Muzeum w Rybniku obchodzącym w tym roku swoje 50-lecie można 
zobaczyć trzecią wystawę z cyklu Rybnickie Biennale: In memoriam. Tym 
razem prezentuje ona dorobek twórczy urodzonego w Marklowicach 
rybnickiego malarza i grafika Jana Karwota, który zmarł przedwcześnie  
w roku 1998, w wieku 62 lat. 

Jak mówił w czasie wer-
nisażu dr Jacek Kurek, 
obrazy Jana Karwota 

wyrażają niewyrażalne

WYSTAWY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – „Jak 

na Marsie II” – fotografie Mariana Miełka (do 2 
marca). „Jestem jaka jestem” malarstwo Renaty 
Filipovej (od 4 marca do 12 kwietnia) * Gale-
ria Oblicza – malarstwo Doroty Hajduk (do 2 
marca). „Ciąg dalszy nastąpi” – prace uczniów  
z Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach (od 9 do 
30 marca). 

• Muzeum: „Jan Karwot i jego wizje. Dorobek 
twórczy artysty plastyka Jana Karwota” (do 3 
maja). 

• Industrialne Centrum Kultury w Niewiado-
miu: „Into the Wild. Włóczykij z obiektywem” 
– fotografie podróżnicze Ewy Madej (do 29 
lutego).

• Dom Kultury w Chwałowicach:  wystawa foto-
grafii Julii Zabrodzkiej i malarstwa Magdaleny 
Giesek. 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 
„Domy bezdomne” – zdjęcia Doroty Brauntsch 
(od 6 do 31 marca). 

• Galeria Smolna w bibliotece przy ul. Reymon-
ta: „Cmentarze żydowskie w województwie ślą-
skim” fotografie Haralda Bema (do 29 lutego) * 
„Cztery żywioły” – wystawa malarstwa Kornelii 
Popek (od 5 marca do 30 kwietnia).

Repertuary KINA SENIORA 
i DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO
ORAZ DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

na stronach 38 i 39.

cd. ze str. 27
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WYŁĄCZ umysł, WŁĄCZ emocje

Rybniczanie z kalendarza

– Dzięki tej inicjatywie w mieście 
zrealizowano już dwa projekty: 
w Zespole Szkół Urszulańskich 
powstała stacja meteorologiczna 
„Ursus Meteo”, a w I LO Powstańców 
studio nagrań – mówi Jan Pałasz, 
radny Młodzieżowej Rady Miasta 
Rybnika, o szkolnym budżecie 
partycypacyjnym. W styczniu ruszyła 
jego trzecia edycja.

Inicjatywa skierowana jest do 
uczniów rybnickich szkół średnich, któ-
rych najciekawszy pomysł może zostać 
zrealizowany za 10 tys. zł z kasy miasta. 
Szkolne projekty służące rozwojowi 
młodych ludzi, ich talentów i zaintere-
sowań można składać jeszcze tylko do 
28 lutego (regulamin na stronie edu-
kacja.rybnik.eu). Zwycięzcę wybierze 
komisja, w której obok prezydenta, 
wiceprezydenta miasta i koordynatora 

młodzieżowej rady zasiądą też młodzi 
ludzie – przedstawiciele MRM z każdej 
szkoły. Nagrodzony projekt poznamy 
jak zwykle w czasie targów edukacji 
(20 marca).

O szczegółach budżetu partycy-
pacyjnego rozmawiano 30 stycznia  
w urzędzie miasta podczas kolejnej 
sesji MRM. Była ona również okazją do 
podsumowania 18. edycji Czapki św. 
Mikołaja, w ramach której rozdano 544 
paczki, a 111 młodych wolontariuszy 
zebrało ponad 27 tys. złotych i towar 
o wartości ponad 25,5 tys. zł. – Wielki 
szacun! Jesteście zaprzeczeniem tego, 
że dziś młodzież nie chce się zbytnio 
angażować – ocenił prezydent Piotr 
Kuczera i wręczył podziękowania 13 
wyróżniającym się wolontariuszom, 
ale też zaangażowanym w akcję spon-
sorom i przedstawicielom instytucji  

i placówek oświatowych. W czasie sesji 
głos zabrali też przedstawiciele Mło-
dzieżowego Strajku Klimatycznego  
z naszego miasta. – MSK jest częścią 
globalnego ruchu zapoczątkowane-
go w Szwecji przez Gretę Thunberg.  
W Rybniku MSK powstał wraz z uczniow-
skim protestem 20 września – mówił 
Jan Suchecki. – Jesteśmy tu po to, by 
nawiązać współpracę z MRM w trzech 
dziedzinach. Zależy nam na skutecz-
nym przepływie informacji, wsparciu 
przy organizowaniu różnych wydarzeń 
oraz na kontaktach, jakie ma MRM – wy-
liczał Stanisław Mroszczak z rybnickiego 
MSK. Z kolei przedstawiciele rybnickiej 
policji zaproponowali młodzieżowym 
radnym współpracę przy organizacji 
debat i warsztatów dla młodych ludzi 
na temat tolerancji i przeciwdziałania 
mowie nienawiści.                                    (S)

Młodzież wymyśli, miasto wesprze

– Off mind, czyli wyłączyć umysł. 
Chcielibyśmy, aby ktoś, kto będzie kie-
dyś słuchał naszych utworów, mógł się 
„wyłączyć” i zagłębić w to, co chcemy mu 
przekazać – mówi Maciej Potempa, trze-
cioklasista z Zespołu Szkół Technicznych, 
który w zespole śpiewa, gra na gitarze  
i pianinie. Miał 7 lat, gdy rodzice, widząc 
jego muzyczne zainteresowania, zapi-
sali go do ogniska muzycznego, gdzie 
przez cztery lata uczył się gry na pianinie,  
a przez rok na keyboardzie. Zespół Of-
fmymind powstał w 2018 roku z inicjaty-
wy Julii Mańczyk (gitara), również uczen-
nicy ZST, która zachęciła Maćka. Potem 
dołączyły wokalistki z I LO: Marlena Kal-
war, którą ten zna od dziecka, i jej kole-
żanka – Aleksandra Górka. – Mamy po-
dobne gusta muzyczne, a inspiruje nas 
Lana Del Rey i Ed Sheeran. Próbujemy 
różnych gatunków muzycznych, ale naj-
lepiej czujemy się w spokojnym popie. 
Gramy piosenki, które można określić 

jako smutne, ale to właśnie towarzyszą-
ce im emocje są nam najbliższe – mówi 
Maciej Potempa. Grają głównie covery 
– jeden „All I want” zespołu Kodaline – 
można odsłuchać na YouTubie. Na razie 
napisali muzykę i teksty do dwóch wła-
snych piosenek, ale obecnie priorytetem 

jest dla nich nauka. Zespół nie ćwiczy re-
gularnie ze względu na maturę Marleny 
i Oli, niewykluczone jednak, że wiosną 
zagrają w Kulturalnym Clubie lub Żółtym 
Młynku. Myślą też o poszerzeniu składu  
o basistę i perkusistę.                                   (S)

Zespół Offmymind na tle rybnickiego mu-
ralu przedstawiającego zjednoczone ży-

wioły, od lewej: Julia Mańczyk, Aleksandra 
Górka, Maciej Potempa i Marlena Kalwar

– Nazwa miała być chwytliwa i oparta na grze słów. Wymyśliliśmy ją przypad-
kowo podczas jednej z prób – mówi Maciej Potempa, 19-latek z Zamysłowa, 
który wspólnie z Julią, Marleną i Olą tworzy zespół Offmymind. To kolejni 
bohaterowie miejskiego kalendarza „Jestem z Rybnika”. W ich towarzystwie 
upływa nam aż 29-dniowy luty.

– Widać było, że członkowie grupy 
tworzą zgraną ekipę i dobrze się ze 
sobą czują. Do sesji podeszli profe-
sjonalnie, bo wszyscy byli podobnie 
ubrani, czyli na czarno. To ma zna-
czenie, bo zdjęcie teamu dobrze 
wygląda, gdy wszyscy są w „jednej 
stylistyce”. Sama sesja przebiegła 
sprawnie i szybko, a oni w czasie 
zdjęć, mam wrażenie, czuli się bar-
dzo naturalnie i swobodnie – mówi 
autor zdjęcia Marcin Giba. 
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– Pierwsze miesiące 1945 były cza-
sem zupełnego bezprawia – mówi w 
filmie Remigiusz Michalik. Rybnicza-
nin wzorem Wołoszańskiego przybli-
ży nam jedną z tajemnic końca II woj-
ny światowej – Tragedię Górnośląską, 
jak nazwano postępowanie wojsk 
radzieckich wobec Ślązaków w 1945 
roku. Opowie nam nie tylko o sławet-
nym wyłamywaniu „złotych” uszek 
z filiżanek i strzelaniu do budzików, 
ale przede wszystkim o rabunkach 
i gwałtach czerwonoarmistów oraz  
o aresztowaniach cywilów i deporta-
cjach w głąb Związku Radzieckiego. 
– Niczym nie da się usprawiedliwić 
zachowania Rosjan. Jak je zatem wy-
tłumaczyć? Żołnierze Armii Czer-
wonej na każdym podbitym terenie 
swoim zachowaniem łamali wszelkie 
konwencje i normy społeczne, ale 
na Śląsku w grę wchodził jeszcze 
jeden czynnik: prosty żołnierz nie 
orientował się, jak przebiegała przed-
wojenna granica Rzeczpospolitej  
i Trzeciej Rzeszy. Górny Śląsk jawił się 
Rosjanom jako teren czysto niemiecki,  
a język Ślązaków, pełen germani-
zmów, tylko utwierdzał ich w tym 
przekonaniu. Żądni zemsty żołnie-
rze radzieccy chcieli się odegrać za 
wszystkie krzywdy, jakie wyrządzili 

im Niemcy w ich własnym kraju – 
mówi z ekranu Michalik.

LEKCJA PIERWSZA: DRAMAT 
WYZWOLONYCH

– Pamiętam, gdy jako dziecko pod-
słuchałem rozmowę dorosłych: „Jak 
tu ruscy weszli, to dziołchy chowali 
po piwnicach i bele kaj”. Ten obraz 
nie pasował do tego, co znałem z ów-
czesnych filmów – wspomina Adam 
Grzegorzek historyk, regionalista  
i filmowiec amator, na co dzień pra-
cownik Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
w Niewiadomiu. Historii z Pilchowic, 
gdzie jeszcze jako licealista, wspól-
nie z kolegą szukał świadków wojny, 
wolałby nigdy nie usłyszeć. – Kiedy 
zwiedziliśmy tamtejsze bunkry spo-
tkaliśmy staruszka, który zapytany  
o wspomnienia z końca wojny od-
powiedział: „Synki, jo widzioł na wła-
sne oczy, jak na schodach tego skle-
pu ruskie wojoki gwałcili 12-letnio 
dziewczynka”. To był dla mnie szok  
i kolejny impuls, by zająć się tematem 
wkroczenia na te ziemie czerwonoar-
mistów – wspomina Grzegorzek. Dziś 
ma na koncie fabularyzowany doku-
ment, który powstał na podstawie 
książki „Jo był ukradziony. Tragedia 

Górnośląska. Ziemia Rybnicka” histo-
ryków Kazimierza Miroszewskiego 
i Mateusza Sobeczko. – Jo był ukra-
dziony – tak miał powiedzieć Ignacy 
Serwotka z Wodzisławia, który po 
wyzwoleniu jako 17-latek posłusznie 
zgłosił się na roboty, a został wywie-
ziony w głąb ZSRR. Wrócił po trzech 
latach.

LEKCJA DRUGA: MY SOM STOND
– Ale jo je Polok. Jo jest z Wodzi-

sławio – powtarza jak mantrę Kamil 
Horzela w filmowej scenie z przesłu-
chującym go sołdatem. Remigiusz 
Michalik wyjaśni nam, że powodem 
takich aresztowań często było zasze-
regowanie do trzeciej grupy narodo-
wościowej na Volksliście. Dokument, 
który w czasie okupacji ratował przed 
obozem koncentracyjnym stawał się 
pretekstem do oskarżeń o zdradę. Za-
trzymań dokonywały NKWD, Służba 
Bezpieczeństwa lub polska Milicja 
Obywatelska. – Aresztowani miesz-
kańcy Rybnika, Rydułtów i okolic naj-
częściej trafiali do obozów w Nowym 
Sączu, Płaszowie i Oświęcimiu. Złą sła-
wą owiany jest obóz w Świętochłowi-
cach-Zgodzie, gdzie komendantem 
był bezwzględny funkcjonariusz 

Kinowa lekcja naszej historii
Bogusław Wołoszański w „Sensacjach XX wieku” odkrywał największe tajemnice historii. 
Zainspirowany kultowym programem rybnicki historyk Adam Grzegorzek postanowił opowiedzieć 
jedną z nich. Tak powstał fabularyzowany film dokumentalny „Jo był ukradziony” o Tragedii 
Górnośląskiej, w którym Wołoszańskiego zastąpił synek stond – Remigiusz Michalik.

