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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  
27 września

Okładka: 8 sierpnia decyzją ministra zdrowia Rybnik znalazł się w tzw. czerwonej strefie 
zagrożenia epidemicznego, w której obowiązują najsurowsze obostrzenia sanitarne
Okładkę przygotował Wydział Promocji Urzędu Miasta w Rybniku

Rozmowa z prezydentem Rybnika PIOTREM KUCZERĄ

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

ZASKOCZENI
czerwoną strefą

Od 7 sierpnia Rybnik decyzją ministra 
zdrowia znalazł się w tzw. czerwonej 
strefie zagrożenia epidemicznego. 
Czy dla miasta większym problemem 
jest sama epidemia, czy może nie-
spójne działania rządu?

Jako władze samorządowe zosta-
liśmy zaskoczeni decyzją o umiesz-
czeniu naszego miasta w czerwonej 
strefie. Zdaję sobie sprawę, że to spory 
kłopot dla lokalnego biznesu, a dla nas 
wszystkich swoisty rodzaj napiętnowa-
nia w skali kraju. W formie listu otwar-
tego zwróciłem się do ministra zdrowia 
z apelem o przemyślenie takiego spo-
sobu działania. Sytuacja jest dynamicz-
na, wystarczy spojrzeć na to, co dzieje 
się w miastach ościennych. Zresztą 
ministra Łukasza Szumowskiego, do 
którego adresowałem mój list, też nie 
ma już w rządzie. Mimo to apeluję do 
naszych mieszkańców, by przestrzegali 
obowiązujących w czerwonej strefie 
obostrzeń, choć zdaję sobie sprawę, że 
tylko działania systemowe mogą spo-
wodować wygaśnięcie obecnych źró-
deł koronawirusa. Te działania powinny 
się opierać na stałym monitorowaniu 
sytuacji w dużych zakładach pracy, 
czyli w naszym przypadku głównie  
w kopalniach. Dochodzą do mnie sy-
gnały, że badania są przeprowadzane 
w różny sposób, że zdarzają się różne-
go rodzaju nieprawidłowości. Mogę 
mieć tylko nadzieję, że organy i insty-
tucje odpowiedzialne za walkę z epide-
mią będą sobie radzić coraz lepiej. 

Doczekał się Pan odpowiedzi mini-
stra na swój list?

Nie, żadnej odpowiedzi nie otrzyma-
łem.

Wkrótce początek roku szkolnego. 
Czy w strefie czerwonej będzie on 

wyglądał inaczej niż np. u naszych są-
siadów ze strefy zielonej?

Ta kwestia budzi szczególny niepo-
kój. Mamy duży dylemat, bo trudno 
nie zastanawiać się, czy w obecnej 
sytuacji powrót uczniów do szkół jest 
dobrym rozwiązaniem. Na pewno 
zrobimy wszystko, by zostały wdrożo-
ne wszystkie zabezpieczenia, jakie są 
możliwe. Rozmawiamy w przeddzień 
zesłania „Gazety Rybnickiej” do druku, 
a Państwo czytając ten wywiad bę-
dziecie już wiedzieć, jakie ostatecznie 
zapadły decyzje. Zdaję sobie sprawę, 
że jesień będzie tym okresem, w któ-
rym wirus może zaatakować z jeszcze 
większą siłą, ale na pewno nie będzie 
to jakaś druga fala, bo w Rybniku nie 
było okresu, w którym nie stwierdzano 
nowych przypadków zakażeń. Po raz 
kolejny apeluję więc, byśmy uważali i 
sami dbali o siebie i innych. To chyba 
najważniejsze zadanie na najbliższe ty-
godnie i miesiące.

Zapewne nie wszystkie rozwiązania, 
które można by wprowadzić w szko-
łach, będą możliwe do zastosowania 
chociażby ze względu na koszty, któ-
re generują…?

To prawda, bo przy niedoszacowa-
nej subwencji oświatowej, którą jako 
miasto otrzymujemy z budżetu pań-
stwa, nawet oświata funkcjonująca  
w normalnych warunkach jest dla bu-
dżetu miasta sporym obciążeniem. Ale 
jest jeszcze inna kwestia – jako samo-
rząd nie mamy instrumentów do walki 
z epidemią, nie mamy ku temu pod-
stawy prawnej. To zadanie państwa. 
Jednak wiedząc, jak w Polsce funk-
cjonuje służba zdrowia, za pieniądze  
z budżetu miasta kupiliśmy dla szpitala 
wojewódzkiego w Orzepowicach urzą-
dzenie do przeprowadzania testów na 

obecność wirusa i finansujemy funk-
cjonowanie wymazobusu. 

Wojewoda unieważnił uchwałę rady 
miasta w sprawie przyjęcia nowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu, na którym miała-
by powstać kopalnia Paruszowiec.  
W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
powstała więc kolejna wersja antyko-
palnianego planu zagospodarowa-
nia…? 

Moje stanowisko w tej kwestii się 
nie zmieniło. Zgodnie z tym, co obie-
całem mieszkańcom, zrobimy wszyst-
ko, by kolejna kopalnia w Rybniku nie 
powstała. Po rozstrzygnięciu nadzor-
czym wojewody uwzględniliśmy jego 
zastrzeżenia dotyczące uchwalonego 
już, a unieważnionego przez niego 
planu zagospodarowania dla terenu, 
na którym rzekoma kopalnia miałaby 
powstać i odpowiednio skorygowany 
projekt planu dla tego terenu przy ul. 
Golejowskiej został już wyłożony do 
publicznego wglądu. Mam nadzieję, 
że tej wersji planu, która również unie-
możliwia wybudowanie tam kopalni, 
wojewoda już nie zakwestionuje.

Rozmawiał Wacław Troszka
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czas epidem
ii

  TELEFONY NA CZAS EPIDEMII
Infolinia Narodowego Funduszu 
Zdrowia 

800 190 590

Całodobowa infolinia 
w sprawach kwarantanny i zdrowia:

222 500 115

Ośrodek Pomocy Społecznej  32 42 211 11 (centrala) 
535 372 574 (od poniedziałku  
do piątku od 7.30 do 19.00) 
517 824 097 
(w godzinach pracy placówki)  
głównie dla osób starszych, samotnych  
i niepełnosprawnych. 

Szpital Zakaźny w Raciborzu 32 755 37 37, 32 755 53 69, 
32 755 53 73 do 75 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 3 

32 42 91 251, 32 429 10 00

Urząd Miasta 32 439 20 00  
Straż Miejska 986 (alarmowy) lub 32 42 27 254  
Państwowa Inspekcja Pracy 32 422 27 24
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 32 422 60 95

    W strefie czerwonej
Wprowadzona przez rząd praktyka dzielenia dużych miast i powiatów na kolorowe strefy zagrożenia epidemicznego 
(zielona, żółta, czerwona), co przekłada się na zakres obowiązujących w danym mieście czy powiecie obostrzeń, budzi 
wiele kontrowersji. 

Uwagi krytyczne dotyczą samej me-
todologii poczynań, bo ocena zagro-
żenia epidemiologicznego nie odnosi 
się do faktycznej sytuacji na danym te-
renie, ale do liczby stwierdzonych no-
wych zakażeń. Ta zaś nie jest odzwier-
ciedleniem sytuacji, ale wprost zależy 
od liczby wykonywanych testów na 
obecność wirusa COVID-19. Jeśli więc 
Rybnik od pierwszego rozdania uzna-
no za strefę czerwoną o największym 
stopniu zagrożenia (powyżej 12 no-
wych zachorowań na 10 tys. mieszkań-
ców), to dlatego, że testując załogi ryb-
nickich kopalń wykonano na tyle dużą 
liczbę testów, że liczba wyników pozy-
tywnych po zastosowaniu statystycz-
nego klucza przełożyła się na etykietę 
miasta czerwonego. Nie byłoby z tym 
problemu, gdyby czerwone obostrze-
nia nie utrudniały życia firmom i przed-
siębiorcom, ale też m.in. placówkom 
kulturalnym. I kolejna istotna kwestia 

– zaskoczenie. Rząd wprowadził nowe 
rozwiązanie, nie konsultując tego z lo-
kalnymi samorządami, a nawet ich nie 
uprzedzając.

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera wy-
stosował więc do ówczesnego ministra 
zdrowia Łukasza Szumowskiego list 
otwarty, w którym przedstawił swoje 
wątpliwości i zastrzeżenia wobec strefo-
wania obostrzeń. „Mieszkańcy Rybnika, 
w których imieniu zwracam się do Pana, 
nie rozumieją, dlaczego akurat nasze 
miasto jest czerwonym punktem na ma-
pie Polski. Z Pana konferencji prasowej 
dowiedziałem się, że w podjęciu decyzji 
pomogły liczby pokazujące ilość zakażeń 
w stosunku do liczby mieszkańców. Pro-
szę zwrócić uwagę, że liczba zakażeń na 
terenie Rybnika zawsze wzrasta propor-
cjonalnie do liczby przeprowadzanych 
testów w naszym mieście. Aktualnie 
testowani są górnicy KWK ROW Ruch 
Chwałowice. W maju testowano gór-

ników z KWK Ruch Jankowice – w tym 
samym czasie w Rybniku odnotowywa-
no wzrost zachorowań. Warto zwrócić 
uwagę, że w bliskim sąsiedztwie Rybni-
ka znajdują się dwie kolejne kopalnie: 
KWK Ruch Marcel i KWK Ruch Rydułto-
wy. W tych miejscach również pracują 
rybniczanie, a z tego, co mi wiadomo, 
testy na obecność wirusa nie są tam 
wykonywane” – argumentował w liście  
z 7 sierpnia prezydent Kuczera. Stwier-
dził też, że rozporządzenie ministra 
zdrowia w sprawie stref zagrożenia 
wprowadzi chaos i napiętnowanie miesz-
kańców Rybnika, ale nie pomoże w walce  
z wirusem. W liście znalazły się też argu-
menty pokazujące absurdy nowego sys-
temu w odniesieniu do województwa 
śląskiego. „W świetle wprowadzonych 
zasad rybniczanin jest zobowiązany do 
stałego noszenia maseczki, jednak ten 
sam mieszkaniec czerwonej strefy wyjeż-
dżając do pracy w Katowicach nie musi 
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JAK DOJADĘ?
Od sierpnia pasażerowie autobusów 
komunikacji miejskiej mogą zaplano-
wać podróż po mieście, korzystając z 
wyszukiwarki jakdojade.pl, dostępnej na 
smartfonie lub komputerze. Wystarczy, 
że wskażemy punkt początkowy oraz cel 
naszej podróży, a program wskaże od-
powiednią trasę, szacowany czas dojścia 
do najbliższego przystanku, numery linii 
wraz z godzinami odjazdu, przesiadki, a 
nawet prowadzone roboty drogowe. Wy-
szukiwarka jakdojade.pl jest dostępna w 
największych miastach w Polsce. 

RADA JUŻ PLANUJE
25 czerwca zakończyła się kolejna kaden-
cja Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika. 
Ze względu na sytuację nietypowo, bo 
w plenerze na Grzybówce, radni pod-
sumowali działania podejmowane w 
trakcie całego roku szkolnego, ale snuli 
też plany na przyszłość. W spotkaniu 
uczestniczyły bowiem przedstawicielki 
Fundacji Europejski Instytut Outsourcin-
gu, z którą MRM od września realizować 
będzie dwa nowe projekty: ekologiczny 
„Be eco, be trendy” (w ramach progra-
mu Europejskiego Korpusu Solidarności)  
i skierowany do młodzieżowych rad 
„Youth Councils: Advisors and Activists 
Together” (Program Erasmus+).

DOŻYNKI TYLKO W KOŚCIELE
Skromniejszy niż w poprzednich latach 
przebieg będą miały tradycyjne dożynki 
organizowane wspólnie w dwóch ryb-
nickich dzielnicach: Popielowie i Radzie-
jowie. W niedzielę 30 sierpnia rolnicy 
podziękują za tegoroczne plony podczas 
mszy dziękczynnej w kościele Trójcy 
Przenajświętszej w Popielowie (godz. 9) 
i tuż przed jej zakończeniem przekażą 
prezydentowi Piotrowi Kuczerze chleb 
wypieczony z tegorocznych ziaren. Nie 
będzie za to korowodu dożynkowego 
i popołudniowego festynu. – To druga 
taka sytuacja w wieloletniej historii na-
szego święta plonów. Po raz pierwszy, 
z powodu śmierci ówczesnego prezesa 
naszego kółka, musieliśmy zrezygnować 
z korowodu w 2002 roku, tym razem na 
drodze stanął nam koronawirus. Mam na-
dzieję, że za rok będziemy mogli święto-
wać, tak jak to mamy w zwyczaju – mówi 
Wiktor Adamczyk, prezes kółka rolnicze-
go w Popielowie, które jest głównym or-
ganizatorem dzielnicowych dożynek.

DOŁADOWUJĄ DŁUŻEJ
W związku z początkiem roku szkol-
nego Zarząd Transportu Zbiorowego 
wydłużył godziny, w których w kasach 
biletowych na pl. Wolności (Miejski Punkt 
Doładowań) będzie można kupić lub 
doładować eKartę. Do piątku 4 wrze-
śnia kasy będą czynne od 7.30 do 18.30 
z przerwą na dezynfekcję między 11.30 
a 12.30. Dodatkowo od poniedziałku 31 
sierpnia otwarty zostanie punkt dołado-
wań na dworcu autobusowym przy ul. 
Budowlanych 6. ZTZ zachęca również 
uczniów i nie tylko do zakupu biletów 
okresowych za pośrednictwem aplikacji 
ZBILETEM.PL.

Miasto w skrócie
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Rybnicka czerwona strefa to raczej pochodna liczby prze-
prowadzanych testów wśród pracowników kopalń, a nie 

prawdziwej liczby zakażonych mieszkańców

I tu pojawia się szereg pytań. Na ile 
karnymi i zdyscyplinowanymi pasażera-
mi okażą się uczniowie? Ile ewentualnie 
dodatkowych autobusów należałoby 
uruchomić, by przewieźć wszystkich 
uczniów zgodnie z obowiązującymi 
zasadami? I ile by to kosztowało? Ze 

wstępnej kalkulacji przeprowadzonej 
przez Zarząd Transportu Zbiorowe-
go wynika, że może być potrzebnych 
blisko 20 dodatkowych autobusów, 
a miesięczne koszty funkcjonowania 
miejskiej komunikacji mogą wzrosnąć 
nawet o ok. 500 tys. zł.                       (WaT)  

już jej nosić. Także osoby spoza 
Rybnika, a pracujące w moim 
mieście po wielu godzinach pra-
cy, wracają do domu, najczęściej 
do zielonej strefy i tam funkcjo-
nują bez reżimu strefy czerwo-
nej” – napisał Piotr Kuczera.  

Stanowisko utrzymane  
w podobnym tonie zajął wobec 
strefowania obostrzeń również 
Śląski Związek Gmin i Powia-
tów, którego przewodniczącym 
jest obecnie prezydent Rybnika 
Piotr Kuczera. „Sposób wytycza-
nia stref zagrożenia epidemicz-
nego wymaga korekty” – czyta-
my. Zarząd związku zwrócił też 
uwagę, że przyjęta metodolo-
gia nie przystaje do specyfiki 
obszarów aglomeracyjnych, 
które charakteryzują się po-
wszechnym przemieszczaniem 
się ludności między miastami.                     

(WaT) 

CZERWONE OBOSTRZENIA
Obowiązek zakrywania ust i nosa w każ-

dej przestrzeni publicznej, m.in.: na ulicy,  
w sklepie, w obiektach usługowych, w au-
tobusie. W strefie czerwonej wszelkie wy-
darzenia kulturalne są zakazane, a w kinach 
widownia może być wypełniona w 25 proc. 
(dotyczy to również strefy żółtej). Imprezy 
sportowe mogą się odbywać bez udziału 
publiczności. W restauracjach i barach na 
1 osobę muszą przypadać 4 m2 i tylko sie-
dząc już przy stoliku nie musimy zakrywać 
ust i nosa. Działalność klubów nocnych  
i dyskotek jest zakazana. W weselach, uro-
czystościach rodzinnych i innych spotka-
niach może brać udział góra 50 osób. W auto-
busie liczba wszystkich pasażerów nie może 
przekroczyć 50 proc. miejsc siedzących 
lub 30 proc. wszystkich miejsc (siedzących  
i stojących). W kościołach dopuszcza się „50 
proc. obłożenia obiektu” i wciąż obowiązuje 
nakaz zakrywania ust i nosa. W siłowniach  
i klubach fitness limit: 1 osoba na 10 m2.

     Autobusy szkolne z limitami
Z rozpoczęciem roku szkolnego w warunkach sanitarnych obostrzeń wiąże się 
jeszcze jeden problem – komunikacyjny. Spora część uczniów szkół średnich 
dojeżdża do nich autobusami komunikacji miejskiej. Jeśli na początku roku 
szkolnego Rybnik nadal będzie w czerwonej strefie, to zgodnie z ministerial-
nymi nakazami autobusy będą mogły być zapełnione tylko w połowie. 

Epidemia w Rybniku
Osób poddanych kwarantannie:  389
Hospitalizowanych obecnie z powodu zakażenia:  31
Zakażonych od początku epidemii:  1551
Ofiar śmiertelnych:  13
Ozdrowieńców: 1242 stan na dzień 26.08.2020
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Czerwcowo-lipcowe wybory pre-
zydenckie w Rybniku, podobnie jak 
w całym kraju, ale w przeciwieństwie 
do wyników w województwie śląskim, 
wygrał urzędujący prezydent Andrzej 
Duda. W I turze 28 czerwca otrzymał od 
rybniczan 28.912 głosów (43,39%), a w II 
– 12 lipca 35.092 (51,79%). Jego główny 
rywal, prezydent Warszawy Rafał Trza-
skowski (Koalicja Obywatelska), w I tu-
rze otrzymał w Rybniku 19.707 głosów 

(29,57%), zaś w drugiej 32.667 (48,21%). 
W tegorocznych wyborach odłożonych 
ostatecznie w czasie po politycznych 
przepychankach ze względu na trwają-
cą epidemię koronawirusa, o urząd Pre-
zydenta RP ubiegało się 11 kandydatów. 

W I turze Duda otrzymał najwięcej 
głosów w 23 dzielnicach naszego mia-
sta, a Trzaskowski w 4 (Śródmieście, Pół-
noc, Smolna, Zamysłów). Z kolei w turze 

II Duda wygrał w 18, a Trzaskowski w 9, 
w tym w liczącej najwięcej mieszkań-
ców, więc i wyborców dzielnicy Maroko- 
-Nowiny. W II turze przy nieco wyższej 
frekwencji niż w I i Duda, i Trzaskowski 
we wszystkich dzielnicach otrzymali 
więcej głosów niż w czerwcu, ale tylko w 
przypadku malutkiej Grabowni większy 
wzrost liczby głosów (+53) odnotował 
Duda (Trzaskowski +41). W pozostałych 
26 dzielnicach więcej głosów przybyło 

Trzaskowskiemu. Najwięcej prezydent 
Warszawy zyskał w Kłokocinie, gdzie 
ten wzrost liczby głosów wyniósł ponad 
105%, bo w czerwcu zagłosowało tam 
na niego 181 wyborców, a w lipcu 372. 
Ale i tak więcej głosów oddano w Kło-
kocinie na Andrzeja Dudę – 895 (+139). 

W pięciu dzielnicach (Rybnicka Kuź-
nia, Paruszowiec-Piaski, Ligota-Ligocka 
Kuźnia, Meksyk i Maroko-Nowiny) w I 
turze najwięcej głosów otrzymał Duda, 
ale w II Trzaskowski. Z kolei najmniejszą 
różnicę – 5 głosów dzielącą obu tych 
kandydatów – odnotowano w II turze  
w Ligocie-Ligockiej Kuźni; Duda otrzy-
mał tam 1.087, a Trzaskowski 1.092.

Najbardziej wyraźne zwycięstwo w II 
turze Andrzej Duda odniósł w Grabow-
ni (74,4% głosów), Kłokocinie (70,6%) 

i w Boguszowicach Osiedlu (63,6%). 
Trzaskowski natomiast w dzielnicach 
Zamysłów (61,8%), Północ (61,4%) i 
Śródmieście (59,4%).

W I turze we wszystkich 27 rybnic-
kich dzielnicach, podobnie jak w skali 
kraju, 3. miejsce zajął bezpartyjny Szy-
mon Hołownia – 9.766 głosów (14,7%), 
a czwarte kandydat Konfederacji Wol-
ność i Niepodległość Krzysztof Bosak – 
5.472 (8,2%). Miejsce 5. w 11 dzielnicach 
zajął kandydat lewicy (lider partii Wio-
sna) Robert Biedroń (łącznie w Rybniku 
5. miejsce – 1.131 głosów 1,7%), a w 16 
kandydat PSL-u Władysław Kosiniak-Ka-
mysz (6. miejsce – 1.070 głosów 1,6%).

Pięciu politycznych outsiderów z dol-
nej części listy z wynikami głosowania 
otrzymało łącznie w naszym mieście 
576 głosów (Stanisław Żółtek – 167; 
Paweł Tanajno – 137; Marek Jakubiak – 
110; Mirosław Piotrowski – 90 i Walde-
mar Witkowski – 72). 

W I turze frekwencja w Rybniku wy-
niosła 64,49%, a w II 66,82% i w obu przy-
padkach była nieco niższa od frekwencji 
liczonej w skali kraju – odpowiednio 
64,51% oraz 68,18% (w województwie 
śląskim: I – 64,32%; II – 66,91%). W cza-
sie poprzednich wyborów w roku 2015, 
gdy w II turze Andrzej Duda pokonał 
urzędującego prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, frekwencja wyborcza  
w Rybniku była zdecydowanie niższa  
i wyniosła wtedy odpowiednio I – 51,43% 
i II – 55,63%, ale i tak była wtedy wyraźnie 
wyższa od średniej krajowej (48,96%). 

Podobnie jak w poprzednich wy-
borach prezydenckich we wszystkich 
dzielnicach w czasie II tury (12 lipca) 
odnotowano wyraźny wzrost frekwencji  
w stosunku do pierwszej czerwcowej 
odsłony wyborów (28 czerwca). Najwięk-
szy wzrost liczby głosujących – o 11,4% –  
odnotowano w Gotartowicach, a potem  
w Stodołach (4,8%) i Chwałowicach (4,6%). 

W związku z trwającą epidemią oba 
głosowania odbyły się z zachowaniem 
rygorów sanitarnych. Wyborcy wcho-
dząc do lokalu wyborczego musieli 
mieć zasłonięte usta i nos maseczką 
bądź przyłbicą, podobnie jak członko-
wie obwodowych komisji wyborczych. 

Oprac. Wacław Troszka

Wybory Prezydenta RP 

Rekordowa frekwencja
i wygrana Dudy

FREKWENCJA W I TURZE
Najwyższa: 
Zamysłów – 73,7%
Zebrzydowice – 71,3%
Ochojec – 71,2%
Najniższa: 
Boguszowice Osiedle – 52,4%
Stodoły – 55,9%
Chwałowice – 59%

FREKWENCJA W II TURZE
Najwyższa: 
Zamysłów – 74,8%
Golejów – 73,4%
Orzepowice – 73,1%
Najniższa: 
Boguszowice Osiedle – 55,3%
Stodoły – 60,7%
Niewiadom – 62,6%
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Czerwcowo-lipcowe wybory prezydenc-
kie z powodu trwającej epidemii odbyły 

się przy zachowaniu rygorów sanitar-
nych. Niektórzy wyborcy wykorzystali 

obowiązkową maseczkę do zamanifesto-
wania swoich sympatii politycznych
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PSIE WDZIĘKI NIE W TYM ROKU
Nie odbędzie się planowana na 
ostatni weekend sierpnia druga 
Międzynarodowa Wystawa Psów 
Rasowych oraz przewidziana na 
19 września Wystawa Psów Ras 
Myśliwskich. O swojej decyzji, w 
specjalnym komunikacie, poinfor-
mował zarząd rybnickiego oddziału 
Związku Kynologicznego w Polsce, 
który od lat w ośrodku MOSiR-u w 
Kamieniu organizuje prezentacje 
psich piękności. Powodem odwoła-
nia tegorocznych wystaw jest wciąż 
trwająca epidemia koronawirusa.

NA PRZEŁAJ
W poniedziałek 6 lipca rano 66-letni 
kierowca fiata 500 jadąc ul. Gliwicką 
w stronę centrum miasta przejechał 
na przełaj wyspę centralną ronda 
Gliwickiego u zbiegu ulic Gliwickiej, 
Wyzwolenia i Kotucza. Po drodze 
uszkodził znaki drogowe, minął 
zdobiących rondo żużlowców i za-
trzymał się na głazie znajdującym 
się na pasie zieleni oddzielającym 
jezdnię ronda od prawoskrętu w uli-
cę Wyzwolenia. Kierowca z lekkimi 
obrażeniami ciała trafił do szpitala, 
był trzeźwy. Stwierdził, że utrata 
kontroli nad samochodem była 
efektem jego zasłabnięcia. Za jazdę 
przez rondo na przełaj kierowca zo-
stał ukarany mandatem. 

POGADANKA Z ROWERZYSTAMI
3 sierpnia w ramach akcji „Bezpieczny 
sk8park i pumptrack”, zainicjowanej 
przez Wydział Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 
na terenie parku przy Kampusie 
pojawili się policjanci, którzy z mło-
dymi rowerzystami korzystającymi  
z tamtejszego toru pumptrackowego 
przeprowadzili klasyczną pogadankę 
na temat zasad bezpiecznego poru-
szania się na rowerze po tego typu 
obiektach (koniecznie w kasku, a naj-
lepiej i w ochraniaczach). Uczestnicy 
okolicznościowego quizu otrzymali 
służące ich bezpieczeństwu nagrody 
rzeczowe. 

POMOGLI ŻEGLARZOM
22 lipca około godz. 14 funkcjona-
riusze z sezonowej komórki policji 
wodnej, patrolujący wody Zalewu 
Rybnickiego pomogli pięciooso-
bowej załodze niewielkiej żaglów-
ki, która po wywrotce znalazła się 
w wodzie (dziewczęta w wieku 19 
i 21 lat i dwie 14-latki oraz 23-let-
ni instruktor). Policjanci odstawili 
przemoczonych żeglarzy na brzeg, 
a potem z pomocą innych osób  
i łodzi odholowali przewróconą 
łajbę do brzegu. Tam wezwani na 
miejsce strażacy wypompowali  
z niej wodę, dzięki czemu udało się 
ją postawić.

Miasto w skrócie

WYNIKI II TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH 
W RYBNICKICH DZIELNICACH:
Wygrana A. Dudy
Boguszowice Osiedle: 2.714 głosów (63,6%) : 1.551; Boguszowice Stare: 2.268 
(57,8%) : 1.654; Chwałęcice: 640 (62,9%) : 377; Chwałowice: 2.132 (60,6%) : 
1.387; Golejów: 733 (56,9%) : 556; Gotartowice: 1.164 (59,3%) : 799; Grabow-
nia: 293 (74,4%) : 101; Kamień: 1.309 (54,9%) : 1.073; Kłokocin: 895 (70,6%) : 
372; Niedobczyce: 3.230 (55,3%) : 2.607; Niewiadom: 1.203 (52,6%) : 1.083; 
Ochojec: 612 (53,3%) : 536; Orzepowice: 1.179 (57,6%) : 868; Popielów: 865 
(51%) : 830; Radziejów: 604 (62%) : 370; Stodoły: 180 (62,7%) : 107; Wielopole: 
591 (54,1%) : 501; Zebrzydowice: 1.044 (58,4%) : 743

Wygrana R. Trzaskowskiego
Ligota-Ligocka Kuźnia: 1.092 głosy (50,1%) : 1.087; Maroko-Nowiny: 5.052 
(54,6%) : 4.198; Meksyk: 788 (56,4%) : 609; Północ: 2.514 (61,4%) : 1.583; Pa-
ruszowiec-Piaski: 1.107 (50,7%) : 1.077; Rybnicka Kuźnia: 1.071 (56,2%) : 836; 
Śródmieście: 2.135 (59%) : 1.485; Smolna: 2.006 (57,9%) : 1.460; Zamysłów: 
1.287 (61,8%) : 797

OGÓLNOPOLSKIE WYNIKI II TURY WYBORÓW: 
oddano 20.458.911 głosów; 1. A. Duda – 51,03%; 2. R. Trzaskowski – 48,97%. 

WYNIKI II TURY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM: 
oddano 2.266.127 głosów; 1. R. Trzaskowski – 51,01%; 2. A. Duda – 48,99%.

W czasie kampanii wyborczej Rybnik odwiedzili obaj główni pretendenci do urzędu 
Prezydenta RP. Walczący o reelekcję, urzędujący prezydent Andrzej Duda pojawił się 

na rynku późnym popołudniem w piątek 26 czerwca, czyli w ostatnim dniu kampanii 
wyborczej przed pierwszą turą wyborów

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), prezydent Warszawy, wybrał Rybnik na finał 
swojej kampanii wyborczej przed rozstrzygającą II turą, co ma związek z faktem, że jego 

żona Małgorzata z domu Miszkurka jest rybniczanką. Na rynkowej scenie, na której 
pojawił się po godz. 22, towarzyszyła mu nie tylko ona, ale i dwójka dzieci oraz m.in. 

prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Trzaskowski w Rybniku nie tylko zakończył kampanię, 
ale również zagłosował w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Różańskiego w dzielnicy 

Północ, w obwodzie wyborczym swojego teścia
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Autorzy rankingu prof. Paweł Swia-
niewicz, który jest kierownikiem Katedry 
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwer-
sytety Warszawskiego, i adiunkt tej samej 
katedry Julita Łukomska komentują jed-
nak tendencje, które na przestrzeni ostat-
nich lat można zaobserwować w finan-
sach samorządów lokalnych. I tak zwracają 
uwagę, że trwający od 2016 roku wzrost 
dochodów gmin jest w dużej mierze efek-
tem powierzenia im realizacji programów 
socjalnych rządu, takich jak 500+. Pienią-
dze, które jako dotacja celowa zasilają bu-
dżet miasta, tak naprawdę tylko przez ów 
budżet przepływają, bo trafiają przecież 
do beneficjentów rządowych programów 
i nie mają żadnego wpływu na faktyczny 
stan finansów miasta czy gminy. Kolejna 
kwestia to malejąca w ostatnich latach  
w większości gmin wielkość tzw. nadwyżki 
operacyjnej. To dochody bieżące miasta 
pomniejszone o bieżące wydatki związa-
ne z jego funkcjonowaniem. Nadwyżkę 
operacyjną przeznacza się na obsługę za-
dłużenia oraz na przewidziane w budżecie 
miasta inwestycje, więc im jest wyższa, 
tym finanse miasta są bardziej bezpieczne 
i miastem zarządza się łatwiej. Autorzy ran-
kingu piszą więc wprost o malejącej zdol-
ności miast i gmin do finansowania przed-
sięwzięć rozwojowych. Kolejna kwestia 

to rosnące koszty bieżące. To m.in. efekt 
oddawania do użytku nowych obiektów, 
różnego przeznaczenia. Zbudowano je 
bądź zmodernizowano często z pomocą 
funduszy unijnych, ale teraz gmina czy 
miasto musi je utrzymać już za własne pie-
niądze. Idealnym przykładem jest tu ryb-
nicka dzielnica Niewiadom. Kiedyś był tu 
jedynie dzielnicowy dom kultury, a obec-
nie obok dawnego DK funkcjonują jeszcze 
zmodernizowane z pomocą unijnych do-
tacji obiekty Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. 
Na razie to budynek dawnej kopalnianej 
stolarni i maszynowni szybu Głowacki 
oraz jego nadszybie, ale wkrótce użytko-
wane będą kolejne rewitalizowane obiek-
ty – gotowa już, przeznaczona na cele 
społeczne, gruntownie przebudowana  
i zmodernizowana sprężarkownia, a powo-
li zbliża się też do końca remont i moderni-
zacja obiektów szybu Kościuszko. Wniosek 
jest dość oczywisty: rosnące koszty stałe 
funkcjonowania miast i miasteczek to na-
turalna konsekwencja i efekt ich rozwoju.

Niebagatelny wpływ na finanse samo-
rządów mają też ustawowe regulacje, 
zwiększające koszty wykonywania nie-
których zadań zleconych samorządom 
przez rząd. Najbardziej jaskrawym przy-
kładem jest tutaj oświata; koszty jej funk-
cjonowania rosną znacznie szybciej niż 
subwencja oświatowa, którą miasto bądź 

Ranking sprzed epidemii
Samorządowa „Wspólnota” opublikowała w lipcu doroczny ranking 
zamożności samorządów za 2019 rok. Do tej pory na podstawie rankingu 
za rok miniony można było wysnuć wnioski dotyczące bieżącej sytuacji 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Tym razem nic z tego, bo 
budżety miast i gmin zjada epidemia i dziś trudno jeszcze przewidzieć, jaki 
ostatecznie wpływ będzie miała na finanse gmin.

gmina otrzymuje z budżetu państwa.  
W 2019 roku w Rybniku na zadania, które 
powinna sfinansować ta subwencja, wy-
dano 224 mln zł, ale subwencja wyniosła 
tylko 175 mln zł. Oczywiście można by tu 
zadać pytanie o faktyczne powody tak du-
żego niedoszacowania. Czy to wyłącznie 
kwestia niedoskonałości systemowych 
przeliczników, czy może element zamie-
rzonej, nieuczciwej polityki rządu wo-
bec samorządów lokalnych? I nie chodzi 
tu tylko o obecne władze centralne, bo  
z problemem niedoszacowanej, niewy-
starczającej subwencji oświatowej sa-
morządy lokalne zmagają się od wielu, 
wielu lat. W praktyce władze miast i gmin  
w większości przypadków decydują się na 
dokładanie do państwowej oświaty, bo 
przecież zależy im na dobrym wykształ-
ceniu swoich najmłodszych mieszkańców. 