Na planie filmu Adamowi Grze-
gorzkowi (z prawej) pomocą służyła 

reżyserka Katarzyna Chwałek-
-Bednarczyk (z lewej), która sama 

również zagrała w filmie „Jo był 
ukradziony”, a z aktorami teatru Safo 

z Rydułtów we wrześniu wystawiła 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej spektakl 
pod tym samym tytułem. Po raz ko-
lejny przedstawienie będzie można 

obejrzeć 22 marca o godz. 17.00  
w DK w Chwałowicach 

Film zawiera inscenizacje historycznych wydarzeń i sporą 
dawkę faktów podanych w przystępny i ciekawy sposób 
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polskiego komunistycznego Urzędu 
Bezpieczeństwa, polski Żyd Salomon 
Morel – opowiada Michalik, który za-
bierze nas do tego obozu i opowie  
o stosowanych tam nieludzkich me-
todach. Na prowadzonej przez Ada-
ma Grzegorzka facebookowej stronie 
„Quelle – znaczy źródło, Chwałowice, 
historia”, znajdziemy listę prawie 60 
chwałowiczanin, którzy trafili do obo-
zów przejściowych w Nowym Sączu, 
Oświęcimiu i Płaszowie, skąd wspól-
nie z innymi, w urągających warun-
kach zostali wywiezieni w głąb Rosji 
do pracy. – Dane odnośnie liczby wy-
wiezionych z terenu Śląska do ZSRR 
są różne. Szacuje się, że mogło to być 
od 40 do nawet 90 tys. osób. Depor-
tacji nie przeżyła prawdopodobnie 
ponad połowa z nich – mówi narrator 
filmu Tadeusz Kolorz, rybnicki bard, 
który z powodzeniem poradził sobie 
w nowej roli. 

– To jedynie synteza tematu – zarys 
problematyki, dotyczący wyłącznie 
ziemi rybnickiej. Zależało mi na tym, 
by film był obiektywny, bez nadmier-
nej oceny faktów – mówi Grzegorzek, 
reżyser i scenarzysta filmu, które-
go rybnicka premiera odbyła się 25 
stycznia w wypełnionej po brzegi sali 
Domu Kultury w Chwałowicach. To 
jego drugi film – w 2018 opowiedział 
historię pochodzącego z Chwałowic 
Jerzego Malchera (więcej w „GR” nr 
3/2018). Wzorem „Sensacji XX wie-
ku” film „Jo był ukradziony” zawiera 
inscenizacje historycznych wyda-
rzeń i sporą dawkę faktów podanych  
w przystępny sposób. Trwa 40 minut, 
tak by mógł być pokazywany pod-
czas lekcji, ale oprócz szkół już zain-
teresowały się nim TVP Historia, TVP 

Katowice, katowicki oddział IPN-u  
i Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w Radzion-
kowie. 7 marca film pokazany zosta-
nie w Zameczku w Czernicy.

LEKCJA TRZECIA: WOŁOSZAŃSKI 
NIE MUSI NOSIĆ KURTKI 

Realizację filmu zaproponował 
Grzegorzkowi Marek Wystryk z ry-
dułtowskiego stowarzyszenia Moje 
Miasto, które wydało książkę „Jo był 
ukradziony” i pozyskało środki z Urzę-
du Marszałkowskiego w Katowicach 
i budżetu miasta Rydułtowy. Adam 
Grzegorzek postarał się o dodatkowe 
wsparcie w większości firm remontu-
jących Zabytkową Kopalnię „Ignacy”, 
które – co mile go zaskoczyło – tak 
chętnie wyłożyły pieniądze na tę re-
gionalną inicjatywę. Zdjęcia kręco-
no od lipca do listopada w Rybniku, 
ale również w Oświęcimiu, Radzion-
kowie i Mysłowicach. Operatorem, 
oświetleniowcem i montażystą był 
rybniczanin Mateusz Jazowski, a po-
mocą służył Czesław Grzegorzek, tata 
Adama. W filmie wystąpiło ponad 70 
osób, głównie znajomych reżysera. 
Jednego z żołnierzy zagrał Ukrainiec 
Taras Morozjan, a wśród statystów był 
także Turek Furkan Yıldırım – wolon-
tariusz z Industrialnego Centrum Kul-
tury w Niewiadomiu. Osoby grające 
rosyjskich sołdatów zdubbingowano 
– postsynchrony nagrał inny wolon-
tariusz – Gruzin władający rosyjskim 
Giorgi Armirkhanyaen oraz ukraiń-
scy robotnicy z firm pracujących na 
Ignacym. – Niektóre sceny kręciliśmy 
w opuszczonym domu w Kłokocinie, 
musieliśmy więc nieco wyremonto-

Ekipa filmu „Jo był ukradziony” (od lewej): 
Adam Grzegorzek, Remigiusz Michalik, 

Mateusz Jazowski i Tadeusz Kolorz podczas 
rybnickiej premiery w Domu Kultury  

w Chwałowicach, którą poprowadziła dyrek-
tor placówki Karina Abrahamczyk-Zator.

wać jego wnętrze i pomalować ściany 
w staromodne wzory z wałka. Pojazdy 
militarne wypożyczył nam bezpłat-
nie Krzysztof Mężyk z Fundacji Galerii 
Techniki Lubar, a nagrywane w sierp-
niu zimowe sceny były możliwe dzię-
ki sztucznemu śniegowi własnego 
pomysłu – opowiada Adam Grzego-
rzek. Filmowcy na długo zapamiętają 
zdarzenia z „samowolką” drona, z wy-
prowadzaniem krowy z obory, wstrzy-
maniem ruchu przy ul. Gliwickiej, czy z 
koszulami Remigiusza Michalika, który 
w przeciwieństwie do Wołoszańskiego 
nie grał w charakterystycznej dla nie-
go kurtce. – Jedna koszula okazała się 
mało „filmowa”, więc na szybko trzeba 
było znaleźć inną. Udało się również 
w Radzionkowie, gdy musiałem się 
zmieścić w sweter Adama – wspomina 
z uśmiechem Remigiusz Michalik, do-
świadczony aktor-amator teatru Safo  
z Rydułtów, który w wyreżyserowanym 
przez Katarzynę Chwałek-Bednarczyk 
spektaklu „Jo był ukradziony” zagrał 
bezwzględnego Salomona Morela. 
Rybniczanin ma też na koncie udział 
w krótkometrażowych filmach nagry-
wanych do serii książek „Skazaniec” 
Krzysztofa Spadło, a teraz – główną 
rolę filmową. – To były trzy miesiące 
intensywnej pracy z reżyserem i ope-
ratorem, ale w wyjątkowo przyjaciel-
skiej atmosferze. Oczywiście miałem 
świadomość swojego śląskiego akcen-
tu, uznaliśmy jednak, że skoro temat 
dotyczy Śląska, nie ma sensu z tym 
walczyć, bo wszystkie próby wypadają 
sztucznie, gdy ktoś godo nawet kiedy 
mówi. Adam chciał by było naturalnie  
i myślę, że to się udało, choć teraz 
pewnie coś bym zmienił – ocenia ryb-
niczanin, a Adam Grzegorzek zapew-
nia: – Mam głowę pełną pomysłów  
i całą szufladę scenariuszy. Marzy mi 
się film o prowokacji w Stodołach  
w 1939 roku – mówi z iskrą w oku.

Sabina Horzela-Piskula
•••

W niedzielę 23 lutego o 17.00  
w DK w Chwałowciach zaplanowano 
drugi pokaz filmu „Jo był ukradziony” 
(wstęp wolny – obowiązują wejściów-
ki do odebrania w kasie placówki – 
tel. 32 4216222 w. 39). 
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rybniczanie

Złote Gody
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ZD
JĘ

CI
A 

W
AC

ŁA
W

 T
RO

SZ
KA

Państwo Stajerowie, którzy, podob-
nie jak pozostali uczestnicy spotkania  
w siedzibie zespołu Przygoda, niedaw-
no świętowali jubileusz 50-lecia wspól-
nego życia, mogą pochwalić się dużo 
dłuższym „wspólnym” stażem. Poznali 
się w czwartej klasie szkoły podstawo-
wej, po tym jak dziesięcioletnia Hali-
na wraz z rodziną przeprowadziła się 
do Rybnika z Wodzisławia Śląskiego.  
– Czekałam na korytarzu, aż skończy się 
lekcja. Gdy zadzwonił dzwonek, z klasy 
wprost na mnie wyskoczył ancymon,  
z którym po jedenastu latach bliskiej 
znajomości stanęłam na ślubnym ko-
biercu – wspomina pani Halina. – Wy-
chowawczyni posadziła nas w jednej 
ławce. Dla mnie miała to być kara za złe 
zachowanie na lekcjach. Ale długo ra-

zem nie posiedzieliśmy, bo szybko zna-
leźliśmy wspólny język i trochę razem 
broiliśmy. Trudno w to uwierzyć, ale 
już wtedy zaczęło się nasze uczucie! – 
uśmiecha się pan Walenty. Przyszli mał-
żonkowie szybko też odnaleźli wspólne 
pasje: harcerstwo, letnie obozy i długie 
rozmowy, gdy już jako uczniowie ryb-
nickich szkół średnich dojeżdżali z Go-
tartowic do Technikum Budowlanego 
i liceum „Hanki”. Po ślubie w 1969 roku 
doczekali się dwójki dzieci, a z czasem 
również pięciorga wnucząt. Teraz korzy-
stają z uroków emerytury, podobnie jak 
państwo Maria i Jan Węgrzykowie, któ-
rzy przez lata koncentrowali się na pra-
cy zawodowej i wychowywaniu dwóch 
synów. – Nie jeździliśmy wtedy na 
wczasy, za to teraz mamy więcej czasu 

dla siebie i nawet dwa razy w roku wy-
jeżdżamy na turnusy rehabilitacyjne, by 
podreperować zdrowie – mówi pan Jan. 

Z rąk prezydenta Piotra Kuczery 
jubileuszowe pary odebrały medale 
przyznane im przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę, a do udziału  
w uroczystym spotkaniu zaproszeni 
zostali również państwo: Zofia  
i Tadeusz Figlańscy, Regina i Teodor 
Hoszkowie, Maria i Eugeniusz 
Juraszczykowie, Halina i Kazimierz 
Kubicowie, Regina i Jerzy Majentowie, 
Wiesława i Jerzy Musiałowie, Aniela 
i Antoni Przeliorzowie, Jadwiga  
i Kazimierz Rompalscy, Zofia i Józef 
Senkowscy, Maria i Roman Stachowscy, 
Hildegarda i Marian Szreterowie oraz 
Zofia i Eugeniusz Szymikowie. 

(D) 

– Największe wichry, burze i huragany mijają, a wtedy wychodzi słońce. Tak samo jest w małżeństwie: bywa różnie, 
ale potem jest już dobrze. Najważniejsze, żeby się kochać – mówiła pani Halina Stajer podczas pierwszego w tym roku 
spotkania prezydenta Piotra Kuczery z parami małżeńskimi świętującymi jubileusz Złotych Godów. 

Na zdjęciu od lewej: Halina i Kazimierz Kubicowie, Regina i Teodor Hoszkowie, Regina i Jerzy Majentowie, Maria i Eugeniusz Juraszczykowie, 
Aniela i Antoni Przeliorzowie, Zofia i Tadeusz Figlańscy.
Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczera i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp.

Na zdjęciu od lewej: Halina i Walenty Stajerowie, Zofia i Eugeniusz Szymikowie, Maria i Jan Węgrzykowie, Jadwiga i Kazimierz Rompalscy, 
Hildegarda i Marian Szreterowie, Zofia i Józef Senkowscy.
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14 lutego w walen-
tynkowy wieczór 
w Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy” 
z bardzo tradycyj-
nym warszawskim 
repertuarem dla 
kompletu pu-
bliczności wystą-
piło Warszawskie 
Combo Taneczne, 
przypominając 
szlagiery tak 
przedwojennych, 
jak i powojennych 
kompozytorów. 

Liderem zespołu 
jest Jan Emil Mły-
narski, syn znako-
mitego tekściarza 
Wojciecha Młynarskiego i aktorki Adrianny Godlewskiej. W grupie zaburzone są parytety, 
bo z sześcioma muzykami występuje tylko jedna kobieta, grająca na pile Anna Bojara, ale  
w urzekającym brzmieniu grupy to nie przeszkadza. Walentynkowe koncerty odbyły się rów-
nież w Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie wystąpił zdobywający coraz większą popular-
ność Ralph Kaminski, oraz w TZR, gdzie salę koncertową wypełnili fani Ani Karwan.       (WaT)

Pejzaże, dziecięce portrety i autoportrety, ale również 
przykuwające uwagę miniatury z cyklu „Małe 
ukrzyżowania” tworzą wystawę „Wewnątrz i wokół”, którą 
otwarto 7 lutego w galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej. 

Autorką obrazów jest rybniczanka Dorota Hajduk (33 lata),  
absolwentka malarstwa na ASP w Krakowie, w którym dziś 
mieszka, tworzy i pracuje. – Sięgnęłam po sacrum, kiedy 
uznałam, że mam już pewien własny malarski język, który po-
zwala mi opowiadać o najważniejszych dla mnie tematach.  
W cyklu ukrzyżowań każda zmiana koloru ukazuje wielopłasz-
czyznowość tematu i zaprasza do swobodnej interpretacji. 
Ukrzyżowanie w moich pracach jest niczym szczelina, która 
skrywa wiele tajemnic i głębi wartych odkrywania – tłumaczy 
artystka, która jest również pedagogiem, animatorem kultu-
ry, poetką i autorką warsztatów arteterapeutycznych. Minia-
tury powstały na marginesie wielu innych podejmowanych 
przez nią działań, stąd ich niewielki rozmiar, który jednak ma 
również swoje odzwierciedlenie w krzyżach wiszących nad 
drzwiami w naszych domach. – Chcę kontynuować ten te-
mat, sięgając jednak po większy format, zresztą już w cyklu 
dużych autoportretów – mojej pracy dyplomowej – również 
zawarłam symbol krzyża – mówi Dorota Hajduk. To druga 
jej wystawa w TZR. Kiedy miała 7 lat, Marian Rak, w którego 
zajęciach plastycznych brała udział, zadbał o to, by wspólnie  
z siostrami pokazała swoje prace na wystawie „Kolorowy świat 
dziecka”. Tę najnowszą – „Wewnątrz i wokół” – można oglądać 
w TZR do 2 marca, podobnie jak wystawę „Jak na Marsie II” 
Mariana Miełka, urodzonego w Radlinie fotografika z Marklo-
wic. Tworzą ją zdjęcia wykonane na śląskich przykopalnianych 
hałdach, choć skojarzenia z czerwoną planetą są nieprzypad-
kowe. – Większość z tych czerwonych hałd w ostatnim czasie 

została rozebrana, a czerwony kamień wykorzystano jako tłu-
czeń pod drogi. W ich miejscu powstają nowe tzw. neohałdy, 
czarne rozległe składowiska. Fotografie te można uznać za do-
kument historyczny, bo wszystkie miejsca z tym niezwykłym 
krajobrazem już dawno przestały istnieć – wyjaśnia fotografik.  

(S)

Walentynkowe granie

Wewnątrz, wokół i na Marsie

Na wystawie „Wewnątrz i wokół” rybniczanka 
Dorota Hajduk zaprezentowała również 

autoportrety

Stołeczne szlagiery Warszaw-
skiego Combo Tanecznego 

nawet na zabytkowej śląskiej 
kopalni brzmiały bardzo 

swojsko  
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kultura

– Kiedy dziś podczas próby stanęłam 
na tej scenie, miałam pewne obawy. 
Również dla młodzieży były to dodat-
kowe emocje, ale myślę, że finał w TZR 
to świetny pomysł – ocenia Małgorzata 
Wróbel, dyrektorka IV LO, która 7 lute-
go w TZR wykonała utwór Maanamu 
„Ta noc do innych jest niepodobna”. 
Wciąż jest jedynym dyrektorem, któ-
ry w Pojedynku zaśpiewał, walcząc  
o punkty dla swojej szkoły. To czwarte 
zwycięstwo Kopernika w historii rywa-
lizacji (2005, 2006 i 2008) i pierwsze 
od czasu, gdy jest jego dyrektorką. 
Już przed rokiem drużyna IV LO była  
o krok od zwycięstwa, w tym wreszcie się 
udało, choć poziom był wyrównany już  
w półfinale, w którym licealiści z Chwa-
łowic, dopiero w dogrywce i to o punkt, 
okazali się lepsi od I LO Powstańców. 
Bohaterem był wtedy Bartosz Łyczek, 
który również w finale dołożył swoją 
cegiełkę do zwycięstwa drużyny. Za 
interpretację piosenki „Mam to gdzieś” 
Johna Kandera i Freda Ebba z filmu 
„Kabaret” (w tłumaczeniu Wojciecha 
Młynarskiego) otrzymał od jurorek Ma-
rii Meyer, Grażyny Tabor i Heleny Zaik 
maksymalną liczbę 30 punktów. – To 
była sugestia pani Marii Meyer, żebym 
w finale znów, tak jak w tej pamiętnej 
dogrywce, zaśpiewał utwór z filmu 
„Kabaret”. Wcześniej wykonywałem 
piosenkę „Sekretarka” Jacka Wójcickie-
go – mówi miłośnik broadwayowskich 
musicali Bartosz Łyczek, który od kil-
ku lat kształci się wokalnie pod okiem 
muzyka, pianisty i pedagoga Jarosława 

Hanika. To on przygotował do występu 
również pozostałych licealistów, w tym 
Zuzannę Strokosz, która w finale za-
śpiewała utwór „Powrót” Gintrowskie-
go i Kaczmarskiego i również otrzyma-
ła maksymalną liczbę punktów. Wśród 
recytatorów Kopernika jurorki najwy-
żej oceniły pojedynkową debiutantkę 
– Sonię Święty, która wybrała przej-
mujący wiersz „Poeta ignorancji” Anne 
Sexton. – I okazało się, że to był przy-
słowiowy strzał w dziesiątkę. Udział  
w pojedynku już pomógł mi się roz-
winąć – ocenia Sonia, która wspólnie  
z Bartkiem i Zuzanną znalazła się  
w gronie 13 wyróżnionych recytatorów 
i wokalistów tegorocznej edycji „Po-
jedynku na słowa”. Pięcioro kolejnych 
uczniów otrzymało tytuły najlepszych 
wokalistów imprezy, a byli wśród nich 
również przedstawiciele rybnickich 
szkół: Aleksander Osubniak z ZST, Mar-
tyna Smrek z II LO i Michalina Porszke z I 
LO. Decyzją jurorek najlepszymi recyta-
torami imprezy zostali: Martyna Berger  
z I LO, Patryk Andryszak z ZSM-E i Do-
minika Myśliwiec z ZS nr 1 w Żorach. 
– Od lat oceniam uczestników i nie-
zmiennie jestem zdumiona, zachwy-
cona i mam nadzieję, że to się szybko 
nie skończy. Kultura potrzebuje spon-
sorów, o czym w Rybniku już wiedzą, 
a korzyści odczujemy wszyscy, bo na 
naszych oczach rosną widzowie kin  
i teatrów, miłośnicy muzyki i poezji, 
czyli osoby wychowane w kulturze, 
a to jest szalenie ważne – zauważa 
artystka Maria Meyer. O walorach Po-

Przebojowa poezja
– Nie czytamy poezji dlatego, że jest ładna. Czytamy ją, bo należymy do gatunku 
ludzkiego, a człowiek ma uczucia – cytatem z filmu „Stowarzyszenie umarłych 
poetów” Jadwiga Demczuk-Bronowska rozpoczęła finał 17. edycji edukacyjno-
-artystycznego „Pojedynku na słowa”, w którym drużyna IV LO Kopernika  
w Chwałowicach pokonała ekipę żorskiego Zespołu Szkół nr 2. Po raz pierwszy 
finaliści recytowali i śpiewali poezję na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej.

jedynku mówił też aktor Maciej Zako-
ścielny – gość specjalny imprezy, który 
wystąpił z krótkim recitalem opartym 
na standardach jazzowych. – Żałuję, że  
w moim mieście nie było takiego tur-
nieju. Gratuluję pomysłu – mówił do or-
ganizatorów, a z publicznością podzielił 
się anegdotami na temat swojej mu-
zycznej edukacji. Pojedynek zorganizo-
wała Fundacja PGE Energia Ciepła przy 
współudziale Teatru Ziemi Rybnickiej  
i Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie 
po raz pierwszy odbyły się wszystkie 
turnieje eliminacyjne. Zgłosiło się do 
nich dziewięć szkół z Wodzisławia, Żor 
i Rybnika. – Młodzi ludzie udowadnia-
ją, że poezja może być przebojowa 
– podsumowuje Jadwiga Demczuk-
-Bronowska, od dwóch lat dyrektorka 
artystyczna Pojedynku, a przez 15 lat 
jurorka imprezy wymyślonej przez jej 
męża Wojciecha Bronowskiego, który 
był wśród widzów finału. – Pojedynek 
często jest wstępem do OFP-y – Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Arty-
stycznej – zauważa dyrektorka. Bartosz 
Łyczek mówi, że w tegorocznej edycji 
rybnickiego festiwalu jeszcze go nie 
zobaczymy, ale nie wyklucza, że spró-
buje swoich sił już za rok.                      (S)

Aktor, wokalista i skrzypek Maciej Zako-
ścielny przyznał, że Rybnik już nie będzie 

mu się kojarzył wyłącznie z rolą doktora 
Wolskiego w serialu „Diagnoza”

W finale 17. edycji edukacyjno-artystycznego „Pojedynku 
na słowa” zwyciężyła drużyna IV LO w Chwałowicach 
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  Kalejdoskop kulturalny

POD DACHAMI...  
NIE TYLKO PARYŻA
Publiczność, która przybyła do Te-
atru Ziemi Rybnickiej na koncert 
ukraińskich artystów z Odessy, 
którzy w Rybniku kończyli polską 
trasę (19 koncertów), otrzymała 
więcej, niż się spodziewała. Miało 
być „tylko” „Pod dachami Paryża”,  
a było znacznie więcej i nie tyl-
ko po francusku. Obok utworów 
Edith Piaf, Mireille Mathieu, Dalidy, 
Joe Dassina i innych ikon francu-
skiej piosenki zabrzmiały frag-
menty zainscenizowanych przez 
solistów i tancerzy musicalowych 
hitów, takich jak „Upiór w operze”, 
„Kabaret” czy „Cały ten jazz”. Nie 
zabrakło klasycznego kankana  
i to w koedukacyjnym, znakomi-
tym wykonaniu, a całości dopeł-
niła złożona z młodych, świetnie 
się bawiących muzyków orkiestra 
pod batutą Witalija Kowalczuka 
Znakomite głosy, piękne melodie, 
barwne stroje, żywiołowy taniec 
i pozytywna energia – czegóż  
w karnawale trzeba więcej?
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Z SERCEM NA DŁONI
Miało być walentynkowo, ale jak już nieraz w Teatrze Ziemi Rybnickiej bywa-
ło, kreatywność uczestników warsztatów artystycznych Przy Kawie pozwoliła 
wyjść poza główny temat. – Powstały nie tylko serca w stylu eko, ale również 
rzeźby ptaków, duża wielkanocna pisanka i tablica „korkowa”. Do stworzenia 
wszystkich ozdób posłużyły krążki z różnego rodzaju drzew, a zróżnicowany 
kolorystycznie, rozmiarowo i fakturowo materiał potraktowaliśmy jak mozaikę 
– mówi organizatorka i prowadząca warsztaty Barbara Budka. Pierwsze w tym 
roku zajęcia odbyły się w pracowni plastycznej TZR, w której na co dzień two-
rzą m.in. malarze z zespołu Oblicza i członkowie Sympatycznego Klubu Fo-
tograficznego, którego przedstawiciele również wzięli udział w warsztatach.  
– To właśnie w czasie takich zajęć, kilka lat temu, rozpoczęła się moja przygoda 
z tkactwem, a dziś marzę, by kupić prawdziwe krosno. W czasie wakacji tkam 
codziennie. Zdarza mi się zarywać noce, tak mnie to wciągnęło – opowiada na-
uczycielka Barbara Niebisz z Rybnika, która tkactwem zainteresowała się dzięki 
Barbarze Budce i chętnie uczestniczy w prowadzonych przez nią warsztatach.  
1 lutego pracowała nad praktyczną drewnianą tablicą. 

Kulturalnym skrótem

TANECZNE MARATONY 
WARSZTATOWE
W lutowe sobotnie popołudnia 
Akademia Tańca El Pachanguero na 
Nowinach po raz pierwszy zorgani-
zowała cykl rybnickich maratonów 
tanecznych. Bezpłatne trzygodzin-
ne warsztaty przygotowano z myślą 
o osobach, które nigdy wcześniej 
nie tańczyły salsy, bachaty czy tan-
ga argentyńskiego. 22 lutego (już 
po zamknięciu tego wydania „GR”) 
zaplanowano tam maraton popu-
larnych tańców latynoskich z udzia-
łem rybnickich seniorów, a na ostat-
nie zajęcia z tego cyklu (29 lutego) 
lista jest już skompletowana. Tak 
duże zainteresowanie maratonami 
sprawiło, że Aleksander Piecha – in-
struktor i założyciel działającej od 
2004 roku akademii – nie wyklucza 
organizacji kolejnej edycji rybnic-
kich maratonów tanecznych.

AGROCOMBER Z PRZYTUPEM
Babski Comber, od wielu lat popi-
sowa impreza kabaretowo-rozryw-
kowa Domu Kultury w Niedobczy-
cach, bije kolejne frekwencyjne 
rekordy! W tym roku postawiono 
na tematykę wiejską, a na szesnastu 
lutowo-marcowych, mocno inte-
raktywnych, babskich wieczorach 
bawiło się ponad 3 tys. pań z całego 
regionu. Dwa zespoły (Jare i Ozime) 
konkurowały w wiejskiej zagrodzie 
w Zarzici (!), dopingowane przez 
prowadzącą zabawę wójtową oraz 
baby z jajem, druhów z OSP, agro-
boyów, Cilę z parafialnego chóru, 
fesztra i wiele innych postaci odgry-
wanych przez wykonawców wier-
nych imprezie od lat.
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Teatr Ziemi Rybnickiej
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

 ROZTAŃCZONE VIVERSO
Dwudniowa edycja Ogólnopolskie-
go Festiwalu Tańca przygotowanego 
przez TZR, Stowarzyszenie Rozwoju 
Twórczości i Edukacji Artystycznej 
„Viverso” z Kielc, tamtejsze studio tań-
ca Verso oraz działające w rybnickim 
teatrze studio tańca Vivero. W impre-
zie będącej prawdziwym tanecznym 
maratonem biorą udział amatorskie 
dziecięce, młodzieżowe i dorosłe ze-
społy oraz soliści i duety. W programie 
pokazy różnych stylów tanecznych, 
m.in.: jazzowego, współczesnego, kla-
sycznego, hip-hopu i disco.

29 lutego i 1 marca, sobota  
i niedziela, od godz. 9 

 AGRYPINA
Kolejna retransmisja dzieła z Metropo-
litan Opery w Nowym Jorku. Historia 
cesarzowej Agrypiny, która po śmier-
ci męża za pomocą spisku, zbrodni 
i podstępu osadza na tronie swego 
syna Nerona, posłużyła Händlowi jako 
historyczny temat, doskonale dający 
się zilustrować brawurową muzyką  
i wirtuozowskimi ariami. Przed rybnic-
kimi melomanami to, co tradycyjny 
gatunek operowy kocha najbardziej, 
czyli skomplikowane manewry miło-
sne i polityczne na tle starożytnego 
Rzymu. W obsadzie specjaliści od ba-
rokowego śpiewania: Joyce DiDonato, 
Kate Lindsey i Iestyn Davies.

3 marca wtorek, godz. 17.30

 GRUPA MOCARTA WŚRÓD 
GWIAZD

Znany i lubiany kabaretowy kwar-
tet smyczkowy powraca do Rybnika  
z nowym programem. Tym razem ko-
mikom towarzyszyć będą największe 
gwiazdy muzyki. Jan Sebastian Bach 
opowie o początkach polifonii i o tym, 
jak wynalazł nordic walking, Wolfgang 
Amadeusz Mozart wyjawi, skąd czer-
pie natchnienie, a Antonio Vivaldi 
zdradzi, dlaczego skomponował tyl-
ko cztery pory roku. „Grupa MoCarta 
wśród gwiazd” to humor, elegancja 
oraz muzyka i rozrywka dla wszyst-
kich pokoleń. 