Autorzy rankingu zwracają również 
uwagę na wzrost kosztów pracy od pod-
wyżki płacy minimalnej poczynając. Ich 
zdaniem wymusi to zmiany w polityce 
płacowej samorządów. W przeciwnym ra-
zie praca w magistracie bądź w jednost-
kach miejskich stanie się nieatrakcyjna 
finansowo i coraz trudniej będzie skom-
pletować kadrę o odpowiednio wysokich 
kwalifikacjach. 

Dochody miast wojewódzkich, miast 
na prawach powiatów, gmin i woje-
wództw jak zawsze autorzy rankingu 
przeliczyli na głowę pojedynczego miesz-
kańca i to na podstawie tego statystycz-
nego przelicznika zestawili ranking od 
najbogatszych do najuboższych.

Rybnik w gronie 48 miast na prawach 
powiatu sklasyfikowano na miejscu 29.  
z kwotą dochodu na mieszkańca 4.556 zł. 
W ubiegłorocznym rankingu za rok 2018 
Rybnik był 22., a jeszcze rok wcześniej 
21. Jak tłumaczy prezydent miasta Piotr 
Kuczera, ów spadek o siedem miejsc to 
przede wszystkim efekt przelania w 2019 
roku na sądowe subkonto kwoty 23,4 
mln zł na poczet zwrotu podatku od nie-
ruchomości za wyrobiska górnicze, który 
kopalnie zapłaciły miastu w latach 2004-
-2008. To sprawa, która od lat pozostaje 
nierozstrzygnięta, ale że po zmianach  
w orzecznictwie konieczność zwrotu 
tego podatku wydaje się bardzo praw-
dopodobna, prezydent zdecydował,  
że aby nie płacić jeszcze karnych odse-
tek, miasto przeleje stosowne kwoty na 
wspomniane subkonto. W tym roku ma 
na nie trafić kolejnych 10 mln zł. 

Pierwsze miejsce w rankingu, podobnie 
jak w jego dziesięciu wcześniejszych edy-
cjach, zajął Sopot (8.718 zł na mieszkańca), 
drugie Płock, a trzecie Gliwice (5.636 zł). 
Jeśli chodzi o naszych sąsiadów, to Jastrzę-
bie-Zdrój (4.356 zł) sklasyfikowano na miej-
scu 36., zaś Żory (4.285 zł) na 39.         (WaT)
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W wyniku inwestycji realizowanych m.in. z unijnym dofinansowaniem przybywa obiek-
tów, których utrzymanie powiększa bieżące koszty funkcjonowania miast i miasteczek. 

Rybnik nie stanowi tutaj wyjątku. Wkrótce do takich obiektów dołączy dawna kopalnia-
na sprężarkownia. To kolejny wyremontowany i zmodernizowany z finansową pomocą 

Unii Europejskiej budynek Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu
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ZMARŁ KAPELAN
11 lipca w wieku 92 lat zmarł pocho-
dzący z Niedobczyc ks. Longin Blacha, 
który w latach 1960-1984 był kapela-
nem Państwowego Szpitala dla Psy-
chicznie i Nerwowo Chorych w Ryb-
niku. Wcześniej przez 13 lat w szpitalu 
nie było stałego kapelana, a posługę 
pełnili tam księża z parafii Matki Bo-
skiej Bolesnej. Ks. Blacha święcenia 
kapłańskie przyjął w 1956 roku w Ka-
towicach. Był głównym inicjatorem 
odbudowy po zniszczeniach wojen-
nych usytuowanego na terenie szpi-
tala kościoła, który najczęściej bywa 
jednak nazywany kaplicą. Doprowa-
dził go do stanu używalności i do dziś 
służy on nie tylko pacjentom i perso-
nelowi, ale i wiernym z innych parafii. 
Ks. Longin Blacha został pochowany 
na cmentarzu w Niedobczycach. 

PARKING BEZ OBSŁUGI
Od początku sierpnia parking usytu-
owany na terenie Kampusu przy ul. 
Rudzkiej obsługuje elektroniczny sys-
tem parkingowy. Tak jak na większości 
parkingów wjeżdżając trzeba pobrać 
bilet przed szlabanem, a wyjeżdżając 
uregulować należność w automatycz-
nej kasie. Nie zmieniły się godziny 
płatnego parkowania (od poniedział-
ku do piątku od 7 do 18, a w soboty 
od 7 do 14). Przez pierwszych 90 min. 
parkowanie jest darmowe później 
każda rozpoczęta godzina parkowa-
nia kosztuje 2,50 zł, a miesięczny abo-
nament 70 zł (ulgowy 35 zł).

WYROK W ZAWIESZENIU
17 sierpnia w Sądzie Rejonowym  
w Rybniku zapadł wyrok w głośnym 
procesie 69-latki z powiatu mikołow-
skiego, która w czerwcu ubiegłego 
roku w czasie egzaminu na prawo 
jazdy na placu manewrowym ryb-
nickiego Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego przejechała 
35-letniego egzaminatora, który zgi-
nął na miejscu. Sąd uznał ją za winną  
i skazał na pół roku więzienia w zawie-
szeniu na dwa lata i wymierzył 4 tys. zł  
grzywny. Choć kobieta nie ma pra-
wa jazdy, sąd zdecydował, że przez 
10 lat nie będzie mogła prowadzić 
pojazdów mechanicznych. Prokura-
tura uznała wyrok za zbyt łagodny  
i zapowiedziała apelację. Przypo-
mnijmy, po wykonaniu jednego z eg-
zaminacyjnych manewrów kobieta 
nie zatrzymała się w wyznaczonym 
miejscu, ale z coraz większą prędko-
ścią jechała dalej. Interweniował inny 
egzaminator, który w pewnym mo-
mencie znalazł się przed maską kie-
rowanej przez nią toyoty yaris. Biegli 
stwierdzili, że w chwili zdarzenia 
kobieta miała znacznie ograniczoną 
poczytalność, co miało być efektem 
działania zażywanych przez nią le-
ków. Oskarżonej, która nie przyznała 
się do winy, nie było na ogłoszeniu 
wyroku. Jej obrońca stwierdził, że 
powodem absencji był stan zdrowia.   

W liczącym ponad 400 stron opra-
cowaniu przygotowanym przez spółkę 
Energoekspert bardzo dokładnie zdia-
gnozowano stan aktualny jeśli chodzi 
o zaopatrzenie miasta, a konkretnie 
różnych grup odbiorców w energię 
cieplną, elektryczną i gaz ziemny.  
W przypadku ciepła dokładnie przeana-
lizowano też, ilu mieszkańców korzysta 
z ciepła dostarczanego przez miejską, 
ale należącą do PGNiG Termika Energe-
tyka Przemysłowa sieć ciepłowniczą, ilu 
z ciepła dostarczanego przez małe cie-
płownie kopalniane (Rymer, Marcel), ilu 
z ciepła wyprowadzanego z elektrowni 
Rybnik (osiedle przy elektrowni i budyn-
ki jednorodzinne w dzielnicy Rybnicka 
Kuźnia), a ilu ze źródeł indywidualnych  
i jakiego rodzaju są to urządzenia.

W założeniach znajdziemy też infor-
macje o stanie technicznym poszcze-
gólnych źródeł ciepła i planach inwesty-
cyjnych ich właścicieli. 

Najważniejsze informacje zawarte  
w opracowaniu to jednak kwestie 
związane z zapewnieniem dostaw cie-
pła, które będą zasilać miejski system 
ciepłowniczy w sezonie grzewczym 
2022/2023. Do tego czasu ciepłociąg 
będzie jeszcze zasilać tak jak obecnie 
kopalniana ciepłownia Chwałowice, 
która jednak wymaga moderniza-
cji. Rozwiązaniem zaproponowanym 
przez PTEP (PGNiG Termika Energety-
ka Przemysłowa) jest budowa sześciu 
rozproszonych małych ciepłowni lokal-
nych wyposażonych w kotły gazowe. 
Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane  
w dwóch etapach. W pierwszej kolej-
ności mają powstać lokalne ciepłownie 
z kotłami gazowymi, które będą zasilać 
miejski ciepłociąg już w sezonie grzew-
czym 2022/2023. W drugim etapie mają 
w nich zostać zabudowane jednostki 
kogeneracyjne, które pozwolą na tzw. 
skojarzoną produkcję ciepła i ciepłej 
wody użytkowej. Autorzy opracowania  
przytaczają też pismo z marca tego 

roku, w którym kierownictwo spółki 
PTEP poinformowało prezydenta Pio-
tra Kuczerę, że projekt „Zabezpieczenie 
dostaw ciepła dla miasta Rybnika po 
2022 roku” uzyskał w grupie kapitałowej 
PGNiG status projektu strategicznego. 
Ale stwierdzają też, że największym 
zagrożeniem dla tego poważnego 
przedsięwzięcia jest krótki czas na jego 
realizację. Ten krótki czas wynika z na-
głego zwrotu, do którego doszło w 
sierpniu ubiegłego roku. Przypomnijmy,  
że wcześniej przygotowywano się do 
uciepłownienia bloków elektrowni Ryb-
nik (PGE), bo to ona miała dostarczać cie-
pło do miejskiego ciepłociągu od sezonu 
2022/2023. Jednak mimo porozumienia 
podpisanego w grudniu 2017 roku  
w urzędzie miasta przez prezydenta 
Rybnika z szefami państwowych spół-
ek m.in.: PGE (właściciel elektrowni), 
PGNiG Termika i PGG, kierownictwo PGE 
ku zaskoczeniu władz miasta i innych 
spółek zrezygnowało ze strategicznego 
dla Rybnika przedsięwzięcia, stwierdza-
jąc, że inwestycja pozwalająca elektrow-
ni zasilać miejski ciepłociąg byłaby dla 
spółki nierentowna. Władze spółki za-
deklarowały natomiast, że elektrownia  
w dalszym ciągu będzie ogrzewać pobli-
skie osiedle i dzielnicę Rybnicka Kuźnia. 

Uwagi do projektu „Założeń do (no-
wego) planu” zgłosiła jedynie Polska 
Grupa Górnicza, ale dotyczą one szcze-
gółów natury technicznej. 

Wkrótce, prawdopodobnie we wrze-
śniu lub w październiku, nowy „Plan 
zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ryb-
nika” przyjmie rada miasta. To konieczne,  
bo w obecnie obowiązującym planie, 
uchwalonym w kwietniu 2018 roku, za-
pisano strategię ciepłowniczą, która za-
kłada, że głównym dostawcą ciepła dla 
miasta będzie w przyszłości elektrownia 
Rybnik, co okazało się nabożnym życze-
niem.

(WaT)

   Plan na ciepło

ZMIANA ADRESU MAILOWEGO
W związku z reorganizacją serwera pocztowego urzędu miasta zmienił się 

adres naszej redakcyjnej poczty elektronicznej, czyli skrzynki mailowej. Obecnie 
kierowane do redakcji maile proszę wysyłać na adres: 

gazeta@miastorybnik.pl
Wpisanie poprawnego adresu ułatwi wzajemną komunikację, do której 

zachęcamy!

Miasto w skrócie

Do 5 sierpnia mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
Rybnika”. Sam „Plan zaopatrzenia” rada miasta przyjmie prawdopodobnie na 
wrześniowej bądź październikowej sesji.
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aktualności

Sprawa nowego planu zagospoda-
rowania dla Zamysłowa ciągnie się od 
wiosny roku 2016, gdy rada miasta 
podjęła uchwałę o przystąpieniu do 
jego sporządzenia. Pierwszy projekt 
całościowego planu zagospodarowa-
nia zaprezentowano na początku listo-
pada 2018 roku. Wśród mieszkańców 
dzielnicy wywołał on spore poruszenie 
i protesty, powstało nawet stowarzy-
szenie Zjednoczony Zamysłów. Poszło 
m.in. o zapisane w projekcie „poszerze-
nie” w tzw. liniach rozgraniczających 
kilku dzielnicowych dróg. Chodziło 
jednak nie o faktyczne poszerzenia 
m.in. ul. Witosa (boczna Wodzisław-
skiej), a o sprostanie ustawowym wy-
mogom przypisujących drogom kon-
kretnej kategorii określone szerokości. 
A że strach ma duże oczy, na Zamysło-
wie można było usłyszeć, że oto miasto 
przymierza się do poszerzenia jezdni 
ul. Witosa, tak by mogły tam jeździć 
ciężarówki zjeżdżające z kończącej się 
na ul. Wodzisławskiej drodze Racibórz 
– Pszczyna (wtedy była jeszcze w budo-
wie). Ostatecznie do tego pierwotnego 
projektu zgłoszono aż 511 uwag. Pre-

zydent miasta Piotr Kuczera rozstrzy-
gnął je w kwietniu ubiegłego roku, 
większości nie uwzględnił, i wtedy też 
zapadła decyzja, że pierwotny projekt 
zostanie gruntownie skorygowany. 

– Zmian, które musieliśmy wprowa-
dzić, było tak dużo, że ten plan trzeba 
było praktycznie narysować od nowa 
– mówi Ireneusz Brzuska, naczelnik 
działającej w urzędzie miasta Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej. Prace nad 
nowym projektem trwały do stycznia 
tego roku, później rozpoczął się wy-
magany przez procedurę planistyczną 
proces dokonywania uzgodnień z róż-
nego rodzaju instytucjami, które muszą 
zaakceptować zapisy każdego takiego 
planu. Niestety, wkrótce rozpoczęła się 
epidemia koronawirusa i rząd wprowa-
dził obostrzenia. Te z jednej strony moc-
no wyhamowały trwające uzgodnienia, 
ale przede wszystkim uniemożliwiły 
wcześniejsze wyłożenie projektu pla-
nu zagospodarowania do publicznego 
wglądu. Umożliwiły to dopiero regula-
cje, które znalazły się w przyjętej przez 
Sejm w czerwcu ustawie nazywanej po-
pularnie tarczą antykryzysową 4.0. 23 

lipca w Kampusie rozpoczęło się więc 
wyłożenie nowego projektu planu dla 
Zamysłowa do publicznego wglądu i 
przygotowania do przeprowadzenia 
dwóch dyskusji publicznych nad roz-
wiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu, które odbyły się już w sali widowi-
skowej Teatru Ziemi Rybnickiej. 

CO NOWEGO W PLANIE?
O przedstawienie najważniejszych 

nowości zawartych w nowym projek-
cie planu obejmującego dzielnicę Za-
mysłów poprosiliśmy szefa MPU Irene-
usza Brzuskę. To przede wszystkim:

– Zmiany w układzie komunikacyj-
nym. Zawężono w liniach rozgrani-
czających niektóre z dróg, m.in. ulice: 
Witosa, Polną, Liściastą i Dolną. Np. 
ul. Witosa, mającą kategorię drogi 
lokalnej, która według pierwotnego 
projektu miała mieć 12 m szerokości, 
zawężono do 8 m. W związku z tymi 
zmianami skorygowano także wyryso-
wane w planie nieprzekraczalne linie 
zabudowy przy tychże drogach. Wy-
kreślono część planowanych dróg, 

    Projekt planu dla Zamysłowa już jest
Mieszkańcy Zamysłowa doczekali się nowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ich 
dzielnicę. Do 20 sierpnia trwało jego wyłożenie do publicznego wglądu w jednym z budynków Kampusu,  
a do 3 września osoby zainteresowane mogą jeszcze składać swoje uwagi do projektu planu.

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

W ciągu kilku ostatnich lat w dzielni-
cy Zamysłów wiele budynków wybu-
dowano praktycznie w szczerym polu
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,m.in. drogę wewnętrzną, która mia-
łaby połączyć ulice Polną i Hożą oraz 
podobny łącznik Gołębiej i Środkowej.

– Po wykreśleniu kilku planowanych 
dróg konieczne okazało się skorygo-
wanie linii rozgraniczających tereny o 
różnym przeznaczeniu.

– Nie przybyło nowych obszarów 
przeznaczonych pod zabudowę wielo-
rodzinną. Wyznaczono je tam, gdzie taka 
zabudowa już istnieje, bądź gdzie wyda-
no już pozwolenia na budowę budyn-
ków wielorodzinnych. 

– Ograniczona została możliwość reali-
zacji zabudowy jednorodzinnej szerego-
wej. Na większości terenów dopuszczo-
no realizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wyłącznie w formie wol-
no stojącej lub  bliźniaczej.

Sporym problemem jest fakt, iż nie-
zależnie od prac nad nowym planem 
zagospodarowania danego terenu, na 
bieżąco wydawane są pozwolenia na 
budowę w oparciu o stary plan, który 
jeszcze obowiązuje. Tak jest również 
w przypadku Zamysłowa. Teren tej 
dzielnicy obejmuje łącznie pięć cząst-
kowych planów zagospodarowania. 
Najstarszy pochodzi z roku 2009. 

DYSKUSJA
Dwie dyskusje publiczne nad no-

wym projektem planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla Zamysłowa 
ze względu na spodziewane zainte-
resowanie i konieczność dochowania 
obostrzeń sanitarnych zorganizowano 
w sali widowiskowej Teatru Ziemi Ryb-
nickiej. Ale większego zainteresowania 
dyskusją nie było; w pierwszej 6 sierp-
nia wzięło udział kilkanaście osób, zaś 
w drugiej, 20 sierpnia – 23. Spotkania, 
w których wzięli udział m.in.: Tomasz 
Cioch, pełnomocnik prezydenta miasta 
ds. inwestycji i gospodarki przestrzen-
nej, oraz Ireneusz Brzuska, naczelnik 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 
która projekt planu przygotowała, po-
prowadził Maciej Borsa z katowickiego 
oddziału Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich.

– Ten plan nie jest przeciwko pań-
stwu. On jest w waszym interesie i to 
się już nie zmieni – przekonywał nie-
licznych mieszkańców. 

W dyskusji wróciła kwestia zapisa-
nej w planie szerokości ulic. Raz jesz-
cze wytłumaczono uwarunkowania 
prawne związane z tym zagadnieniem, 
zaznaczając, że od chwili wyłożenia 
pierwszej wersji projektu zmieniły się 
regulujące te kwestie ministerialne wy-
tyczne. – Ul. Witosa zawężyliśmy osta-
tecznie do 8 m. Ale to, że taki zapis zna-

lazł się w planie, nie znaczy jeszcze, że 
miasto poszerzy tę drogę. W urzędzie 
miasta nikt nic nie mówi o robieniu 
czegokolwiek na ul. Witosa, ona pozo-
stanie drogą lokalną – zapewnił pełno-
mocnik prezydenta Tomasz Cioch. Pro-
blemowi dróg w dzielnicy poświęcono 
chyba najwięcej uwagi. 

– Po co tyle dróg w naszej dzielnicy? 
Kroicie Zamysłów na plasterki. Są dział-
ki, które już dzisiaj są rondami – mówił 
Marek Gaszka, przedstawiciel Zjedno-
czonego Zamysłowa. W odpowiedzi 
usłyszał, że przepisy nie pozwalają wy-
budować domu na działce niemającej 
dostępu do drogi publicznej. – Nikt 
o zdrowych zmysłach nie kupi działki 
budowlanej bez dojazdu bądź „służeb-
ności” (zapisana w księdze wieczystej 
konkretnej nieruchomości tzw. służeb-
ność drogi lub przejazdu, pozwalająca 
korzystać z drogi bądź terenu należą-
cego do kogoś innego, na ogół sąsiada 
– przyp. red.). Wartość rynkowa takiej 
działki jest praktycznie żadna – stwier-
dził prowadzący spotkanie. – Obecnie 
wielu osobom odmawia się wydania 
pozwolenia na budowę, bo mają dział-
kę w trzeciej linii zabudowy, a nie mają 
dostępu do drogi publicznej – dodał 
Tomasz Cioch.

O problemie dróg, a raczej o proble-
mie rosnącego ruchu samochodowego 
w dzielnicy mówił też radny Franciszek 
Kurpanik, który w przeszłości był też 
przewodniczącym rady dzielnicy. – 70 
proc. terenów w dzielnicy jest przezna-
czonych pod zabudowę. Jeśli one zo-
staną zabudowane tylko w połowie, to 
wszyscy tu będziemy stali w korkach, 
bo samochodów w dzielnicy będzie 
stale przybywać. Mieszkańcy sami się 
ugotują. Więc z jednej strony cieszę się, 
że mamy wreszcie nowy projekt planu 
zagospodarowania dla Zamysłowa,  
a z drugiej jestem nim na swój sposób 
rozczarowany – mówił Kurpanik.

UWAGI DO 3 WRZEŚNIA
Termin składania uwag do nowego 

projektu planu zagospodarowania dla 
Zamysłowa upływa 3 września. Można 
je kierować do prezydenta Rybnika za 
pośrednictwem tradycyjnej poczty, ale 
również drogą mailową (poczta elektro-
niczna). Więcej informacji oraz formu-
larz takiej uwagi można znaleźć na stro-
nie internetowej urzędu miasta (rybnik.
eu > aktualności > Plan dla Zamysłowa 
(23 lipca 2020)). 

W drugiej połowie września będzie 
już wiadomo, ile owych uwag spłynęło 
i jakiego są one rodzaju. 

(WaT)

HARMONOGRAM 
PRACY PUNKTU 

INFORMACYJNEGO 
„CZYSTE POWIETRZE”

WRZESIEŃ
Poniedziałki: 7, 14, 21, 28 września od 
godz. 8 do 15 
Środy: 2, 9, 16, 23, 30 września od 
godz. 8 do 15
Czwartki: 3, 10, 17, 24 września od 
godz. 10 do 18
Sobota: 5 września od godz. 8 do 13
WTORKI I PIĄTKI NIECZYNNE 

Przypominamy, że pracownicy punk-
tu konsultacyjnego programu „Czyste 
powietrze” obsługują mieszkańców  
w siedzibie punktu (budynek A Kampu-
su przy ul. Rudzkiej 13). Konieczne jest 
jednak wcześniejsze umówienie wizyty 
(obowiązują maseczki, własny długo-
pis i dezynfekcja dłoni przed wejściem 
do punktu). Można to zrobić za pomo-
cą formularza na stronie www.czyste-
powietrzedlarybnika.pl bądź dzwoniąc 
pod numer telefonu: 517 664 090. 
Możliwe jest też, a nawet wskazane, 
uzyskanie porady drogą telefoniczną, 
mailową (czystepowietrze@feio.pl) lub 
za pośrednictwem internetowego Sky-
pe’a (Czyste Powietrze Rybnik).          (D)

DEKLARACJA 
ALBO WYPADASZ

Przypominamy, że przedsiębior-
cy, którzy prowadzą swą działal-
ność w Rybniku na terenie nie-
ruchomości niezamieszkałych, 
muszą do końca sierpnia (!) złożyć 
w urzędzie miasta nową deklara-
cję śmieciową, dotyczącą gospo-
darowania odpadami komunalny-
mi. Jeśli tego nie zrobią, wypadną  
z miejskiego systemu, firma wy-
wożąca odpady na zlecenie mia-
sta nie będzie ich już obsługiwać 
i będą musieli na własną rękę za-
wrzeć umowę z koncesjonowaną 
firmą, która od września będzie od 
nich odbierać odpady komunalne. 
Obowiązek ten dotyczy również 
przedsiębiorców, którzy prowadzą 
działalność na nieruchomościach 
mieszanych, których część jest 
zamieszkała. Wypełnione druki 
deklaracji (dostępne na stronie 
rybnik.eu) można złożyć w magi-
stracie przy ul. Bolesława Chrobre-
go 2 i w urzędzie przy ul. Rzecznej 
8. Wersję elektroniczną deklaracji 
można przesłać, korzystając z Plat-
formy Elektronicznych Usług Pu-
blicznych (sekap.pl).             (WaT)
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drogi

Drogowiec rybnicki
Biegnąca przez kilka dzielnic Rybnika ul. Rudzka jest jedną z najdłuższych dróg w granicach miasta, dlatego jej 
modernizację rozłożono na kilka lat i etapów. Aktualnie roboty trwają na przedostatnim już odcinku:  
od ul. Słonecznikowej w okolicy oczyszczalni ścieków do ul. Piastowskiej, tuż przed rondem Energetyków. 

Rudzka – przedostatni etap
Roboty skoncentrowane są na tere-

nie dzielnicy Orzepowice. Zakończono 
przezbrajanie podziemnych sieci, trwa 
układanie podbudowy pod warstwę bi-
tumiczną od ul. Energetyków do mostu 
na Nacynie. Po stronie lewej jadąc do 
Rud układane są krawężniki, po prawej 
powstaje ciąg pieszo-rowerowy, który 
wraz z pojawieniem się „GR” w ostatnią 
niedzielę sierpnia powinien być zaasfal-
towany. Trwają intensywne roboty dro-
gowe na odcinku od ul. Energetyków 
do ronda u zbiegu ulic Rudzkiej, Górec-
kiego i Podmiejskiej. Przygotowywane 
są regulacje wysokościowe tzw. urzą-
dzeń obcych, czyli studzienek i kratek 
ściekowych, włazów kanalizacyjnych, 
teletechnicznych itp., dostosowujące je 
do wysokości chodników i jezdni, co po-
winno stać się we wrześniu. Utrzymanie 
planowego terminu zakończenia robót 
(połowa października) zależeć będzie 
od jesiennej aury, bo warunkiem asfal-
towania jest brak opadów.

Wiadukt wychodzi z ziemi
Z ziemi powoli wyłania się nowy 

wiadukt w ciągu ul. Żorskiej. By mo-
gła powstać nowa konstrukcja, trzeba 
było zburzyć starą – i to w szerszym 

zakresie, niż wcześniej zakładano. Kon-
strukcja starych przyczółków, które 
planowano połączyć z nową częścią 
obiektu, okazała się zbyt słaba. W tej 
chwili powstają nowe przyczółki w for-
mie żelbetowych słupów, wznoszona 
jest podpora pośrednia, trwa również 
wzmacnianie gruntu poprzez palowa-
nie. Warto wspomnieć, że elementy 
nośne nowego obiektu są zakotwiczo-
ne 16 m poniżej gruntu, co daje wy-
obrażenie o solidności tej konstrukcji. 
Jak mówi naczelnik wydziału dróg Ja-
cek Hawel, wykonawca stanął na wy-
sokości zadania, również w obszarze 
uzgodnień z PKP i koordynacji robót z 
ruchem kolejowym. Inwestycja powin-
na być gotowa wraz z końcem roku, a 
oddanie obiektu do użytku nastąpi po 
niezbędnych odbiorach technicznych.

 Pogodna zakończona
Zakończono trwającą dwa lata 

modernizację ul. Pogodnej, zlokali-
zowanej pomiędzy ulicami Żorską  
i Żeromskiego w dzielnicy Ligota-Li-
gocka Kuźnia. Remont od podstaw ob-
jął konstrukcję kilometrowej drogi i jej 
nawierzchnię, a także budowę kanali-
zacji deszczowej, odwodnienie i oświe-
tlenie. Należałoby przypomnieć, że ul. 
Pogodna jest drogą wąską (przebiega 

przez teren zabudowy jednorodzin-
nej), wzdłuż której budowa chodników 
jest niemożliwa bez wyburzeń, dlatego 
obowiązują na niej przepisy dla „strefy 
zamieszkania” i związane z tym ograni-
czenie prędkości. Aktualnie trwa etap 
rozliczenia inwestycji, której koszt wy-
niósł 4,25 mln zł.

Przepust zamiast mostu
Trwa budowa przepustu, który za-

stąpi stary obiekt mostowy nad Poto-
kiem Radziejowskim w ciągu ul. Oku-
lickiego w Radziejowie. Wykonano już 
konstrukcję fundamentów, na które 
położone zostaną gotowe żelbetowe 
elementy, kończona jest budowa ka-
nalizacji deszczowej. Przepust będzie 
pełnił podobną rolę do mostu, a jest 
konstrukcją zdecydowanie tańszą i ła-
twiejszą w eksploatacji. 

Parking w Rybnickiej Kuźni
Kontynuowana jest budowa drogo-

wego łącznika między ulicami Kuźnicką 
a Rybacką w dzielnicy Rybnicka Kuźnia. 
Nieopodal powstaje też parking, który 
służyć będzie lokalnej społeczności. 
Docelowo zostanie on wyłożony beto-
nową kostką, na razie trwa umacnianie 
gruntu, ukończono natomiast budowę 
kanalizacji deszczowej.
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Plac budowy nowego 
wiaduktu. Najwięcej roboty 

mają tu obecnie zbrojarze 
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 Wolniej na Wyzwolenia 
Na ruchliwej ul. Wyzwolenia pojawiły się konstrukcje ma-

jące zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym. Statystyki 
mówią, że potrąceniom piesi ulegają najczęściej na przezna-
czonych dla nich przejściach. Powodem jest zarówno brak 
stosowania z ich strony zasady ograniczonego zaufania do 
kierowców, jak i nieostrożność i rozwijanie nadmiernej pręd-
kości przez tych ostatnich. Mają ją ograniczyć wyniesione 
wysepki, które optycznie zwężają jezdnię, nie ograniczając 
płynności ruchu. 

i Linie wyraźniejsze 
Każdego roku od wiosny do późnej jesieni trwa odna-

wianie poziomego oznakowania dróg – białych linii, w tym 
przejść dla pieszych, a także napisów i symboli ułatwiających 
kierowcom poruszanie się po drogach. W tym roku przetarg 
na te roboty opiewał na niespełna 350 tys. zł. 

Lifting nawierzchni
W sierpniu Rybnickie Służby Komunalne wykonały nową 

asfaltową nawierzchnię (stara była zniszczona i dziurawa) na 
należącej do miasta części ul. Ujejskiego w dzielnicy Zamy-
słów.

i Łącznik pieszo-rowerowy
Podpisana została umowa na budowę ciągu pieszo-ro-

werowego pomiędzy ulicami Rzeczną a Raciborską. Dzięki 
temu łącznikowi droga pieszo-rowerowa od centrum do 
Stodół stanie się wykonaną w tym samym standardzie jedną 
całością; roboty mają potrwać około dwóch miesięcy. 

i Będą ekrany
Uruchomiona została procedura przetargowa na montaż 

ekranów dźwiękochłonnych w okolicy węzła chwałowic-
kiego drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna. Tak więc stało 
się zadość oczekiwaniom okolicznych mieszkańców, którzy 
o takie rozwiązanie zabiegali. Przy nowej drodze doszło  
w kilku miejscach do osunięć ziemi na skarpach, co spowo-
dowały ulewne deszcze i słabo jeszcze ukorzeniona trawa; 
wykonawca szkody naprawia w ramach gwarancji. 

(r)

Malowanie oznakowania poziomego pod ruchem bywa nieco 
uciążliwe dla kierowców, ale przecież to głównie im ma ono służyć

Na części modernizowanego odcinka ul. Rudzkiej ułożono już 
pierwszą warstwę bitumiczną. Na dalszym planie nowa  

sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Energetyków

Drogowa nowinka na ul. Wyzwolenia ma poprawić  
bezpieczeństwo pieszych
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aktualności

Hossa przez dwa i pół roku roz-
bierała jedną z hałd dawnej kopalni 
Ignacy w dzielnicy Niewiadom, tę 
usytuowaną po zachodniej stronie 
ul. Sportowej. Tak naprawdę były 
to dwie hałdy. Kopalnianą „bergę” 
zaczęto tam sypać w roku 1928,  
a zakończono w 1968. Miejska spół-
ka pozyskała z niej i sprzedała ponad  
283 tys. ton czerwonego łupka prze-
palonego i ponad 252 tys. ton nieprze-
palonego łupka czarnego. Większość 

tego kruszywa trafiła na plac budowy 
drogi regionalnej Racibórz – Pszczy-
na. Teren, który zajmowała hałda wy-
równano, tworząc cztery tzw. półki. 
To w sumie 14 hektarów nieuzbro-
jonych jeszcze gruntów do zagospo-
darowania, którymi miasto zamierza 
teraz zainteresować potencjalnych 
inwestorów. Trwa właśnie geodezyj-
ny podział działek. Wiadomo już, że 
jako pierwsza zainwestuje tam sama 
Hossa, która w końcu czerwca prze-

kazała teren 
dawnej hał-
dy miastu. 
Jak informu-
je jej prezes 
J a r o s ł a w 
Sikora, po 
zdiagnozo -
waniu sytu-
acji na rynku 
spółka roz-
pocz ynając 
od uzbroje-
nia terenu 
chce tam 
w ł a s n y m 
s u m p t e m 
wybudować 

dwie hale magazynowe o powierzch-
ni około 600 m2 każda. – Z jednej 
strony to nasze przedsięwzięcie biz-
nesowe, ale z drugiej chcemy pomóc 
miastu i w ten sposób zwrócić uwagę 
innych przedsiębiorców, że oto poja-
wiły się w Rybniku nowe tereny inwe-
stycyjne – mówi Jarosław Sikora. 

Hossa zainwestuje w Niewiadomiu 
pieniądze, które zdobyła sprzedając 
kruszywo z hałdy oraz uzyskane ze 
sprzedaży kamienicy przy ul. Ryn-
kowej 1 w przetargu (2 oferty) za 
2,360 mln zł (południowo-wschodni 
narożnik rynku). Wcześniej uchwałę 
o wniesieniu jej aportem do Hossy 
podjęła rada miasta. Na parterze wie-
kowego budynku funkcjonują trzy lo-
kale użytkowe m.in. jubiler, ale dwie 
kolejne kondygnacje stoją puste  
i generalnie jest on w fatalnym stanie 
technicznym. Dlatego w notarialnym 
akcie sprzedaży (maj 2020) znalazły 
się zapisy nakładające na nowego 
właściciela kamienicy (jedna z ryb-
nickich firm) obowiązek zadbania  
o poprawę jej wizerunku i bezpie-
czeństwa. W ciągu 18 miesięcy ma on 
wyremontować dach, wymienić sto-
larkę okienną i odnowić elewację.