6 marca piątek, godz. 19

 DWOJE NA HUŚTAWCE
Anna Dereszowska i Mikołaj Roznerski 
w spektaklu komediowym „Dwoje na 
huśtawce”. Romantyczna, zabawna,  

a zarazem przejmująca historia dwójki 
nieznajomych, którzy trafili na siebie 
w przełomowych momentach swoje-
go życia. Para trzydziestolatków po-
chodzi z różnych środowisk, różnych 
miast i ma za sobą małżeństwa i ro-
manse. Co wyniknie z tego spotkania?

8 marca niedziela, godz. 17

 JAZZ W TEATRZE
Tym razem w ramach cyklu „Jazz w Te-
atrze” na rybnickiej scenie wystąpi pol-
ski kwintet jazzowy New Bone. Grupa 
złożona jest z pięciu uznanych mu-
zyków, docenionych zarówno przez 
krytyków, dziennikarzy muzycznych, 
jak i wytrawną publiczność. Zespół  
w składzie: Tomasz Kudyk (trąbka, flu-
gelhorn), Bartłomiej Prucnal (saksofon 
altowy), Dominik Wania (fortepian), 
Maciej Adamczak (kontrabas) i Dawid 
Fortuna (perkusja) zaprezentuje pełne 
liryzmu i nostalgii jazzowe kompozy-
cje z płyty „Longing”.

10 marca wtorek, godz. 19 

 HOLENDER TUŁACZ
Transmisja premiery sezonu z Me-
tropolitan Opery w Nowym Jorku. 
„Holender tułacz” (lub „Latający Ho-
lender”) to trzyaktowa opera roman-
tyczna Richarda Wagnera, legenda  
o nieśmiertelnym, przeklętym żegla-
rzu, który nie może powrócić na ląd 
ani umrzeć. Jedynie wierna miłość 
kobiety może zdjąć to przekleństwo. 
Premiera opery miała miejsce w 1843 
roku w Dreźnie, a jej najnowszą nowo-
jorską inscenizację przygotował fran-
cusko-kanadyjski scenarzysta i reżyser 
François Girard. Orkiestrę poprowadzi 
Valery Gergiev, a w tytułowej roli wy-
stąpi znakomity walijski bas-baryton 
Bryn Terfel Jones.

14 marca sobota, godz. 17.55

 JEZIORO ŁABĘDZIE
Muzyczny spektakl w wykonaniu Ro-
syjskiego Klasycznego Baletu Moskwy. 
Historia dziewczyny zaczarowanej  
w łabędzia przez złego czarnoksiężni-
ka w wykonaniu rosyjskiej grupy bale-
towej to trwające dwie i pół godziny 
widowisko z bajecznymi kostiumami, 
zjawiskową scenografią, piękną, wy-
sublimowaną muzyką Piotra Czajkow-
skiego i genialnym tańcem 40 utalen-
towanych tancerzy.

18 marca środa, godz. 19

 KABARET MORALNEGO  
NIEPOKOJU

Kabaret Moralnego Niepokoju, czyli 
twórcy bijącego rekordy popularno-
ści, internetowego serialu „Ucho pre-
zesa” przyjeżdżają do Rybnika z pro-
gramem „Tego jeszcze nie grali”. Pre-
mierowe skecze m.in. o tym, jak wyje-
chać z rodziną na wakacje i nie zwa-
riować, jak z pomocą sąsiada ratować 
syna przed pałą z matematyki, albo co 
zrobić z panią, która ma posprzątać,  
a z czasem przejmuje we władanie 
cały dom wraz z jego domownikami. 
Będzie dowcipnie, nastrojowo, cza-
sem lirycznie.

21 marca sobota, godz. 17

 KRÓLOWA ŚNIEGU
Spektakl bajkowy „Królowa Śniegu” 
w wykonaniu Śląskiego Teatru Lalki  
i Aktora „Ateneum”. Przedstawienie na 
podstawie klasycznej baśni literackiej 
Hansa Christiana Andersena to opo-
wieść o przyjaźni dwojga bohaterów: 
Gerdy i Kaja, ale przede wszystkim 
historia wędrówki młodej bohaterki, 
pełnej przeszkód, trudnych wyborów, 
konieczności przekraczania własnych 
granic i poszukiwaniu tożsamości. 
Przedstawienie dedykowane jest dzie-
ciom od szóstego roku życia.

22 marca niedziela, godz. 16 

 ARTUR ROJEK I JEGO „KUN-
DEL”

Artur Rojek zaprezentuje swój naj-
nowszy album pt. „Kundel”. Niemal 
sześć lat po premierze solowego de-
biutu były wokalista grupy Myslovitz 
i dyrektor artystyczny OFF Festivalu 
wydał swoją drugą autorską pły-
tę. Artysta postawił na współpracę  
z twórcami, z którymi współtworzył 
pierwszy solowy krążek: kompozyto-
rem Bartoszem Dziedzicem i autorem 
tekstów Radkiem Łukasiewiczem.

24 marca wtorek, godz. 19

 KONCERT NA DWIE GITARY
Występ znakomitych hiszpańskich 
gitarzystów. Na scenie Nono Garcia, 
autor muzyki filmowej i były muzyk 
popularnego przed laty zespołu Vaya 
Con Dios oraz Tito Alcedo, mistrz fla-
menco, jazzu, rocka, klasyki i muzyki 
pop, umiejętnie łączący wszystkie te 
style. 

25 marca środa, godz. 18 
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NAMALUJ PEJZAŻ
Teatr Ziemi Rybnickiej organizuje 
ogólnopolski konkurs plastyczny 
„Pejzaż pięknie malowany”, które-
go adresatami są dzieci i młodzież  
w wieku od 4 do 19 lat. Prace w 
technikach malarskich, w formacie 
minimum A3 należy nadesłać do 
TZR do 18 marca (szczegóły konkur-
su na www.teatrziemirybnickiej.pl). 
Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi 3 kwietnia w gale-
rii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej, 
gdzie zaplanowano również pokon-
kursową wystawę.

OSCAROWA FREKWENCJA
3 lutego w poniedziałkowym Kinie 
Seniora działającym w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej, na ostatnim seansie 
przed rozdaniem tegorocznych 
Oscarów pokazano „Boże Ciało” 
Jana Komasy, polski film, który 
znalazł się wśród pięciu tytułów 
nominowanych do nagrody Amery-
kańskiej Akademii Filmowej dla naj-
lepszego filmu międzynarodowego. 
Statuetki Komasa nie zdobył, ale fre-
kwencja na seansie w Kinie Seniora 
była iście oscarowa – sprzedano 561 
na 625 miejsc. Nowego rekordu ki-
nomani o wyższej od przeciętnej 
średniej wieku jednak nie ustano-
wili; ten (595 sprzedanych biletów) 
wciąż należy do „Kleru” Wojciecha 
Smarzowskiego (seans w Kinie Se-
niora 28 stycznia 2019 roku).

PIOSENKA EUROPEJSKA
3 i 4 marca w Domu Kultury  
w Chwałowicach odbędą się prze-
słuchania młodych solistów (15-25 
lat), biorących udział w Festiwa-
lu Piosenki Europejskiej. Jego 18. 
edycję zorganizują wspólnie DK, 
Centrum Usług Językowych „Al-
bion” i IV Liceum Ogólnokształcą-
ce w Chwałowicach, a uczestnicy 
wykonają piosenki w jednym z ję-
zyków unijnych (angielskim, fran-
cuskim, niemieckim, hiszpańskim 
lub włoskim). Ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród odbędzie się 10 
marca, a tego dnia oprócz koncer-
tu laureatów festiwalu publiczność 
będzie miała okazję posłuchać no-
wego rybnickiego zespołu Dream 
Light, który tworzą wokalistka Mar-
tyna Pogorzelczyk i muzyk Mateusz 
Kluba, związany wcześniej z grupą 
Kawa z Mlekiem. Duet Dream Light 
powstał w listopadzie, a 9 lutego 
ukazał się jego debiutancki album 
„Druga strona”, który zawiera dzie-
więć autorskich utworów z gatunku 
muzyki elektronicznej. Występ w 
Chwałowicach będzie częścią trasy 
koncertowej zespołu, która obejmie 
kilka śląskich miast.

Dyskusyjny Klub Książki
w marcu

zapow
iedzi

Dyskusyjny Klub Książki zaprasza na spotkania w rybnickiej bibliotece. 
Marcowe dyskusje zabiorą czytelników na fascynującą Islandię oraz zajmą 
opowieścią o zemście i przebaczeniu.

11 marca o godz. 17 w bibliotece głównej (ul. Szafranka 
7) zaplanowano rozmowę o książce „Szepty kamieni. Histo-
rie z opuszczonej Islandii” autorstwa Bereniki Lenard i Pio-
tra Mikołajczaka. Autorzy, znani także z prowadzenia bloga 
IceStory, osiedlili się na Islandii i dobrze poznali ten fascy-
nujący, surowy zakątek świata. Książka pokazuje to, czego 
nie znajdziemy w przewodnikach – nieznane, nieopisane 
oblicze tego kraju.

26 marca o godz. 16 w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30) 
zapraszamy do dyskusji o powieści „Zemsta i przebaczenie”, 
napisanej przez cieszącego się sympatią czytelników Fran-
cuza Erica-Emmanuela Schmitta. Bohaterkami historii są sio-
stry bliźniaczki, które łączy trudna, ale niezwykle silna więź. 
Do tego są bardzo różne: jedna idzie przez życie z optymi-
zmem i ufnością, drugą napędzają destrukcja i pragnienie 
zemsty. Autor pyta, jaką szkodę może wyrządzić zapomnia-
ne zło i dokąd prowadzi bezwzględny rewanż za doznane 
krzywdy.

Zapraszamy do lektury i dyskusji!                                       (m)

Kulturalnym skrótem

 KARAWANA ZAPRASZA
29 lutego o godz. 13 w Domu 

Kultury w Chwałowicach rusza 
kolejna Karawana, czyli Rybnicki 
Festiwal Podróżników.

Pierwszego dnia przygotowano 
prelekcje na temat wypraw do Ke-
nii i Gwatemali, ale też rowerowej 
podróży przez Tajwan i rejs tropem wielorybów Pacyfiku. Ostatnie spo-
tkanie zaplanowane na 29 lutego (godz. 18.20) nosi tytuł „Z biegiem dni, 
z biegiem lat”, a jego bohaterem będzie Piotr Pustelnik, polski himalaista, 
zdobywca Korony Ziemi i Karakorum, czyli 14 ośmiotysięczników. Doko-
nał tego jako trzeci Polak i dwudziesty człowiek na świecie, a zajęło mu to 
20 lat. Dzień później – 1 marca o 13.00 Karolina i Mieszko Stanisławscy 
zabiorą nas do Amazonii, a festiwal zakończy się prelekcją Jacka Matusz-
ka o tym, jak próbował przefrunąć przez Dolomity. Zaciekawieni? To co 
powiecie na niedźwiedzie-duchy, czyli niedźwiedzie czarne, które za spra-
wą rzadkiej mutacji są całkowicie białe lub na wybory majańskich królo-
wych odbywające się w całej Gwatemali? A to tylko część podróżniczych 
atrakcji przygotowanych przez głównego organizatora – Krzysztofa Łapkę 
z DK w Chwałowicach i jego festiwalowych partnerów (szczegółowy pro-
gram na www.dkchwalowice.pl). Imprezie towarzyszyć będzie wystawa 
fotografii Julii Zabrodzkiej „Niecodzienność. Majańskie fiesty” i warsztaty 
prowadzania prelekcji podróżniczych, ale też prezentacja ofert turystycz-
nych, kiermasz książek i sprzętu turystyczno-sportowego oraz podróż-
nicze after party w Żółtym Młynku. Każdego festiwalowego dnia jeden  
z uczestników Karawany otrzyma bezpłatne zaproszenie na wycieczkę or-
ganizowaną przez rybnicki oddział PTTK-u. Karnet na cały festiwal kosz-
tuje 30 zł (bilet na sobotę lub niedzielę – 20 zł) – rezerwacja i sprzedaż: 
www.dkchwalowice.pl/kup-bilet.html oraz w kasie DK (tel. 32 4216222, 
w.39). 

 (S)
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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, Thomasin Mc-
Kenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi.
Gdy niemiecki chłopiec znajduje młodą Żydówkę, którą ukrywa na strychu 
samotnie wychowująca go matka, jego świat staje na głowie. Mając u boku 
jedynie idiotycznego wymyślonego przyjaciela, którym jest nikt inny jak sam 
Adolf Hitler, Jojo musi teraz stawić czoło swemu ślepemu nacjonalizmowi.

2 marca, godz. 19.00  
MATTHIAS I MAXIME
Prod. Kanada 2019, dramat/obyczajowy, 119 min, reż.: Xavier Dolan, obsa-
da: Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk.
Tytułowi bohaterowie przyjaźnią się od dziecka. Matt ma poważną pracę  
i poważny związek, natomiast Max postanawia wyjechać i zacząć wszyst-
ko od nowa, zostawiając za sobą toksyczną relację z matką. Sprecyzowane 
plany obu chłopaków pokrzyżuje jednak pewna impreza, podczas której 
zagrają w studenckim filmie, w scenie pocałunku. Do głosu dojdą tłumione 
latami uczucia i nieoczekiwanie odkryte pożądanie. Czy bohaterowie od-
ważą się z nimi skonfrontować?

9 marca, godz. 19.00 
KŁAMSTEWKO
Prod. Chiny/USA, 2019, dramat/komedia, 98 min, reż.: Lulu Wang, obsada: 
Shuzhen Zhou, Awkwafina, X Mayo.
Billi mieszka wraz z rodzicami w Nowym Jorku i właśnie tam zastaje ją wia-
domość o ciężkiej chorobie żyjącej w Chinach babci. Chińczycy twierdzą,  
że tym, co zabija, nie jest rak, tylko strach, więc cała familia decyduje ukryć 
złe wieści przed chorą i odwiedzić ją tłumnie pod naprędce skleconym pre-
tekstem: hucznym weselem kuzyna. Nic nie szkodzi, że kuzyn i jego japoń-
ska dziewczyna znają się od zaledwie trzech miesięcy…

16 marca, godz. 19.00 
1917 
Prod. USA/ Wielka Brytania, 2019, dramat/wojenny, 119 min, reż.: Sam Men-
des, obsada: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Colin Firth.
Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry, u schyłku pierwszej wojny 
światowej, otrzymują ogromnie ryzykowną misję, od której powodzenia 
zależy życie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga i przekazać 
rozkaz odwołujący atak, który w świetle nowych informacji nie ma naj-
mniejszych szans powodzenia. Jeśli nie uda się wypełnić misji, niechybna 
śmierć czeka ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich brata Schofielda.

23 marca, godz. 19.00 
ZDRAJCA
Prod. Włochy/Francja/Niemcy/Brazylia, 2019, biograficzny/dramat, 155 
min, reż.: Marco Bellocchio, obsada: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio.
Niejednoznaczny, trzymający w napięciu, spektakularny „Zdrajca” to film  
o mafii, jakiego jeszcze nie było. Historia opowiadana z perspektywy bossa, 
który nieoczekiwanie staje po stronie sprawiedliwości, nie tylko fenome-
nalnie rekonstruuje najmroczniejszy czas w dziejach walk z mafią; ale też 
stawia pytania o znaczenie lojalności, honoru i zdrady – pytania, które ni-
gdy nie przestały być aktualne.

30 marca, godz. 19.00 
NĘDZNICY 
Prod. Francja 2019, dramat, 102 min, reż.: Ladj Ly, obsada: Damien Bon-
nard, Alexis Manenti, Djibril Zonga.
W tle Paryż jak z horroru: betonowy labirynt podzielony na strefy wpły-
wów, tereny rywalizacji, poligony rasistowskich ataków oraz azyle dla ofiar 
kolejnych starć. Ile potrzeba, by karuzela przemocy rozkręciła się na dobre? 
Kiedy grupa dzieciaków kradnie małe lwiątko z miejscowego cyrku, nikt nie 
spodziewa się, że ten niewinny psikus wymknie się spod kontroli i wywoła 
lawinę wydarzeń na pulsujących od napięć przedmieściach.

Uniwersytet 
III Wieku

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI NA MARZEC

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby 
zainteresowane danym tematem (Kampus, 
budynek „A” sala nr 106)
Pozostałe zajęcia tylko dla członków UTW 
(budynek „C”). 
Siedziba UTW: Rybnik, ul. Rudzka 13c,  
tel. 32 755 79 90. 

 Kino Seniora
Poniedziałkowe seanse dla starszych  
i młodszych wielbicieli dobrego kina.  
Projekcje rozpoczynają się o godz. 13, 
bilety w cenie 10 zł.
n 24 lutego – PAVAROTTI (dokument, 

reż. Ron Howard, 2019)
n 2 marca – NA NOŻE (dramat, komedia 

kryminalna, reż. Rian Johnson, 2019)
n 9 marca – KRAINA MIODU (dokumen-

talny, reż. Tamara Kotevska, Ljubomir 
Stefanov, 2019)

n 16 marca – W DESZCZOWY DZIEŃ  
W NOWYM JORKU (komedia, reż. Wo-
ody Allen, 2019)

n 23 marca – MAYDAY (komedia, reż. Sam 
Akina, 2019)

n 30 marca – PAN T. (dramat, komedia, 
reż. Marcin Krzyształowicz, 2019)

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.

n 2.03 poniedziałek, godz. 12.00: dyżur 
prawniczy mec. Gerard Kuźnik

n 5.03 czwartek, godz. 11.00: wykład „Truci-
zny, które zmieniły świat” – Mariola Sater-
nus; godz. 12.30: Warsztaty zdrowia – Ja-
nina Freund

n 8.03 niedziela, godz. 13.00: wyjazd do 
Ostrawy – musical „West Side Story” 

n 10.03 wtorek, godz. 11.30: warsztaty „Jak 
korzystać z audiobooków”

n 11.03 środa, godz. 11.00: wykład „Leki od-
pornościowe” – Maciej Gajerski

n 12.03 czwartek, godz. 11.00: wykład „Opo-
datkowanie darowizn” – Justyna Ogorza-
łek, US Rybnik; godz. 12.30: Klub Wiedzy  
o Wszechświecie – Roman Senczyna 

n 16.03 poniedziałek, godz. 12.00: dyżur 
prawniczy mec. Gerard Kuźnik

n 18.03 środa, godz. 10.00: IV Rybnickie Spo-
tkania Teatralne – Dom Kultury Rybnik-
-Chwałowice

n 19.03 czwartek, godz. 11.00: Walne Zgro-
madzenie Sprawozdawcze 

n 22.03 niedziela, godz. 10.30: wyjazd do 
NOSPR

n 25.03 środa, godz. 12.00: „Nasza droga do 
Santiago de Compostela” Aleksandra i Je-
rzy Surman

n 26.03 czwartek, godz. 11.00: wykład „Tridu-
um Paschalne w malarstwie europejskim” 
– Helena Kisielewska

n 31.03 wtorek, godz. 11.30: warsztaty regio-
nalne „Poezje ks. Jerzego Szymika” – Edyta 
Korepta
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A
becadło Rzeczy Śląskich

Nowe przepisy mówią, że każdy, kto kupi samochód ekologiczny, bezemisyjny, przykładowo elektryczny – będzie miał nie 
tylko zielone tablice rejestracyjne, ale może liczyć na przeróżne przywileje. Mogłyby to być darmowe albo tańsze parkingi, 
wjazdy do strefy ścisłego centrum, a może nawet na rynek? Nie wydaje się jednak, by takie rajzowanie na zielono stało się 
w najbliższych miesiącach masowe. Powód jest prosty. Taki samochód jest dzisiaj bardzo drogi. To się jednak z biegiem lat 
zmieni. 

TRANSPORT na zielono

Rybniccy kupcy z towarem na wózku. Zdjęcie z lat międzywojennych

Kiedy książę Mieszko I Plątonogi 
pierwszy raz odwiedził Rybnik około 
1163 roku, to z pewnością nie miał 
problemu z zaparkowaniem. I nie-
ważne, że przybył wówczas konno, 
a nie samochodem. Ponad wszelką 
wątpliwość też nie wjechał na rynek. 
Dlaczego? Czyżby już wówczas był 
tam zakaz ruchu? Nie! Po prostu w 
Rybniku jeszcze rynku nie było, bo 
wyznaczono go dopiero w XIII wieku. 
Zadajmy sobie jednak pytanie: Kiedy 
Rybnik znalazł się w sytuacji, że trze-
ba było zakazać wjazdu na rynek oraz 
wyznaczyć miejsca postojowe dla wo-
zów i koni? Było to najpóźniej około 
1550 roku. Dlaczego wtedy? Otóż w 
XVI wieku Rybnik wraz z całym Ślą-
skiem dostał się pod rządy Austrii. 
Austriacy postanowili ten fakt spryt-
nie wykorzystać i na nim zarobić.  
Z Rybnikiem uczynili tak: wydzielili 
miasto oraz około 25 podrybnickich 
wsi i stworzyli z nich wielki majątek, 
nazwany „państwo rybnickie”. Ten 
majątek oddawali w dzierżawę za pie-
niądze. Raz to było dla Rybnika dobre, 
innym razem złe, ale w 1538 roku do-
brze się złożyło, bo nowy właściciel 
miasta – Mikołaj Nibszyc z Baryczy – 
był człowiekiem interesu. Postanowił 
wzbogacić siebie oraz rybniczan i za-
łatwił na austriackim dworze przywi-

lej handlowy. Wówczas na tamtejszym 
tronie zasiadał Ferdynand I Habsburg, 
który 17 czerwca 1538 roku wystawił 
dla Rybnika następujący dokument,  
w którym czytamy: „Pozwalam burmi-
strzowi, radnym miejskim i całej ryb-
nickiej miejscowości na urządzanie 
jarmarku raz w roku i to od święta św. 
Jana Chrzciciela (24 czerwca) przez 
następne 8 dni. Daję też pozwolenie 
na robienie w Rybniku targów w śro-
dy każdego tygodnia /…/”.To był praw-
dopodobnie jeden z najważniejszych 
dokumentów w dziejach Rybnika, któ-
ry rybniczanom przez wiele pokoleń 
dawał godne zarobki, a z miasta uczy-
nił centrum handlowe. Z tego powodu 
trzeba też było uporządkować ruch  
w okolicach rybnickiego rynku. Było 
to dla kupców i ich klientów jednocze-
śnie dobre i niedobre. Niedobre – bo 
musieli swoje konie, wozy czy kare-
ty gdzieś zaparkować poza rynkiem.  
A co w tym było dobrego? Zakaz prze-
bywania na rynku koni i wozów dawał 
większą przestrzeń handlową, a konie 
nie płoszyły się i nie stanowiły zagro-
żenia dla ludzi. Dodatkowo, w miej-
scach, gdzie parkowano wozy i konie, 
również rozwijała się działalność go-
spodarcza. Powstawały więc niedale-
ko rynku place na wozy oraz stajnie 
do wyprzęgania, pojenia i żywienia 

koni. Były to namiastki zajazdów, 
gdzie można też było zjeść, wypić i za-
łatwić inne potrzeby. Taki najsłynniej-
szy superparking w Rybniku był przy 
ulicy Raciborskiej, zaraz koło Nacyny, 
nazywano go „potacznią”. 

Warto mieć świadomość tego daw-
nego wyprzęgania. To nam uzmysła-
wia, że nawet w dawnych czasach, 
gdy nie było jeszcze pojęcia „ekolo-
gia” – choć wszystko było ekologiczne 
– wjeżdżanie do miasta i parkowanie 
też nie było bezkosztowe. Od zawsze 
jednak jeden transport był darmowy 
– pieszy. Noszenie towaru w rękach 
nie generowało kosztów, choć było 
obarczone wysiłkiem. Również bez-
kosztowe było i jest wożenie towarów 
wózkami ręcznymi. Takie wózki na 
Śląsku nazywało się dyszlokami, ra-
fijokami, rafiokami albo rafioczkami. 
Z czasem też pojawił się rower, także  
w wersji towarowej. A to pozwala nam 
wyciągnąć taki oto wniosek: nie sądź, 
że ekologia jest dla bogatych, bo cię 
nie stać na elektryczne auto z zielony-
mi tablicami. Zawsze przecież możesz 
być ekologiczny, transportując siebie 
i swoje rzeczy w rękach albo konno, 
wózkiem czy na rowerze. Będziesz na-
prawdę eko i jeszcze zaoszczędzisz na 
siłowni. 

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek
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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. 177
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ZDJĘCIA 177/1 I 177/2: Prezentujemy dzi-
siaj zdjęcie użyczone nam przez panią Blandy-
nę Szlezinger z Rybnika. Zdjęcie nr 177/1 to cała 
zachowana fotografia, natomiast zdjęcie 177/2 
to jedynie jej powiększony fragment, aby wyraź-
niej pokazać niektórych uchwyconych na niej 
ludzi. Wiemy na pewno tylko jedno – że fotogra-
fia została zrobiona w środę 15 maja 1929 roku,  
co potwierdza wpis odręczny na odwrocie: „Na 
pamiątkę z dnia 15 maja 1929 roku”. Pani Blan-
dyna otrzymała to zdjęcie od krewnych, ale do-
kładnie nie wie, co to jest za dom. Z charakteru 
pisma na odwrocie wnioskuje, że napisała to 
jej krewna Waleska Białecka. Są poszlaki, że ten 
dom już nie istnieje i był kiedyś w okolicach sty-
ku ulicy Wodzisławskiej i Poprzecznej. Jest też 
inna możliwość. Może dom uchwycony na tej 
fotografii sprzed 91 lat to budynek obok kościo-
ła Franciszkanów na Smolnej. Czy to dom przy 
ul. Wodzisławskiej 5? Dzisiaj jest on otynkowa-
ny, ale ma podobny rozstaw okien. Owszem, 
ma dziś inny układ drzwi, ale te można było 
zmieniać w oparciu o otwory okienne. Mamy 
więc zagadkę: co to za dom? Może ktoś pozna 
swoich krewnych. A na zdjęciu jest 28 osób.  
To najprawdopodobniej same smolnioki.