Rozebrali hałdę, teraz tam zainwestują
Hossa, spółka której stuprocentowym właścicielem jest miasto, prowadzi dość rozległą działalność, zarządza 
nieruchomościami, jest gospodarzem miejskiego składowiska odpadów, stanowiącego jej własność (grunt dzierżawi 
od miasta), ale zajmowała się także rekultywacją terenu, zagospodarowując kruszywo z kopalnianej hałdy. 

Jeszcze kilka lat wstecz była tu kopal-
niana hałda, a dzisiaj to nowe tereny 

inwestycyjne miasta, które 
 w przyszłości będą sąsiadować z dro-

gą regionalną Racibórz – Pszczyna
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Miejska do niedawna kamienica przy ul. Rynkowej 1.  
Nowy prywatny właściciel ma ją gruntownie wyremontować
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W wieku 91 lat 12 lipca zmarł 
Mieczysław Kula, zasłużony pe-
dagog, historyk, mocno związa-
ny ze swoją Małą Ojczyzną – Bo-
guszowicami, gdzie się urodził. 
W pamięci swoich krajan pozo-
stanie jako autor monografii Bo-
guszowic Starych, dziś dzielnicy 
Rybnika. 

Mieczysław Kula był absolwen-
tem Wydziału Filozoficzno-Histo-
rycznego Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Przez wiele lat uczył  
w szkołach podstawowych w Ryb-
niku i okolicy, był instruktorem 
w katowickim Pałacu Młodzieży  
i inspektorem kuratorium oświaty.  
W latach 1974-1984 był dyrektorem 
II LO, przyczyniając się do rozwoju 
tej placówki, której uczniowie od-
nosili w tym czasie duże sukcesy 

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…

Serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz wzięli tak liczny udział we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

naszej kochanej Żony, Mamy, Babci

śp. Anny Rduch
a w szczególności ks. Henrykowi Kołodziejowi i ks. Antoniemu Reginkowi 

za piękne słowa modlitwy i wspomnień,
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, koleżankom i kolegom z pracy 

i całej społeczności Szkoły Podstawowej w Bełku

składa Rodzina

Wspomnienie o Mieczysławie Kuli
wyposażył nas w pomoc w odkrywaniu 
własnej tożsamości – mówił na uroczy-
stym spotkaniu z okazji wydania mo-
nografii nieżyjący już Cezary Kaczmar-
czyk, ówczesny dyrektor Domu Kultury  
w Boguszowicach Osiedlu, podobnie jak 
autor doceniający związki z Małą Ojczy-
zną. – Ja tylko napisałem książkę o mojej 
wsi – mówił skromnie Mieczysław Kula. I 
dodawał: – Trzeba mieć gdzie wracać (...) 
Człowiek oddala się, błądzi, krąży, szuka 
celu, przychodzi i odchodzi, jest wszę-
dzie, lecz ma za plecami kolebkę ducho-
wą – swoją rodzinę, dom, wiarę, historię, 
przyjaciół, sąsiadów. W przeciwnym ra-
zie człowiek jest „nigdzie”... 

Po mszy pogrzebowej w kościele pa-
rafialnym pod wezw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa Mieczysław Kula spoczął 
na cmentarzu w „swojej wsi”, w Boguszo-
wicach.

– Poznałem Pana Mieczysława kil-
ka lat temu, gdy zaangażowałem się  
w działalność społeczną. W trakcie kilku 
naszych spotkań zawsze towarzyszyła 
nam ciepła i życzliwa atmosfera, oparta 
na olbrzymim szacunku do Jego wiedzy 
na temat dziejów naszej dzielnicy i mia-
sta. Służył swoją pomocą przy każdej 
inicjatywie ważnej dla naszej społeczno-
ści. Wspierał i radził, a czasem odważnie 
obalał lokalne mity. Pozostawił po sobie 
wspaniały dorobek – monografię Bo-
guszowic Starych. Jako pierwsza osoba 
został uhonorowany przez Radę Dzielni-
cy tytułem „Zasłużony dla Boguszowic”. 
Strata każdej osoby mającej tak głęboką 
świadomość własnej tożsamości, losów 
ziemi rybnickiej oraz śląskiej wiąże się 
z wielkim bólem. Wszyscy wiemy, że 
mieszkaliśmy tuż obok prawdziwego, 
lokalnego patrioty, a przede wszystkim 
wspaniałego człowieka – mówi Łukasz 
Kłosek, radny z dzielnicy Boguszowice 
Stare.                                                               (r)

w olimpiadach przedmiotowych. Był 
redaktorem wydawnictw związanych z 
historią szkolnictwa i nauczycielskiego 
ruchu związkowego w regionie. Jako 
pedagog uhonorowany został m.in. 
Złotą Odznaką ZNP, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, a także Medalem 
Mikołaja z Rybnika, przyznawanym 
przez rybnicki samorząd najbardziej za-
służonym nauczycielom. Współtworzył 
gazetkę parafialną „Serce Ewangelii”, był 
tłumaczem z języka niemieckiego, pa-
sjonował się również grą w skata, a jako 
prawie 80-latek „zaprzyjaźnił” się z kom-
puterem. Nade wszystko interesowała 
Go historia regionu, którą popularyzo-
wał w artykułach na łamach lokalnych 
pism i w publikacjach książkowych. 
Starał się poprzez te działania budzić  
w mieszkańcach poczucie wspólnoto-
wej świadomości oraz umacniać i po-
szerzać ich tożsamość. Ukoronowaniem 
tych działań była wydana w 2008 r. wy-
czerpująca monografia Boguszowic. Po-
łączenie pasji z profesjonalnym warsz-
tatem historyka sprawiło, że pozycja ta 
znalazła się w obiegu naukowym, co po-
twierdził jej recenzent dr Adam Dziurok 
z Instytutu Pamięci Narodowej, również 
boguszowianin. Zgodnie z zamysłem 
autora, książka ta miała być również po-
mocna w nauczaniu historii regionalnej 
w szkołach, a jej poszerzenie o zagad-
nienia związane z budową w latach 50. 
ubiegłego wieku pobliskiego osiedla ro-
botniczego miało przyczynić się do po-
głębienia integracji starej i nowej części 
Boguszowic. Publikacja została bardzo 
dobrze przyjęta przez lokalną społecz-
ność. – Ta książka jest drogowskazem 
dla wszystkich boguszowian, którzy stąd 
wyjechali, okrążyli (symbolicznie) glob 
i chcą wrócić do domu. By zrozumieć 
własną historię, trzeba ją poznać. My tę 
historię mamy spisaną. Mieczysław Kula 

Co ciekawe, na budowie hal ma-
gazynowych w miejscu byłej kopal-
nianej hałdy w Niewiadomiu plany 
Hossy się nie kończą. W przyszłym 
roku w rejonie ul. Tkoczów w Chwało-
wicach miejska spółka zamierza uru-
chomić kopalnię piasku.

– Chcemy się rozwijać, co więcej 
wspierać je w realizacji priorytetowych 
przedsięwzięć, wspomagających roz-
wój miasta – komentuje prezes Hossy 
Jarosław Sikora.

Nowe tereny inwestycyjne przy ul. 
Sportowej w Niewiadomiu będą jed-
nym z głównych elementów nowej 
oferty inwestycyjnej miasta, o której 
napiszemy więcej we wrześniowym 
wydaniu „GR”. Nie jest tajemnicą, 
że lokalizacja ta znacznie zyska na 
wartości, gdy zostanie wybudowany 
brakujący odcinek rybnickiej części 
drogi regionalnej Racibórz – Pszczy-
na, który będzie się łączyć właśnie  
z ul. Sportową. 

Wacław Troszka
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W fotograficznym skrócie

MATA NA LATA
Podczas rejestracji narodzin dziecka w rybnickim Urzędzie Sta-
nu Cywilnego rodzice otrzymują również prezent dla swoich 
pociech. Dotąd było to body, teraz – bawełniano-polarowa 
mata, która może pełnić funkcję typowego kocyka i kołdry, ale 
też służyć rozwojowi dziecka. Niemowlęta mogą poznawać 
nowe faktury i bawić się sensorycznymi wypustkami, gdyż 
mata posiada pięć wszytych żakardowych tkanych metek.  
– Wielofunkcyjna mata to nowość w kilkunastoletniej historii 
prezentów dla dopiero co urodzonych rybniczan. Kiedyś miesz-
kańcy otrzymywali polarowe kocyki, a od dwóch lat wręczali-
śmy rodzicom dziecięce body z napisami dziołszka lub syneczek 
z Rybnika. Mam nadzieję, że nowy prezent również spodoba się 
rodzicom i ich pociechom – mówi Angelika Naczyńska-Lyp, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku. Z pewnością mata, 
która jest też w ofercie handlowej punktu Halo! Rybnik (45 zło-
tych), posłuży dziecku nieco dłużej niż body.

LAS NA MURZE 
„Leśne opowieści” to temat dziecięcego 
muralu, który powstał wokół miniam-
fiteatru przy Młodzieżowym Domu 
Kultury (ul. Chabrowa). Miał to być arty-
styczny sposób na zakończenie nietypo-
wego roku szkolnego i udany początek 
wakacji, a autorami muralu były dzieci 
i młodzież uczęszczające na zajęcia do 
MDK-u. – I tak oto w środku blokowiska 
powstał barwny las, który będzie nam 
towarzyszył przez najbliższe miesiące – 
podsumowują autorzy muralu.

PLAC WOLNOŚCI W RUSZTOWANIACH
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa modernizuje ciąg swoich budynków mieszkalno-usługowych usytuowanych przy pl. 
Wolności (od numeru 14 do 17) oraz dwa budynki przy ul. Reja (4d i 4e). Zakres robót w przypadku konkretnych budyn-
ków jest różny, obejmuje jednak generalnie docieplenie ścian elewacji wełną mineralną i nałożenie silikonowych tynków, 
wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicach, wymianę obróbek blacharskich i instalacji odgromowej oraz re-
mont balkonów i galerii, a także docieplenie stropodachów. Spółdzielcze budynki wybudowano w latach 1991-92, ale że 
to ścisłe śródmieście i strefa nadzoru konserwatorskiego, kolorystykę odnowionych elewacji inwestor, czyli RSM, musiał 
uzgodnić z miejskim konserwatorem zabytków. Prace mają się zakończyć do końca września, choć oczywiście wiele będzie 
zależeć od warunków atmosferycznych. Zgodnie z umową cała ta modernizacja ma kosztować 1,5 mln zł, ale RSM stara się 
o dotację z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.
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TABLICE Z HISTORIĄ
Na kolejnych 24 budynkach i obiek-
tach ważnych dla historii i rozwoju 
miasta, ale i dla samych mieszkań-
ców pojawiły się szklane tablice in-
formujące krótko o ich charakterze, 
pochodzeniu i historii (po polsku, 
angielsku, niemiecku i po śląsku). 
Tablice pojawiły się m.in. na mu-
rze szpitala psychiatrycznego przy 
ul. Gliwickiej, na dawnej wieży ci-
śnień przy ul. Prostej, ale też na 
osiedlach robotniczych familoków 
na Paruszowcu i w Chwałowicach. 
Pięć kolejnych tablic przytwierdzo-
nych do granitowych postumen-
tów upamiętnia obiekty już nie-
istniejące, m.in. dawny cmentarz 
żydowski, który był usytuowany 
między ulicami 3 Maja i Wieniaw-
skiego w Śródmieściu (na zdjęciu) 
oraz dawną siedzibę urzędu gminy 
w Boguszowicach Starych. Za po-
stumenty miasto zapłaciło prawie 
48 tys., a za tablice blisko 35 tys. zł. 
Podobna informacja przydałaby się 
też obok pomnika braci Szafranków 
na skwerku przed dworcem PKP, 
co przyjezdnym, ale i rybniczanom 
przybliżyłoby ich sylwetki i działal-
ność.

W fotograficznym skrócie

PRZEKOPUJĄ WIŚNIOWIEC
Park Wiśniowiec usytuowany u zbiegu ulic Gliwickiej i Janiego, vis-à-vis Stadio-
nu Miejskiego, to ulubiona – jak mówi młodzież – „miejscówka” miłośników ko-
larstwa ekstremalnego. Na płaskiej, wyasfaltowanej części jest tutaj skatepark 
dla miłośników jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i BMX-ach, zaś  
w części zalesionej był dotąd nieco już rozjeżdżony tor do jazdy terenowej, 
głównie na rowerze. To właśnie tu trwają już prace ziemne związane z realizacją 
projektu pt. „Północ – centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych 
mistrzów!”. To projekt ogólnomiejski Budżetu obywatelskiego na rok 2019. 
W jego ramach powstanie tu trasa MTB dla pojedynczych rowerzystów oraz 
znacznie szerszy z wyprofilowanymi zakrętami tor do four crossu, na którym 
będzie się można ścigać czwórkami. Pojawią się tu również elementy nazy-
wane małą architekturą, m.in.: pomosty, ławki, barierki i tablice informacyjne. 
Wszystko to ma być gotowe na koniec października.

KREW NA LEKARSTWO
Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała, że to głównie dzięki krwi i osoczu 
oddanemu przez jej górników (ponad 100 litrów) lubelski Biomed rozpoczął 
produkcję pierwszego polskiego leku na COVID-19. Do jego wyprodukowa-
nia niezbędne było m.in. osocze pobrane od tzw. ozdrowieńców. Duża akcja 
oddawania krwi i osocza przez górników z JSW odbyła się 8 i 9 sierpnia m.in. 
w rybnickim oddziale raciborskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa przy ul. Rudzkiej, gdzie mężczyźni zjawili się w koszulkach  
z hasłem „Stop hejtowi. Nie oczerniaj górnika”. Preparat Biomedu ma być goto-
wy do badań klinicznych w końcu października, cztery miesiące później mają 
być znane pierwsze płynące z tych testów wnioski. Na zdjęciu Michał Konik, 
sztygar z należącej do JSW kopalni Szczygłowice.
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1 lipca tradycyjną wstęgę przecię-
li m.in. wiceminister sprawiedliwości 
Anna Dalkowska i pochodzący z Raci-
borza minister środowiska Michał Woś, 
który w ostatnich wyborach parlamen-
tarnych startując z naszego okręgu 
zdobył mandat poselski. To właśnie 
krótko przed tymi wyborami, w paź-
dzierniku ubiegłego roku minister 
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pod-
pisał rozporządzenie w sprawie utwo-
rzenia Sądu Okręgowego w Rybniku. 
Początkowo zakładano, że rozpocznie 
działalność z początkiem 2020 roku, 
ale nastąpiło to pół roku później. 

Samorządowe władze Rybnika  
o funkcjonowanie w naszym mieście 
samodzielnego sądu okręgowego za-
biegały od lat.

Podczas uroczystości pani wicemi-
nister wręczyła akt powołania prezes 
nowego sądu Agacie Pędrackiej, która 
dotąd kierowała rybnickim ośrodkiem 
zamiejscowym Sądu Okręgowego 
w Gliwicach. To na jego potrzeby  
w miejscu, w którym kiedyś stał budy-
nek szkoły muzycznej braci Szafran-
ków, wybudowano gmach, którego 
estetyka do dziś wywołuje mieszane 
uczucia. 

Rybnickiej okręgówce podlega pięć 
sądów rejonowych – rybnicki oraz 
działające w Żorach, Wodzisławiu Śl. 
Jastrzębiu-Zdroju i Raciborzu.

Funkcjonujący tu dotąd ośrodek 
zamiejscowy był częścią Sądu Okrę-
gowego w Gliwicach i posiadał tylko 
trzy wydziały merytoryczne: cywilny, 
karny oraz pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych. Teraz wydziałów jest pięć, bo 
funkcjonują tu już również wydziały 
cywilny odwoławczy (II instancja) oraz 
penitencjarny i nadzoru nad wykony-
waniem orzeczeń karnych, który m.in. 
będzie prowadził sprawy dotyczące 
kar, które osoby skazane odbywa-
ją w zakładach karnych w Raciborzu  
i w Jastrzębiu-Zdroju Szerokiej. Powo-
łano również oddziały: administracyj-
ny, kadr, finansowy wraz z samodzielną 
sekcją gospodarczą, a także kuratora 
okręgowego, sprawującego nadzór 
nad sprawami kuratorskimi z obszaru 
podległego rybnickiej okręgówce.  

Jak informuje prezes Sądu Okręgo-
wego w Rybniku sędzia Agata Pędrac-
ka, obecnie obsada sędziowska wynosi 
36 sędziów, w tym 17 sędziów okrę-
gowych, ale docelowo sędziów okrę-
gowych ma tu pracować 42; trwają 
stosowne procedury. Sam gmach prze-
szedł tylko niewielką modernizację 
polegającą na dostosowaniu pomiesz-
czeń do zwiększonej liczby pracowni-
ków, pomalowaniu pomieszczeń i wy-
posażeniu ich w konieczne urządzenia 
i komputery. 

(WaT)

   Już nie ośrodek, ale samodzielna okręgówka
Od początku lipca w gmachu przy ul. Piłsudskiego 33, blisko dworca PKP, 
funkcjonuje już nie ośrodek zamiejscowy gliwickiego sądu, ale samodzielny 
sąd okręgowy. To 46. okręgówka w Polsce i piąta w województwie śląskim.

PUNKT INFORMACYJNY 
KRAJOWEGO 
REJESTRU KARNEGO

W połowie lipca w gmachu 
Sądu Okręgowego w Rybniku 
rozpoczął działalność punkt 
Krajowego Rejestru Karnego,  
w którym można szybko otrzy-
mać zaświadczenie o niekaralno-
ści, po które wcześniej rybnicza-
nie i mieszkańcy miejscowości 
ościennych musieli jeździć do są-
dów okręgowych w Gliwicach lub 
Katowicach. Zaświadczenia takie 
są potrzebne m.in.: nauczycielom, 
kandydatom na kierowników lub 
wychowawców kolonii i obozów, 
przedsiębiorcom uczestniczącym 
w przetargach, a także ławnikom 
i biegłym sądowym. Można tu 
również złożyć zapytanie doty-
czące konkretnej osoby (koniecz-
ne wykazanie interesu prawnego 
bądź upoważnienie) lub podmio-
tu zbiorowego. Po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznie (tel.: 
32 78 40 581; 32 78 40 582; 32 78 
40 583) można to zrobić osobiście 
lub przesyłając wypełniony i opła-
cony wniosek za pośrednictwem 
poczty (ul. Piłsudskiego 33, 44-200  
Rybnik). Koszt uzyskania odpo-
wiedzi na takie zapytanie to 30 zł, 
które można przelać na konto lub 
wpłacić na miejscu korzystając  
z opłatomatu.

Szczegółowe informacje doty-
czące funkcjonowania rybnickie-
go Punktu Informacyjnego Krajo-
wego Rejestru Sądowego można 
znaleźć na stronie internetowej 
Sądu Okręgowego w Rybniku  
w osobnej zakładce.  
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Od 1 września poprzez aplikację Action Track będzie dostępna mobilna gra 
miejska „Wpław po skarb” przygotowana przez popularne Wodociągi, czyli 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. 

Spacerując ze smartfonem z zainstalowaną grą w ręku, trzeba będzie pokonać 
określoną trasę (start przy nieczynnym z powodu epidemii wodomacie przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie) i zdobyć punkty odpowiadając na pytania o różnym 
stopniu trudności. A te dotyczyć będą wody, gospodarki wodnej, ale też histo-
rii Rybnika. – To gra jak najbardziej rodzinna, choć adresujemy ją głównie do 
uczniów, którzy 1 września mają rozpocząć nowy rok szkolny. Poprzez tę grę chce-
my zwrócić uwagę, jak wielkim skarbem jest woda, a przy okazji po raz kolejny 
zareklamować naszą zdrową kranówkę – mówi Karolina Wacławiec z PWiK Rybnik, 
zwracając uwagę, że to właściwie pierwsza gra mobilna o wodzie i Rybniku. Wśród 
najlepszych spacerujących „wpław” graczy Wodociągi będą cyklicznie rozlosowy-
wać nagrody rzeczowe – firmowe gadżety, które będzie można odebrać w Halo! 
Rybnik przy ul. Sobieskiego. Dlatego logując się do gry, trzeba koniecznie podać 
swój adres mailowy, by PWiK mogło poinformować konkretną osobę o czekającej 
na nią nagrodzie. Poprzez aplikację Action Track wodociągowa mobilna gra miej-
ska będzie dostępna od 1 września do 30 listopada.                                               (WaT)

Związek Gmin i Powiatów Subre-
gionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogło-
sił konkurs na maskotkę Krainy Gór-
nej Odry. 

Owa kraina to, jak czytamy w ofi-
cjalnym komunikacie, nowa marka 
turystyczna, która ma pomóc w roz-
reklamowaniu walorów turystycznych 
naszego subregionu, który – przypo-
mnijmy – tworzą miasta: Jastrzębie-
-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiaty: 
rybnicki, wodzisławski i raciborski. 
Miłośnikom turystyki Kraina Górnej 

Odry powie na pewno więcej niż moc-
no administracyjna nazwa Subregion 
Zachodni Województwa Śląskiego, 
która do jego poznania na pewno nie 
zachęca.

Konkurs jest adresowany do dzieci i 
młodzieży do 18. roku życia i jest wła-
ściwie dwuczęściowy. Z jednej strony 
trzeba przedstawić wygląd, czyli za-
projektować maskotkę Krainy Górnej 
Odry, a z drugiej wymyślić dla niej na-
zwę (np. Rybnik ma Rybka, a śląska po-
licja Sznupka).

Na autora najlepszego projektu oraz 

POZNAJ BOHATERA 
SWOJEJ ULICY

Dzięki społecznemu projek-
towi realizowanemu przez filie 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Paruszowcu i Ka-
mieniu mieszkańcy tych dzielnic 
będą mogli poznać patronów 
ulic, przy których mieszkają, a 
których często nie znają.

Projekt „Bohaterowie naszych 
ulic” zakłada organizację cyklu 
warsztatów międzypokolenio-
wych, w ramach których senio-
rzy wraz z dziećmi będą pozna-
wać losy owych postaci i stworzą 
folder informacyjny o bohaterach 
swoich dzielnic. Efekty zostaną 
zaprezentowane podczas spaceru 
śladami patronów ulic, a na finał 
projektu, który potrwa do listopa-
da, zaplanowano międzypokole-
niowe spotkanie z mieszkańcami 
Paruszowca i Kamienia. – Chcesz 
wiedzieć, co kryje się pod nazwą 
ulicy, przy której mieszkasz? Lu-
bisz poznawać lokalne ciekawost-
ki historyczne? Śledź profil bi-
blioteki i projektu na Facebooku, 
gdzie na bieżąco będziemy infor-
mować o spotkaniach – zachęcają 
bibliotekarze i zapraszają miesz-
kańców Kamienia i Paruszowca 
oraz pozostałych rybniczan zain-
teresowanych historią miasta do 
udziału w projekcie. Towarzyszą 
mu dwie historyczne wystawy 
planszowe udostępnione przez 
rybnickie muzeum – w bibliote-
ce w Paruszowcu można oglądać 
„Przełomowy czas 1918-1922”, a 
w Kamieniu – „Wojny rybniczan”. 
Projekt „Bohaterowie naszych 
ulic” dofinansowano ze środków 
wieloletniego programu „Niepod-
legła” (szczegóły na stronie www.
biblioteka.rybnik.pl).                   (S)

Wymyśl maskotkę subregionu na osobę, której propozycja nazwy 
maskotki zostanie uznana za najlepszą, 
czekają bony upominkowe do sklepu 
sportowego o wartości 350 zł, a na 
autorów sześciu kolejnych propozycji 
upominki.

Konkursowe prace należy do 14 
września przesłać mailem na adres: tu-
rystyka@subregion.pl albo dostarczyć 
osobiście lub pocztą do biura Związku 
Subregionu Zachodniego na terenie 
Kampusu (44-200 Rybnik, ul. Rudzka 
13C). Regulamin konkursu i niezbędny 
formularz zgłoszeniowy można zna-
leźć na stronie internetowej związku 
(subregion.pl). 

(WaT)

    Wpław przez Rybnik
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Rozmawiają, by zrozumieć nasze naj-
większe problemy i wspólnie się z nimi 
zmierzyć po to, by Rybnik był miej-
scem, w którym chce się mieszkać, pra-
cować i wypoczywać. – Na bazie tych 
rozmów z przedstawicielami różnych 
grup – młodzieżą, seniorami, miesz-
kańcami dzielnic, przedsiębiorcami, 
samorządowcami, osobami związany-
mi z górnictwem czy reprezentanta-
mi organizacji pozarządowych – ma 
powstać lista działań lub projektów, 
które będą mogły pomóc w osiągnię-
ciu celów, jakie stawiają sobie miesz-
kańcy – wyjaśnia Wojciech Kiljańczyk, 
przewodniczący Rady Miasta Rybnika, 
na co dzień związany ze spółką celo-
wą Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US, 
która jest liderem projektu „Rybnik 
360”. Środki na jego sfinansowanie 
pochodzą z Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii. 22 lipca zespół 
badaczy projektu „Rybnik 360” spotkał 
się z młodzieżą i górnikami z kopalni 
Chwałowice. Ci pierwsi – studenci, lice-
aliści i uczniowie techników – chętnie 
dzielili się wrażeniami na temat Ryb-
nika, mówili o jego plusach i minu-
sach, kierunku, w jakim powinien się 
rozwijać, ale też o swojej przyszłości. 
W większości, niestety, nie wiążą jej  
z naszym miastem. – Sprawdzamy, dla-
czego młodzi ludzie widzą się raczej 
poza Rybnikiem. Dla miasta to oczy-
wiście zmartwienie, bo to potencjalny 

odpływ bardzo wartościowych osób. 
Wprawdzie Rybnik nie jest na Śląsku 
wyjątkiem, ale niewątpliwie to jedna 
z tych opinii, z którymi dyskutując o 
przyszłości miasta, trzeba będzie się 
zmierzyć – mówi Andrzej Gołoś. Żaden 
z młodych uczestników pierwszego 
z czterech zaplanowanych tego dnia 
spotkań nie wskazał Rybnika jako miej-
sca, w którym będzie kiedyś mieszkać 
i pracować. Interesują ich nowe tech-
nologie, usługi IT, medycyna, dzien-
nikarstwo, chcą być zootechnikami  
i inżynierami pojazdów elektrycznych  
i hybrydowych, a dobrze płatnej pracy 
są gotowi szukać również poza grani-
cami kraju. – Chciałabym pracować 
na Śląsku, bo jestem bardzo rodzinną 
osobą i kontakt z bliskimi jest dla mnie 
niezwykle ważny, jednak gdzieś z tyłu 
głowy wciąż myślę o wyjeździe za 
granicę, gdzie są przecież dużo więk-
sze możliwości nie tylko naukowe, ale  
i społeczne. Wpływ na nasze decyzje 
będzie mieć perspektywa dobrej pracy, 
ale również założenia rodziny, znalezie-
nia mieszkania i koszty życia – twierdzi 
przyszła psycholog sądowa z Rybnika. 
Młodzi ludzie mówili o swoich ulubio-
nych miejscach w mieście, dobrych, ich 
zdaniem, tutejszych szkołach i niezłej 
ofercie kulturalnej, ale też o tym, że po-
winny tutaj działać tylko takie uczelnie, 
które mają atrakcyjną ofertę studiów. 
Sporo miejsca poświęcono sytuacji 

górnictwa, które w ich opinii wymaga 
transformacji, a na które wciąż stawia 
wielu ich rówieśników – ze względu 
na rodzinne tradycje, zarobki i per-
spektywę szybkiej emerytury. – Miasto  
w dużej mierze opiera się na górnictwie  
i zależnie od tego, kiedy i jak zamykane 
będą kopalnie, Rybnik albo czeka upa-
dek, albo całkowita zmiana i ewolucja 
w kierunku nowoczesnych technologii 
i energii odnawialnej – prognozował 
jeden z młodych rybniczan. Inni zwra-
cali uwagę na rosnącą świadomość 
klimatyczną mieszkańców i sprzeciw 
wobec smogu oraz planów budowy 
kolejnej kopalni, ale również na dyle-
maty wielu rybnickich rodzin, których 
członkowie pracują w górnictwie. 
Wojciech Kiljańczyk: – W rozmowach  
z pracownikami kopalni Chwałowice 
słychać głęboką obawę o przyszłość. 
Stąd tak ważna jest prezentacja planów 
wobec górnictwa, aby również młodzi 
ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą 
zaplanować swoją przyszłość w Rybni-
ku i na Śląsku – ocenia radny. – Górnicy 
to druga bardzo interesująca z punktu 
widzenia rozmów na temat przyszło-
ści Rybnika grupa. Wiele osób mówi  
o tym, że górnictwo czeka proces 
transformacji, staramy się więc poznać, 
co o tym wszystkim myślą pracownicy 
kopalni i jak w związku z tym wyobra-
żają sobie przyszłość i pracę w Rybni-
ku – mówi Andrzej Gołoś. Oprócz  

 Najpierw rozmowy, potem zmiany?
– Zgodnie z tematem projektu interesują nas kwestie związane z przyszłością Rybnika, o której warto rozmawiać  

z różnymi grupami osób, również z młodymi ludźmi – mówi socjolog Andrzej Gołoś z warszawskiego MCM Institute, 
który wspólnie z innymi partnerami realizuje projekt „Rybnik 360”. Z grupą młodych rybniczan badacze rozmawiali  
przy pizzy, a z górnikami – po szychcie w kopalni Chwałowice. 

W trakcie swobodnej rozmowy przy pizzy młodzi rybniczanie chętnie dzielili się 
opiniami na temat miasta z badaczami projektu „Rybnik 360”
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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
276 ze zmianami) Prezydent Rybni-
ka informuje, że w Urzędzie Miasta 
Rybnika przy ul. Bolesława Chro-
brego 2 w pokoju 355 w dniach od 
27.08.2020 r. do 16.09.2020 r. bę-
dzie wyłożony do wglądu projekt 
operatu opisowo-kartograficznego 
dotyczący modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków dla obrębu 
Popielów. Modernizacja ma na celu 
aktualizację oraz uzupełnienie bazy 
danych ewidencji gruntów i budyn-
ków o dane ewidencyjne wynika-
jące z przepisów rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 393). Każdy, czyjego 
interesu prawnego dotyczą dane 
ujawnione w wyłożonym projekcie, 
może w okresie wyłożenia zgłosić 
uwagi do tych danych.

Dodatkowo informuję, że w związ-
ku z działaniami prewencyjnymi 
zapobiegającymi rozprzestrzenianiu 
się wirusa COVID-19 zapoznanie się 
z projektem operatu opisowo-karto-
graficznego możliwe będzie osobi-

ście, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu wizyty w siedzibie urzędu 
oraz przy zastosowaniu niezbędnych 
środków bezpieczeństwa. Wizytę 
należy uzgodnić telefonicznie mini-
mum na 3 dni robocze przed jej pla-
nowanym terminem pod numerem 
telefonu 3243 92 356, 3243 92 366 lub 
3243 92 353.

Po upływie 15 dni roboczych od 
zakończenia wyłożenia, po roz-
strzygnięciu uwag zgłoszonych do 
projektu, dane zawarte w projekcie 
operatu opisowo-kartograficznego 
stają się danymi ewidencji gruntów 
i budynków i podlegają ujawnieniu 
w bazie danych ewidencji gruntów 
i budynków. Informację o tym Pre-
zydent Miasta Rybnika ogłosi w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej na stronie inter-
netowej urzędu.

Każdy, czyjego interesu prawne-
go dotyczą dane zawarte w zmo-
dernizowanym operacie ewidencji 
gruntów i budynków, może jeszcze 
w terminie 30 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego zgłosić zarzuty 
do tych danych.

Prezydent Miasta o uwzględnie-
niu bądź odrzuceniu zgłoszonych 
zarzutów rozstrzygnie w drodze de-
cyzji.

Można się z nimi zapoznać od po-
niedziałku do środy w godzinach od 
9 do 12, w czwartki od 14.30 do 17.30 
oraz w piątki między 9 a 12. Ze wzglę-
du na obostrzenia związane z trwającą 
epidemią konieczne jest wcześniejsze 
ustalenie terminu wizyty. W tym celu 
w godzinach podanych powyżej trze-
ba zadzwonić pod numer 32 43 92 068.  
Telefoniczne zgłoszenia obowiązują 
również osoby, które chcą wziąć udział 
w dyskusjach publicznych nad propo-
zycjami zawartymi w projektach pla-
nów (tel. nr 32 43 92 056). Projekty udo-
stępniono również w internetowym 
Biuletynie Informacji Publicznej urzędu 
miasta (bip.um.rybnik.eu) w zakład-
ce „Komunikaty i ogłoszenia”. Poniżej 
wykaz wyłożonych obecnie projektów 
planów zagospodarowania wraz z in-
formacją o terminie wyłożenia, ewen-
tualnym terminie dyskusji publicznej 
(w kilku przypadkach takie dyskusje 
już się odbyły) i nieprzekraczalnym ter-
minie przesyłania ewentualnych uwag 
do rozwiązań zaproponowanych  
w projekcie (konieczne wskazanie nie-
ruchomości, której dotyczą). Uwagi 
takie kierowane do prezydenta miasta 
można przesyłać pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną. Formularz, który w tym 

   Projekty planów do wglądu

celu trzeba wypełnić, można znaleźć 
na stronie internetowej urzędu miasta 
(rybnik.eu).

Wyłożone obecnie do publicznego 
wglądu cząstkowe projekty planów 
zagospodarowania przestrzennego:
– 4 obszary w rejonie ulic: Chwało-

wickiej, Przewozowej, Kopalnianej  
i Energetyków (MPZP 57). Wyłożenie 
do 17 września. Dyskusja publicz-
na 10 września godz. 17 (Kampus 
przy ul. Rudzkiej 13 – aula budynku 
C). Uwagi do 1 października.