177/1

177/2
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PONIŻEJ PREZENTUJEMY OPP, KTÓ-
RE SWĄ SIEDZIBĘ MAJĄ W RYBNIKU:
1.  Bractwo Kurkowe Miasta Ryb-

nika z siedzibą w Rybniku (KRS: 
0000013219)

2.  Miejski Klub Szachowy Rybnik z sie-
dzibą w Rybniku (KRS: 0000001164)

3.  Towarzystwo Lekkoatletyczne 
„ROW” Rybnik (KRS: 0000399787)

4.  Towarzystwo Sportowe „Volley” 
Rybnik (KRS: 0000241470)

5.  Miejski Koszykarski Klub Spor-
towy „Rybnik” w Rybniku (KRS: 
0000001109)

6.  Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Rybniku (KRS: 0000108669)

7.  Rybnicki Młodzieżowy Klub Sporto-
wy w Rybniku (KRS: 0000002213)

8.  Stowarzyszenie Oświatowe „Ro-
dzice – Dzieciom” w Rybniku (KRS: 
0000001718)

9.  Stowarzyszenie Promocji Zdro-
wia „Alergokol” w Rybniku (KRS: 
0000002975)

10.  Rybnicki Klub Piłkarski Szkółka 
Piłkarska ROW w Rybniku (KRS: 
0000000650)

11.  Stowarzyszenie Zabytko-
wej Kopalni „Ignacy” z siedzibą  

w Rybniku (KRS: 0000056435)
12.  Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną – Koło w Rybniku (KRS: 
0000228185)

13.  „Hovawarty” Fundacja Pomocy 
Hovawartom (KRS: 0000513652)

14.  Aeroklub Rybnickiego Okręgu 
Węglowego (KRS: 0000091306)

15.  Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych (KRS: 0000113150)

16.  Fundacja „Jestem Głosem Tych, 
Co Nie Mówią” (KRS: 0000570401)

17.  Fundacja „Miej Serce” (KRS: 
0000368135)

18.  Fundacja „Superfundacja” (KRS: 
0000458379)

19.  Fundacja „Dziecięcy Sen” (KRS: 
0000388517)

20.  Fundacja PGE Energia Ciepła 
(KRS: 0000204954)

21.  Fundacja Ekologiczna „Ekoterm 
Silesia” (KRS: 0000034528)

22.  Fundacja „Puls-Med Blisko Ciebie” 
(KRS: 0000467834)

23.  Integracyjny Klub Sportowy 
„Bushido” (KRS: 0000079369)

24.  Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Szachowe Osób Niepełno-

sprawnych „Fianchetto” (KRS: 
0000126648)

25.  Stowarzyszenie „17-tka” (KRS: 
0000067168)

26.  Stowarzyszenie „Kabuncza” (KRS: 
0000432199)

27.  Stowarzyszenie „Oligos” (KRS: 
0000288002)

28.  Stowarzyszenie „Pod Wieżą” 
(KRS: 0000565776)

29.  Stowarzyszenie Centrum Po-
mocy – Niemedyczne Hospicjum 
Domowe im. Świętego Ojca Rafała 
Kalinowskiego (KRS: 0000338456)

30.  Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzie-
li (KRS: 0000216943)

31.  Stowarzyszenie na rzecz Pomo-
cy i Wspierania Dzieci i Młodzieży 
„Uskrzydleni” (KRS: 0000566236)

32.  Stowarzyszenie na rzecz Wspo-
magania Osób z Niepełnosprawno-
ścią i Ich Otoczenia „Razem” (KRS: 
0000311733)

33.  Stowarzyszenie Ognisk Muzycz-
nych (KRS: 0000268474)

34.  Towarzystwo Pomocy im. św. Bra-
ta Alberta – Koło Rybnickie (KRS: 
0000702775).

Przekazując w rocznym zeznaniu 
PIT jeden procent naszego podatku, 
możemy zasilić konta fundacji, które 
gromadzą środki na leczenie czy reha-
bilitację konkretnych osób, pomagają 
zwierzętom, walczą o prawa człowieka, 
wspierają niepełnosprawnych i senio-
rów albo zajmują się pomocą społecz-
ną, edukacją, ekologią, sportem, kulturą  
i sztuką. Możemy wesprzeć działające  
z dużym rozmachem stowarzyszenia, ale 
też niewielkie, funkcjonujące niemal po 
sąsiedzku, lokalne organizacje. Wybór 
jest więc spory. Wystarczy, by w odpo-
wiedniej rubryce deklaracji podatkowej, 
którą w urzędzie skarbowym powinni-
śmy złożyć lub przesłać elektronicznie 
do 30 kwietnia (w przypadku składania 
PIT-28 do końca lutego, w tym roku do 
2 marca, ponieważ 29 luty jest dniem 
wolnym), wpisać numer KRS organizacji, 
którą chcemy obdarować, oraz kwotę, 
która nie może przekroczyć 1 proc. na-
szego ubiegłorocznego należnego po-
datku. Co ważne, odpisu mogą dokonać 
również emeryci i renciści. By to zrobić, 
po otrzymaniu od organu rentowego 
(np. z ZUS-u) rocznego rozliczenia podat-
ku (PIT-40A), powinni wypełnić krótkie 
oświadczenie (formularz PIT-OP) i w for-

mie elektronicznej lub papierowej prze-
kazać je do swojego urzędu skarbowego.

W ubiegłym roku podatnicy roz-
liczający się w rybnickim urzędzie 
przekazali w ten sposób na organiza-
cje pozarządowe 67.017 odpisów na 
łączną kwotę 4.941.179 zł. Największy 
pojedynczy odpis wyniósł 18.882 zł. 
Trzeba jednak pamiętać, że nawet je-
śli poprawnie wskażemy beneficjenta 
naszego procenta, ale nie zapłacimy 
„skarbówce” podatku widniejącego  
w rocznym zeznaniu lub zrobimy to po 
terminie, pieniądze nie trafią do wybra-
nej przez nas organizacji. W 2019 roku 
w Rybniku z tego powodu nie zrealizo-
wano 876 takich jednoprocentowych 
odpisów na łączną kwotę 230.699 zł. 

Rok temu podatnicy z całej Polski naj-
hojniej obdarowali Fundację Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, która otrzymała nie-
bagatelną kwotę ponad 185,5 mln zł.  
Spore środki trafiły również do Fun-
dacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (13,7 mln zł; 4. pozycja w kra-
jowym zestawieniu), a także do firmo-
wanych przez ogólnopolskie stacje te-
lewizyjne: Fundacji TVN Nie Jesteś Sam  
(4 mln zł, 27 pozycja) oraz Fundacji Polsat  
(3,3 mln zł, 39. pozycja). 

Listę rybnickich organizacji pożyt-
ku publicznego, na konta których  
w ubiegłym roku trafiły największe 
kwoty podatkowych odpisów, otwiera 
Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania 
Osób z Niepełnosprawnością i Ich Oto-
czenia „Razem” (806.696 zł). W pierw-
szej piątce znalazły się również: Funda-
cja Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią 
(81.135 zł), Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną – Koło w Rybniku (29.658 zł),  
Stowarzyszenie Centrum Pomocy – 
Niemedyczne Hospicjum Domowe im. 
św. Ojca Rafała Kalinowskiego (28.478 
zł) oraz Fundacja Puls Med Blisko Cie-
bie (24.738 zł). Przedstawiciele organi-
zacji pożytku publicznego przyznają, 
że wpływy z 1 procenta to zastrzyk 
finansowy, który pomaga im zaplano-
wać całoroczne działania i zrealizować 
wiele dobroczynnych celów. Pamię-
tajmy o tym, wypełniając PIT za 2019 
rok. Listę OPP uprawnionych do otrzy-
mywania jednoprocentowych odpi-
sów podatkowych można znaleźć na 
stronie internetowej (pozytek.gov.pl).  
W tym roku obejmuje ona 8.827 orga-
nizacji w całym kraju.

(D)

Jeden procent, wiele dobra
Trwa okres rozliczeń podatkowych, warto więc przypomnieć, że już od kilkunastu lat możemy przeznaczyć 1 procent 
naszego podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Statystyki pokazują, że z roku na rok coraz 
chętniej korzystamy z tej możliwości. Wspieramy wielkie ogólnopolskie fundacje, ale też mniejsze, działające na 
regionalną lub lokalną skalę stowarzyszenia i kluby.
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Wzięło w nich udział 170 zawodników,  
w tym blisko 60 dzieci. Najstarszy uczest-
nik imprezy miał 68 lat, najmłodszy tylko 5.  
O swój puchar walczyło także 9 snowboar-
dzistów, a wśród nich jedna kobieta Wiktoria 
Pinoczek – 5 miejsc. Uczestnicy byli klasyfi-
kowani w sześciu kategoriach wiekowych  
i tej najważniejszej – open. 

Tradycyjnie już nagrodzono również oso-
by, które przygotowały najciekawsze prze-
brania. Pierwszą nagrodę zdobyła „pani wio-
sna”, czyli Sylwia Grzegórzek ze Śródmieścia, 
której mąż Mirosław zajął wśród mężczyzn 
drugie miejsce.

Puchar prezydenta Rybnika wśród kobiet 
wywalczyła Ksymena Smusz (27 lat), wśród 
mężczyzn Marcin Zawadzki (36 lat), a naj-
szybszym snowboardzistą był Grzegorz 
Paszkiewicz (38 lat). – Trzeba przyznać, że 
konkurencja była spora. Warunki na stoku 
były trudne, było sporo dziur, ale to powo-
dowało, że liczyły się umiejętności. Super, 
że Rybnik ma takie zawody, ktoś w koń-
cu wziął się za ich organizację i to z wielką 
pompą. Za rok na pewno przyjadę bronić 
wszystkich laurów, które udało mi się zdo-
być – powiedziała na mecie Ksymena Smusz. 
Zadowolony ze swojego występu był też 

najlepszy narciarz Marcin Zawadzki, który 
w przeszłości zdobywał laury w alpejskich 
mistrzostwach rybnickich szkół średnich, or-
ganizowanych jeszcze kilka lat temu wstecz 
przez Szkolny Związek Sportowy. – Te zawo-
dy, to oprócz rywalizacji świetna zabawa, 
w tym roku dopisała taż pogoda, więc było 
jeszcze przyjemniej. Jest wśród startujących 
grupa narciarzy, prezentujących bardzo 
wysoki poziom. Polecam każdemu te zawo-
dy, można spędzić miło czas, np. tak jak ja,  
z całą rodziną. Moja przygoda z narciar-
stwem rozpoczęła się dość dawno, już jako 
kilkulatek zacząłem jeździć i trenować. Faj-
nie, że w końcu pojawiły się dobre wyniki – 
stwierdził Marcin Zawadzki. 

Wszyscy, którzy pojawili się na stoku, 
mieli okazję rywalizować na trasie slalomu 
giganta (1 przejazd), na której ustawiono 
kilkanaście bramek. – Bardzo nas cieszy, że 
z roku na rok frekwencja na tych zawodach 
jest większa, co pokazuje, że rybniczanie 
kochają narty. Dodatkowo w tym roku do-
pisała pogoda, więc wszyscy, którzy nie byli  
z nami, mają czego żałować – podsumowuje 
Rafał Tymusz, dyrektor rybnickiego MOSiR-u, 
głównego organizatora zawodów. 

Marek Pietras, WaT

Rybnik ma narciarskich mistrzów
15 lutego na stoku Złoty Groń w Istebnej odbyły się III Zawody Alpejskie o Puchar Prezydenta Rybnika. 

WYNIKI 

OPEN – KOBIETY: 1. Ksy-
mena Smusz (31.96 s); 
2. Ewa Fojcik (+0.48); 3. 
Marta Piszczek (+2.83). 
MĘŻCZYŹNI: 1. Marcin 
Zawadzki (31.55 s); 2. 
Mirosław Grzegórzek 
(+0.11); 3. Tomasz Za-
wadzki (+1.14)

SNOWBOARD: 1. Grze-
gorz Paszkiewicz (41.94 
s); 2. Bartosz Chmielew-
ski (+7.34); 3. Przemysław 
Buchta (+11.30)

Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii wieko-
wych: dziewczynki 2009 
i młodsze – Barbara He-
lios. Chłopcy 2009 i młod-
si – Dominik Myśliwiec. 
Dziewczęta 2006-2008 – 
Marta Piszczek. Chłopcy 
2006-2008 – Wiktor Pa-
sionek. Dziewczęta 2003-
2005 – Marta Seman. 
Chłopcy 2003-2005 – Bar-
tłomiej Bućko. Dziewczę-
ta 1985-2002 – Ksymena 
Smusz. Mężczyźni 1985-
2002 – Mirosław Grzegó-
rzek. Kobiety 1970-1984 
– Katarzyna Chmielew-
ska. Mężczyźni 1970-1984 
– Marcin Zawadzki. Ko-
biety do 1969 – Ewa Git-
ner-Szrajer. Mężczyźni do 
1969 – Grzegorz Fojcik. 

Najbardziej wiosennie ubrana 
narciarka na stoku i jej „motylek”, 

czyli Sylwia Grzegórzek i jej 
ośmiomiesięczna córeczka Alicja 

W narciarskich zawodach o Puchar Prezydenta Rybnika wzięło udział 170 rybniczan

Mistrzowie Rybnika w narciarstwie alpejskim 
Marcin Zawadzki i Ksymena Smusz
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sport

Rybnickie kluby sportowe i stowarzyszenia działające  
w sporcie, mogą w 2020 roku liczyć na wsparcie finansowe 
miasta z trzech źródeł. 

Pieniądze do klubów trafią z konkursu na tzw. „duży sport” 
w oparciu o Ustawę o sporcie (do rozdysponowania było 
3.126.800 zł) oraz z konkursu (Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) – 150.000 zł. Zorganizowany 
zostanie także przetarg na promocję Rybnika poprzez sport  
(w puli jest 2.120.000 zł.) 

Wiceprezydent Rybnika Piotr Masłowski na specjalnym spo-
tkaniu z klubami sportowymi wyjaśnił, dlaczego pieniędzy na 
wspieranie sportu jest w budżecie miasta mniej i wskazał dyscy-
pliny, których wspieranie będzie dla miasta priorytetem. To sporty 
drużynowe: piłka nożna mężczyzn i kobiet, koszykówka mężczyzn 
i kobiet, siatkówka mężczyzn, a ze sportów indywidualnych: szer-
mierka, dżudo, żeglarstwo i lekkoatletyka. – Będziemy również 
starać się znaleźć pieniądze na stypendia dla wyróżniających się 
zawodników – powiedział wiceprezydent Masłowski.

Ważnym wsparciem dla rybnickich klubów są cały czas pre-
ferencyjne warunki korzystania z obiektów sportowych. I to się 
nie zmieni. – Miasto nadal będzie wspierać rozwój sportu po-
przez udostępnianie obiektów sportowych za symboliczną zło-
tówkę – tłumaczył Rafał Tymusz, dyrektor rybnickiego MOSiR-u. 

Dwa pierwsze konkursy grantowe na wsparcie sportu zostały 
już rozstrzygnięte. Z dużego sportu pieniądze trafią do 24 pod-
miotów, a osiem klubów otrzyma środki w oparciu o pożytek 
publiczny i wolontariat.                      (mp)

SZPADZISTKI 
OBRONIŁY TYTUŁ 

Młode rybnickie szpadzistki 
obroniły tytuł drużynowego mi-
strza Polski juniorek. 

Podopieczne Artura Fajki-
sa dokonały tego na planszach 
we Wrocławiu, gdzie drużyna 
RMKS-u Rybnik w składzie: 
Alicja Klasik, Kinga Zgryźniak, 
Patrycja Frystacka i Antonina 
Korduła, koncertowo rozegrała 
wszystkie swoje mecze. W dro-
dze do złota rybniczanki poko-
nały kolejno: MKS Kusy Szcze-
cin 45:17, AZS AWF Warszawę 
45:30, Piasta Gliwice 45:31 i  
w finale KS Warszawiankę 45:32.

To niejedyny sukces autorstwa 
szpadzistów RMKS-u w ostat-
nich tygodniach. Brązowe me-
dale rozgrywanego w Krakowie 
Pucharu Europy Kadetów wy-
walczyli Alicja Klasik i Wiktor 
Wałach. Klasik bardzo dobrze 
spisała się także podczas Pucha-
ru Świata Juniorów (do 20 lat)  
w Bratysławie, zajmując 6. miej-
sce, co jest jej najlepszym wyni-
kiem w karierze w tej kategorii 
wiekowej. 

(mp) 

Nie wiedzie się rybnickim ko-
szykarkom, które rywalizują w 
rozgrywkach finału A II ligi. Pod-
opieczne Grzegorza Korzenia na 
trzy kolejki przed zakończeniem 
zmagań są na ostatnim miejscu 
tabeli, obejmującej 8 zespołów. 

Plany drużyny, która chciała się 
włączyć do walki o awans do dal-
szej fazy rozgrywek, pokrzyżowała 
w dużej mierze poważna kontuzja 
Agaty Majki (prawe kolano), której 
nabawiła się w meczu z Wisłą Kra-
ków (18.01). – Agata to kluczowa 
zawodniczka i jej gry pod koszem 
ewidentnie nam brakuje – wyjaśnia 
Grzegorz Korzeń, trener RMKS-u. 

Rybniczanki w ostatnich tygo-
dniach przegrały kolejno z KK UR 
Kraków (63:74), MOSiR-em Boch-
nia (49:87) i Wisłą Kraków (46:65). 
Wszystkie te mecze RMKS rozegrał 
poza swoją halą. Wrócił do niej 22 lu-
tego (już po zamknięciu tego wyda-
nia „GR”), kiedy to miał rywalizować 
z Ikarem Niepołomice. Dzień później 
obie ekipy miały zagrać rewanż w 
Niepołomicach. Ostatni mecz sezo-
nu rybnickie koszykarki rozegrają 

Pieniądze na sport podzielone
Podział środków w oparciu o Ustawę o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (rozdysponowano 
141.622 zł): 
RMKS Rybnik (cykliczne imprezy sportowe) – 35.700 zł; 
ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej – 30.000 
zł; Śląski Klub Sportowy Niesłyszących – 23.000 zł; Klub 
Szachowy „Zefir” Boguszowice – 17.000 zł; Towarzystwo 
Żeglarstwa Regatowego – 10.060 zł; UKS „Reflex” – 10.000 
zł; Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika – 9.410 zł; Klub Spor-
towy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki „Wojownik 
Czasu” – 6.456 zł.

Duży sport (rozdysponowano 3 126 800 zł):
ROW 1964 Rybnik – 600.000 zł; MKKS Rybnik – 300.000 
zł; Volley Rybnik – 300.000 zł; TS ROW Rybnik – 220.000 
zł; Wspólna oferta piłkarska (10 klubów) – 200.000 zł; RKP 
Rybnik – 200.000 zł; Polonia Rybnik – 160.000 zł; Kejza 
Team – 160.000 zł; RMKS koszykówka kobiet – 140.000 zł; 
RMKS szermierka – 140.000 zł; Kuźnia Rybnik żeglarstwo 
– 140.000 zł; RMKS lekkoatletyka – 90.000 zł; TL ROW Ryb-
nik – 90.000 zł; Rybki Rybnik – 70.000 zł; Silesia Rybnik – 
65.000 zł; Viktoria Rybnik – 45.000 zł; UKS Jedynka Rybnik 
– 45.000 zł; Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego – 35.000 
zł; RMKS boks – 30.000 zł; RMKS pływanie – 30.000 zł; Ry-
mer Rybnik – 30.000 zł; MKSZ Rybnik – 13.840 zł; Rybnik 
Boxing – 12.960 zł; IKS Bushido – 10.000 zł.

29 lutego z Bochnią. Początek spotkania  
w boguszowickiej hali o godz. 17. 

(mp)

Koszykarki kończą sezon
Kiepskie wy-
niki RMKS-u 

w rundzie 
finałowej to  

w dużym 
stopniu efekt 

absencji 
bardzo sku-
tecznej pod 

koszem, kon-
tuzjowanej 

Agaty Majki
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Tego, że czterokrotny mistrz świa-
ta, 50-letni Amerykanin Greg Hancock,  
z którym klub rzutem na taśmę podpisał 
tzw. kontrakt warszawski, nie wystąpi 
w żadnym meczu „rekinów”, można się 
było spodziewać, ale że klub tak szybko 
pożegna się z Piotrem Świderskim, który 
jako trener debiutant miał poprowadzić 
rybnicki zespół, nie spodziewał się chyba 
nikt. Najpierw Hancock ogłosił w walen-
tynki, że kończy swoją przebogatą ka-
rierę, a kilka dni później z oświadczenia 
klubu dowiedzieliśmy się, że Świderski 
w Rybniku pracować jednak nie będzie. 
Obie strony, jak zapewnia klub, uzgod-
niły warunki finansowe współpracy, ale 
nie doszły do porozumienia co do za-
pisów trenerskiej umowy. Szkoda, bo 
współpraca z początkującym trenerem, 
który jeszcze niedawno sam ścigał się 
na żużlu, zapowiadała się obiecująco, 
zwłaszcza że miał on swój udział w skom-
pletowaniu takiego, a nie innego składu 
drużyny. Klub zapowiedział, że nowego 
trenera żużlowców przedstawi 1 marca. 
Wiele wskazuje na to, że będzie nim Lech 
Kędziora, który w 2017 roku z powodze-
niem prowadził częstochowskiego Włók-
niarza.       

Na sobotę 14 marca zaplanowano 
tradycyjną prezentację drużyny ROW-u 
Rybnik. Impreza, w której co roku bierze 

udział komplet widzów, odbędzie się jak 
zawsze w hali MOSiR-u w Boguszowicach 
(godz. 18). Sprzedaż wejściówek po 10 zł 
klub zaplanował na 24 i 25 lutego (szcze-
góły na stronie internetowej klubu). I tym 
razem prezentacja będzie mieć charakter 
charytatywny – dochód z imprezy oraz 
pieniądze zebrane w jej trakcie zostaną 
przeznaczone na leczenie półtorarocz-
nego Antoniego Szczyrby, syna byłego 
żużlowca RKM-u Rybnik Marka Szczyrby, 
który urodził się z poważnym niedosłu-
chem. Następnego dnia, w niedzielę 15 
marca o 13 w kościele parafialnym w Go-
lejowie odprawiona zostanie msza św. za 
„całe środowisko żużlowe”. 

Przygotowania do sezonu mimo ka-
drowych zawirowań idą pełną parą. 
Większość zawodników przygotowuje 
się indywidualnie, tylko 12-osobowa 
grupa juniorów starszych i młodszych 
ćwiczy pod okiem doświadczonego Wło-
dzimierza Paprzyckiego. 

Jeśli aura pozwoli, nasi żużlowcy 
wyjadą na tor już na początku marca. 
Ostatnim etapem przygotowań do tego-
rocznego sezonu będą oczywiście spa-
ringi. Treningowo rybniczanie zmierzą się  
z naszymi dwoma ekstraligowymi są-
siadami, czyli zespołami z Częstochowy 
i Wrocławia. Dwumecz z Włókniarzem 
zaplanowano na 21 i 22 marca, zaś  

z 

wrocławską Spartą na 28 i 29 marca.  
W rachubę wchodzą również kolejne 
sparingi z I-ligowymi zespołami z Torunia 
i Ostrowa Wlkp.

Przypomnijmy, że naszego ekstraligo-
wego beniaminka pierwszy mecz czeka 5 
kwietnia; na stadionie przy ul. Gliwickiej 
„rekiny” zmierzą się z Falubazem Zielona 
Góra.           (WaT)

Żużel bez Świderskiego i Hancocka
Początek sezonu żużlowego, w którym rybnickie „rekiny” będą walczyć już nie 
o PGE Ekstraligę, ale o utrzymanie w wąskim gronie ośmiu najlepszych drużyn 
w kraju, coraz bliżej, a tu jeszcze przed pierwszym wiosennym treningiem na 
torze drużyna straciła i trenera, i największą gwiazdę.

By pojeździć na zmianę na motocy-
klu krosowym i rowerze szosowym, 

kapitan „rekinów” Kacper Woryna, jak 
co roku, pojechał w okolice Barcelony

Dżudocy z Rybnika walczyli w zawodach z cyklu Grand Prix 
(Izrael) i Grand Slam (Francja), podczas których można było 
zdobyć sporą liczbę punktów do rankingu olimpijskiego. 

Najlepiej tę sposobność wykorzystał Piotr Kuczera (Kejza 
Team Rybnik), który w turnieju GP w Tel Awiwie wywalczył 
brązowy medal, a w paryskim Grand Slamie zajął wysokie 7. 
miejsce. Piąte miejsce w Izraelu zajęła jego klubowa koleżan-
ka Anna Borowska (Kejza Team Rybnik), która niestety w Pa-
ryżu odpadła już w pierwszej rundzie. Z kolei po jednej walce 
w obu imprezach wygrała Agata Perenc (Polonia Rybnik). 

Obecnie ranking dający przepustkę na igrzyska w Tokio 
mają: Julia Kowalczyk, Agata Perenc (obie Polonia Rybnika)  
i Piotr Kuczera (Kejza Team). Anna Borowska również ma wy-
starczającą liczbę punktów, ale jest niżej w rankingu od Kowal-
czyk, z którą występuje w tej samej kategorii wagowej (z każ-
dego kraju na IO w jednej kategorii wagowej może wystąpić 
tylko jedna zawodniczka). Walka o przepustki do Tokio potrwa 
do końca maja.                         (mp)

ORCZYK ZNÓW TRENUJE 
W BASKETLIDZE 

Znany rybnicki trener koszykówki Mirosław 
Orczyk zastąpił Włodzimierza Augustynowicza 
na stanowisku I trenera zespołu AZS Uniwersy-
tet Gdański, który walczy o utrzymanie w Ener-
ga Basket Lidze Kobiet. 

Mirosław Orczyk to szkoleniowiec z ponad 
20-letnim stażem trenerskim, a ostatnim zespołem 
ligowym, który prowadził, był dotąd JAS FBG So-
snowiec, z którym w 2015 awansował do ekstra-
klasy; pracę w tym klubie zakończył w 2018 roku. 

Pierwsze trzy mecze pod wodzą Orczyka gdań-
ska drużyna przegrała, ale niewielką liczbą punk-
tów, jak derbowy pojedynek z Politechniką Gdań-
ską 70:73. Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, 
jego AZS z 17 porażkami, bez zwycięstwa zajmo-
wał ostatnie miejsce w tabeli, a do końca rozgry-
wek zostało już tylko pięć kolejek. Przedostatni 
w tabeli zespół z Torunia miał wtedy na swoim 
koncie trzy wygrane, a AZS żeby uniknąć spadku, 
musiałby go wyprzedzić.                           (opr. mp)

Dżudocy zbierają 
punkty 
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sport

Rybniccy koszykarze, w tegorocz-
nych meczach II ligi długo mieli 
problem z odnoszeniem zwycięstw. 

Gdy w końcu udało im się wygrać dwa 
mecze z rzędu (z Unią Tarnów i Bozzą 
Kraków), okazało się, że są nadal w grze 
o czołową ósemkę. Serii zwycięstw nie 
udało się jednak przedłużyć w Bytomiu, 
a po dramatycznej porażce na swoim 
parkiecie z Jaworznem (36:67), wyda-
wało się, że rybniczanie zadowolili się 

utrzymaniem w II lidze. Zaprzeczył temu 
kolejny mecz, bo podopieczni trenera 
Łukasza Szymika wygrali w znakomitym 
stylu z Dąbrową Górniczą i w tabeli zna-
leźli się tuż za czołową ósemką. W ostat-
nim meczu rozegranym 18 lutego MKKS 
zdecydowanie przegrał na swoim par-
kiecie 64:85 z Akademikami z Katowic. 

Przed rybniczanami jeszcze trzy spo-
tkania: na swoim parkiecie z Pogonią 
Ruda Śląska (7 marca godz. 17) oraz na 

w y j a z d a c h  
z AZS-em Ja-
rosław i Wisłą 
Kraków. Część 
z a s a d n i c z a 
sezonu za-
kończy się 18 
marca. 

(mp)

Rybnickie piłkarki zakończyły rywali-
zację na I-ligowych, futsalowych par-
kietach. W ostatnim meczu TS ROW 
pewnie wygrał z AZS-em Uniwersytet 
Śląski 5:1 i zapewnił sobie awans do 
ekstraligi. 