– Obszar w rejonie ul. 3 Maja (MPZP 
54-23). Wyłożenie do 17 września. 
Dyskusja publiczna 10 września 
godz. 15 (Kampus przy ul. Rudzkiej 
13 – aula budynku C). Uwagi do  
1 października.

górników z kopalni Chwałowice 
wśród „przepytywanych” w ramach 
projektu grup mają być też m.in. osoby 
pracujące w Rybniku, ale mieszkające 
poza miastem i odwrotnie, przedsta-
wiciele mniejszości narodowych czy 
lokalni aktywiści. Ze względu na pan-
demię zespół projektu „Rybnik 360” do-
tąd pracował zdalnie i telefonicznie, ale  
w lipcu jego członkowie mogli wreszcie 
poznać miasto, które jest przedmiotem 
ich badań. – Dopiero teraz mogę się 
przekonać, co nasi rozmówcy mieli na 
myśli, mówiąc, że Rybnik jest zielonym 
miastem. Na początku lipca mieliśmy 
też okazję wspólnie z wiceprezyden-
tem Piotrem Masłowskim rowerami 
dotrzeć w różne rejony miasta. Było to 
bardzo pouczające – ocenia warszawski 
socjolog. Projekt ma potrwać do końca 
roku, a jego przebieg można śledzić na 
stronie rybnik360.eu oraz na FB.         (S)

W sali 2C budynku C na terenie Kampusu jest obecnie wyłożonych do wglądu 
siedem kolejnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego, obej-
mujących konkretne rejony Rybnika, opracowanych przez Miejską Pracownię 
Urbanistyczną. 

Planowanie przestrzenne – Obszar w rejonie ul. Golejowskiej 
(MPZP 54-22). Wyłożenie do 17 
września. Dyskusja publiczna  
3 września godz. 16 (Kampus przy 
ul. Rudzkiej 13 – aula budynku C). 
Uwagi do 1 października.

– 8 obszarów w rejonie ulic: Marynar-
skiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, 
Energetyków i Łącznej (MPZP 65-15). 
Wyłożenie do 4 września. Uwagi 
do 18 września.

– 5 obszarów w rejonie ulic: Komunal-
nej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwało-
wickiej i Prostej (MPZP 54-13). Wyło-
żenie do 4 września. Uwagi do 18 
września.

– 5 obszarów w rejonie ulic: Teofila 
Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, 
Komisji Edukacji Narodowej i Wypo-
czynkowej (MPZP 54-14). Wyłożenie 
do 4 września. Uwagi do 18 wrze-
śnia.

– 7 obszarów w rejonie ulic: Frontowej, 
Zygmunta Starego, Majora Brunona 
Janasa, Zagłoby, Hetmańskiej, Bu-
dowlanych i Krzywej (MPZP 54-12). 
Wyłożenie do 4 września. Uwagi 
do 18 września.

(WaT)
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Specjaliści z mobilnej pracowni 
mammograficznej LUXMED 
wznawiają badania dla pań w wieku 
50-69 lat.

Po kilkumiesięcznej przerwie wraca-
ją bezpłatne badania mammograficzne 
przeprowadzane w ramach finansowa-
nego przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
Programu Profilaktyki Raka Piersi. Pierw-
sze przeprowadzono pod koniec sierpnia, 
kolejne będzie można wykonać w spe-
cjalnym mammobusie, który 11 września, 

od godz. 8 do 15 będzie stał przy centrum 
handlowym Focus Park przy ul. Rynkowej. 
Przypominamy, że z prześwietlenia mogą 
skorzystać ubezpieczone panie w wie-
ku 50-69 lat, które nie leczą się aktualnie  
z powodu raka piersi, oraz te, które nie 
miały wykonanego badania w ramach 
programu w ostatnich 24 miesiącach lub 
są w grupie ryzyka i w roku poprzedzają-
cym badanie otrzymały pisemne wskaza-
nie do wykonania ponownej mammogra-
fii po upływie 12 miesięcy. Przedstawiciele 
firmy Luxmed zapewniają, że w trakcie 
badań zachowywane są wszelkie, zwią-
zane z pandemią, środki ostrożności: 
personel medyczny wyposażony jest  

w środki ochrony osobistej, a apara-
tura diagnostyczna oraz mammobus,  
w którym jednocześnie mogą przeby-
wać maksymalnie trzy pacjentki, regu-
larnie dezynfekowane. Panie proszo-
ne są o wchodzenie do mammobusu  
w maseczkach lub przyłbicach, o godzinie 
wyznaczonej podczas rejestracji. Przed 
badaniem wypełniają specjalną ankietę, 
mierzona jest im temperatura, do dyspo-
zycji mają również płyny do dezynfekcji 
rąk. Badanie w mobilnej pracowni nie wy-
maga skierowania lekarskiego, jednak ko-
nieczna jest wcześniejsza rejestracja pod 
nr tel. 586 662 444 lub na www.mammo.
pl/formularz.                                                  (D)

– Aby się zdecydować, wystarczy 
uświadomić sobie, że za tydzień, mie-
siąc lub dwa mama, brat lub dziadek 
mogą potrzebować określonej grupy 
krwi. A tej zawsze brakuje, co widać 
choćby po liczbie akcji i reklam pro-
mujących krwiodawstwo. Ludzie nie 
są szczególnie chętni do oddawania 
krwi, może boją się bólu? A przecież 
to tylko małe ukłucie, które może zro-
bić tak wiele dobrego – przekonuje 
rybniczanin Wojciech Kubat, który 18 
sierpnia na rynku wziął udział w akcji 
krwiodawstwa pod hasłem „Każda kro-
pla się liczy”.

Pan Wojtek krew oddaje od ośmiu 
lat. – Tata był krwiodawcą, więc od 
dziecka wiedziałem, jakie to ważne. 
Kiedy skończyłem 18 lat, postanowi-
łem, że też będę honorowo oddawać 
krew. Chcę w ten sposób pomagać in-
nym, dopóki zdrowie mi na to pozwo-
li – mówi. Na co dzień jest związany  

z rybnickim Kolejowym Klubem HDK 
– PCK „Trakcyjnik” im. Stanisława Pala-
rza, który wspólnie z Kolejowym HDK 
im. dr. Juliusza Rogera w Rybniku oraz  
z Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu 
zorganizowały akcję w naszym mie-
ście. W jej trakcie zebrano ponad 22 
litry krwi. – Jutro lub pojutrze tej krwi 
już nie będzie, bo zapotrzebowanie 
jest tak duże. Ruszyły planowe opera-
cje, są wakacje i rośnie liczba wypad-
ków drogowych, więc krew jest bardzo 
potrzebna, i to w całym kraju. Zanim 
zaczęła się pandemia, w skali miesią-
ca w naszym centrum mieliśmy około 
3000 donacji krwi, teraz tylko około 
1300. Robimy więc wszystko, by to 
zmienić. Dzięki władzom miasta mogli-
śmy dziś stanąć na rynku i zaprosić do 
oddawania krwi mieszkańców – mówi 
Gizela Kowol, dyrektor Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-

   Krew to nie śrubka nictwa w Raciborzu, która przypomina, 
że jedyny sposób na pozyskanie krwi 
to jej pobranie od honorowego dawcy. 
– Krew to nie śrubka, nie da się jej wy-
produkować. To dar serca dla drugiego 
człowieka. Bez dawców nie zrobimy 
nic, dlatego jesteśmy pod wrażeniem 
liczby uczestników dzisiejszej akcji. Je-
żeli kolejka oczekujących się wydłuża, 
busy przewożą ich do punktu pobrań 
w naszym oddziale przy ul. Rudzkiej 
na terenie Kampusu – mówi dyrek-
torka. To właśnie tam codziennie (raz 
w miesiącu również w sobotę) moż-
na oddać krew, nie czekając na udział  
w tego typu akcjach. W organizację tej 
sierpniowej włączyli się również miej-
scy radni i sponsorzy, a w sumie wzięło 
w niej udział 65 osób. Oprócz czekolad, 
gadżetów i dnia wolnego w pracy daw-
cy mogli również wykonać testy PSA 
(diagnostyka chorób prostaty) oraz 
CA125 (diagnostyka raka jajnika). Ba-
daniom poddało się 26 panów i 39 pań. 

(S)

W trakcie sierpniowej akcji zebrano ponad 22 litry 
krwi. 39 dawczyń skorzystało też z możliwości 
wykonania testów wykrywających raka jajnika

Wojciech Kubat krew oddaje od ośmiu lat 
i zachęca do tego innych. – To tylko małe 

ukłucie, które może zrobić wiele dobrego 
– przekonuje
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Rybnik znalazł się na trasie mobil-
nego gabinetu, w którym panie mo-
gły skorzystać z bezpłatnych konsul-
tacji i badań ginekologicznych: USG  
i cytologii z testem HPV wykrywają-
cym wirusa brodawczaka ludzkiego, 
którego obecność może doprowa-
dzić do rozwoju raka szyjki macicy. 
Inicjatywa powstała w ramach ogól-
nopolskiej kampanii społeczno-edu-
kacyjnej „W kobiecym interesie”, któ-
rej celem jest zachęcanie Polek do 
regularnych badań ginekologicznych. 
Jak pokazują statystyki ponad trzy 
miliony kobiet w naszym kraju nie 
chodzi regularnie do ginekologa, a aż 
40 proc. w ogóle nie widzi takiej po-
trzeby. – Punktem wyjścia był raport 
Najwyższej Izby Kontroli, który poka-
zał, jak nikły w Polsce jest dostęp do 
badań i poradni ginekologicznych. 
W ubiegłym roku byliśmy na Mazow-
szu, w tym roku w województwach: 
świętokrzyskim, małopolskim i ślą-
skim. To szczególnie w tych regionach 
pandemia dramatycznie ograniczyła 
dostępność badań. Część kobiet zre-
zygnowała z zaplanowanych konsul-
tacji, bo ich gabinety ginekologiczne 

Rozebrały się i zbadały

SEZON NA PRACĘ 
W ramach akcji „Praca – karie-

ra – rozwój” dwukrotnie w czasie 
tych wakacji – 15 lipca i 19 sierpnia  
– w Halo! Rybnik odbyły się konsul-
tacje z pracownikami Młodzieżowe-
go Centrum Kariery OHP w Rybniku  
i Jastrzębiu-Zdroju. W trakcie dwóch 
dwugodzinnych spotkań można było 
uzyskać informacje na temat pracy se-
zonowej i stałej, praktyk zawodowych 
oraz rekrutacji do Hufca Pracy, która 
jest dziś jednym z nowych zadań ryb-
nickiego MCK. – Rekrutujemy na rok 
szkolny 2020/2021 do klas siódmych 
i ósmych szkoły podstawowej dla do-
rosłych. To propozycja dla młodych lu-
dzi, którzy mają bądź mieli problemy 
z edukacją w swoich podstawówkach, 

a dzięki wsparciu rybnickiego Hufca 
Pracy mogą skończyć szkołę i przy 
okazji zdobyć zawód – wyjaśnia Ewe-
lina Marszołek-Polańczyk, pośrednik 
pracy w Młodzieżowym Centrum 
Kariery, które tego lata dysponowało 
również typowo wakacyjnymi oferta-
mi pracy, jak choćby w wypożyczalni 
sprzętu do rekreacji wodnej na Ru-
dzie. – Była to jedna z nielicznych ofert 
pracy sezonowej, z której mogli sko-
rzystać również niepełnoletni, a tych 
zgłosiło się do nas tego lata wyjątko-
wo wielu. Tymczasem ofert pracy dla 
nich brakowało i nawet firmy, które  
w ubiegłym roku zatrudniały osoby 
niepełnoletnie teraz szukały wyłącz-
nie starszych pracowników. Zresztą  
w porównaniu z rokiem ubiegłym 
mamy mniej ofert sezonowych, naj-

wyraźniej ze względu na pandemię 
pracodawcy unikają zatrudniania 
pracowników na krótki okres. Dobrze, 
że ruszyły inwentaryzacje w sklepach 
wielkopowierzchniowych i firmy 
wreszcie zgłaszają się do nas z taki-
mi ofertami, bo zwykle cieszą się one 
sporym zainteresowaniem – mówi 
pośredniczka pracy z MCK, które od 
kilku miesięcy poszukuje też doradcy 
zawodowego w takiej samej placów-
ce działającej w Jastrzębiu-Zdroju 
(szczegóły na FB MCK Rybnik).

31 lipca przed punktem Halo! Ryb-
nik swoje stanowisko ustawili pra-
cownicy Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rybniku, by informować przedsię-
biorców i pracodawców o formach 
wsparcia w ramach tarczy antykryzy-
sowej.                                                       (S)

na wiele tygodni zostały zamknięte, 
inne panie nie mogły już z diagnozą 
zgłosić się do szpitala, bo placówkę 
przemianowano na szpital jedno-
imienny. Zachęcamy więc do regular-
nych badań oraz do pokonania wsty-
du, który przed wizytą u ginekologa 
wciąż paraliżuje wiele kobiet – mówi 
Agnieszka Mroczek, koordynatorka 
kampanii. 

Podczas wakacji mobilny gabinet 
odwiedził dziesięć miast w trzech woje-
wództwach, a 15 sierpnia stanął w Ryb-
niku, tuż przy pływalni Akwarium w Bo-
guszowicach. Jak podkreśla Agnieszka 
Mroczek, wszędzie akcja spotkała się  
z bardzo dużym zainteresowaniem 
kobiet w różnym wieku. – Zgłaszają 
się zarówno młode dziewczyny, panie  

w średnim wieku, jak i dojrzałe kobiety. 
To rodzaj międzypokoleniowej eduka-
cji, bo na badania wspólnie przycho-
dzą koleżanki albo mamy z córkami. 
Co ważne, po akcji zorganizowanej na 
Mazowszu 18 kobiet w trybie pilnym 
skierowano do szpitali na dalsze kon-
sultacje i leczenie. W tym roku takich 
skierowań było jeszcze więcej – przy-
znaje. W Rybniku badania przeprowa-
dziła Grażyna Korba-Oślizło, a każda  
z pań, która zgłosiła się do mobilnego 
gabinetu, otrzymała specjalną ulotkę-
-poradnik z przydatnymi informacja-
mi na temat wizyty u ginekologa oraz  
z harmonogramem badań, jakie po-
winna wykonać w różnych okresach 
życia. Ulotka dostępna jest również on-
line (wkobiecyminteresie.pl).              (D)

Na panie biorące udział w bezpłatnych badaniach w ramach akcji „Rozbierz się i (z)badaj 
w kobiecym interesie” czekały organizatorki przedsięwzięcia, które zadbały również  

o bezpieczeństwo sanitarne wszystkich uczestniczek
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Niemal trzydzieści mieszkanek 
Rybnika i okolicznych miejscowo-
ści wzięło udział w profilaktycznej 
akcji pod hasłem „Rozbierz się i (z)
badaj w kobiecym interesie”, którą 
po raz pierwszy w naszym mieście 
zorganizowała jedna z działających 
na polskim rynku firm farmaceu-
tycznych. 
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11 sierpnia Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Jaworznie podała 
wyniki czerwcowego egzaminu matu-
ralnego. 390 rybnickich maturzystów, 
a więc niemal stu więcej niż przed 
rokiem, nie otrzymało świadectw doj-
rzałości. 

Zdawalność egzaminu wśród matu-
rzystów ubiegających się po raz pierw-
szy o świadectwa dojrzałości w woje-
wództwie śląskim wyniosła 73,66 proc. 
W Rybniku była niewiele niższa – 73,01 
proc. Najlepsi w województwie, podob-
nie zresztą jak przed rokiem, okazali 
się maturzyści z powiatu kłobuckiego 
(81,82 proc.), a najsłabsi, ponownie,  
z częstochowskiego (55,81 proc.).  
W naszym mieście do opóźnionej pan-
demią czerwcowej matury przystąpiło 
1.445 uczniów, a 1.055 z nich zdało eg-
zamin i zdobyło świadectwa dojrzałości 
(73,01 proc.). Przeglądając maturalne 
statystyki naszych najbliższych sąsia-
dów, okazuje się, że z egzaminem le-
piej od rybniczan poradzili sobie tylko 
abiturienci z Wodzisławia (79,76 proc.),  
gorzej – z Żor, Raciborza i Jastrzę-
bia-Zdroju. Inaczej sprawa wygląda  
w przypadku liceów ogólnokształcą-
cych. Absolwenci czterech miejskich 
ogólniaków oraz LO Sióstr Urszulanek 
wypadli wprawdzie podobnie jak po-
zostali licealiści w województwie, za to 
słabiej np. od wodzisławian i żorzan. Z 
kolei na tle innych śląskich szkół tech-
nicznych o wiele lepiej zaprezentowali 
się maturzyści z rybnickich techników. 

Przyglądając się dokładnym danym 
udostępnionym przez OKE, w Rybniku 
do egzaminu maturalnego przystąpiło 
726 licealistów, a zdało go 585 osób. 

Wszystko na to wskazuje, że 1 września uczniowie 
rozpoczną nowy rok szkolny w swoich szkołach,  
w których w związku z pandemią koronawirusa po raz 
ostatni byli 11 marca. 

Rybnik (stan na 24 sierpnia) znajduje się w tzw. czerwonej 
strefie z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa. Dla placó-
wek oświatowych w takich właśnie strefach Ministerstwo 
Edukacji Narodowej przygotowało kilka zaleceń, m.in. różne 
godziny zajęć, zakrywanie ust i nosa, czy WF na powietrzu. 
– Szczegółowe zasady, na jakich od 1 września funkcjono-
wać będą rybnickie szkoły i przedszkola, zostaną omówione  

   Witaj, szkoło!? 27 sierpnia podczas spotkania z dyrektorami miejskich pla-
cówek – mówi Tadeusz Bonk z wydziału edukacji o spotka-
niu zaplanowanym już po zamknięciu tego wydania „GR”. 
Od września do rybnickich placówek oświatowych prowa-
dzonych przez miasto ma uczęszczać 22 tys. uczniów, w tym 
prawie 5 tys. przedszkolaków, ponad 10,5 tys. uczniów pod-
stawówek i ponad 5,7 tys. – szkół średnich. O ich edukację  
i bezpieczeństwo dbać będzie 2.715 nauczycieli i 1.242 pra-
cowników administracji i obsługi. 1 września szkolny dzwo-
nek po raz pierwszy zabrzmi dla 1.306 pierwszaków. Jak 
widać, to całkiem spora społeczność, którą w nowym roku 
szkolnym czekają kolejne wyzwania. Ma on potrwać do 25 
czerwca przyszłego roku.

(S)

Mogło 
być lepiej

Ten wynik (80,58 proc.) był niewiele 
lepszy od licealnej średniej wojewódz-
kiej (80,42 proc.). Ranking najlepszych 
licealistów-maturzystów otwierają 
młodzi ludzie z powiatu kłobuckiego, 
w którym zdawalność wyniosła 87,32 
proc., zamykają jastrzębianie (66,98 
proc.). Natomiast w pięciu rybnickich 
technikach do matury przystąpiło 719 
absolwentów, a zdało ją 470. Ich wy-
nik (65,37 proc.) okazał się wyższy od 
średniej na Śląsku (63,95 proc.), jednak 
znacząco niższy od liderów ze Święto-
chłowic (94,12 proc.), ale też choćby od 
sąsiadów z Wodzisławia (75,27 proc.). 
W sumie w Rybniku maturę z języka 
polskiego zdało 92,66 proc. zdających, 
z matematyki – 75,92 proc., a ze zdecy-
dowanie najpopularniejszego języka – 
angielskiego – 93,08 proc.

W naszym mieście tradycyjnie już 
maturalna rywalizacja licea kontra 
technika wypada zdecydowanie na 
korzyść tych pierwszych. W rankingu 
szkół, których uczniowie najlepiej zdali 
w Rybniku maturę, trzy pierwsze miej-
sca zajęły ogólniaki – II LO Frycza Mod-
rzewskiego, przed LO Sióstr Urszulanek 

i I LO Powstańców Śl. (to dokładnie 
taka sama kolejność jak przed rokiem). 
Na piątym miejscu znalazło się naj-
lepsze z grona rybnickich techników: 
Technikum nr 1 z popularnego Tygla, 
które tym razem z wynikiem 78,7 proc. 
okazało się zdecydowanie lepsze od 
Technikum nr 2 w Mechaniku (69 proc.) 
i Technikum nr 3 w Ekonomiku (66,7 
proc.). Z danych Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Jaworznie wynika, 
że najwięcej powodów do zadowole-
nia ma II LO im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego z najlepszym wynikiem  
w mieście, najmniej – Technikum nr 5 
z Niedobczyc, maturalnie najsłabsze  
w zestawieniu rybnickich szkół śred-
nich, choć i tak zdecydowanie lepsze 
od poprzedników sprzed roku. Z przed-
miotów dodatkowych zdawanych 
pisemnie na poziomie rozszerzonym 
rybniccy maturzyści najczęściej wybie-
rali język angielski (1.016 osób) i mate-
matykę (421). Z obydwoma najlepiej 
poradzili sobie maturzyści z II LO. Tylko 
po jednym abituriencie zdecydowało 
się na język włoski i łacinę, a sześcioro 
– na historię muzyki.                               (S)

W rankingu szkół, których uczniowie najlepiej zdali w Rybniku maturę, licealiści z V LO na 
Nowinach znaleźli się na szóstym miejscu ex aequo z maturzystami z Mechanika 
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Najbardziej kosztowną, bo wartą 
ponad 2 mln 240 tys. zł inwestycję zre-
alizowano w Szkole Podstawowej nr 
35 w Chwałowicach, gdzie na potrze-
by planowanego przedszkola rozpo-
częto przebudowę i adaptację części 
pomieszczeń. W ramach prac, które 
potrwają do listopada tego roku, za-

montowana zostanie również winda 
i przebudowane oraz zabezpieczone  
w system przeciwpożarowy klatki 
schodowe. Z kolei gruntownej termo-
modernizacji poddana została SP nr 19  
w Kłokocinie. Prace, których ukoń-
czenie planowane jest na grudzień, 
obejmują docieplenie ścian, stropo-

Jak podaje Okręgowa Komisja Eg-
zaminacyjna w Jaworznie, do egzami-
nu z języka polskiego w 32 rybnickich 
podstawówkach przystąpiło 1.042 
uczniów. Ich średni wynik wyniósł 
56,72 proc. możliwych do zdobycia 
punktów i był niestety znacznie gorszy 
od osiągniętego przed rokiem przez 
ich poprzedników (63,73 proc.), ale 
też słabszy niż tegoroczna średnia w 
województwie (59,29 proc.). Najniższą 
uzyskali uczniowie ze Świętochłowic 
(49,69 proc.), najwyższą (62,58 proc.) 

ósmoklasiści z powiatu mikołowskie-
go. Uczniowie rybnickich podstawó-
wek blado wypadli też na tle sąsiadów 
i egzamin z języka polskiego napisali 
słabiej niż ich rówieśnicy z Raciborza, 
Jastrzębia-Zdroju i Żor i tylko nieznacz-
nie lepiej niż ósmoklasiści z Wodzisła-
wia. Największy kłopot zdający mieli  
z gramatyką, a drugiego dnia egzami-
nu z geometrią. Matematykę rybniccy 
uczniowie napisali na podobnym po-
ziomie jak ubiegłoroczni ósmoklasiści. 
Ich średnia – 45,50 proc. – była jednak 

Ósmoklasiści poznali wyniki nieznacznie niższa od tej na Śląsku (wy-
niki wahały się od 37,12 proc. do 53,52 
proc), za to wyższa niż odnotowana w 
Jastrzębiu, Żorach i Wodzisławiu. Naj-
lepszymi „matematykami” na Śląsku 
okazali się ósmoklasiści z Bielska-Białej, 
którzy najlepiej w województwie napi-
sali też egzamin z języka angielskiego. 
To właśnie ten język wybrali wszyscy 
zdający w naszym mieście ósmoklasiści, 
a ich wynik – 55,08 proc. – był tylko nie-
znacznie gorszy od tego w wojewódz-
twie (55,24 proc.), znacznie jednak słab-
szy od ubiegłorocznego. Z angielskim 
lepiej poradzili sobie ósmoklasiści z Ra-
ciborza i Żor, gorzej – z Jastrzębia i Wo-
dzisławia. Najłatwiejsze zadanie na tym 
egzaminie dotyczyło e-maila w sprawie 
oceanarium, najtrudniejsze – rozmowy 
telefonicznej pomiędzy Benem i jego 
babcią na temat przygotowania ciasta 
czekoladowego.                                       (S)

31 lipca absolwenci szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu, do któ-
rego na skutek pandemii zamiast w kwietniu przystąpili dopiero w połowie 
czerwca. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to odbył się pierwszy taki 
egzamin w historii, rybniczanie wypadli niestety słabiej. Okazali się również 
gorsi od swoich rówieśników z miast ościennych, spośród których najwięcej 
powodów do zadowolenia mają ósmoklasiści z Raciborza.

   Remonty w szkołach
Po wakacjach poprzedzonych kilkumiesięcznym nauczaniem na odległość 
wielu uczniów z utęsknieniem czeka na powrót do szkolnych murów. W kilku 
rybnickich placówkach ekipy budowlane przeprowadziły lub wciąż prowadzą 
niezbędne prace remontowe, jednak ich zakres jest dużo skromniejszy niż  
w poprzednich latach. 

dachów i dachów, wymianę okien, 
drzwi i zadaszenia wejścia techniczne-
go oraz odnowienie schodów wejścio-
wych do budynku. Koszt termomoder-
nizacji ma zamknąć się kwotą około  
1 mln 126 tys. zł. 

Mniejsze inwestycje zakończono 
już w szkołach podstawowych nr 36 
(Boguszowice Stare) i 13 (Chwałowi-
ce). W pierwszej z nich firma budow-
lana wykonała instalację hydrantową,  
a w drugiej, w ramach systemu „za-
projektuj i wybuduj”, zdemontowała 
starą kotłownię gazową i zainstalowa-
ła nowy, jednofunkcyjny kompaktowy 
węzeł cieplny. 
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W części pomieszczeń Szkoły 
Podstawowej nr 35 w Chwa-

łowicach zostanie urządzone 
przedszkole

Jak widać, wymiana niektórych 
instalacji była tu koniecznością
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Już się Pan zaaklimatyzował?

Rybniczaninem jestem od 5 maja, 
a więc można powiedzieć, że tak.  
O przeprowadzce do tego miasta 
zdecydowały względy prywatne,  
a Rybnik urzekł mnie swoją atmosferą  
i klimatem. Przez siedem lat mieszka-
łem w Bytomiu, w pięknym  mieście, 
ale niestety zaniedbanym, które bory-
ka się również ze sporym problemem 
bezrobocia. Na mapie regionu Rybnik 
jawi się jako atrakcyjne śląskie miasto 
 i dobre miejsce do życia. W Domu 
Kultury w Boguszowicach pracuję od  
sierpnia i jestem pełen optymizmu. 
Pewnie z biegiem czasu zadomowię się 
tutaj jeszcze bardziej. Na razie pande-
mia skutecznie utrudnia wszystkie na-
sze działania, więc trudno snuć wielkie 
plany. Wsłuchuję się więc w oczekiwa-
nia pracowników i ich pomysły, a tych 
– co bardzo mnie cieszy – nie brakuje. 
Poczuli wiatr w żaglach, są kreatywni  
i pełni zapału.

Co sprawiło, że solista Opery Śląskiej 
zdecydował się wziąć udział w kon-
kursie na dyrektora boguszowickiej 
placówki?

Jako nowy mieszkaniec miasta śle-
dziłem rybnickie strony internetowe  
i natrafiłem na ogłoszenie o konkursie. 
Przeczytałem o wymogach stawia-
nych kandydatom i uznałem, że moje 
ponaddwudziestoletnie doświadcze-
nie zawodowe na niwie artystycznej  
i ekonomicznej, również w zarządza-
niu, ale też pisaniu i realizowaniu pro-
jektów, sprawia, że idealnie wpisuję się  
w te oczekiwania. Pomyślałem też,  
że to doskonała okazja, by pokazać,  
że ktoś taki jak ja właśnie zamieszkał  
w Rybniku. Uznałem, że może to za-
owocować w przyszłości, a przyszłość 
stała się teraźniejszością.

Pewnie nie jest łatwo szefować pla-
cówce, która w dobie pandemii nie 
może normalnie funkcjonować?

Dom kultury praktycznie nie działa. 
Jesteśmy wprawdzie obecni w inter-
necie, ale dziś każda placówka działa 
w sieci, co ma oczywiście swoje dobre, 
ale również i złe strony. Ludzie już od-
zwyczaili się od bywania i bezpośred-
niego kontaktu z artystą i kulturą. Dla 
jednych jest on bezcenny, ale inni pój-
dą na skróty, kierując się również port-
felem czy strachem przed wirusem,  
i trudno ich za to winić.

Jak zatem uatrakcyjnić ofertę Domu 
Kultury w Boguszowicach? Jaki jest 
Pana pomysł na tę placówkę?

Wizja ciągle się zmienia... Nie chcę 
przeprowadzać rewolucji, choć już wi-
dzę, co wymaga zmiany. Chciałbym, 
aby strona internetowa była bardziej 
czytelna i nowoczesna, dostosowana 
również do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Zamierzam poszerzyć ofer-
tę zajęć o naukę śpiewu i kursy tańca 
towarzyskiego, ponieważ są możliwo-
ści lokalowe i jest takie zainteresowa-
nie. Oczywiście kontynuowane będą 
wszystkie te zajęcia, które się spraw-
dzają, jak choćby nauka gry na gitarze, 
malarstwo czy rękodzieło. To, co dobre 
i popularne, nadal pozostanie w ofer-
cie DK. Niczego nie burzę, nie przewi-
duję też wielkich ruchów kadrowych. 
Chciałbym oczywiście, żeby udała się 

organizacja kilku imprez, ale na razie 
ze względu na sytuację trudno mówić 
o szczegółach. Planowałem andrzejki – 
może na jazzową nutę? – oraz sylwestra 
z muzyką filmową, operetkową i musi-
calową, toastem i drobnym poczęstun-
kiem, ale sprzedaż biletów musiałaby 
ruszyć już w październiku, co może się 
nie udać. Niewykluczone, że będziemy 
mieli więcej szczęścia do organizacji 
koncertu noworocznego z utworami 
Straussa, który nawiązywałby do kon-
certów noworocznych z Wiednia. Liczę, 
że cała sala zostanie wyprzedana, dla-
tego planuję powtórzenie koncertu na 
przykład na zakończenie karnawału. 
Obecnie wszystkie nasze działania są 
uzależnione od pandemii. Placówka 
musi się otworzyć i bardzo bym chciał, 
aby to wreszcie nastąpiło, bo tego ocze-
kują również mieszkańcy. Czas, jaki 
mamy, wykorzystujemy oczywiście  

42-letni Cezary Biesiadecki 
mieszka w Rybniku. W 2003 r. 
ukończył Wyższą Szkołę Zarzą-
dzania i Języków Obcych w Kato-
wicach o specjalności zarządzanie 
przedsiębiorstwem, a w 2006 roku 
został absolwentem wydziału wo-
kalno-aktorskiego (specjalność 
śpiew solowy) na Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. W tym 
samym roku rozpoczął pracę jako 
etatowy solista (bas) w Operze 
Śląskiej w Bytomiu, z którą jest 
związany do dziś. W repertuarze 
ma około 40 ról pierwszo- i dru-
goplanowych, uczestniczył w po-
nad 600 spektaklach i wielu kon-
certach. Pracował również jako 
koordynator ds. pozyskiwania 
dodatkowych źródeł finansowa-
nia oraz specjalista w dziale ko-
ordynacji pracy artystycznej Ope-
ry Śląskiej. Prowadził też firmę, 
która zajmowała się organizacją 
koncertów i eventów. Umowę na 
dyrektora DK w Boguszowicach 
zawarł na 3 lata, a do konkursu 
na to stanowisko zgłosiło się 11 
kandydatów (8 spełniło wymogi 
formalne).

   Solista pokieruje zespołem
Ma na koncie około 40 ról,  

w tym również rolę dyrektora  
w musicalu „Phantom”. W sierp-
niu zadebiutował w roli dyrektora 
Domu Kultury w Boguszowicach. 
– Rewolucji nie planuję – zapo-
wiada CEZARY BIESIADECKI.  
Z nowym dyrektorem, od niedaw-
na również mieszkańcem nasze-
go miasta, rozmawiamy o jego 
pomyśle na tę placówkę, kulturze 
w czasie pandemii i scenicznych 
wcieleniach.  

– Chcę wzbogacać i ulepszać – mówi  
o ofercie Domu Kultury w Boguszowi-

cach Cezary Biesiadecki, nowy dyrektor 
tej placówki
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CZAS POŻEGNAŃ
– Będzie nam ich brakować – ko-
mentują pracownicy Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu 
zakończenie współpracy z dwoma 
wolontariuszami, którzy w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarno-
ści i projektu „Challenge yourself 
in Rybnik” pracowali wolontaryjnie  
w naszym mieście. Jako pierwszy 
pożegnał się z nim Giorgi z Gruzji, 
który w Rybniku spędził 10 miesięcy,  
a w sierpniu – Turek Furkan ze sta-
żem krótszym o miesiąc. Wolontariu-
sze pomagali nie tylko w imprezach 
organizowanych w niewiadomskim 
Industrialnym Centrum Kultury, na 
kopalni Ignacy i w Halo! Rybnik, ale 
też przybliżali swoje kraje i kulturę,  
a nawet pomagali seniorom w czasie 
lockdownu, czyli przymusowej izola-
cji spowodowanej pandemią. 

POWSTANIE W SIECI
„Było efektem narastającego napięcia 
i coraz częstszych ataków na ludność 
o orientacji propolskiej, jakich doko-
nywały bojówki niemieckie, w tym 
ataków na siedziby Polskich Komite-
tów Plebiscytowych” – przeczytamy 
na stronie rybnickiego muzeum o II 
powstaniu śląskim, które wybuchło 
100 lat temu, w nocy z 19 na 20 sierp-
nia 1920 roku, a więc niemal równo 
rok po pierwszym. Trwało pięć dni. 
„W okolicach Rybnika potyczki z Si-
cherheitspolizei (Sipo) miały miejsce 
w Chwałowicach i Paruszowcu. 24 
sierpnia Międzysojusznicza Komisja 
Rządząca i Plebiscytowa na Górnym 
Śląsku nakazała rozwiązać Sipo, speł-
niając tym samym najważniejszy 
postulat powstańców. Dzień później 
zakończono działania powstańcze”. 
Okazuje się, że z tamtych wydarzeń 
pozostało stosunkowo niewiele 
pamiątek. Rybnicka placówka ma  
w zbiorach notatkę, a właściwie do-
nos, doskonale oddający panującą 
wówczas atmosferę (do obejrzenia 
na www.muzeum.rybnik.pl).

KONCERTOWA BAZYLIKA
1 sierpnia w bazylice św. Antoniego 
z koncertem organowym wystąpił 
warszawianin dr Michał Szostak, or-
ganista koncertujący w wielu miej-
scach świata, autor książek i audycji 
poświęconych organom. W Rybniku 
wykonał on utwory m.in. z reper-
tuaru Bacha, Chopina, Beethovena  
i Kilara. Koncert zadedykowano ryb-
nickim pielgrzymom, którzy w tym 
roku nie mogli pójść na Jasną Górę. 

ZAWIAŁO W SIECI
W ramach akcji „Teraz muzyka w sie-
ci” 19 lipca rybnicka grupa folkowa 
Zawiało zagrała koncert online przy-
gotowany z myślą o fanach bałkań-
skiej i słowiańskiej muzyki. Występ 
firmował Dom Kultury w Boguszowi-
cach, a zabrzmiały m.in. skoczne me-
lodie m.in. z rejonów Serbii, Bułgarii, 
Macedonii, Słowacji i Ukrainy. 

na odpowiednie przygotowanie do 
sezonu i zapięcie wszystkiego na przy-
słowiowy ostatni guzik. Optymistycz-
nie zakładam, że z pełną ofertą zajęć 
ruszymy od października.

Wspomniał Pan, że z oferty placówki 
nie znikną zajęcia cieszące się dużą 
popularnością, a do takich należą  
z pewnością zajęcia teatralne prowa-
dzone przez dotychczasową dyrektor 
Izabelę Karwot.       

Zaproponowałem pani Izie możli-
wość dalszej współpracy, gdyż uwa-
żam, że zrobiła dużo dobrego i stwo-
rzyła tradycję, której nie chciałbym 
zaprzepaścić. Tym bardziej że są wy-
konawcy i są odbiorcy, a dodatkową 
wartość stanowią własne produkcje 
teatralne. Dlatego dla tej działalno-
ści zawsze będzie tutaj miejsce. Nie 
chcę niczego kończyć, ale wzboga-
cać i ulepszać. Ta instytucja jest dziś 
postrzegana jako dom teatru, co jest 
niezwykle cenne, chciałbym jednak 
nieco inaczej rozłożyć akcenty i po-
stawić również na inne dziedziny kul-
tury, może na kino? Gdyby udało się 
nam pozyskać jakiś grant, mógłby 
tutaj ruszyć klub filmowy. Dziś wszy-
scy nagrywają filmy i wrzucają je do 
sieci, u nas mogliby się dowiedzieć, 
jak robić to fachowo, tym bardziej że 
mamy wśród nas fachowca. Pracow-
nicy placówki mają duży potencjał  
i chciałbym wykorzystać również ich 
pozazawodowe zainteresowania.

To Pana debiut na takim stanowisku. 
Jakim zatem będzie Pan dyrektorem, 
artystą czy raczej menedżerem?

Nie zawieszam swojej działalności 
artystycznej – bo ktoś tam na górze 
mógłby mi pogrozić palcem za brak 
rozwijania talentu, który podobno 
mam (śmiech) – ale oczywiście będzie 
się ona odbywała na innych zasadach 
niż dotychczas. Uważam, że wszyst-
ko trzeba wyważyć. Teraz przede 
wszystkim jestem dyrektorem i muszę 
dbać o załogę i budynek. Widzę, że 
pracownicy się szanują, chcę, by byli 
zadowoleni i do pracy przychodzili 
z uśmiechem. Nie jestem likwidato-
rem, ale dyrektorem, i najważniejsze, 
byśmy wspólnie zrobili coś dla miesz-
kańców tej dzielnicy i całego miasta. 
Ta placówka potrzebuje gospodarza  
i w tej roli muszę się sprawdzić. Oczy-
wiście jako dobry i… oszczędny go-
spodarz czasami chętnie zaśpiewam 
dla rybnickiej publiczności. Kilkakrot-
nie zdarzyło mi się już występować 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej z gościn-
nymi spektaklami Opery Śląskiej, ale 

w Boguszowicach jeszcze nie miałem 
takiej okazji i nie zarzekam się, że tego 
nie zrobię. To pierwsze takie stanowi-
sko w mojej dotychczasowej karierze, 
która zawsze szła dwutorowo. Jestem 
nietypowym artystą, twardo stąpają-
cym po ziemi, dlatego na samym po-
czątku edukacji postawiłem na dwa 
kierunki wykształcenia.

Jeden z nich zaprowadził Pana na 
różne krajowe i zagraniczne sceny 
koncertowe. Z pewnością są takie 
role, które szczególnie zapadły Panu 
w pamięć?

W repertuarze mam około 40 róż-
nych ról i trudno wybrać tę jedną 
ulubioną, ale dużą przygodą był dla 
mnie udział w musicalu „My Fair Lady”, 
pewnie ze względu na odmienność od 
nobliwej i bardziej statycznej opery. 
Wtedy dostałem szansę zagrania głów-
nej roli – profesora Higginsa – i pracy  
z dyrektorem Teatru Śląskiego Rober-
tem Talarczykiem, reżyserem teatral-
nym. To była dla mnie dobra szkoła 
pod względem warsztatu, ale przede 
wszystkim dobrze bawiłem się tą rolą. 
Oczywiście sympatią darzę role opero-
we, jak choćby Zachariasza w „Nabucco” 
i Rajmunda w „Łucji z Lammermooru”.  
Teraz przede mną zupełnie nowa  
i równie ważna rola...

Rozmawiała Sabina Horzela-Piskula

 POPRZEDNICZKA
Przez ostatnie cztery lata, do końca 
lipca, pracą Domu Kultury w Bogu-
szowicach kierowała znana głównie 
ze swoich teatralnych przedsię-
wzięć i dokonań Izabela Karwot, 
która w lipcu 2016 roku wygrała 
konkurs na dyrektora tej placówki. 

 W CHWAŁOWICACH BEZ ZMIAN
Karina Abrahamczyk-Zator ponow-
nie została dyrektorką Domu Kul-
tury w Chwałowicach, po tym jak 
wygrała ogłoszony przez miasto 
konkurs na to stanowisko. Zgłosiło 
się do niego dwoje kandydatów,  
a wygrała rybniczanka, która funk-
cję tę pełniła przez trzy ostatnie 
lata, od 3 sierpnia 2017 roku. Przy-
pomnijmy: Karina Abrahamczyk-
-Zator ukończyła wrocławski wy-
dział lalkarski Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Sol-
skiego w Krakowie oraz ekonomię 
na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Katowicach. Jako aktorka praco-
wała w Bałtyckim Teatrze Drama-
tycznym w Koszalinie i w Teatrze 
Dzieci Zagłębia w Będzinie. Powoła-
nie na dyrektora chwałowickiej pla-
cówki obejmuje okres od 3.08.2020 
do 2.08 2027 roku.

Kulturalnym skrótem
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Mierzyć WYSOKO
Rybniczanie z kalendarza
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AJak to często bywa, 
zdecydował przypa-
dek. – O trenowaniu 
sportów walki ma-
rzył mój kolega, ale 
na pierwsze zajęcia 
nie chciał iść sam 
– wspomina Artur. 
To było cztery lata 
temu. Dziś jego ko-
lega już nie trenuje, 
a on jest posiada-
czem czarnego pasa 
i ma na koncie kilka 
mistrzowskich ty-
tułów. – Oczywiście 
zdobywanie medali 
jest fajne, ale moim 
głównym celem jest 
nieustanna praca 
nad sobą, doskona-
lenie umiejętności, 
rozwój i ocena tego, 
czy robię postępy. 
Zawody i kariera za-
wodnicza kiedyś się 
skończą i dopiero wtedy życie zwery-
fikuje, co z tego sportu tak naprawdę 
„wyciągnęło” się dla siebie – mówi Ar-
tur, który na co dzień trenuje w Bogu-
szowicach w Rybnickim Centrum Spor-
tów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”, 
pod okiem Łukasza Kubiaka. Artur jest 
przykładem potwierdzającym, że na 
realizację pasji nigdy nie jest za późno. 
– Chciałem udowodnić, że nie trzeba 
od dziecka trenować jakiejś dyscypliny, 
potrzebne jest jednak odpowiednie 
nastawienie, motywacja i ciężka praca. 
Jeden z moich idoli – mistrz Jerzy Jedut, 
ikona polskiego taekwondo – twierdzi, 
że miał do czynienia z wieloma zawod-
nikami, ale prawdziwych wojowników 
policzyłby na palcach jednej ręki. Jego 
zdaniem mistrzami nie zostają wyłącz-
nie talenty, ale również osoby nad-
rabiające pracowitością i treningami. 
Talentowi trzeba pomóc – przekonu-
je Artur. Już na pierwszych mistrzo-
stwach Polski juniorów w taekwondo, 

w których wystartował, zdobył pierw-
sze miejsce w technikach specjalnych. 
Przed rokiem na mistrzostwach świata 
juniorów w Niemczech w tej właśnie 
kategorii wywalczył srebrny medal. 
Konkurencja, w której liczy się skocz-
ność i sprawność kopnięć, wymaga 
doskoczenia do umieszczonej na spo-
rej wysokości deski zamocowanej na 
specjalnym stojaku. – Rywalizacja robi 
wrażenie ze względu na widowisko-
wość tych kopnięć. Szliśmy „łeb w łeb”, 
w trzeciej dogrywce o wygranej z kole-
gą z reprezentacji zdecydowało ostat-
nie kopnięcie – dosiężne nożycowe,  
w którym udało mi się trafić w deskę na 
wysokości 2,65 cm – wspomina 19-la-
tek. Jego nieoficjalny rekord to 270 
cm, jednak rybniczanin nie skupia się 
wyłącznie na technikach specjalnych, 
ale również na samoobronie, walce  
i układach technicznych taekwondo. 
Artur ma też na koncie drużynowy ju-
niorski złoty medal mistrzostw Europy 

przywieziony w ubiegłym roku z Sa-
rajewa. – Najważniejsze są kopnięcia.  
W taekwondo istnieje aż 1200 rodza-
jów kopnięć i sposobów ich wykorzy-
stania w walce – mówi. Uczeń ostat-
niej klasy technikum informatycznego  
w Zespole Szkół Technicznych, na tre-
ningach spędza średnio 14 godzin ty-
godniowo. Teraz przygotowuje się do 
październikowych mistrzostw Polski, 
choć nie wiadomo, czy ze względu na 
pandemię uda mu się wziąć w nich 
udział. Artur trenuje również boks taj-
ski, chętnie gra w koszykówkę i tenisa 
stołowego, biega, podciąga się na drąż-
kach, interesuje się ćwiczeniami fitness 
i nowinkami dietetycznymi. – Znajomi 
mówią, że jest tyle różnych ciekawych 
rzeczy do roboty, a ja wybieram zwy-
kle salę i treningi, więc nazywają mnie 
sportowym świrem – mówi z uśmie-
chem Artur i dodaje, że zawsze może 
liczyć na wsparcie ze strony rodziny. 

(S)

– Sporty walki wymagają wszechstronności – trzeba wykazać się wytrzy-
małością, sprawnością, siłą, refleksem i dynamiką. Wiele czynników wpływa 
na osiągnięcia nie tylko w zawodach, ale ogólnie w życiu. Taekwondo nie 
jest drogą na skróty, dlatego tak bardzo polubiłem ten sport – mówi Artur 
Myler, kolejny bohater kalendarza miejskiego „Jestem z Rybnika”. Z wice-
mistrzem świata juniorów, uczniem rybnickiego Tygla, spędziliśmy gorący 
sierpień. 

Autor zdjęciA MArcin GibA: – Se-
sję zdjęciową zrealizowaliśmy na 
plaży kąpieliska Pniowiec. Mia-
łem taki pomysł, żeby Artur wy-
konywał efektowny, dynamiczny 
wyskok, który miałbym uchwycić 
w kadrze. Byłem zaskoczony, bo 
nie przypuszczałem, że to takie 
proste. Artur wywiązał się świet-
nie ze swojego zadania, natomiast 
ja wykonywałem serię zdjęć, żeby 
wszystko wyglądało idealnie. By-
łem pod ogromnym wrażeniem, 
jak Artur pozował bez większego 
zmęczenia i wykonywał dziesiąt-
ki dynamicznych podskoków. 
Po niecałej godzinie mieliśmy 
materiał, z którego finalnie jed-
ną fotografię oglądacie państwo  
w kalendarzu.

– W taekwondo istnieje aż 1200 rodzajów kopnięć i sposobów ich wykorzystania w walce – mówi Artur
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Rybnicki Kampus, na terenie którego kręcono zdję-
cia do serialu „Diagnoza”, zwyciężył w głosowaniu 
internetowym na najbardziej filmowe miejsce  
w regionie.  W finałowej piątce konkursu „Śląska Lo-
kacja Filmowa 2020”, organizowanego przez Insty-
tucję Filmową Silesia Film i Silesia Film Commission, 
oprócz Kampusu znalazły się również Pałac Dietla  
w Sosnowcu, katowicki Nikiszowiec, Muzeum Historii 
Cynku – Walcownia w Katowicach oraz miasto Cie-
szyn. Finalistów wybrano spośród ponad trzydzie-
stu zgłoszonych obiektów i lokalizacji z dziesięciu 
miejscowości województwa śląskiego. Zwycięzcę 
wskazali internauci. – To efekt dwuletniej przygody 
miasta z serialem „Diagnoza”. Jego bohaterowie – le-
karze – pracowali na terenie rybnickiego Kampusu, 
który w tym serialu na powrót stał się szpitalem. Bar-
dzo cieszymy się z wygranej – komentuje Agnieszka 
Skupień, rzecznik prasowa urzędu. Oprócz tytułu  
i statuetki, Kampus doczeka się filmiku promującego, 
który emitowany będzie przed seansami w katowic-
kim kinie Kosmos.                                                                      (S)

DIAGNOZA „DIAGNOZY”
 Za nami cztery 13-odcinkowe sezony, 
w sumie 52 odcinki po około 40 minut 
każdy. Pierwszy wyemitowano na ante-
nie TVN we wtorkowy wieczór 5 wrze-
śnia 2017 roku, ostatni – 21 maja 2019 
roku.

 Obyczajowo-kryminalny serial opo-
wiadał o lekarzach ze Szpitala Specja-
listycznego nr 4 w Rybniku (w tej roli 
budynek Uniwersytetu Ekonomiczne-
go) oraz o trafiających tam pacjentach. 
Wśród nich była Anna Leśniewska, 
główna bohaterka grana przez Maję 
Ostaszewską. Na planie towarzyszyli jej 
m.in. Adam Woronowicz, Magdalena 
Popławska i Maciej Zakościelny, którzy 
po raz pierwszy przyjechali do Rybnika 
13 czerwca 2017 roku. W serialu zagra-
li również Jan Englert, Danuta Stenka  
i Maciej Stuhr.

 Pierwszy klaps na planie padł na po-
czątku czerwca 2017 w Sękocinie, skąd 
ekipa przeniosła się do Rybnika. Zdjęcia 

do serialu kręcono w Kampusie, ale też 
m.in. na rynku, przed bazyliką, w Halo! 
Rybnik i siedzibie Radia 90, na kopalni 
Chwałowice i tamtejszych familokach 
oraz na terenie Ignacego w Niewiado-
miu. W trzecim sezonie zagrał również 
Gdańsk. Ostatni klaps na planie padł 
pod koniec kwietnia 2019 roku, a wśród 
reżyserów serii byli m.in. Xawery Żuław-
ski i Łukasz Palkowski.

 „Diagnozę” oglądało średnio ok. 2,2 mln 
widzów, a listopadowy finał pierwszego 
sezonu zobaczyło rekordowe 2,6 mln 
osób. Popularność serialu zaowocowa-
ła dwoma statuetkami Telekamer „Tele 
Tygodnia” 2018 – dla Mai Ostaszewskiej 
i samej „Diagnozy”. Czwarty sezon miał 
najniższą oglądalność.

 Prawa do serialu wykupiła ukraińska 
stacja 1+1, która od grudnia 2017 emi-
towała zdubbingowaną wersję polskiej 
produkcji.

 Na lokowanie produktu turystycznego 
miasta w serialu, czyli tzw. city place-

ment, Rybnik zdecydował się w marcu 
2017 roku, podpisując umowę z TVN 
Media. W pierwszym i drugim sezonie 
opiewała ona na 369 tys. zł brutto. Za 
promocję Rybnika w dwóch kolejnych 
sezonach miasto zapłaciło po 300 tys. 
zł brutto.

 W opanowaniu ślonskij godki pomagał 
aktorom podróżnik Mateusz Sebastian. 

 Fani mogli kupić wydane przez mia-
sto serialowe gadżety, m.in. długopisy 
w formie strzykawek, cukierki krówki, 
kubki czy pendrive’y z logo „Diagnozy”. 
Powstał też 16-stronicowy miejski prze-
wodnik po Rybniku śladami postaci  
i wątków „Diagnozy”. Z kolei pierwszy 
odcinek serialu zapowiadał specjalny 
spot filmowy, w którym wystąpili ryb-
niczanie różnych profesji, z lekarskimi 
atrybutami, m.in. dyrektorki Karina 
Abrahamczyk-Zator i Grażyna Kohut 
oraz prezydent Piotr Kuczera. 

 Wszystkie odcinki „Diagnozy” wciąż do 
obejrzenia na player.pl.

KOMENTARZ ORGANIZATORÓW: Rybnicki 
Kampus to z produkcyjnego punktu widze-
nia miejsce szalenie różnorodne, zaskakujące 
zarówno klasyczną architekturą, jak i nowo-
czesnym kompleksem sportowym, zielenią  
i klimatycznymi wnętrzami. Wszystko to daje 
szeroki wachlarz możliwości wielu filmowym 
ekipom. Mamy nadzieję, że te produkcyjne 
walory dostrzegą nie tylko lokalni producenci 
i że już niedługo będziemy mogli podziwiać 
rybnicki Kampus na wielkim ekranie (więcej 
na silesiafilm.com).

Filmowy 
jak Kampus

WYNIKI GŁOSOWANIA:
Zespół Szkół Wyższych w Rybniku – 40% (1231 głosów)
Cieszyn – 34% (1063 głosy)
Pałac Dietla – 17% (549 głosów)
Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia: 7% (216 głosów)
Nikiszowiec: 2% (47 głosów)

Rolę Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Ryb-
niku zagrał budynek Uniwersytetu Ekono-

micznego. Pracowała w nim Maja Ostaszew-
ska, czyli serialowa Anna Leśniewska
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KULTURALNY 
WRZESIEŃ 

- ICK NIEWIADOM

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
1.09 WTOREK
17.30 Letnie powtórki operowe: „Cavalleria ru-

sticana” i „Pajace” – retransmisje oper z 
Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

11.09 PIĄTEK
18.00 i 20.30 „W irlandzkim rytmie” – koncert 

Carrantuohill & Goście (odbędzie się 
pod warunkiem zakwalifikowania Ryb-
nika do „strefy zielonej”).

16.09 ŚRODA
18.00 „Sen nocy letniej” – retransmisja spektaklu 

w ramach cyklu Nationale Theatre Live.

17.09 CZWARTEK
18.00 „Leonardo da Vinci. Noc w Luwrze” w ra-

mach cyklu „Wystawa na ekranie”, pre-
zentującego kolekcje dzieł najwybit-
niejszych artystów z najważniejszych 
muzeów świata.

18.09 PIĄTEK 
18.00 „A to Polska właśnie” – koncert Zespołu 

Pieśni i Tańca „Śląsk” (odbędzie się pod 
warunkiem zakwalifikowania Rybnika 
do „strefy zielonej”).

19.09 SOBOTA
18.00 „Razem z André Rieu. Muzyka z magiczne-

go Maastricht” – retransmisja koncertu. 

20.09 NIEDZIELA
18.00 „Leonardo da Vinci. Noc w Luwrze” w ra-

mach cyklu „Wystawa na ekranie”, pre-
zentującego kolekcje dzieł najwybit-
niejszych artystów z najważniejszych 
muzeów świata. 

25.09 PIĄTEK
19.00 „Klimakterium” – spektakl komediowy 

(odbędzie się pod warunkiem zakwali-
fikowania Rybnika do „strefy zielonej”).

27.09 NIEDZIELA
16.00 „Bayala i ostatni smok” – film animowany 

dla dzieci. 

DOM KULTURY W BOGUSZOWICACH
18.09 PIĄTEK 
16.00 Parking przed placówką (plac Pokoju 1) 

ParkingDAY – zabawy i animacje dla 
dzieci.

ZABYTKOWA KOPALNIA „IGNACY” 
W NIEWIADOMIU 
12.09 SOBOTA
Od 15.00 HOYM Industry FEST – w programie 

festiwalu m.in.: koncerty z muzyką in-
dustrialną i elektroniczną, dawne kom-
putery i gry, wystawa.

26.09 SOBOTA
Od 15.00 Industriada, czyli święto Szlaku zabytków 

techniki – w programie bezpłatne zwiedzanie 
z przewodnikiem, warsztaty i koncert muzyki 
elektronicznej Marka Bilińskiego (18.30).

DOM KULTURY W CHWAŁOWICACH
11.09 PIĄTEK
18.00 „(Pod)różne abstrakcje i wizje” – Wieczór Sztuk 

(w programie: recital piosenki poetyckiej 
Kuby Blokesza, prezentacja rzeźby interak-
tywnej Zuzi Łapki, wernisaż wystawy malar-
stwa Brygidy Przybyły i fotografii uczestni-
ków warsztatów „Między nami fotografami”. 
Wystawy czynne do 22 października). 

12.09 SOBOTA
18.00 Poligon kabaretowy (wystąpią: Kabaret 

Kałasznikof, Kabaret Chyba, Antoni Gor-
goń Gruchała, Kabaret Fifa-Rafa, kombo 
słowno-muzyczne Matełko-Królikowski). 

13.09 NIEDZIELA
18.00 „Przycisk” – spektakl o starości w wyko-

naniu teatru Reduta Śląska.

18.09 PIĄTEK
19.00 Plejada Fajnych Filmów – spotkanie dla 

kinomanów.

19.09 SOBOTA
Od 15.00 Otwarcie ogrodu społecznego  

– w programie m.in. warsztaty ogrod-
nicze dla dzieci, dorosłych i seniorów, 
plenerowy spektakl Teatru Lalek Marka 
Żyły i koncert zespołu Carrantuohill. 

20.09 NIEDZIELA
11.00 Bajki Najnajki: „Daleki, Daleki Wschód” – 

poprowadzi Mateusz Świstak.

KLUBOKAWIARNIA ŻÓŁTY MŁYNEK,  
ul. św. Jana 2
WTORKI o 19.00 – Podróże w nieznane: „Sardynia 

– moja miłość” (1.09); „Rejs statkiem wokół 
Nowej Zelandii” (8.09); „Denali – w drodze na 
Dach Świata” (15.09); „Jak upolować zorzę 
polarną? U wrót Arktyki” (22.09); „Banglade-
sh – największy skarb to ludzie” (29.09). 

DEPTAK, ul. Sobieskiego i ul. Po-
wstańców Śl.
12.09 SOBOTA
Od 8.00 Jarmark staroci i rękodzieła. 

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTE-
KA PUBLICZNA
12.09 SOBOTA
11.00 Od deski do deski – zajęcia czytelnicze dla 

dzieci w wieku 3-5 lat (obowiązują zapisy). 

Ze względu na stale zmieniającą się sytuację pandemiczną, harmonogram imprez może 
ulec zmianie (szczegóły na stronach internetowych rybnickich placówek kultury). 
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BYĆ JAK CHAGALL
15 czerwca w Teatrze Ziemi Rybnickiej podsumowano 16. Mię-
dzynarodowe Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży organi-
zowane przez Młodzieżowy Dom Kultury i działającą w nim 
pracownię plastyczną Creatio. Tym razem bohaterem konkur-
su był Marc Chagall. – Na tegoroczną edycję napłynęło 3.400 
prac z 351 placówek artystycznych z 25 krajów, m.in. z USA, 
Białorusi, Turcji, Chin, Sri Lanki, Rosji, Tajlandii czy Iranu – wy-
licza Aldona Kaczmarczyk-Kołucka, pomysłodawczyni konkur-
su kiedyś noszącego tytuł „Wielcy znani i nieznani”, który od 
2014 roku ma formę biennale. Wśród 32 nagrodzonych były 
też przedstawicielki dwóch rybnickich placówek: Emilia Lind-
ner z Przygody i Olga Szymczak z działającej w MKD-u pracow-
ni GiR-a. Wystawa „Marc Chagall – błękitna podróż” prezento-
wana była w Galerii Sztuki TZR do końca wakacji (film podsu-
mowujący konkurs dostępny na stronie internetowej MDK-u). 

O ZMIANACH W GALERII SZTUKI TZR
Od 7 września do 4 października w Galerii Sztuki Teatru Ziemi 
Rybnickiej prezentowana będzie wystawa grafik Ewy Jawor-
skiej „Zmieniamy się”. Pochodzącą z Bytomia artystkę inspiruje 
człowiek, niezależnie od mediów, jakimi się posługuje, a są to 
przede wszystkim grafika i animacja. Wykorzystując matrycę 
linorytniczą, Ewa Jaworska skupia się na wyodrębnieniu poje-
dynczego człowieka ze statystycznego tłumu. – Próbuję wyod-
rębnić go ze schematu myślowego, z uogólnień, problemów 
społecznych, gospodarczych i religijnych w jakie jest uwikłany. 
Obrazuję relację, w której pojedynczy człowiek, niepowtarzalny 
i wyjątkowy, ginie w tłumie innych niepowtarzalnych jednostek 
– wyjaśnia artystka.

Kulturalnym skrótem

Repertuar 35. DNI MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ  
na stronie 41

Repertuar DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO
 na stronie 43 

Po dziełach Mickiewicza, 
Wyspiańskiego, Reymonta, 
Orzeszkowej czy Fredry przy-
szedł czas na wspólne czytanie 
„Balladyny” Juliusza Słowac-
kiego, uznawanej za wybitne 
dzieło polskiego romantyzmu. 
Z dramatem zmierzą się zna-
ni i lubiani rybniczanie: Anna 
i Adam Drewniokowie, Jan 
Grzonka i Dominika Pluta i 
Marek Żyła, a także Marek Szoł-
tysek, który przedstawi śląską 
wersję dramatycznej opowie-
ści o dwóch siostrach oraz ryb-
niccy bibliotekarze. Narodowe 
Czytanie w sieci odbędzie się 
5 września na profilu biblioteki 
(facebook.com/PiMBPRybnik), 
gdzie w ciągu dnia pojawiać się 
będą kolejne filmy z nagranymi 
fragmentami, w interpretacji 
zaproszonych gości. Swoimi 
umiejętnościami będą mogli 
pochwalić się również pozo-
stali rybniczanie, których bi-

blioteka zaprasza do udziału w 
konkursie „Czytanie w sieci”: – 
Wystarczy nagrać krótki, mak-
symalnie trzyminutowy film, 
w którym wspólnie z bliskimi, 
z podziałem na role lub sami, 
przeczytamy fragment „Balla-
dyny”, polubić nasz profil na Fa-
cebooku oraz post z plakatem 
Narodowego Czytania i do 3 
września, do godz. 12 przesłać 
film w prywatnej wiadomości 
na Facebooku. Nagrodzimy 
dobry pomysł, dobrą dykcję i 
dowcip – wyjaśnia Karolina Do-
liba z biblioteki głównej. Zwy-
cięzcy otrzymają karty upo-
minkowe o wartości 60 zł na 
zakup książek w księgarni Or-
bita oraz egzemplarze „Ballady-
ny” opatrzone pieczęcią tego-
rocznej edycji tej największej w 
Polsce akcji czytelniczej. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone 
5 września na facebookowym 
profilu biblioteki.                     (D)

16.09 ŚRODA
17.00 „W pragnieniu bliskości” – wykład dr. Jacka Kurka. 

19.09 SOBOTA
11.00 Czytanie na dywanie – zajęcia czytelnicze dla 

maluszków (obowiązują zapisy). 

21.09 PONIEDZIAŁEK
18.00 Spotkanie z pisarką Katarzyną Bondą. Wystawa 

malarstwa Magdaleny Gogół (czynna do 17 li-
stopada).

24.09 CZWARTEK
11.00 „Nasze sąsiadki sprzed stu lat” – prelekcja dr Mał-

gorzaty Tkacz-Janik, koordynatorki projektu „60 
na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach 
śląskich i plebiscycie” (towarzyszy mu wystawa 
„Śląska herstoria w memach Marty Frej”). 

BIBLIOTEKA NA PARUSZOWCU
10.09 CZWARTEK
10.30 „Spotkanie z książeczką” – zajęcia czytelniczo- 

-animacyjne dla najmłodszych czytelników 
wraz z rodzicami (zapisy: 32 422 13 20). 

HALO! RYBNIK
26.09 SOBOTA
Od 14.00 Jubileusz 35-lecia istnienia Młodzieżowego 

Domu Kultury – prezentacja dorobku artystycz-
nego placówki, wręczenie nagród wyróżniają-
cym się wychowankom, przedstawienie projek-
tu nowej siedziby. 

KULTURA W INTERNECIE
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ – Facebook 
placówki i kanał YouTube 
8.09 WTOREK
18.00 „Wielkie dzieła, młodzi wykonawcy” – koncert 

online Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją 
Sławomira Chrzanowskiego oraz absolwentów 
PSM w Rybniku (odbędzie się pod warunkiem 
zakwalifikowania Rybnika do „zielonej” lub „żół-
tej strefy”). 

MU ZEUM IM. O. EMILA DROBNEGO – mu-
zeum.rybnik.pl
  Wystawa jednego eksponatu – prezentacja wy-

branego eksponatu ze zbiorów muzeum. 

DOM KULTURY W BOGUSZOWICACH – 
Facebook placówki
WTORKI o 18.00 W domu z pasją – plastyczne zabawy 

z Kasią Zmorek.
ŚRODY o 18.00 Silnik Poezji w sieci – performance po-

etycko-teatralny Mariana Lecha Bednarka. 
CZWARTKI o 18.00 „Przygody podróżnika Graczka” – 

wirtualna wieczorynka. 
PIĄTKI o 18.00 Plastyczna wirtualna wieczorynka.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PU-
BLICZNA
5.09 SOBOTA 
  Narodowe czytanie „Balladyny” w sieci (filmiki 

na Facebooku i profilu PiMBP). 

Narodowe Czytanie 2020

Balladyna w sieci
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku zaprasza 
do udziału w 9. edycji ogólnopolskiego Narodowego Czytania, 
które odbędzie się 5 września. Tradycyjnie patronat nad akcją 
objęła Para Prezydencka, mniej tradycyjna będzie za to jej 
tegoroczna forma, bo z powodu epidemii rybnickie wspólne 
czytanie odbędzie się w internecie. 
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Po pierwsze mogły na nim przebywać 
jednocześnie 2.162 osoby, a dodatkowo 
na początku sezonu w basenie rekreacyj-
nym jednocześnie mogło przebywać 
121 osób, w niecce sportowej 32 osoby, 
natomiast z brodzika mogło korzystać 
jednorazowo 60 dzieci. – Aby spełnić 
wszystkie wymagania, ogrodziliśmy 
niecki basenów i wyznaczyliśmy miejsca, 
w których można było do wody wcho-
dzić. Każdy otrzymywał specjalną opa-
skę, którą oddawał opuszczając basen 
– informuje Rafał Tymusz, dyrektor ryb-
nickiego MOSiR-u. Jak mówi, zdarzało 
się, że ktoś zapomniał ją oddać lub zabrał 
opaskę do domu. – Jednak większość 
osób dostosowała się do nowych regula-
cji, chociaż było to zapewne dla naszych 
klientów kłopotliwe – zapewnia Tymusz. 

W trakcie sezonu ustawodawca zniósł 
limit wejść do wody, jednak limit osób 
przebywających na kąpielisku utrzyma-
no. Pracownicy Rudy na bieżąco moni-
torowali liczbę osób przebywających na 

kąpielisku. – Dwa razy dziennie podawa-
liśmy poprzez stronę internetową oraz 
media społecznościowe, jak wygląda 
sytuacja odnośnie ewentualnego wej-
ścia na obiekt (tylko gdyby limit nie był 
wyczerpany). W moim odczuciu zadzia-
łało to dobrze. Były tylko trzy dni (wtorek  
i środa 28 i 29 lipca oraz niedziela 2 sierp-
nia), w czasie których limit miejsc został 
przed południem wyczerpany i by wejść 
na Rudę, trzeba było zaczekać do godz. 
15, gdy ponownie ruszyła sprzedaż bile-
tów – dodaje dyrektor MOSiR-u. 