– Ubiegłoroczny spadek z ekstraligi 
był dla mnie przykrą niespodzianką. Do 
dziś nie mogę zrozumieć jak do tego 
doszło. Cel na ten rok był oczywisty, 
bo uważam, że miejsce Rybnika jest  
w futsalowej ekstralidze. Nie wiem, czy 
na dłuższą metę jesteśmy w stanie pro-
wadzić drużyny w hali i na trawie, ale na 
dziś jestem szczęśliwy, że wracamy do 
elity – mówi prezes rybnickiego klubu 
Tomasz Kieczka.  

Rybnickie piłkarki rozpoczęły już tak-
że przygotowania do piłkarskiej wiosny 
na boiskach trawiastych. Przypomnij-
my, że TS ROW jest liderem I ligi i ma 
realne szanse na awans. Zespół z Rybni-
ka rozegrał już dwa mecze sparingowe, 
oba z zespołami z ekstraligi. Po poraż-
ce z Czarnymi Sosnowiec, rybniczanki  
w drugim meczu kontrolnym wygrały 
z Rolnikiem Głogówek. – Takie wygra-
ne cieszą. Pozostaje nam sumiennie  
i konsekwentnie realizować plan przy-
gotowań, aby być w pełni gotowym na 
pierwsze spotkanie ligowe. Mamy wy-
sokie cele, chcemy grać o awans – de-
klaruje Łukasz Wojtala, trener TS ROW-u.

Pierwszy mecz o ligowe punkty ze-
spół z Rybnika rozegra 14 marca, poje-
dzie wtedy do Bielska-Białej, aby rywa-
lizować z tamtejszym Rekordem.    (mp)

Śląski Związek Piłki Nożnej obchodził 
niedawno 100-lecie istnienia, a 
Podokręg Rybnicki 95-lecie. 

– Piłka, a mówimy o piłce amator-
skiej, bo takie kluby w 90 proc. tworzą 
Podokręg Rybnik, ma się całkiem do-
brze. W ostatnich latach poczyniliśmy 
duże zmiany w funkcjonowaniu związ-
ku na korzyść klubów – mówi Andrzej 
Paulus, prezes Podokręgu Rybnik ŚZPN, 
który zajmuje się koordynacją rozgry-
wek piłkarskich w 37 ligach, od okrę-
gówki poczynając, a kończąc na zma-
ganiach żaków. – Mamy zgłoszonych 
do rozgrywek 278 drużyn, a zawodni-
ków uprawnionych przez podokręg do 
gry jest blisko 8 tys. Tworzymy termina-
rze, regulaminy, kompletujemy obsady 
sędziowskie i weryfikujemy boiska oraz 
zawody, monitorujemy młode talenty, 
powołujemy na konsultacje i tworzy-
my z powołanych kadrę podokręgu. 
Bierzemy również udział w turniejach, 
sami je organizujemy i odwiedzamy 
małe ośrodki szkoleniowe z naszym 

projektem Miasteczka Piłkarskiego. 
W podokręgu działają cztery komi-
sje: rozgrywek, dyscypliny, szkolenia  
i kolegium sędziów – tłumaczy Paulus  
i dodaje, że coraz mniej osób chce się 
udzielać społecznie. 

– Większość klubów opartych jest 
na działaczach społecznych. Dzisiejsza 
pogoń ludzi za pieniędzmi pochłania 
wiele czasu i stwarza poważne zagro-
żenie dla dalszej działalności klubów 
amatorskich, gdyż nikt z chętnych do 
działania nie chce udzielać się spo-
łecznie. Praktycznie każdy z klubów 
naszego podokręgu narzeka na deficyt 
działaczy, co w bliskiej perspektywie 
może być naszym poważnym proble-
mem – kończy prezes Podokręgu Ryb-
nik ŚZPN.

Miejmy nadzieję, że uda się jed-
nak bieżące problemy rozwiązywać,  
a wszystkim działaczom Podokręgu 
Rybnik z okazji jubileuszu życzymy 
sukcesów i samych trafnych decyzji.

(mp)

Podokręg Rybnik ma 95 lat

Koszykarze grają w kratkę

W przegranym 
meczu z AZS-
-em AWF-em 

Mickiewiczem 
Katowice 

najwięcej 21 
punktów dla 

rybnickiej 
drużyny zdobył 

Łukasz Ochodek 
(w środku) 
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Powróciły 
do ekstraligi

W przedostatnim meczu futsalowego 
sezonu rybniczanki pokonały na swo-

im boisku Olimpię Osieczany 13:0
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KONIEC 
Z MORSOWANIEM… 
TEJ ZIMY 

Na 23 lutego wyznaczono termin 
ostatniego tej zimy morsowania na 
kąpielisku Ruda. Zimne kąpiele od 
24 listopada tradycyjnie już organi-
zowała Rybnicka Grupa Biegowa we 
współpracy z MOSiR-em. – Na Rudę 
przychodzili ludzie pozytywnie za-
kręceni, którzy przełamują własne 
słabości i chcą dbać o zdrowie. Gdy 
„skosztuje” się morsowania, trudno 
później się powstrzymać – twierdzi 
Marek Podeszwa z RGB, główny or-
ganizator. – Cieszy mnie, że jest nas 
coraz więcej. Morsujemy czwarty 
sezon i wzrost frekwencji jest wi-
doczny, co ważne – dołączają do nas 
całe rodziny. To fenomen, że za każ-
dym razem jest z nami spora grupa 
dzieci – dodaje. Według organizato-
rów frekwencja na poszczególnych 
spotkaniach wahała się od 220 do 
nawet 350 osób. Prawdziwej zimy 
było tej zimy jak na lekarstwo, więc 
i prawdziwych morsowań, nie tylko z 
nazwy, ale i „z temperatury”, również 
było niewiele, ale żeby zahartować 
ciało i ducha, z pewnością wystarczy-
ło. Kolejna kąpiel morsów na Rudzie 
dopiero w listopadzie.                   (mp)

29 lutego rybniccy piłkarze zmierzą 
się z Odrą Wodzisław w półfinale 
Pucharu Polski na szczeblu podokrę-
gu Rybnik.

Tydzień później pojadą do Wrocła-
wia, aby rozpoczynając rundę wiosen-
ną pierwszy raz w tym roku powalczyć 
o ligowe punkty ze Ślęzą. Podopieczni 
Rolanda Buchały przygotowując się do 
piłkarskiej wiosny trenują na własnych 
obiektach i rozgrywają mecze sparin-
gowe. 

– Gramy po dwa spotkania na ko-
niec każdego mikrocyklu, z każdym 
tygodniem jakość sparingpartnerów 
rośnie. Wszyscy zawodnicy od począt-
ku przygotowań mają czystą kartę  
i grają po 90 minut w każdym spotka-
niu. Szczegółowo oceniamy postawę 
indywidualną i na podstawie ocen  
z całego okresu przygotowawczego 
wystawimy pierwszy skład na mecz 
z Odrą – mówi Roland Buchała, tre-
ner rybniczan. – Widać, że wybrany 
model gry sprawia nam dużo radości. 
Wyniki i jakość gry w meczach kon-
trolnych również pokazują, że idziemy  

w dobrym kierunku – twierdzi Bucha-
ła. Zadowoleni z przygotowań są także 
piłkarze, którzy już nie mogą doczekać 
się walki o ligowe punkty. – Na wiosnę 
przede wszystkim będziemy chcieli 
wychodzić agresywnie na każdego 
przeciwnika i narzucać rywalom swój 
styl gry – zapowiada Paweł Mandrysz, 
zawodnik ROW-u 1964.

Przed startem ligi cieszy forma strze-
lecka Marcina Wodeckiego i Jakuba 
Kuczery, którzy w sparingach regular-
nie trafiali do siatki rywali. 

Kadra zespołu została uzupełniona 
o najbardziej utalentowanych mło-
dzieżowców. Kontrakt z klubem, do 
30 czerwca 2022 roku, podpisali Szy-
mon Kuzior (pomocnik/rocznik 2002), 
Oliwer Grabczyński (obrońca/rocznik 
2002) i Aleksander Folmert (obrońca/
rocznik 2001). Kontrakt napastnika 
Mateusza Budaka (rocznik 2001) obo-
wiązywać będzie do 30 czerwca 2021 
roku. Wszyscy ci zawodnicy są ucznia-
mi Zespołu Szkół nr 3 im. Jerzego Ku-
kuczki w Rybniku. 

(mp)

Ostatni mecz w fazie zasadniczej zmagań  
o mistrzostwo II ligi zagrali siatkarze Volleya 
Rybnik. Podopieczni Wojciecha Kasperskiego 
ostatecznie uplasowali się na 4. miejscu w 
tabeli i awansowali do play-offów. W nich 
zmierzą się z ekipą z Tychów. 

– Za nami sezon zasadniczy. Plan na tę 
część rozgrywek został zrealizowany, jesteśmy  
w czwórce i tym samym utrzymujemy się w 
lidze. Gra do tej pory była nierówna, ale cały 
czas pracujemy nad jej poprawą. Szkoda prze-
granych meczów z zespołami, które są za nami  
w tabeli, ale na tamten czas mieliśmy swoje 
problemy. Play-offy gramy do trzech zwycięstw, 
zaczynamy dwoma meczami w Tychach. Z całą 
pewnością nie jesteśmy w nich faworytem, gdyż 
TKS wygrał sezon zasadniczy, ale też nie zamie-
rzamy oddać tych meczów bez walki. Zrobimy 
wszystko, żeby sprawić niespodziankę – mówi 
Wojciech Kasperski, trener Volleya Rybnik. 

Pierwsze dwa mecze o awans do turniejów 
półfinałowych o I ligę rozegrane zostaną w Ty-
chach 29 lutego i 1 marca. Wcześniej Volley ma 
zaplanowany sparing z Kęczaninem Kęty. 

(mp)

21 stycznia, w wieku 71 
lat, zmarł Henryk Śpiewok, 
legenda sekcji tenisa sto-
łowego KS ROW-u Rybnik, 
były reprezentant Polski. 
– W 2004 roku w jednym 
z wywiadów Henryk Śpie-
wok z rozrzewnieniem 
wspominał czasy, kiedy 
ROW był potęgą w tenisie 
stołowym. Tak dużo ludzi 
uprawiało w nim tenis sto-
łowy, a na mecze do sali 
gimnastycznej Technikum 
Górniczego w Rybniku 
przychodziła cała miejsco-
wa elita. Mała sala gimna-
styczna pękała w szwach. Nie wypadało dosłownie nie pokazać 
się na meczu tenisa stołowego – wspomina Roman Fajkus, kolega 
śp. Śpiewoka z rybnickiego klubu, cytowany na stronie Śląskie-
go Związku Tenisa Stołowego i dodaje: – Środowisko tenisa sto-
łowego w Polsce zapamięta Henryka Śpiewoka jako wybitnego 
zawodnika, prekursora ofensywnej, topspinowej gry, niesamo-
wicie urozmaiconej, trudnego przeciwnika, godnego rywala, 
osobowość tenisa stołowego. Z całą pewnością Jego miejsce jest  
w panteonie polskich sław tenisa stołowego i tak już pozostanie 
na wieki wieków.

Pogrzeb wybitnego przed laty zawodnika odbył się 25 stycznia 
w rybnickiej bazylice św. Antoniego.                                              (mp)

ROW 1964: najpierw 
puchar, potem liga

Zmarł Henryk ŚpiewokVolley zagra 
w play-offach
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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

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

1/2.03 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058, Śródmieście 

2/3.03 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów 

3/4.03 Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 68 875 142, Smolna 

4/5.03 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

5/6.03 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

6/7.03 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

7/8.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

8/9.03 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

9/10.03 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036, Kamień

10/11.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

11/12.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

12/13.03 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka 

13/14.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście 

14/15.03 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

15/16.03 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów 

16/17.03 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

17/18.03 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście 

18/19.03 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

19/20.03 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza 

20/21.03 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście 

21/22.03 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk

22/23.03 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

23/24.03 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

24/25.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

25/26.03 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

26/27.03 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

27/28.03 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

28/29.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789, Śródmieście

29/30.03 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

30/31.03 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

31.03/1.04 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

• grupa AA Odrodzenie – Śródmieście, ul. Wieniawskiego 
7 (na tyłach kościoła oo. Werbistów) – spotkania w ponie-
działki i środy o godz. 18

• grupa AA Metanoja – Śródmieście, ul. Hallera 19 – spo-
tkania we wtorki i piątki o godz. 18

• grupa AA Barbara – Boguszowice Osiedle, ul. Lompy 
(parafia św. Barbary) – spotkania w niedziele o godz. 19

• grupa AA U Hanysów – Boguszowice Stare, ul. Mała-
chowskiego 38 (dom parafialny) – spotkania w piątki o 
godz. 18.15

• grupa AA Quo Vadis – Rybnik-Północ, ul. Gliwicka 33 
(Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych) – spotkania w czwartki o godz. 18, w soboty 
 o godz. 16 oraz w poniedziałki o godz. 18 (wyłącznie 
dla kobiet)

• grupa Al-Anon (dla współuzależnionych) – Śródmieście, 
ul. Wieniawskiego 7 (na tyłach kościoła oo. Werbistów) – 
spotkania w czwartki o godz. 18

 Pomagają wygrać z nałogiem
Dla osób zmagających się z alkoholizmem i ich bli-

skich często ostatnią deską ratunku są grupy wsparcia, 
czyli spotkania grup anonimowych alkoholików. Poni-
żej pełna informacja o grupach AA działających w na-
szym mieście:
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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
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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)

Biuro Posła Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1, tel. 32 421 21 34, czynne: pon.-pt. 9-15
e-mail: biuropiecha@gmail.com

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: czwartek, godz. 9-10 (zapisy telefoniczne)

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 95 800

Pogotowie Ratunkowe 999 32 422 36 66

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 45 52 402

Pogotowie ciepłownicze 993 32 33 50 110

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 

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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