Sytuacja jeszcze bardziej skompliko-
wała się w drugiej połowie sierpnia, gdy 
Rybnik znalazł się w czerwonej strefie 
pandemii. Od tego momentu przebywa-
jący na kąpielisku musieli używać mase-
czek, z wyjątkiem czasu spędzanego w 
wodzie. – Te obostrzenia spowodowały, 
że liczba korzystających z Rudy jeszcze 
spadła. Mieliśmy też kontrole sanepidu, 
czy wszystkie zalecenia są przestrzega-
nie. Uwag nie było – mówi Tymusz. 

Na innych rybnickich obiektach, 
gdzie można zażywać kąpieli, również 
obowiązywały obostrzenia. – Nie zano-
towaliśmy większych ekscesów. Na ką-
pielisku w Kamieniu raz przekroczono 
limit korzystających. Na Pniowcu, który 
jest obiektem otwartym, limitu osób nie 
było, ale obowiązywała zasada dystansu 
społecznego. Oczywiście otrzymywa-
liśmy sygnały, że nie wszystkim wpro-
wadzone obostrzenia się podobają. Nie 
mieliśmy jednak wpływu na nakładane 
przez rząd ograniczenia – kończy Rafał 
Tymusz, dyrektor MOSiR-u. Pozostaje 
mieć nadzieję, że w przyszłym sezonie 
wszystko wróci do normy i korzystanie  
z basenów i kąpielisk będzie się odbywa-
ło na normalnych zasadach. 

W przypadku kąpielowej pogody 
Ruda będzie na pewno czynna do nie-
dzieli 6 września (do godz. 18). Decyzja 
o ewentualnym wydłużeniu tego okresu 
zapadnie po przeanalizowaniu progno-
zy pogody.                                                  (pm)

   Biała flaga w czerwonej strefie
To był dziwny wakacyjny sezon na największym rybnickim kąpielisku, czyli popularnej Rudzie. Od dnia 

otwarcia, które nastąpiło 1 lipca, korzystanie z obiektu, z uwagi na obostrzenia związane z epidemią  
COVID-19, było mocno utrudnione. 
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W czasie gdy obowiązywały limity liczby osób mogących jednocześnie przebywać w ba-
senowych nieckach, na wejście do wody trzeba było nieraz poczekać w niemałej kolejce

W upalną niedzielę 2 sierpnia limit miejsc na kąpielisku Ruda został 
wyczerpany. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami sprzedaż biletów 
ruszyła ponownie o godz. 15. Ci, którzy w kolejce do kasy ustawili się 

jako pierwsi, spędzili w niej blisko półtorej godziny

Gdy Rybnik zakwalifikowano do strefy 
czerwonej, noszenie maseczek na ką-
pielisku stało się obowiązkowe. Tylko 

wchodząc do wody, można było ją zdjąć
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OGRÓDEK NA WAKACJE

W lipcowe i sierpniowe czwartki 
odbywały się bezpłatne warsztaty ma-
tematyczno-przyrodnicze dla dzieci 
zorganizowane przez Stowarzyszenie z 
Wyboru i Szkołę z Wyboru (przy ul. Bro-
niewskiego 23 na Nowinach). Pomogło 
dofinansowanie ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich i wsparcie ryb-
nickiego Zarządu Zieleni Miejskiej. W 
ramach warsztatów przy Broniewskie-
go powstał mały ogródek, a ich uczest-
nicy poznawali podstawy ogrodnictwa, 
ćwiczyli pamięć i rozwijali logiczne my-
ślenie. Na 29 sierpnia zaplanowano pik-
nik kończący wakacyjne zajęcia. 

POZYTYWKA NA PODKARPACIU

Spełnili ministerialne wytyczne i wy-
mogi sanitarne i 5 lipca pojechali na 
Podkarpacie, gdzie spędzili 12 dni na 
obozie „Pozytywka”. Tym razem tematy 
przewodnie były dwa – konie i anioły. 
Na dzieci czekały warsztaty plastycz-
ne, muzyczne i taneczne, ale też inne 
atrakcje – przejażdżka rowerowymi 
drezynami, wizyty w stadninie i w par-
ku linowym, spływ pontonami rzeką 
San i zajęcia z surwiwalu. Nie zabrakło 
dnia sportu, konkursu talentów oraz 
zajęć i warsztatów profilaktycznych po-
prowadzonych przez instruktora terapii 
uzależnień Artura Sarnę. Obóz współfi-
nansowało miasto, a jego organizatora-
mi jak co roku byli Młodzieżowy Dom 
Kultury i stowarzyszenie Strefa WzW 
wolnych z wyboru.

WAKACJE W PLENERZE

Park tematyczny na terenie rybnic-
kiego Kampusu może inspirować nie 
tylko młodych naukowców, ale też 
artystów. Potwierdzili to uczestnicy 
dwóch trzydniowych plenerów malar-
skich pod hasłem „Malowanie z natury” 
przygotowanych przez Teatr Ziemi Ryb-
nickiej (od 7 do 9 i od 14 do 16 lipca). 
Uczestnicy mieli do dyspozycji sztalugi, 
blejtramy, profesjonalne farby i pędzle, 
ale przede wszystkim inspirujące ple-
nery parku i zabudowania Kampusu 
oraz fachowe wsparcie malarki Barbary 
Budki. – Pomysł był taki, by dostrzec 
to, co nas otacza, i malować z natury, 
wykorzystując różne techniki. Sztalugi 
stanęły więc na Kampusie, gdzie pejzaż 
jest wyjątkowo urozmaicony – to za-
równo przyroda, ale i ciekawa architek-
tura budynków. Zaczęliśmy od kreski, 
narzędzi rysowniczych i waloru, drugie-
go dnia młodzi ludzie malowali akware-

   Wakacje za nami
lą, a kolejnego zajęcia polegały już na 
malowaniu na podobraziach farbami 
kryjącymi. Powstały różnorodne i cie-
kawe prace. Nasze spotkanie było też 
okazją do krótkiej opowieści na temat 
technik malarskich i impresjonistów, 
którzy jako pierwsi wyszli ze sztalugami 
w plener – opowiada Barbara Budka, 
która w TZR prowadzi zajęcia artystycz-
ne dla młodych ludzi, ale pracuje rów-
nież z nieprofesjonalną grupą malarską 
Oblicza. Artystka zwraca również uwa-
gę na dodatkowy walor trzydniowych 
plenerów – integrację młodych osób 
w różnym wieku i o różnej wrażliwości 

artystycznej. Wzięło w nich udział pra-
wie 20 młodych ludzi, niektórzy pewnie  
z chęcią pojawiliby się również na sierp-
niowych warsztatach w Kampusie, ale 
na przeszkodzie stanęły koronawiruso-
we obostrzenia. Jednak pomysłodaw-
czynie – Barbara Budka i Ewa Wojaczek 
z TZR – mają nadzieję, że jeszcze uda 
się zorganizować zajęcia pod hasłem 
„W zgodzie z naturą: kamienie, kamyki, 
kamyczki…”. Z pewnością ich malowa-
nie spotkałoby się ze sporym zaintere-
sowaniem, gdyż to właśnie w naszym 
mieście rekordy popularności bije akcja 
#kamyczki. Zabawa pochodzi z Czech  
i polega na malowaniu polnych kamie-
ni i „wysyłaniu” ich w różne zakątki kra-
ju (szczegóły letniej akcji na Facebooku 
#kamyczki). 

(S)

Spływ pontonami rzeką San to tylko jedna z atrakcji obozu „Pozytywka” 
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Jak najlepiej uczyć się podstaw ogrodnictwa? Tylko we własnym 
ogródku, który na Nowinach stworzyli sami uczestnicy projektu

Rybnicki Kampus może być inspirują-
cy, o czym przekonali się uczestnicy 

pleneru malarskiego przygotowanego 
przez Teatr Ziemi Rybnickiej
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Ogród powstał przy Domu Kultury w Chwa-
łowicach, a piknik z warsztatami, plenerowym 
spektaklem i koncertem rozpocznie się tam  
w sobotę 19 września o godz. 15 (obowiązywać 
będą obostrzenia sanitarne adekwatne do sytu-
acji epidemiologicznej w tym dniu). Na terenie 
ogrodu społecznego zaplanowano stanowiska 
do zajęć praktyczno-ogrodniczych, miejsce na 
zioła, warzywnik i rośliny miododajne oraz po-
częstunek dla uczestników. Warsztaty dla dzieci, 
dorosłych i seniorów, poprowadzą profesjonal-
ni animatorzy, a w ich trakcie powstaną m.in. 
wiatraki z plastikowych butelek, doniczkowe 
ogródki „dla elfów” i zielniki. Można będzie 
wziąć udział w zajęciach pod nazwą „Kopciuch” 
dotyczących niskiej emisji, czystego powie-

trza i segregacji odpadów czy „Rowerem po 
drzewka”, w których grupowe pedałowanie na 
specjalnie skonstruowanych stojakach będzie 
przeliczane na liczbę drzewek do posadzenia 
w wyznaczonych miejscach podczas kolejnej 
akcji, zorganizowanej już wspólnie z Regionalną 
Dyrekcją Lasów Państwowych. 19 września w 
chwałowickim ogrodzie zaplanowano również 
interaktywny   ekologiczny spektakl Teatru Lalek 
Marka Żyły oraz występ zespołu Carrantuohill, 
który kilka lat wstecz zainicjował kampanię 
ekologiczno-artystyczną „Zielona Wyspa Śląsk”. 
Imprezę pod hasłem „Kulturalny ogród – piknik 
i warsztaty” chwałowicki dom kultury zrealizuje 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kultu-
ralno-Edukacyjnych „Kulturalny Domek”.           (S)

– W tych szczególnych dla nas dniach 
w bazylice i w niektórych parafiach odbę-
dą się modlitwy w intencji pielgrzymów. 
Warto również wziąć do ręki Pismo Święte 
lub inną duchową lekturę i zatrzymać się, 
tak jak w tym roku zatrzymał się cały świat. 
Nie mogliśmy zlekceważyć tego, co dzieje 
się wokół nas, dlatego tak mocno w tym 
roku akcentujemy pielgrzymowanie du-
chowe – mówił ks. Paweł Zieliński 29 lipca 
podczas mszy inaugurującej wyjątkową ze 
względu na pandemię 75. Rybnicką Pieszą 
Pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyjątkową 

przede wszystkim dlatego, że nie tysiące 
pątników, jak to bywało co roku, a jedynie 
reprezentacja pięciu księży wyruszyła do 
Częstochowy. – Tym samym symbolicz-
nie nawiązujemy do roku 1946, kiedy to  
z Rybnika na Jasną Górę poszła piątka ryb-
niczan – przypomina kierownik rybnickiej 
pielgrzymki ks. Paweł Zieliński, któremu 
na trasie towarzyszyli księża Piotr Piekło, 
Radosław Adamiak, Krzysztof Nowrot (były 
duszpasterz akademicki DAR-u) i ojciec 
Dymitr Żeglin. Na Jasną Górę duchowni 
dotarli w sobotę 1 sierpnia.                           (S)

KS. PIOTR PIEKŁO: Ks. 
Paweł Zieliński, kierownik 
pielgrzymki, postanowił, że 
pójdziemy tą samą trasą, którą 
w ostatnich latach przechodzą 
rybniczanie. Normalnie piel-
grzymi idą w kolumnie, zajmu-
jąc cały pas ruchu. Nasza piąt-
ka poruszała się najczęściej 
lewym poboczem, idąc gęsie-
go. Zauważyliśmy wszyscy, że 
to nierówne, zarośnięte, wą-
skie lub nierzadko zanikające 
zupełnie pobocze było powo-
dem większego niż zazwyczaj 
trudu fizycznego (wszyscy 
skończyliśmy z blazami). Po-
myślałem, że ten obraz jest w 
pewien sposób symboliczny; 
księża idący sami, bez wier-
nych, już nie środkiem drogi, 
tylko poboczem, niejako na 
marginesie. Rozważając tę ana-
logię, paradoksalnie poczułem 
jeszcze większą radość, że idę 
w 75. Rybnickiej Pielgrzymce.

Wyjątkowy był też wymiar 
duchowy przeżywania tego 
czasu. Zazwyczaj ksiądz wię-
cej w pielgrzymce daje. My-
śli się bardziej o innych niż 
o sobie. W tym roku mogłem 
więcej myśleć o sobie i swojej 
relacji z Bogiem. Każdy z na-
szej piątki miał podobnie, więc 
wspólne rozmowy, dzielenie 
się wspomnieniami i aktual-
nymi przemyśleniami bardzo 
nas zbliżyło. Wreszcie mogłem 
poznać kolegów, z którymi co 
roku spotykamy się na piel-
grzymim szlaku, ale nie mamy 
czasu na głębszą rozmowę.

Szliśmy sami, ale towarzy-
szyła nam duchowa łączność 
z pątnikami, którzy pozostali  
w domu. Przed pielgrzymką 
i w jej trakcie dostawaliśmy 
wiele próśb o modlitwę czy za-
pewnień o duchowym wspar-
ciu. Doświadczyliśmy też wiel-
kiej życzliwości i wsparcia na 
samej trasie. Co chwilę ktoś 
pozdrawiał z przejeżdżającego 
samochodu, a nawet zatrzymy-
wał się, by zapytać, czy cze-
goś nie potrzebujemy. Pewien 
kierowca dostawczego busa 
widząc nas zjechał z drogi  
i podzielił się z nami tym, co 
akurat miał w kabinie – każdy 
z nas dostał po napoju energe-
tycznym. Kolejnego dnia rano 
sympatyczna pani reagując po-
dobnie wręczyła nam owoce  
i wodę mineralną.

Mikropielgrzymka

Do ogrodu na piknik
Zbudują latawce, będą pedałować na specjalnie skonstruowanych 

stojakach rowerowych, stworzą warzywnik i posadzą miododajne rośliny 
– uczestnicy pikniku towarzyszącego otwarciu ogrodu społecznego  
w Chwałowicach nie powinni się nudzić.

Tym razem do Częstochowy wyruszyła reprezentacja pięciu 
księży (od lewej): Krzysztof Nowrot, Radosław Adamiak, Paweł 
Zieliński, ojciec Dymitr Żeglin i Piotr Piekło. Na zdjęciu również 
Kazimierz Berger i Witold Wolny, którzy towarzyszyli pielgrzy-

mom samochodem technicznym
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Projekt rewitalizacji zabytkowego parku na terenie Pań-
stwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
przy ul. Gliwickiej został zakwalifikowany do kolejnego 
etapu II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Śląskiego. Teraz wszystko w rękach 
mieszkańców, którzy we wrześniu będą mogli oddać swój 
głos na rybnicki projekt. 

W urzędzie marszałkowskim oceniono 142 zadania zgłoszo-
ne do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Śląska. 90  
z nich pozytywnie zweryfikowano i dopuszczono do głosowania; 
to różnego rodzaju inwestycje, wydarzenia kulturalne, sportowe  
i edukacyjne z terenu całego województwa. Rybnicki projekt 
nosi nazwę ,,Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie SP 
ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33, jako uzupełniający element te-
rapii psychologiczno-psychiatrycznej”. Jeśli otrzyma wsparcie, to 
pozwoli ono na odtworzenie alei parkowych oraz remont dwóch 
dróg dojazdowych do parku. Ich nawierzchnie zostaną wykona-
ne w technologii Hanse Grand (rodzaj nawierzchni szutrowo-
-piaskowej), a wzdłuż alei parkowych zostaną usytuowane nowe 
ławki i kosze na śmieci. W planach jest również utworzenie si-
łowni ,,pod chmurką” z sześcioma urządzeniami, z których korzy-
stać będą mogli wszyscy odwiedzający to miejsce. Rewitalizacja 
parku, którego powstanie datuje się na 1863 rok, a który pełen 
jest rzadkich gatunków drzew i krzewów, często niewystępują-
cych w naszym regionie, pozwoli nie tylko na wyeksponowanie 
jego walorów, ale przede wszystkim na uzupełnienie terapii psy-
chologiczno-psychiatrycznej dla pacjentów, którzy na leczenie  
w rybnickim psychiatryku przyjeżdżają z całego województwa. 
Koszt inwestycji szacowany jest na 1.168.093 zł. 

W tegorocznej edycji marszałkowskiego Budżetu obywa-
telskiego do rozdysponowania jest 10 mln złotych, w tym 
2,5 mln na zadania w puli wojewódzkiej (w tej kategorii 
znalazł się rybnicki projekt) oraz 7,5 mln zł na projekty z pul 
podregionalnych. W elektronicznym głosowaniu (bo.slaskie.
pl), które potrwa od 9 do 23 września, udział wziąć mogą 
wszyscy mieszkańcy Śląska. Każdy z nas będzie miał do dys-
pozycji cztery głosy: jeden na zadanie wojewódzkie i trzy na 
zadania podregionalne. Wyniki głosowania poznamy w paź-
dzierniku. 

(D)

Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy Nie-
dobczyce korzystają już z nowego placu 
zabaw, który powstał na terenie parku im. 
Henryka Czempiela położonego u zbiegu 
ulic Barbary i Rymera. 

Na wydzielonym, ogrodzonym i otoczo-
nym parkową zielenią placu pojawiły się m.in. 
estetyczne huśtawki, domki ze zjeżdżalniami 
i przestronna piaskownica. Wartą 198.276 zł 
inwestycję na zlecenie Zarządu Zieleni Miej-
skiej zrealizowała wybrana w przetargu firma 
z Wrocławia. To jednak nie koniec prac plano-
wanych w niedobczyckim zieleńcu. W ramach 
rewitalizacji parku w najbliższej przyszłości 
przewidziana jest przebudowa istniejącej 
tam od lat muszli koncertowej z amfiteatrem. 
Powstanie też scena, zaplecze z pomieszcze-
niami dla artystów oraz publiczne toalety.

Miasto ubiega się obecnie o unijne dofi-
nansowanie do realizacji całościowego pro-
jektu pod nazwą „Zwiększenie funkcjonalności 
zabytkowego parku im. Henryka Czempiela „w 
kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku”, 
który obejmuje zarówno budowę placu zabaw, jak i przebudowę 
muszli koncertowej. Jego łączna wartość to niemal 3,3 mln zł, „z 
czego dofinansowanie może wynieść nawet ponad 3 mln zł.

(D)

Z szansą na obywatelską kasę

Park Czempiela z nowym placem zabaw

To, czy zabytkowy park na terenie rybnickiego psychiatryka 
zyska nowy blask, zależeć będzie od mieszkańców, którzy 
we wrześniu mogą wziąć udział w drugiej edycji marszał-

kowskiego Budżetu obywatelskiego

Gdy zamykaliśmy to 
wydanie „GR”, nowy 

plac zabaw był już 
nieczynny z powodu 

aktu wandalizmu
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Początki i nazwa Stowarzyszenia 
„17-tka” sięgają końca funkcjonowania 
Szkoły Podstawowej nr 17 w Bogu-
szowicach Osiedlu, kiedy to w wyni-
ku reformy oświaty placówka została 
przekształcona w gimnazjum. Wtedy 
zrodził się pomysł powołania stowa-
rzyszenia, które miało objąć wsparciem 
dzieci z trudnych środowisk. Inicjato-
rem i założycielem „17-tki” był Mariusz 
Wiśniewski, ówcześnie polonista ma-
jącej wkrótce zniknąć podstawówki  
i wychowawca świetlicy środowisko-
wej: – Pierwsze spotkanie w tej sprawie 
odbyło się 17 czerwca 2001 roku w SP 
nr 17 i brało w nim udział 17 osób. Nie 
mogliśmy więc wybrać innej nazwy – 
wspomina. Na osiedlu występowało 
wysokie bezrobocie, bieda i szereg in-
nych problemów. Potrzebna była pla-
cówka zapewniająca opiekę dzienną 
dzieciom, które w swoich domach nie 
mogły liczyć na troskę i zainteresowa-
nie. – Początki naszej działalności były 
podszyte sporym ryzykiem. Wystar-
towaliśmy 1 czerwca 2002 roku i nie 
mieliśmy gwarancji, że to przedsię-
wzięcie się uda. Na początku przyjmo-
waliśmy zlecenia z urzędu miasta. Po 
kilku latach mieliśmy już różne źródła 
finansowania, rozwijaliśmy kolejne 
projekty – wspomina Mariusz Wiśniew-
ski. Przybywało też podopiecznych, 
wkrótce grupa stałych uczestników 
zajęć organizowanych przez „17-tkę” 
liczyła około 70 osób. Dzieci korzystały 
z wycieczek i wyjazdów, wprowadzo-
no system motywacji uwzględniający 

zaangażowanie każdego uczestnika,  
a podopieczni mieli wpływ na decyzje 
dotyczące sposobu funkcjonowania 
placówki. – Ważne dla budowania po-
czucia identyfikacji było wprowadze-
nie nazwy „klub”. Dzieci nie mówiły już, 
że są z bidula, tylko z klubu. Jak kupo-
waliśmy piłkę, to staraliśmy się, by była 
dobrej jakości, żeby było trochę przy-
słowiowego „szpanu”. To, że mieli coś 
fajnego, wzmacniało w nich poczucie 
wartości – mówi Mariusz Wiśniewski. 
Każde kolejne przedsięwzięcie „17-tki” 
wynika z dostrzegania konkretnych 
potrzeb. Dzieci rosły, więc konieczne 
było miejsce dla nastolatków – tak 
powstała „Maszkeciarnia” ze studiem 
nagrań, które jest spełnionym marze-
niem kilku dorastających chłopaków 
(środki na to młodzież zdobyła w gło-
sowaniu podobnym do Budżetu oby-
watelskiego). Młodzi dorośli nie mają 
często pracy – mogą zdobyć kwalifika-
cje na kursach zawodowych. Rodzice 
podopiecznych pozostają zawodowo  
i społecznie bierni – ofertą dla nich jest 
klub integracji społecznej. Są dzieci  
i młodzież nieakceptujący opieki insty-
tucjonalnej – w tych środowiskach pra-
cują z kolei streetworkerzy. Dwa lata 
temu ruszyły działania stricte integra-
cyjne, czyli Klub Seniora i „28. dzielnica” 
– inicjatywa adresowana do obcokra-
jowców, głównie Ukraińców, miesz-
kających w Rybniku. „17-tka” jest też 
liderem projektu Rybnicka Akademia 
Rodziny, uczestniczy w przedsięwzię-
ciach związanych z rewitalizacją kilku 

Trafiają z pomocą
Osiemnastka stowarzyszenia „17-tka” rybnickich dzielnic oraz współpracuje 

z wieloma instytucjami i podmiotami 
w mieście. Jest także jedną z najwięk-
szych na Śląsku organizacji o zasięgu 
lokalnym. Trzeba przyznać, że jak na 
osiemnaście lat to całkiem bogate CV. 

PANIE MARIUSZ, SPRAWA JEST…
Mariusz Wiśniewski odebrał wiele 

telefonów zaczynających się w ten 
sposób. Jeden pamięta szczególnie – 
to rozmowa z 3 listopada 2011 roku, 
kiedy dowiedział się o młodej dziew-
czynie z dzieckiem, która przebywała 
w mieszkaniu socjalnym. Po przyjściu 
pod wskazany adres okazało się, że lo-
kal jest całkowicie pusty. Z sufitu zwi-
sała żarówka, a jedynym „meblem” był 
kojec dla malucha. Matka miała swoje 
miejsce obok na kocu. – Nie wierzy-
łem w to, co zobaczyłem. Dziewczyna 
otrzymała mieszkanie socjalne i za-
siłek na remont w wysokości 109 zł. 
Postanowiliśmy zorganizować pomoc. 
Umeblowanie mieszkania zajęło nam 
tydzień. Zdałem sobie sprawę, że to 
niejedyna taka sytuacja. Tak powstał 
Rybnicki Bank Drugiej Ręki, który dzia-
ła do dziś. Pośredniczymy między dar-
czyńcami i osobami potrzebującymi 
– mówi Mariusz Wiśniewski. Historia tej 
młodej dziewczyny to także przykład 
wysiłku włożonego w zmianę życia. 
Wtedy groziło jej odebranie dziec-
ka. Dziś jest mężatką i matką czwórki 
dzieci, które są z nią. – Miała bardzo 
trudną przeszłość. Doświadczyła wielu 
krzywd i odrzucenia. W dzieciństwie 
nie zaznała prawdziwego domu, tro-
ski i miłości. Mogliśmy pomóc tylko 
w jeden sposób: być i wspierać. Po ja-
kimś czasie sama zaangażowała się w 
pomoc innym i do dziś pozostajemy w 
dobrym kontakcie – opowiada Mariusz 
Wiśniewski. Okazane wsparcie procen-
tuje w przyszłości. Damian Światała od 
dziewięciu lat jest wolontariuszem ban-
ku drugiej ręki, lecz po raz pierwszy  

Stowarzyszenie „17-tka” od osiemnastu lat wspiera integrację 
społeczną środowisk wykluczonych, stale przy tym poszerzając ofertę 
pomocy. Epidemia uniemożliwiła co prawda w czerwcu wspólne 
świętowanie, lecz przekroczenie progu dorosłości skłania do przyjrzenia 
się, co „wyrosło” z boguszowickiej świetlicy środowiskowej.

Ekipa „17-tki” to zgrany zespół, który nie boi się 
wyzwań i skutecznie pomaga także w czasie 

epidemii. Szczegółowe informacje o działalności 
stowarzyszenia można znaleźć na Facebooku
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trafił pod skrzydła „17-tki” o wiele wcześniej,  
w wieku lat dziesięciu. – Pan Mariusz był kuratorem 
mojej rodziny, a jego żona, pani Ania, wychowaw-
czynią w szkole. Sytuacja w domu była trudna. 
Dzięki „17-tce” pojechałem na pierwsze kolonie, 
nad morze. W kolejnych latach uczestniczyłem 
w różnych projektach. Uważam, że dzięki temu 
uniknąłem w życiu wielu kłopotów. Dziś mam 29 
lat, pracuję zawodowo, a po godzinach pomagam 
jako wolontariusz – mówi. – Przez różne nasze ini-
cjatywy przewinęło się kilka tysięcy osób. Nie pa-
miętam, żeby ktoś mówił, że nas źle wspomina. Nie 
wszystkim jednak mogliśmy pomóc. Na jednym 
ze zdjęć w naszym archiwum jest grupa kilkudzie-
sięciu dzieci. Czworo z nich już nie żyje, popełnili 
samobójstwa. To wielkie tragedie – mówi Mariusz 
Wiśniewski.

 STYL ŻYCIA I BYCIA
Grzegorz Głupczyk po raz pierwszy zetknął się  

z „17-tką” podczas praktyki studenckiej. Po jej zakoń-
czeniu został wolontariuszem, następnie pracowni-
kiem i kierownikiem projektów, dziś jest prezesem 
zarządu stowarzyszenia. – Praca w organizacji poza-
rządowej daje większe możliwości otwarcia się na 
drugiego człowieka, budowania z nim relacji i blisko-
ści. Skuteczne pomaganie wymaga elastyczności – 
szybkiego reagowania na potrzeby, dostosowania 
się do sytuacji podopiecznych, wspólnego spędza-
nia czasu. Uważam, że przekazywanie konkretnych 
zadań podmiotom trzeciego sektora sprawia, że 
system pomocy jest sprawniejszy i wydolniejszy. 
Instytucje działają według ściśle określonych prze-
pisów, które regulują każdy ich krok. My działamy 
w granicach prawa, ale sami decydujemy o sposo-
bie pracy. Dzięki temu możemy szybko i adekwat-
nie organizować wsparcie i pomoc – mówi prezes  
„17-tki”. Aktualnym tego przykładem jest funkcjo-
nowanie w czasie epidemii. Po zawieszeniu regu-
larnych spotkań w świetlicach i klubach pracownicy 
stowarzyszenia utrzymywali z uczestnikami kontakt 
telefoniczny, dostarczali paczki żywnościowe, kilku 
seniorom dowozili obiady, koordynowali zadania 
wolontariuszy. Najważniejszą cechą współpracy 
z „17-tką” pozostaje zawsze dobrowolność. – Nie 
zmuszamy nikogo, by brał udział w naszych projek-
tach. Jeśli jednak wykazuje taką wolę i wewnętrzną 
motywację, to w bardzo wielu obszarach możemy 
pomóc – mówi Grzegorz Głupczyk. Stowarzyszenie 
zapewnia też wsparcie prawne, psychologiczne i te-
rapeutyczne. Nad wszystkim czuwa zespół około 50 
pracowników, z których większość jest zatrudniona 
na umowy o pracę. Funkcjonowanie w trzecim sek-
torze wymaga ciągłych starań o pozyskiwanie środ-
ków na kolejne przedsięwzięcia. – Kiedy zakładałem 
„17-tkę”, byłem praktykującym nauczycielem. Przy-
szedł jednak moment wyboru: szkoła czy stowarzy-
szenie. Nie żałuję swojej decyzji, lecz odkąd zrezy-
gnowałem z etatu w szkole, to każdy rok zaczyna 
się od znaku zapytania – mówi Mariusz Wiśniewski. 
Zatem w gratulacjach dla „17-tki” nie może zabrak-
nąć życzeń zaufania i dobrego klimatu dla działania 
organizacji pozarządowych.

Małgorzata Tytko

– Tak! Bez wątpienia warto do Ryb-
nika przyjechać i osobiście poznać to 
miasto. A ono zyskuje przy bliższym 
poznaniu. Architektura kilku epok, 
bagaż historycznych doświadczeń, 
na które natkniemy się tu na każdej 
ulicy, urokliwe zaułki Śródmieścia z 
unikalnym klimatem, pamiątki prze-
mysłu górniczego, widoczna wszę-
dzie troska o nowoczesność, funk-
cjonalność i użyteczność miejskiej 
tkanki – tak rozpoczyna się ta opo-
wieść o naszym mieście, która rów-
nież zyskuje przy bliższym poznaniu.

– Pomysł na tę książkę zrodził się 
blisko siedem lat temu. Chciałem, 
żeby nie była ona kolejnym prze-
wodnikiem, a było takie ryzyko. 
Wymyśliłem więc sobie, że będzie 
to taka gawęda o Rybniku. Poszcze-
gólne rozdziały poświęcone są 
temu, co według mnie jest najbar-
dziej rybnickie, mamy więc mean-
dry rzeki Rudy, ronda, rybnicki torg, 
na którym można usłyszeć śląską 
godkę, jest oczywiście o bazylice 
św. Antoniego, żużlu i szpitalu psy-
chiatrycznym. To książka również 
dla rybniczan, bo staraliśmy się po-
kazać rzeczy, których większość na-
szych mieszkańców jednak nie zna, 
np. pomnik znajdujący się w Śród-
mieściu, na którym napis jest w ję-
zyku rosyjskim – mówi Aleksander 
Żukowski, który wcześniej wydał 
m.in. „Sławne drzewa wojewódz-

twa śląskiego”, „Drzewa Jana Pawła 
II” oraz trzyczęściowy przewodnik 
„Szlakami zielonego Śląska”. 

Sporo miejsca autor poświęcił 
kulturze naszego miasta i wyda-
rzeniom cyklicznym, ale w książce 
znalazły się też np. zdjęcia różnego 
rodzaju pamiątkowych tablic znaj-
dujących się wewnątrz historycz-
nych budynków. – Osobom, które 
w ogóle nie znają naszego miasta, 
kojarzy się ono na ogół z psychia-
trykiem, żużlem i rondami. Na pew-
no się to zmieni, jeśli zechcą prze-
czytać tę książkę – zapewnia autor. 

W pomnożeniu skojarzeń zwią-
zanych z Rybnikiem będą miały 
swój udział również zdjęcia Janusza 
Rzymanka, które bogato ilustrują 
opowieść o mieście „wartym po-
znania”. Dzięki nim również sami 
rybniczanie będą mieli okazję zo-
baczyć to, czego jeszcze w swoim 
mieście nie widzieli. A warto! 

Ostateczny, elegancki i nowocze-
sny zarazem kształt nadał książce 
Adam Garbacz z agencji FlatArt, któ-
ry wcześniej wydał Żukowskiemu 
opracowaną przez niego kronikę ro-
dzinną. Tak ta współpraca się zaczęła. 

„Rybnik wart poznania” można 
kupić za pośednictwem strony inter-
netowej (www.rybnikwartpoznania.
pl) oraz w księgarni Orbita, Halo! 
Rybnik i w sklepie Gryfnie. Cena oko-
ło 90 zł.                                               (WaT)

  Wart poznania
„Rybnik wart poznania” – to tytuł najnowszej, bogato ilustrowanej 

książki o Rybniku autorstwa Aleksandra Żukowskiego, z zawodu 
prawnika, a z zamiłowania miłośnika turystyki i historii, zwłaszcza  
w wymiarze lokalnym. Solidnie i elegancko wydana książka idealnie 
nadaje się na prezent.

Janusz Rzymanek i Aleksan-
der Żukowski, współautorzy 

książki o „Rybniku wartym 
poznania”
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Piątka Juliusza
Kapituła Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” wytypowała pięć tytułów, które po-
walczą o miano najlepszej ubiegłorocznej biografii. 

Laureata tegorocznej edycji konkursu poznamy dopiero w październiku – zachęcamy jednak, by w ocze-
kiwaniu na werdykt już teraz sięgnąć po wybrane przez jurorów tytuły i przekonać się, jak skomplikowane  
i nieoczywiste są losy ich bohaterów: lekarza SS, wybitnej artystki sztuk plastycznych, wynalazcy internetu, 
myślicieli XX wieku i dziennikarza, który ujawnił światu prawdę o Wielkim Głodzie na Ukrainie. 

Mirosław Wlekły, „GARETH JO-
NES. CZŁOWIEK, KTÓRY WIDZIAŁ 
ZA DUŻO”, Wydawnictwo Znak

Pierwsza napotkana osoba, kobieta 
idąca wzdłuż torów, mówi mu: „Nie ma 
chleba. Nie mieliśmy go od dwóch mie-
sięcy, wielu umiera”. Pierwsze kroki ze 
stacji Gareth kieruje w stronę wiejskich 
chat. Objuczony plecakiem wypełnio-
nym jedzeniem ciężko stąpa po śniegu. 
Ludzie mówią: bydło zdycha, neczego 
kormit’ [nie ma czego karmić]. „Gło-

dujemy”. W regionie, gdzie ziemia jest 
najpłodniejsza, Gareth słyszy to potem 
od wszystkich chłopów. (…) W żadnej 
z mijanych wiosek nie widziano chleba 
od dwóch miesięcy. (…) Pewien broda-
ty staruszek zamiast butów ma stopy 
owinięte workami. Zatrzymuje Gare-
tha, ręką wskazuje na pola i odzywa 
się ukraińską ruszczyzną: „Przed wojną 
wszystko tu było złotem, zostały same 
chwasty. Byliśmy najbogatszym w zbo-
że krajem świata. Dawniej to my karmi-
liśmy świat, teraz zabrali nam wszystko 
i nie mamy nic”. Cztery dni wcześniej 
ukradli mu konia.

W latach 30. XX wieku zagranicz-
ni korespondenci przebywający  
w Związku Radzieckim mieli zakaz 
prowadzenia śledztw dziennikarskich 
i wyjeżdżania z Moskwy. O wynisz-
czającej klęsce głodu nie można było 
pisać, propaganda pozwalała wyłącz-
nie na eufemistyczne wspominanie 

o „niedożywieniu”. Młody Walijczyk 
Gareth Jones zlekceważył to zalece-
nie i 7 marca 1933 roku pojechał do 
Charkowa. Wysiadł na przypadkowej 
stacji, skąd rozpoczął wędrówkę po 
wsiach. Dzięki jego relacjom Zachód 
dowiedział się, jak dramatyczna  
i okrutna jest skala Wielkiego Gło-
du na Ukrainie. Jones opowiedział  
o śmierci milionów ofiar i zdemasko-
wał stalinowski terror. Jego obserwa-
cje były podważane i kwestionowane 
przez skorumpowanych dziennika-
rzy, został oskarżony o szpiegostwo  
i otrzymał dożywotni zakaz wjaz-
du do ZSRR. Dwa lata później zginął  
w niejasnych okolicznościach. Miro-
sław Wlekły w historii Garetha Jone-
sa zawiera nie tylko jego biografię, 
lecz również analizuje mechanizmy, 
jakimi posługiwała się reżimowa pro-
paganda, by świat nie dowiedział się  
o sowieckich zbrodniach.

Wojciech Orliński, „CZŁOWIEK, 
KTÓRY WYNALAZŁ INTERNET. HI-
STORIA PAULA BARANA”, Wydaw-
nictwo Agora
Na początek inżynier pokazuje trochę 
statystyk, wyświetlając je z ręcznie 
przygotowanych slajdów. Zaczyna od 
przedstawienia uczestnikom ich szans 
na dożycie roku 2000 w zależności od 
wieku. Z wykresu wynika, że kto miał 
w 1967 roku czterdziestkę, ten miał 
sześćdziesiąt procent szans. Ku roz-

czarowaniu zebranych nie mówi nic  
o kosmosie. Zabiera się do opisywania 
tego, jak w roku 2000 będzie wyglądać 
czynność, która bywa dokonywana 
także w roku 1967: zakup zwykłej piły 
elektrycznej. (…) Inżynier Baran de-
monstruje kolejny slajd, przedstawia-
jący telewizor, do którego podłączona 
jest niewielka klawiatura. Twierdzi, że 
za jej pomocą użytkownik będzie do-
konywał różnych wyborów, tak jak już 
dzisiaj, w roku 1967, pilotem zmienia 
kanały w telewizorze. Ale w roku 2000 
dodatkowo będzie mógł wybrać, czy 
chce oglądać telewizję, czy skorzystać 
z owej sieci komputerowej.
Paul Baran pochodził z Grodna,  
z rodziny polsko-żydowskiej. Był 
człowiekiem pracowitym, skrom-
nym i ambitnym. Uczestniczył  
w projektowaniu m.in. pierwszego 
komercyjnego komputera, pierwszej 
rakiety typu „cruise missile” z głowi-
cą atomową i tworzeniu pierwszego 

systemu komputerowego rozpo-
znawania obrazu. Innowacyjność 
technologiczna łączy się u niego  
z trafną intuicją, że rozwój wynalaz-
ków przyniesie nie tylko szanse, lecz 
także zagrożenia. Już pięćdziesiąt lat 
temu Baran zwracał uwagę, że łatwy 
dostęp do skumulowanych baz da-
nych może spowodować poważne 
problemy dla ochrony prywatności 
i funkcjonowania demokracji (np. 
podejmowanie decyzji na podstawie 
niepełnych informacji). Postulował 
również, żeby żadnych wrażliwych 
informacji nie przechowywać w po-
staci niezaszyfrowanej. Wojciech Or-
liński swobodnie i zrozumiale pisze  
o wynalazkach i rozwoju technologii, 
przybliża też czytelnikom historię ro-
dziny Baranów – od niespokojnych 
czasów pogromów w carskiej Rosji, 
przez decyzję o emigracji, aż do życia 
w Stanach Zjednoczonych.
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Natalia Budzyńska, „DZIECI NIE 
PŁAKAŁY. HISTORIA MOJEGO WUJA 
ALFREDA TRZEBINSKIEGO, LEKA-
RZA SS”, Wydawnictwo Czarne

Kolejne fakty można przedstawić  
w kilku zdaniach. Późną jesienią 1944 roku 
do Neuengamme przyjedzie transport 
dwadzieściorga żydowskich dzieci. Przez 

następne tygodnie będą na nich prze-
prowadzane doświadczenia z użyciem 
prątków gruźlicy. W kwietniu 1945 roku, 
w dzień urodzin Adolfa Hitlera, do obozu 
nadejdzie rozkaz zabicia dzieci, aby alianci 
nie natrafili na żaden ślad po badaniach, 
jakim były poddawane. Za egzekucję miał 
być odpowiedzialny doktor Alfred Trzebin-
ski. (…) Kiedy w archiwum obozu koncen-
tracyjnego w Neuengamme przeglądałam 
pozostawione przez Alfreda Trzebinskiego 
notatki, nagle doznałam dziwnego poru-
szenia (…) dotarło do mnie, że on napraw-
dę jest moim krewnym. Natomiast miejsce, 
w którym się to stało, w poobozowym 
baraku, uzmysłowiło mi namacalnie jego 
udział w tej najgorszej z historii ludzkości.

Autorka zabiera czytelnika w bardzo 
trudną i osobistą podróż, odkrywającą 
życie i zbrodnie jej krewnego, lekarza SS 

Alfreda Trzebinskiego. „Po co ci te upiory?” 
pytał wujek, a ojciec na wszelkie dociekania 
reagował niecierpliwością. Wstyd, poczu-
cie winy, niezrozumienie. Książka Natalii 
Budzyńskiej to z jednej strony historia ro-
dziny, której członkowie żyjący w zaborze 
pruskim dokonywali odmiennych wybo-
rów narodowościowych, a z drugiej próba 
odtworzenia na podstawie zachowanych 
pamiętników historii krewnego, który świa-
domie brał udział w jednej z największych 
zbrodni ludzkości. Kreślony na kolejnych 
stronach portret Trzebinskiego pokazuje, 
jak jednostka ze swojej własnej i wolnej woli 
dołącza do niszczącego, okrutnego totalita-
ryzmu. Równocześnie to wiwisekcja psy-
chologicznych i moralnych mechanizmów, 
które zniwelowały wszelkie etyczne normy  
i pozwoliły miłemu, dobremu lekarzowi 
stać się zabójcą niewinnych. 

Magdalena Grochowska, „W CZA-
SACH SZALEŃSTWA. HERTZ. FIŁO-
SOFOW. STEMPOWSKI. MOLTKE.  
Z POSŁOWIEM ANNY WOLFF-POWĘ-
SKIEJ”, Wydawnictwo Agora

Wobec narastających na świecie  
i w Europie niepokojących tendencji pra-
wicowego autorytaryzmu i pesymizmu 
kulturowego, ze wszystkimi ich symp-

tomami, przywołującymi niepokojąco 
na pamięć totalitaryzm nazistowski  
i bolszewicki, w centrum uwagi badaczy  
i opinii publicznej staje dziś pytanie o źró-
dła człowieczeństwa. Jak przeciwstawić 
się nienawiści i przemocy oraz stworzyć 
warunki i narzędzia, które pozwolą obro-
nić fundamentalne wartości europejskie: 
demokrację, pluralizm, prawa człowieka? 
(…) Mimo że historia nacjonalistycz-
nych obsesji po 1945 roku dostarcza 
ciągle nowych lekcji poglądowych, wiele 
środowisk i społeczeństw pozwala się 
uwieść obietnicy wspólnoty, bezpie-
czeństwa i świata wolnego od chaosu. 
Rozpoznanie w porę groźby tworzenia 
się systemu mającego moc zniewalania 
człowieka utrudnia fakt, że totalitaryzm 
powstaje w nietotalitarnym świecie.  
[Z posłowia Anny Wolff-Powęskiej]

Niezależność myślenia, krytyczne 

przyglądanie się światu, wiara w warto-
ści – to cechy bohaterów tej książki: Paw-
ła Hertza, Dymitra Fiłosofowa, Jerzego 
Stempowskiego i Helmutha von Moltke-
go. Ich biografie, wpisane w ideowe  
i polityczne szaleństwa XX wieku poka-
zują, że odwołanie do postaw i wyborów 
etycznych sprzed lat ma sens. U wspo-
mnianych myślicieli i intelektualistów 
odnajdziemy uniwersalny sprzeciw wo-
bec skrajnych ideologii oraz zachętę do 
dbania o największe dobra, jakie może 
osiągnąć człowiek: wolność i pokój. Ese-
istyczna forma pozwala autorce przekro-
czyć ramy typowej książki biograficznej: 
refleksja nad życiowymi postawami bo-
haterów jest równocześnie przenikliwą 
i mądrą opowieścią o naszej współcze-
sności. A także ważnym ostrzeżeniem 
– bo nie ma żadnej gwarancji, że czasy 
szaleństwa bezpowrotnie przeminęły.

Agnieszka Dauksza, „JAREMIAN-
KA. BIOGRAFIA”, Wydawnictwo Znak

Kobieta-awangarda. Jedna z najbardziej 
charyzmatycznych postaci pierwszej poło-
wy XX wieku. Twórczyni oryginalnej koncep-
cji i techniki estetycznej, mistrzyni monotypii. 
(…) Rzeźbiarka, malarka, graficzka, autorka 

kostiumów, scenografii i dekoracji teatral-
nych, lalek i pomników, współzałożycielka 
Grupy Krakowskiej, teatru Cricot i Cricot II, 
w którym zdarzało jej się także występować 
jako aktorka. (…) Maria była towarzyska, 
ale też w jakiś sposób nieprzystępna, tająca 
uczucia, osobna. Tadeusz Różewicz przyzna-
wał, że można było czuć się przy niej niepew-
nie: „Zdawało się, że M. posiada tajemniczy 
dar. Podobnie jak różdżka czarodziejska po-
trafi wykrywać wodę w miejscach dla innych 
zupełnie niespodziewanych, M. wykrywała 
w ludziach ich kompleksy i tajemnice.”

Życie i twórczość Marii Jaremy to wielki 
i wielowątkowy temat, który dzięki wraż-
liwości i wyczuciu autorki trafia do czy-
telnika przede wszystkim jako opowieść  
o niezwykłej kobiecie – jej pasji, sztuce, mi-

łości, rodzinie, sekretach. Jaremianka była 
ukochaną żoną Kornela Filipowicza, matką 
Aleksandra, siostrą bliźniaczką Bronisławy. 
Przez ostatnie lata, przy wsparciu rodziny, 
zmagała się z nieuleczalną chorobą. Za-
wsze ciekawa świata, błyskotliwa i inteli-
gentna, z charyzmatyczną osobowością. 
Przykuwała uwagę otoczenia, intrygowała. 
Jej związek z Filipowiczem został opisany 
na podstawie wspomnień i zachowanej 
korespondencji, w niespokojnych czasach 
będącej namiastką intymności. Życie Jare-
mianki wpisywało się w dynamikę świata 
artystów i twórców – tego, co się w nim  
(i z nimi) działo w okresie międzywojen-
nym, latach okupacji i po wojnie. Opowie-
ści o artystce, jej dziele i życiu, dopełniają 
liczne fotografie i reprodukcje prac.

Oprac. Małgorzata Tytko
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PORA 
NA POLEDNIKA

Chciał przypomnieć postać praktycz-
nie dziś zapomnianą i dopiął swego! 
Rybniczanin dr Jan Krajczok, nauczyciel 
z IV LO w Chwałowicach, napisał kolej-
ną książkę – „Joseph Benedict Polednik 
(1798-1882). Szkic historyczny o twórcy 
fundacji dobroczynnej w Lyskach”. Jej 
bohater, po śmierci jedynego potomka 
– syna Edwarda, zbudował w 1848 roku  
w Lyskach zakład opiekuńczy, w którym 
później mieszkały i kształciły się dziewczę-
ta osierocone po zarazie tyfusu na Górnym 
Śląsku. – Nie uczyły się tam jedynie pro-
stych zajęć gospodarskich, ale także nowo-
czesnej ekonomii oraz języków niemieckie-
go, francuskiego i angielskiego. Wszystko 
po to, by w przyszłości zarządzać fortuna-
mi bogatych przedsiębiorców i edukować 
ich dzieci. Słowem, zakład wychowawczy 
Polednika gwarantował żeńskim sierotom 
radykalny awans społeczny – opowiada 
dr Jan Krajczok, który o Poledniku po raz 
pierwszy usłyszał w dzieciństwie. Autor 
podkreśla, że stworzony przez filantropa 
zakład opiekuńczy był prekursorski w skali 
Europy i stał się inspiracją dla księcia raci-
borskiego i jego nadwornego lekarza – Ju-
liusza Rogera, który z czasem zaczął twór-
czo rozwijać pomysły Polednika, budując 
szpitale. – Początkowo nauczycielkami  
w lyseckim zakładzie były zakonnice z za-
konu krzyżackiego, który, wbrew stereoty-
pom, zapisał chwalebne karty w edukacji i 
opiece nad chorymi w XIX i XX wieku. Wiel-
ki mistrz zakonu, arcyksiążę Maksymilian 
Este-Habsburg, wnuk cesarzowej Marii Te-
resy, wielokrotnie odwiedzał Lyski, zaprzy-
jaźnił się z Polednikiem i zapraszał do Lysek 
arystokratów z całej Europy, by pokazać im, 
na czym polega skuteczna filantropia. Nie-
stety, Otto von Bismarck walcząc z katolicy-
zmem doprowadził do zamknięcia zakładu, 
lecz po klęsce jego polityki, w drugiej poło-
wie XIX wieku, zakład Polednika ponownie 
otwarto i prowadziły go siostry boromeusz-
ki, ucząc już nie tylko sieroty, ale również 
miejscowe dziewczyny – opowiada autor 
książki, którą wydała biblioteka w Lyskach, 
również dzięki zaangażowaniu wójta gmi-
ny Grzegorza Gryta. Na początku sierpnia 
w siedzibie OSP w Lyskach odbyło się spo-
tkanie autorskie z Janem Krajczokiem, pro-
mujące książkę o Poledniku, w powstaniu 
której pomocny okazał się również biogra-
ficzny szkic historyczny autorstwa Rudolfa 
Müntzberga z 1898 roku, przetłumaczony 
na polski przez nieżyjącego już rybniczani-
na Eryka Markiewkę. Publikację można na-
być w bibliotece gminnej w Lyskach oraz jej 
filiach – kosztuje 20 zł (przy zakupie dwóch 
lub więcej egzemplarzy – 15 zł).                 (S)

Wbrew wszystkiemu nie poddają 
się. W maju w swoich domach nakrę-
cili teledysk do utworu „Otwórzmy 
oczy” z nowej płyty i zagrali domo-
wy koncert online w ramach cyklu 
„Artystyczne piątki” firmowanego 
przez Dom Kultury w Chwałowicach. 
9 sierpnia już mieli wystąpić na ryb-
nickim deptaku, ale miasto trafiło do 
„czerwonej strefy” i koncert odwoła-
no. Na 28 sierpnia (już po zamknię-
ciu tego wydania „GR”) zespół zapla-
nował premierę singla „Powiedz To! 
(Wersja Alternatywna)” na portalach 
streamingowych. – Zdajemy sobie 
sprawę, że wykształcenie swojego 
niepowtarzalnego brzmienia i stylu 
zajmuje lata – mówi Martyna Po-
gorzelczyk. Rybniczanka zaczynała  
w artystycznym „Pojedynku na sło-
wa”, w którym reprezentowała I LO 
i wyśpiewała sobie wyróżnienie 
13. edycji tej imprezy. W 2016 roku 
wystartowała w Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki Artystycznej OFPA, 
rok później zaśpiewała w musicalu  
„W cieniu tęczy” zrealizowanym przez 
rybnickich twórców oraz w cyklu 
plenerowych koncertów „Słowem w 
twarz”, w których uzdolniona rybnic-
ka młodzież prezentowała utwory  
z gatunku piosenki artystycznej. – 
Poezja śpiewana od dawna jest mi 
bardzo bliska. Kiedy pisałam teksty 
do naszego debiutanckiego albu-
mu, zależało mi na tym, żeby nie były 
one jednoznaczne, by każdy znalazł 
w nich przesłanie dla siebie – mówi 
rybniczanka. Mateusz Kluba zaczy-

nał w tutejszej szkole muzycznej  
w klasie fagotu. Dziś jest studentem 
katowickiej Akademii Muzycznej. – 
Kształcę się na muzyka klasycznego, 
fagocistę, ale po godzinach zajmuję 
się muzyką elektroniczną. Kupiłem 
używany syntezator i tak to się za-
częło – mówi o swoich początkach. 
Mateusz był wcześniej związany  
z innym rybnickim zespołem Kawa z 
Mlekiem, od listopada tworzy z Mar-
tyną duet Dream Light (Światło Ma-
rzeń), grający muzykę elektroniczną. 
– Inspiruje mnie DJ Avicii – mówi 
Mateusz, przypominając zmarłego 
niedawno cenionego szwedzkiego 
muzyka i producenta. W lutym od-
była się premiera ich debiutanckie-
go albumu „Druga strona”, który za-
wiera dziewięć autorskich utworów 
po polsku i angielsku. Płytę można 
posłuchać na popularnych porta-
lach streamingowych (w tej wersji 
10 utworów) i nabyć np. w Empiku 
(produkt cyfrowy). – Album to mie-
szanka dwóch osobowości muzycz-
nych, która przyniosła oryginalne 
brzmienie i pewien powiew świe-
żości. Chcieliśmy, żeby ta płyta była 
początkiem nowej drogi, zgodnie ze 
słowami naszego tytułowego utwo-
ru: „Wybrać nową drogę, nie iść tam, 
gdzie wszystko znajome. Uciec jak 
najdalej, zawrócić w tę drugą stronę” 
– podsumowują Martyna i Mateusz. 
Informacje o koncertach Dream Li-
ght są aktualizowane i publikowane 
na Facebooku zespołu. 

(S) 

Druga strona marzeń
Oboje studiują: ona filologię włoską i angielską, on muzykę kla-

syczną. Oboje mają muzykę we krwi – ona śpiewa i pisze teksty, on 
komponuje. Rybniczanie Martyna Pogorzelczyk i Mateusz Kluba 
stworzyli duet Dream Light. Zespół ma na koncie debiutancką pły-
tę „Druga strona” i przerwaną przez pandemię trasę koncertową. 

– Tworząc zespół, stawiamy na zgraną ekipę ludzi – 
mówią Martyna i Mateusz, którym w Dream Light 

pomaga menedżer Paweł Polaczy i realizator dźwię-
ku Piotr Polaczy, jego brat. BA
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Tym razem maestra zagrała sonaty 
Mozarta i Beethovena. Dodać trzeba, 
że każdy koncert był dla artystki oka-
zją, by podzielić się na Facebooku hi-
storyczną refleksją lub odnieść się do 
otaczającej nas rzeczywistości. Ale to 
nie koniec internetowej aktywności 
naszej sędziwej pianistki. W ramach 
programu Narodowego Centrum Kul-
tury „Kultura w sieci” Towarzystwo Mu-
zyczne im. Braci Szafranków w Rybniku 
przygotowuje dwa spotkania online 
z artystką, które odbędą się 27 wrze-
śnia oraz 18 października. Tym razem 
kolejne recitale poprzedzi rozmowa 
pianistki z cenionym dziennikarzem 
radiowym Adamem Rozlachem, ko-
mentatorem i krytykiem muzycznym. 
We wrześniu usłyszymy m.in. utwory 
Szymanowskiego i Paderewskiego, 
Skriabina i Chopina. Z kolei koncert 
październikowy poświęcony będzie 
w całości muzyce Chopina. Program 
będzie nadawany na żywo z warszaw-
skiego mieszkania Lidii Grychtołówny 
i transmitowany na jej stronie na Face-
booku, a następnie umieszczony na ka-
nale YouTube, pozostając na nim przez 
okres wymagany w programie, czyli  
co najmniej 6 miesięcy. Celem projek-
tu jest zwiększenie obecności kultury 
w życiu społecznym w trudnym cza-
sie izolacji, upowszechnianie dorobku  

artystów, a także ich wsparcie finanso-
we w związku z ograniczeniem bezpo-
średniego kontaktu z odbiorcami z po-
wodu pandemii. Stanie się on również 
niepowtarzalną okazją do spotkania 
z artystką, która pomimo sędziwego 
wieku jest otwarta na nowe wyzwania 
i online chce się podzielić z odbiorcami 
swoim kunsztem wykonawczym oraz 
refleksją na temat sztuki i życia. 

Ze strony Towarzystwa Muzyczne-
go im. Braci Szafranków inicjatorką  
i koordynatorką tego wydarzenia jest 
Jolanta Sobczak-Smołka, członek za-
rządu Towarzystwa, muzyk Filharmo-
nii Rybnickiej i Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia, a tak-
że członek władz Związku Artystów 
Wykonawców STOART. Realizatorem 
transmisji jest Marek Musioł, praw-
nik, ale również muzyk, producent 
muzyczny i realizator nagrań audio  
i wideo, a prywatnie syn Józefa Musio-
ła, rybniczanina, pisarza i publicysty, 
sędziego Sądu Najwyższego w stanie 
spoczynku, Honorowego Obywatela 
Rybnika. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w tych niecodziennych spotka-
niach. Szczegóły wydarzenia oraz pro-
gram koncertów zamieszczony zosta-
nie na stronie internetowej Filharmonii 
Rybnickiej. 

(r)

Z Grychtołówną online XXXV DNI MUZYKI 
ORGANOWEJ 
I KAMERALNEJ

A jest ona niezwykle różnorodna – 
to zarówno zajęcia artystyczne (m.in. 
rękodzieła, rysunku i malarstwa dla 
młodzieży i dorosłych), taneczne (ta-
niec współczesny, towarzyski, break-
dance z elementami akrobatyki i fla-
menco), muzyczne (wokalne i nauki 
gry na instrumentach), jak również 
zajęcia językowe i ogólnorozwojowe 
(m.in. igła z nitką z Gryzinitką, szachy, 
gimnastyka). Dom kultury przygo-
tował też ofertę zajęć dla seniorów, 
którzy w placówce mogą spędzić czas 

w sposób twórczy i aktywny (Teatr na 
Pięterku 60+, chór Słowiczek, zajęcia 
fotograficzne i z obsługi komputera  
i smartfona). 

Pełna oferta zajęć przygotowanych 
przez placówkę w nowym sezonie 
znajduje się w papierowym informa-
torze i na stronie internetowej www.
dkchwalowice.pl. Szczegółowe infor-
macje i zapisy na www.dkchwalowice.
pl/zajecia-dk/ („Strefa zajęć”). W zależ-
ności od zajęć i sytuacji pandemicz-
nej powinny one ruszyć albo na po-

czątku września, w jego połowie lub  
od 1 października, dlatego najlepiej 
śledzić informacje pojawiające się na 
stronie internetowej placówki i jej 
stronie na Facebooku.

Zachęcamy też do śledzenia ofert 
pozostałych dzielnicowych domów 
kultury (szczegóły w internecie). 

(S)

5 lipca Lidia Grychtołówna, nestorka polskiej pianistyki i duma Rybnika, na 
dwa tygodnie przed swoimi 92. urodzinami (18 lipca) wystąpiła w internecie 
z czwartym niedzielnym koncertem transmitowanym z jej warszawskiego 
mieszkania. 

Od flamenco po igłę z nitką
– Dom kultury to doskonałe miejsce na eksperymentowanie, poznawanie, 
uczenie się, wspólne działanie, zawieranie nowych przyjaźni, organizowanie 
spotkań i doskonalenie się, czyli na realizację marzeń. Dom kultury to dom 
wyobraźni – tak pracownicy i instruktorzy chwałowickiej placówki zachęcają 
do skorzystania z oferty artystyczno-edukacyjnej, jaką przygotowali na sezon 
2020/2021.

 WTOREK 8 WRZEŚNIA, GODZ. 
18.45 – BAZYLIKA ŚW. ANTONIE-
GO (Śródmieście): 
koncert Władysława Szymańskiego, 
uznanego organisty, kompozytora i 
autora utworów organowych i ka-
meralnych. Na trąbce zagra Stani-
sław Dziewior. 

 WTOREK 15 WRZEŚNIA, GODZ. 
18.45 – KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ 
BOLESNEJ (Śródmieście): 
koncert „W muzycznym świecie 
baroku” z udziałem  Agnieszki We-
sołowskiej (klawesyn), Magdaleny 
Witczak (sopran), Karola Lipińskie-
go-Brańki (skrzypce) i Macieja Kło-
pockiego (wiolonczela).

 WTOREK 22 WRZEŚNIA, GODZ. 
19.15 – KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA RO-
BOTNIKA (Smolna): 
występ Ernsta Wally, austriackiego 
muzyka i kompozytora, wieloletnie-
go organisty w Katedrze Świętego 
Szczepana w Wiedniu.

 CZWARTEK 24 WRZEŚNIA, GODZ. 
18 – TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ: 
koncert „Opera w salonie” z udzia-
łem Aleksandry Raszyńskiej (so-
pran) i Anny Scheller (harfa).  
W programie słynne arie operowe  
i operetkowe. 

 WTOREK 29 WRZEŚNIA, GODZ. 
18.45 – KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ 
BOLESNEJ (Śródmieście):
koncert „Dzieci dzieciom” z udziałem 
uczniów i absolwentów klasy orga-
nów z Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Braci Szafranków w Rybniku.

Wszystkie koncerty przygotowa-
ne w ramach XXXV Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej odbędą 
się pod warunkiem zakwalifiko-
wania Rybnika do zielonej strefy 
sanitarnej.
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Teatr Ziemi Rybnickiej
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

Zbliża się nowy sezon artystyczny, ale 
pandemia sprawia, że jest wiele nie-
wiadomych...

Tak, to będzie sezon wyjątkowy, 
inny niż wszystkie. Tak naprawdę nie 
wiemy, jak kształtować repertuar. 
Wiele wydarzeń kulturalnych przenie-
śliśmy z wiosny na jesień, ale to wca-
le nie znaczy, że dojdą one do skut-
ku. Rybnik jest w czerwonej strefie  
i trudno przewidzieć, jak długo taka 
sytuacja będzie trwała, bo zacho-
rowań nadal jest dużo. Nie możemy 
więc organizować żadnych imprez 
na żywo i zapraszać gości do teatru. 
Istnieje wprawdzie koncepcja reper-
tuaru, ale trudno sprzedawać bilety  

na wydarzenia, których terminy po-
zostają zagadką. Niewykluczone,  
że trzeba je będzie ponownie przekła-
dać – może na zimę, a może dopiero 
na wiosnę 2021 r. Pozostało nam więc 
kino i to przy sali zapełnionej widza-
mi w jednej czwartej. Proponujemy 
zatem seanse filmowe, jak ponie-
działkowy DKF, ale i inne wydarzenia 
artystyczne możliwe do odtworzenia 
na ekranie. A są to produkcje z naj-
wyższej półki – spektakle operowe 
Metropolitan Opera w Nowym Jor-
ku, balet w wykonaniu artystów mo-
skiewskiego teatru Bolszoj, a także 
nagrane w znakomitych warunkach 
technicznych spektakle uznanych 

 LETNIE POWTÓRKI OPEROWE
W ramach cyklu „Letnie powtórki ope-
rowe” retransmisja dwóch spektakli 
operowych zrealizowanych przez Me-
tropolitan Operę w Nowym Jorku. Na 
ekranie „Rycerskość wieśniacza” au-
torstwa Pietro Mascagni oraz „Pajace” 
Ruggero Leoncavallo. 

1 września wtorek, godz. 17.30 

 WIELKIE DZIEŁA, MŁODZI WYKO-
NAWCY

Koncert online w wykonaniu Filharmo-
nii Rybnickiej pod dyrekcją Sławomira 
Chrzanowskiego oraz absolwentów 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybni-
ku. W programie m.in. utwory Haendla, 
Haydna i Henryka Wieniawskiego. Kon-
cert bez udziału publiczności, odbędzie 
się pod warunkiem zakwalifikowania 
Rybnika do żółtej lub zielonej strefy sa-
nitarnej. Transmisja na facebookowym 
profilu TZR oraz na kanale YouTube. 

8 września wtorek, godz. 18

 CARRANTUOHILL I GOŚCIE
Dwa, przeniesione z czerwca koncerty 
„W irlandzkim rytmie” w wykonaniu ze-
społu Carrantuohill i zaproszonych go-
ści. Na scenie oprócz rybnicko-żorskiej 
grupy folkowej wystąpią uznani woka-
liści: Anna Buczkowska, Piotr Tłusto-
chowicz i Maciej Balcar oraz taneczna 
formacja Salake. Koncerty odbędą się 
pod warunkiem zakwalifikowania Ryb-
nika do zielonej strefy sanitarnej.

11 września piątek, godz. 18 i 20.30

 SEN NOCY LETNIEJ
Retransmisja spektaklu „Sen nocy let-
niej” z cyklu Nationale Theatre Live. 
Adaptacja najsłynniejszej szekspirow-
skiej komedii romantycznej z udzia-
łem Olivera Chrisa oraz Gwendoline 
Christie znanej z roli Brienne z Tarthu w 
serialowym hicie „Gra o tron”.

16 września środa, godz. 18

 LEONARDO NA EKRANIE
Prezentacja malarstwa Leonarda da 
Vinci w ramach debiutującego w TZR 
cyklu „Wystawa na ekranie”. Popularny 
cykl prezentuje dzieła najwybitniej-
szych malarzy z najważniejszych mu-
zeów na świecie. Na dużym ekranie, w 
znakomitej jakości obrazu, pokazane 
są ich prace, uchwycone w specjalny, 
dostosowany do warunków kinowych 
sposób. Arcydzieła malarstwa, rzeźby 
i grafiki będzie można zobaczyć z róż-
nych perspektyw, zaś wędrówce po 
muzealnych salach towarzyszą historie 
dzieł, biografie artystów oraz wypo-
wiedzi ekspertów analizujących styl  
i technikę mistrzów. 

17 września czwartek, godz. 18
20 września niedziela, godz. 18

 A TO POLSKA WŁAŚNIE
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
„A to Polska właśnie” ukazujący pięk-
no kultury narodowej na tle bogactwa 
spuścizny regionalnej. W programie 
ludowe pieśni i tańce z różnych regio-
nów Polski, uzupełnione choreogra-

fiami tańców narodowych. Koncert 
odbędzie się pod warunkiem zakwa-
lifikowania Rybnika do zielonej strefy 
sanitarnej.

18 września piątek, godz. 18

 ANDRÉ RIEU
„Razem z André Rieu. Muzyka z ma-
gicznego Maastricht” – retransmisja 
koncertu holenderskiego skrzypka, dy-
rygenta i założyciela Orkiestry Johanna 
Straussa.

19 września sobota, godz. 18

 KLIMAKTERIUM
Kolejna okazja do zobaczenia spek-
taklu „Klimakterium”, którego boha-
terkami są cztery kobiety w wieku 
„menopauzalnym”. Sztuka w humory-
styczny sposób pokazuje, jak kobiety w 
średnim i starszym wieku radzą sobie  
z niedogodnościami tego niełatwego 
etapu życia. Spektakl odbędzie się pod 
warunkiem zakwalifikowania Rybnika 
do zielonej strefy sanitarnej.

25 września, piątek, godz. 19

 BAYALA I OSTATNI SMOK
Animowany film dla dzieci o czaro-
dziejskiej krainie Bayala, która przez 
stulecia była szczęśliwym domem dla 
wróżek i elfów. Wszystko zmienia się, 
gdy podstępna królowa Ophira pory-
wa i więzi smoki, źródło życiodajnej, 
magicznej mocy.

27 września niedziela, godz. 16
(D)

Sezon inny niż wszystkie
Rozmowa z Michałem Wojaczkiem, dyrektorem Teatru Ziemi Rybnickiej

Włączenie Rybnika do czerwonej strefy, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia sanitarne, spowolniło 
przebudzenie naszego miasta z kulturalnego, koronawirusowego letargu. Część imprez, które na wrzesień 
zaplanowano w TZR, została przesunięta na inne terminy. Los pozostałych, które wciąż widnieją w repertuarze, zależeć 
będzie od tego, jak szybko spadnie liczba nowych zakażeń.

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej Michał 
Wojaczek może tylko zgadywać, które  

z zaplanowanych tu imprez i koncertów 
faktycznie dojdą do skutku
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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.

7 września, godz. 19.00
NASZ CZAS

Prod. Dania/Francja/Meksyk/Niemcy/
Szwecja, 2018; dramat/western, 170 
min, scen. i reż. Carlos Reygadas, ob-
sada: Natalia López, Carlos Reygadas.
Carlos Reygadas opowiada o mał-
żeństwie, które decyduje się żyć  
w otwartym związku i stopniowo pro-
wadzi swoją relację na skraj przepaści.  
W główne role – szalejącego z za-
zdrości Juana i jego zaangażowanej 
w romans z Amerykaninem partner-
ki Esther – wcielili się sam reżyser  
i jego żona Natalia López. Na ekranie 
towarzyszą im ich własne dzieci, Rut  
i Eleazar Reygadas. „Nasz czas” nie ma 
jednak nic wspólnego z ekshibicjo-
nizmem. Intymne są w nim przede 
wszystkim pytania o relacje i pasja,  
z jaką twórca dzieli się nimi z widzami.

14 września, godz. 19.00
WŁOSKIE WAKACJE

Prod. Wielka Brytania/Włochy 2020, 
Komedia, scen i reż.: James D’Arcy, 
obsada: Liam Neeson, Valeria Bilello, 
Micheál Richardson, Lindsay Duncan.
Malownicza wioska w Toskanii, lokalne 
wino, najlepsze risotto i włoskie słońce, 
które zmienia wszystko. Czy można wy-
obrazić sobie lepsze miejsce? Robert i jego 
syn Jack od lat utrzymują kontakt raczej 
sporadycznie, a jedną z niewielu łączących 
ich rzeczy jest rodzinna willa w Toskanii. 
Kiedy Jack wpada w finansowe tarapaty, 
postanawia namówić ojca do sprzedaży 
domu. Obaj chcą jak najszybciej załatwić 
sprawę, podpisać odpowiednie papiery 
i wrócić do swojego londyńskiego życia. 
Wszystko jednak komplikuje się, gdy na 
miejscu zamiast pięknego domu, który 
zapamiętali, zastają kompletną ruinę. 

21 września, godz. 19.00
OBRAZY BEZ AUTORA

Prod. Niemcy/Włochy, 2018, dramat, 
188 minut, scen i reż.: Florian Henckel 
von Donnersmarck, obsada: Tom Schil-
ling, Sebastian Koch, Paula Beer. 
Zainspirowany prawdziwymi wyda-
rzeniami obejmującymi trzy epoki 
niemieckiej historii, reżyser opowiada 
historię młodego studenta Akademii 
Sztuk Pięknych Kurta, który zakochuje 
się z wzajemnością w swojej kole-
żance Ellie. Młodzi bohaterowie nie 
mają świadomości, że ich życie uwi-
kłane zostało w mroczną tajemnicę 
z przeszłości, którą skrzętnie skrywa 
ojciec dziewczyny, szanowany lekarz, 
profesor Seeband. Film jest biografią 
jednego z najbardziej znanych mala-
rzy współczesnych Gerharda Richtera.

28 września, godz. 19.00
NADZIEJA

Prod. Norwegia, 2019, dramat psycho-
logiczny, 126 minut, scen. i reż.: Maria 
Sødahl, obsada: Andrea Bræin Hovig, 
Stellan Skarsgård.
Oparty na prawdziwej historii film  
z wybitnymi kreacjami aktorskimi jest 
subtelną i wzruszającą opowieścią 
o chorobie, życiowych priorytetach  
i potrzebie bliskości. Co może się stać 
z miłością, gdy pewnego dnia pełna 
energii i wewnętrznej siły kobieta 
dowiaduje się, że ma przed sobą led-
wie trzy miesiące życia? Taka sytuacja 
zastaje Anję i jej męża Tomasa tuż 
przed Bożym Narodzeniem. Kolejne 
tygodnie pokażą, czy odnajdą w sobie 
uczucie, które kiedyś ich połączyło, 
oraz czy będą w stanie przejść przez 
ten rodzinny dramat razem.

teatralnych scen świata tłumaczone 
na język polski. Podobnie jak opery 
z MET, to bardzo atrakcyjne widowi-
ska. Od września rozpoczynamy cykl 
przygotowanych specjalnie dla kin, 
absolutnie wyjątkowych filmów do-
kumentalnych pod nazwą „Wystawa 
na dużym ekranie”. Prezentują one 
sylwetki największych artystów ma-
larzy w historii, ich dzieła i światowe 
muzea, w których się one znajdują. 
Rozpoczynamy od Leonarda da Vinci, 
a częstotliwość tych pokazów będzie 
uzależniona od możliwości otwarcia 
się TZR na bezpośredni kontakt z pu-
blicznością. Nawet gdyby imprezy, 
np. koncerty, można już było organi-
zować, społeczny dystans, a więc – co 
za tym idzie – mniejsza liczba widzów 
sprawia, że takie wydarzenia, szcze-
gólnie w wykonaniu gwiazd, będą 
zbyt kosztowne. Chcemy też wyjść 
z propozycją utworzenia platformy 
internetowej prezentującej na żywo, 
w konwencji radiowej, rozmowy z lo-
kalnymi twórcami, którzy sami przy-
bliżaliby swoją twórczość.

Wrzesień był miesiącem, kiedy pełną 
parą szły przygotowania do Rybnic-
kich Dni Literatury. Jak ta sztanda-
rowa rybnicka impreza kulturalna 
będzie wyglądać w dobie pandemii?

Pewnie inaczej niż dotąd, ale 
chcemy, by tradycja RDL była kon-
tynuowana. Na inaugurację przygo-
towujemy adaptację książki Józefa 
Musioła „Chachary” w wykonaniu 
rydułtowskiego teatru Safo, w reży-
serii Katarzyny Chwałek-Bednarczyk. 
Będzie kilka innych spektakli i kon-
certów, w tym przeniesiony z maja 
koncert Grzegorza Turnaua. Po części 
więc kształtujemy repertuar wyda-
rzeniami, które nie mogły się odbyć 
na wiosnę, i wplatamy je w jesienne 
imprezy cykliczne. Mam nadzieję, że 
RDL będą się mogły odbyć. Na pew-
no zostanie rozstrzygnięty konkurs 
Górnośląska Nagroda Literacka „Ju-
liusz”. Trudno natomiast powiedzieć, 
co będzie z Dniami Muzyki Kameral-
nej i Organowej, które powinny się 
rozpocząć już niedługo. Nie mamy 
jednoznacznej odpowiedzi na pyta-
nie, czy organizowanie koncertów 

w kościołach, gdzie dotąd zwycza-
jowo się odbywały, będzie możliwe. 
Podobnie pod znakiem zapytania 
stoi jubileuszowa edycja Rybnickiej 
Jesieni Kabaretowej. Program jest 
przygotowany, wykonawcy zapro-
szeni, jeśli jednak ograniczenie liczby 
widzów pozostanie w mocy, Ryjek 
się nie odbędzie, ponieważ wpływy  
z biletów stanowią znaczącą część bu-
dżetu tej imprezy. Był nawet pomysł 
jej organizacji w warszawskim studiu 
Polsatu, który dotąd koncerty nagry-
wał i transmitował, ale wtedy Ryjek 
utraciłby swój rybnicki charakter, 
na co szczególnie w roku jubileuszu 
trudno się zgodzić. Myślimy zatem  
o pewnych substytutach, np. jednym 
koncercie w ramach edycji 24 i 1/2 po 
to, by impreza przetrwała, a 25. Ry-
jek mógł się odbyć w przyszłym roku  
w pełnym formacie. Generalnie jest 
wiele niewiadomych i znaków zapy-
tania, a dzisiejsza sytuacja może mieć 
negatywny wpływ na kondycję całej 
kultury, w tym TZR.

Rozmawiała Wiesława Różańska
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A
becadło Rzeczy Śląskich

W rybnickich czy ogólnie w śląskich kuchniach były dawniej roztomajte garce. Jak dzisiaj królują tam garnki stalowe, 
tak pół wieku temu były one glyjtowane, czyli emaliowane na Paruszowcu, w Hucie Silesia. Dzisiaj jednak zajmiemy się 
garnkami jeszcze starszymi – miedzianymi.

MIEDZIANE garce
W śląskim domu mojej babci 

kuchnia i komora, czyli spiżarka, 
były pełne garnków. Stały tam małe 
garnuszki – pijoczki, średnie litroki 
czy litroczki i większe – garce i ka-
strole. Zaś te największe służyły do 
gotowania bielizny przed praniem  
i zagotowywania słoików z kom-
potami. Większość garnków była 
żeleźniokami, czyli z żelaza, ale zda-
rzały się też brytfanki z gusu, czyli  
z żeliwa albo gliniane boncloki, na-
zywane też czasami bunclokami. 
Były garnki na żur – żuroki, a te  
z dwoma uchwytami to były – ucho-
cze, natomiast specjalny garnek do 
gotowania malckawy, czyli kawy 
zbożowej, nazywano – kawiok albo 
kawioczek. Były też garnki bardzo 
stare, które około 1950 roku zaczęły 
wychodzić z użycia. Nazywano je 
m.in. kupfergarcami. O ich istnieniu 
zupełnie zapomniałem, aż do czasu 
podróży po Francji. 

Blisko dwadzieścia lat temu, gdy 
jeszcze uczyłem historii w Liceum 
w Chwałowicach, wyjechałem  
z uczniami do francuskiego regio-
nu Lotaryngia w ramach wymia-
ny młodzieży. Konkretnie byliśmy  
w mieście Nancy. Na czas weekendu 
zamieszkaliśmy w starym klaszto-
rze, w którym zafascynowała mnie 
kuchnia. Wokół pieca wisiało dużo 
miedzianych garnków. Były stare, 
ciężkie, solidne, zrobione ręcznie  
z wyklepanej grubej blachy miedzia-
nej, natomiast ich uchwyty były mo-
siężne. Wyglądały jak dzieło sztuki. 
Zachwycił mnie też ich ciemny mio-
dowy kolor. Jako że ta kuchnia była 

oddana na czas pobytu do naszej dys-
pozycji, miałem okazję w tych mie-
dzianych garnkach gotować. Wła-
śnie w czasie przyrządzania królika 
z marchewką przypomniałem sobie, 
że w domu mojej babci taki garnek 
kiedyś widziałem. Nie był używany 
w kuchni, bo był rzekomo bardzo 
staromodny. Jako coś niepotrzebne-
go stał obok psiej budy i dawaliśmy  
w nim psu futer oraz wodę do picia. 
Gdy opowiedziałem o tym nauczy-
cielom – którzy byli ze mną we Fran-
cji – to nie uwierzyli. Zażartowali, 
że ja się już za bardzo tym Śląskiem 
interesuję i mam przewidzenia. Ja 
jednak byłem pewny swego, bo prze-
cież wielokrotnie dawałem psu jeść  
i zapamiętałem kształt tego naczynia.

Minęło kilka lat. Moja fascynacja 
miedzianymi garnkami rozwijała się 
i spowodowała, że natrafiłem kiedyś 
na promocję miedzianych wyrobów 
w jednym z supermarketów nad mo-
rzem we Włoszech. Garnki te nie 
były tanie, ale postanowiłem zasza-
leć i kupiłem sobie trzy. Każdy z nich 
o innej głębokości, ale o tej samej 
średnicy, żeby zaoszczędzić na po-
krywkach – bo kupiłem tylko jedną, 
wspólną. Ot, śląska szporobliwość. 
Garnków tych używam do dzisiaj.

Jeśli zaś idzie o sprawę tradycji 
śląskich garnków miedzianych, to 
przez wiele lat ich istnienia nie po-
trafiłem udowodnić niczym innym 
jak własną pamięcią. Miałem jednak 
szczęście. Pewnego razu do redak-
cji „Gazety Rybnickiej” przyszedł 
nieżyjący już Norbert Frai z Rybni-
ka z ulicy Raciborskiej, przynosząc 

bardzo stare zdjęcie, mniej więcej 
z lat 1910-1920. Mam je do dzisiaj. 
Przedstawia nieistniejący już dom u 
zbiegu dzisiejszych ulic Wodzisław-
skiej i Hallera. Dzisiaj oczywiście to 
Rybnik – dzielnica Smolna, ale gdy 
ten dom był budowany – prawdopo-
dobnie w XVIII/XIX wieku – była to 
jeszcze osobna wieś Smolna. W tym 
starym domu mieszkał rzemieślnik 
Józef Habisch (Habisz) specjalizu-
jący się w kowalstwie miedzi, czyli 
wyrabiał miedziane przedmioty, np. 
garnki, patelnie, nierdzewne okucia 
do drzwi, świeczniki itp. Adres tego 
domu to ulica Raciborska 13. Na-
tomiast rodzina Habiszów w 1945 
roku opuściła Rybnik i najprawdo-
podobniej wyjechała do Niemiec. Na 
tym zdjęciu jest wyraźnie widoczny 
malowany na blasze dawny szyld 
rzemieślniczy z napisem: „Josef Ha-
bisch. Kupferschmiedemeister”, czy-
li – „Józef Habisz. Mistrz kowalstwa 
miedzi”. Ale na zdjęciu widać coś 
jeszcze. Po prawej stronie drzwi wisi 
– reklamujący warsztat – miedziany 
garnek. Jest on w tym samym sty-
lu, jaki widziałem ongiś we Francji. 
W tym samym stylu kupiłem sobie 
garnki we Włoszech i w podobnie 
zrobionym garnku jadł dawniej pies 
mojej babci. Wobec takich argumen-
tów można już chyba powiedzieć  
z całkowitą pewnością, że dawniej 
na Śląsku używane były garnki mie-
dziane. Ich obecność w naszych ślą-
skich i europejskich kuchniach to 
bardzo stara, kilkusetletnia tradycja. 

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Garnki miedziane na moim domowym bifyju. 
Używała takich moja babcia, ale z czasem uznała 

je za niemodne i wyrzuciła. Jeden przetrwał, bo 
pełnił funkcję miski dla psa

Zdjęcie warsztatu kowala miedzi z ulicy Racibor-
skiej na Smolnej z lat 1910/1920. Obok wejścia 

umieszczony jest dla reklamy miedziany garnek. 
To argument potwierdzający obecność miedzia-

nych naczyń w dawnych śląskich kuchniach
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiające dzieje Rybnika i losy rybniczan na przestrzeni ostat-
nich 150 lat. Każda publikowana fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawio-

nych na zdjęciu wydarzeń, osób i rzeczy. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich w segregatorze. 
Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu – zachęcamy do przynoszenia do redakcji starych zdjęć będących 
świadkami 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 powierzone nam zdjęcia dziękujemy!

Wielki album Rybnika cz. 181

FOTOKOPIE I OPRACOWANIE: MAREK SZOŁTYSEK

Dzisiejszy „Album” koresponduje z tematem umieszczonego obok materiału z Abecadła Rzeczy Śląskich. Zatem w Albu-
mie też jest o garnkach, a raczej o innych rybnickich naczyniach. A skoro już o tym mowa, to prosimy naszych Czytelników, 
by przysyłali jeszcze jakieś inne znane im nazwy i określenia garnków, jakie w ich rodzinie funkcjonowały czy są jeszcze do 
dzisiaj używane. 

ZDJĘCIE 181/2: Słynna na cały 
Śląsk i nie tylko była dawniej Huta 
Silesia z Paruszowca, która spe-
cjalizowała się m.in. w produkcji 
glyjtowanych naczyń. A glyjta to 
emalia. I dlatego właśnie w 1995 
roku podczas przyjazdu papie-
ża Jana Pawła II do Skoczowa  
w 1995 roku delegacja z Rybnika 
podarowała Ojcu Świętemu ob-
raz św. Jana Sarkandra wykonany 
techniką emalierską. A na niniej-
szym zdjęciu wykonanym w 1918 
roku widzimy dziewczyny z glyj-
towni, czyli z emalierni na „Silesii”. 
Za nimi na półce stoją: emaliowa-
ne kible, czyli wiadra, a dalej są 
dzbanki i kielnie na wodę

181/1

181/2
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UWAGA! Informacje i zdjęcia można bezpośrednio przesyłać na adres mailowy: szoltysek@interia.pl

ZDJĘCIE 181/1: Drewniane „garnki” w dzień targowy na rybnickim 
rynku. Jest to stoisko bednarskie z beczkami, maślnicami i innymi na-
czyniami. Może ktoś przypomni sobie, jak na takie płytkie „cebrzyki” 
z uchwytami mówiło się po śląsku? Są widoczne na zdjęciu po lewej 
stronie. A zdjęcie pochodzi z lat 30. XX wieku. Jest to południowo-
-wschodnia część rynku i w tle widać styk ulic Zamkowej i Rynkowej. 
Gdyby podobne zdjęcie zrobić dzisiaj, to w tym styku ulic byłoby wi-
dać Focus. Elementem umożliwiającym dokładniejsze ustalenie daty 
wykonania zdjęcia jest sposób wybrukowania płyty rynku. Tylko kto 
zna dokładne daty brukowania tej części Rybnika? 



Złote Gody

Razem od PONAD PÓŁ WIEKU
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– W miłości trzeba trochę szczęścia, państwo jesteście tego dowodem. Przeżyliście chwile szczęśliwe i trudne, było 
słońce i burze, dlatego dziękuję, że dotrzymaliście przysięgi, którą złożyliście sobie przed pięćdziesięciu laty – 
mówił prezydent Piotr Kuczera do małżonków świętujących jubileusz Złotych Godów.

rybniczanie

22 czerwca, tuż przed wakacjami, 
wspólnie z prezydentem miasta, kie-
rowniczką Urzędu Stanu Cywilnego 
Angeliką Naczyńską-Lyp oraz młodymi 
artystami z zespołu Przygoda świętowa-
ło 16 par małżeńskich. Dwie ceremonie 
przygotowane z zachowaniem obowią-
zujących norm sanitarnych po raz kolej-
ny odbyły się w siedzibie USC w ratuszu 
na rynku. – Z wielką radością przyjmuję 
was w sercu miasta, w tym historycznym 
miejscu, które było świadkiem wielu 
ważnych dla Rybnika wydarzeń i jest 
jego symbolem – podkreślał Piotr Kucze-
ra, wręczając jubilatom symboliczne me-
dale przyznane im przez prezydenta RP. 
Z wyróżnienia cieszyli się m.in. państwo 
Elżbieta i Józef Hartmannowie, którzy 
przyznają, że już podczas pierwszego 
spotkania na odpuście w Połomi, skąd 
pochodzi pani Elżbieta, ugodziła ich 
strzała Amora. – Jak się zapoznaliśmy, 
tu już się nie rozstaliśmy. Na początku 
trochę się wstydziliśmy, nie byliśmy już 

całkiem młodzi. Miałam trochę obaw: 
mieszkałam w małej wiosce, a Józef  
w końcu był z Rybnika... Nie wiedziałam, 
czego można się po nim spodziewać, ale 
przeczucia mówiły mi, że to jest ten je-
dyny – wspomina pani Elżbieta. – Potem 
były normalne zolyty. Trzeba było trochę 
się nachodzić – uśmiecha się pan Józef. 
Państwo Hartmannowie z sentymentem 
wspominają minione pół wieku, kiedy to 
pracę zawodową łączyli z wychowaniem 
dwóch synów, podróżowali i aktywnie 
spędzali wolny czas. 

Kulisy pierwszego spotkania zdradzili 
nam również państwo Maria i Hen-
ryk Pogorzałkowie, którzy wspólną 
życiową drogę rozpoczęli od zbierania 
grzybów w rudzkich lasach. Po ślubie  
w Rudach zamieszkali w Chwałowicach, 
gdzie doczekali się dwóch synów, wnu-
ka i wnuczki. – Mamy dużo pięknych 
wspomnień, u nas zawsze było wesoło. 
Mąż był muzykantem i żartownisiem, 
lubiliśmy się bawić, wyjeżdżać na wcza-

sy, byliśmy aktywni. Ja od 25 lat śpie-
wam: najpierw w chórze Teresa w parafii  
w Chwałowicach, a teraz w chórze Se-
raf. Niestety z powodu pandemii od kil-
ku miesięcy nie śpiewamy – mówi pani 
Maria, a młodym małżonkom radzi, by  
w trudnych sytuacjach postawili na kom-
promis, cierpliwość i szczerą rozmowę.

Do udziału w dwóch uroczystościach 
zaproszeni zostali również państwo: 
Halina i Henryk Cieślowie, Dorota  
i Stanisław Frystaccy, Anna i Konrad 
Kozielscy, Weronika i Bronisław 
Rybakowie, Zofia i Benedykt 
Szymurowie, Anna i Jerzy Tomiłowie, 
Agnieszka i Wojciech Zdrzałkowie, 
Teodozja i Wiesław Błaszczakowie, 
Wanda i Roman Brzezinka, Ilona  
i Marek Denkowscy, Zofia i Andrzej 
Jaszkowie, Wiesława i Stanisław 
Krawieczyńscy, Magdalena i Czesław 
Kunkowie, Jadwiga i Mieczysław 
Widerowie oraz Regina i Antoni 
Zbroszczykowie.                                           (D) 

Na zdjęciu od lewej: Teodozja i Wiesław Błaszczakowie, Wanda i Roman Brzezinka, Ilona i Marek Denkowscy, Zofia i Andrzej Jaszkowie, 
Wiesława i Stanisław Krawieczyńscy, Magdalena i Czesław Kunkowie, Jadwiga i Mieczysław Widerowie oraz Regina i Antoni Zbroszczykowie.

Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczera i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp.

Na zdjęciu od lewej: Halina i Henryk Cieślowie, Dorota i Stanisław Frystaccy, Elżbieta i Józef Hartmannowie, Anna i Konrad Kozielscy, Maria 
i Henryk Pogorzałkowie, Zofia i Benedykt Szymurowie, Anna i Jerzy Tomiłowie, Agnieszka i Wojciech Zdrzałkowie.
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 MEDALE BOKSERÓW 
W Sośnicowicach odbyły się mistrzostwach 

Śląska w boksie, podczas których pięściarze 
RMKS-u Rybnik zdobyli dwa medale. Wśród 
kadetów (w wadze do 66 kg) brązowy krążek 
wywalczył Dawid Ruciński, ulegając w półfina-
le na punkty aktualnemu mistrzowi Śląska – 
Damianowi Hofmanowi z Gardy Gierałtowice. 
Natomiast młodzieżowiec Szymon Skorupa  
(w wadze lekkiej – 60 kg) zdobył złoty medal i ty-
tuł mistrza Śląska, pokonując w finale odwiecz-
nego rywala z Żywca – Daniela Trojoka.           (pm)

 RYBNICKI PÓŁMARATON ODWOŁANY 
Tegoroczna edycja największej imprezy biegowej w Rybniku nie 

dojdzie do skutku. XI Rybnicki Półmaraton Księżycowy, który miał 
się odbyć 22 sierpnia, został przeniesiony na rok 2021. – Podjęliśmy 
taką decyzję w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, kierując 
się przede wszystkim bezpieczeństwem zarówno uczestników, jak 
i samych organizatorów – mówi Daria Kudio, kierowniczka Dzia-
łu Organizacji Imprez rybnickiego MOSiR-u. Nowa data XI Ryb-
nickiego Półmaratonu Księżycowego zostanie podana w terminie 
późniejszym. Uczestnicy, którzy zapisali się na tegoroczny bieg, 
mają do wyboru dwie opcje: automatyczne przeniesienie pakietu 
startowego na start w 2021 r. lub zwrot opłaty startowej. Szczegóły 
na stronie internetowej (www.mosir.rybnik.pl).                          (pm)

22 lipca na Stadionie Miejskim przy 
ul. Gliwickiej odbył się trzeci z pięciu 
turniejów finałowych indywidualnych 
mistrzostw Europy na żużlu (SEC). 

W turnieju wystąpiło trzech reprezen-
tantów ROW-u: wychowanek i kapitan 
drużyny Kacper Woryna i dwaj zawodni-
cy kontraktowi: Anglik Robert Lambert 
i Czech Wacław Milik. Najlepiej wypadł 

Lambert (22 lata), który ostatecznie 
wygrał cały cykl i został mistrzem Euro-
py, zapewniając sobie również udział  
w przyszłorocznych mistrzostwach świa-
ta, czyli cyklu turniejów Grand Prix. W Ryb-
niku jednak był dopiero piąty (12 pkt), bo  
w biegu barażowym o dwa ostatnie miej-
sca w wyścigu finałowym zajął ostatnie, 
czwarte miejsce. Woryna zakończył tur-

niej na ósmym miejscu (7 pkt) bez biego-
wego zwycięstwa, a Milik z 5 pkt był jede-
nasty. Rybnicki finał wygrał Duńczyk Leon 
Madsen, drugi był Grigorij Łaguta, który 
– jak można się było spodziewać – został 
przez rybnickich kibiców wygwizdany, a 
trzeci mistrz świata Bartosz Zmarzlik z Go-
rzowa. Żużlowcy ROW-u zmierzyli się ze 
sobą już w drugim wyścigu; wygrał Lam-
bert, drugi był Francuz Bellego, trzeci Wo-
ryna, a czwarty Milik. Dwa ostatnie finały 
odbyły się w Gnieźnie i Toruniu.        (WaT)

Do końca rundy zasadniczej zostały 
już tylko trzy ligowe kolejki, a rybnicza-
nie wciąż mają na swoim koncie tylko 
dwa punkty za czerwcowe zwycięstwo 
na swoim torze ze Stalą Gorzów (przed-
ostatni w tabeli GKM Grudziądz ma 8 
pkt). Pozostałe 10 meczów ROW prze-
grał i to na ogół wysoko, będąc zdecy-
dowanie najsłabszą drużyną żużlowej 
ekstraligi. Rybnickim „rekinom” zostały 
jeszcze trzy mecze – u siebie ze Spartą 
Wrocław i na wyjeździe w Lesznie oraz 
Częstochowie, więc patrząc na miej-
sce rywali w tabeli raczej trudno się 
spodziewać, by ten mizerny dorobek 
punktowy udało się poprawić. To przy-
kre, ale wypadliśmy w tej ekstralidze 
jak przysłowiowi „ubodzy krewni”. W 11 
dotychczasowych meczach (łącznie 165 
wyścigów) żużlowcy ROW-u wygrali 
indywidualnie tylko 46 biegów, a dru-
żynowo ledwie 20 – 14 w 6 meczach na 
swoim torze i tylko 6 w pięciu dotych-
czasowych meczach wyjazdowych. 

W drużynie beniaminka, którą skom-
pletował prezes Krzysztof Mrozek, nie 
było ani jednego ekstraligowego pew-
niaka. Owszem, liczyliśmy na skutecz-
ną jazdę wychowanka klubu i kapitana 
zespołu Kacpra Woryny, ale jak na złość 

ten sezon jest dla niego niezbyt udany  
i wygrywał on znacznie rzadziej niż  
w sezonie 2017, gdy ścigał się w ekstra-
lidze jeszcze jako junior. Miłą niespo-
dziankę sprawił za to 22-letni Anglik Ro-
bert Lambert, który od początku sezonu 
punktował bardzo solidnie. Niestety i on 
spuścił z tonu, gdy w końcu lipca zdo-
był mistrzostwo Europy i zapewnił sobie 
udział w przyszłorocznym cyklu Grand 
Prix (indywidualne mistrzostwa świata). 
Pozostali seniorzy: Mateusz Szczepa-
niak, Milik, Liebiediew, Łogaczew, Bat-
chelor i występujący w roli gościa Ad-
rian Miedziński z Apatora Toruń wbrew 
nadziejom kibiców i prezesa Mrozka 
ekstraligi nie zawojowali i jeździli tak, 
jak można się było spodziewać, anali-
zując ich wcześniejsze wyniki. Niewiele 
punktów zdobyli też juniorzy (w 11 me-
czach tylko raz wygrali wyścig młodzie-
żowców). Generalnie więc brakowało 
indywidualnych zwycięstw, a bez tego 
trudno myśleć o wygrywaniu meczów  
i zdobywaniu punktów.  

Trzeba więc dokończyć ten przegrany 
sezon, a potem mocno zastanowić się nad 
przyszłością rybnickiego żużla i nakreślić 
jakiś przynajmniej ogólny plan działania. 
Ważne, by ów plan skroić nie na miarę 

    Rybnicki finał mistrzostw Europy 

Żużlowcy lecą z ekstraligi
Cudu przy G 72 nie było, zgodnie z przewidywaniami drużyna PGG ROW-u 
Rybnik po jednym sezonie żegna się z ekstraligą i wiele wskazuje na to, że dla 
rybnickiego żużla nadchodzą lata bardzo chude.

Do tej pory beniaminek PGG ROW 
Rybnik wygrał w ekstralidze tylko jeden 

mecz, w końcu czerwca pokonując na 
swoim torze Stal Gorzów 46:44.  

Na zdjęciu wyścig 8. Na pierwszym 
planie Kacper Woryna, za nim junior Ma-

teusz Tudzież i Iversen ze Stali Gorzów

wygórowanych ambicji, odwołując się do 
zdobytych w żużlowej prehistorii 12 tytu-
łów mistrza Polski, a na miarę faktycznych 
możliwości rybnickiego klubu i realiów pol-
skiego żużla, które od dłuższego już czasu 
okazują się dla nas bardzo brutalne.

Wacław Troszka
Ostatni ekstraligowy mecz przy Gli-

wickiej 72: poniedziałek 14 września 
godz. 20.30: PGG ROW Rybnik – Betard 
SPARTA Wrocław 
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sport

Z klubem pożegnały się m.in.: Domi-
nika Rosak, Aleksandra Lizoń, Marlena 
Konieczna, Karolina Szczypka, Domi-
nika Głowacka czy Żaneta Sobota. W 
ich miejsce przyszły: Priscilla Hagan 
(wcześniej Universite Cluj), Anna Maria 
Smidova, Petra Zdechovanová (Mitech 
Żywiec), Karolina Wieczorek (Czarni So-
snowiec), Lucia Suskova oraz Aleksan-
dra Kurzelowska (Górnik Łęczna).

– Potrzebujemy czasu, aby drużyna 
się zgrała. Dziewczyny jeszcze nie czują 
swoich intencji na boisku. Dla nas naj-
ważniejszy będzie każdy kolejny mecz. 
Nie chcemy na razie wyznaczać sobie 
dalekosiężnych celów. Życie nauczyło 
nas, że liczy się tylko tu i teraz, bo jutra 
może nie być, to m.in sprawiła w ze-
szłym sezonie pandemia – mówi Łukasz 
Wojtala, trener rybnickich piłkarek. 

W inauguracyjnym spotkaniu, na 
stadionie Rymera w Niedobczycach, 
bo tam swoje domowe mecze rozgry-
wa TS ROW, rybniczanki przegrały ze 
Śląskiem Wrocław 1:2. Tydzień później 
uległy w Katowicach GKS-owi 0:3. 22 
sierpnia spotkały się u siebie z KKP Byd-
goszcz i również przegrały 1:4. 

– Przegraliśmy trzy mecze i to na 
pewno boli. Musimy sobie odpowie-
dzieć na trudne pytania, bo w ekstra-
lidze nie da się funkcjonować na za-
sadzie – jakoś to będzie. Każdy mecz 
wymaga 100 proc. zaangażowania, 
musimy prezentować przez pełne 90 
minut wszystko, co potrafimy, inaczej 
wyniki się nie zmienią – powiedział po 
ostatnim meczu trener Wojtala. 

Pomimo trudnego początku nikt  
w zespole głowy nie zwiesza. – Mecze, 

które rozegrałyśmy, pokazują, że ten 
zespół ma potencjał. Jako beniaminek 
w każdym meczu staramy się grać o 3 
punkty i chcemy pokazać, że awans do 
ekstraligi to nie był przypadek i zasłu-
gujemy na miejsce w elicie – twierdzi 
Patrycja Matla, piłkarka TS ROW.     (pm)

Miasto Rybnik zgłosiło klub kobie-
cej piłki nożnej TS ROW Rybnik do 
nagrody „Marka – Śląskie”. Przypomni-
my, że rybnickie piłkarki wywalczyły 
niedawno awans do najwyższej klasy 
rozgrywkowej. 

Konkurs ma na celu promowanie 
najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, 
organizacji, samorządów czy przedsię-
wzięć, które swój sukces osiągnęły nie 
tylko dzięki dobrej koniunkturze i cięż-
kiej pracy, ale także w oparciu o skutecz-
ny marketing i planowane budowanie 
marki. Nagroda „Marka – Śląskie” jest 
podziękowaniem za znaczący wkład  
w rozwój województwa śląskiego i ma 
charakter honorowy. – Chcemy m.in. 
w ten sposób docenić sukces TS ROW. 

Awans do ekstraligi, w tak krótkim czasie 
od chwili rozpoczęcia działalności, jest 
godny podziwu. Trzeba też pamiętać 
o tym, że rybnickie piłkarki mają już na 
swoim koncie tytuł mistrzyń Polski w fut-
salu. Co ważne, w klubie trenuje obecnie 
140 piłkarek i zdecydowana większość to 
zawodniczki z naszego regionu – mówi 
Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. 

TS ROW Rybnik rozpoczął działalność 
w 2015 roku jako absolutny nowicjusz na 
terenie, na którym właściwie nie było tra-
dycji kobiecej piłki nożnej kobiet (przed 
laty kobieca drużyna grała w Polonii Nie-
wiadom). W ciągu pięciu lat znalazł się w 
gronie 12 najlepszych klubów w Polsce, 
budując swój kapitał na zawodniczkach 
ze Śląska. 

TS ROW znalazł się także wśród klubów na-
grodzonych za szkolenie reprezentantek Polski. 
Sezon 2019/2020 był premierowym, w którym 
obowiązywał program dofinansowania klubów 
kobiecych (przez PZPN) za udział zawodniczek 
w zgrupowaniach kadry. TS ROW został sklasy-
fikowany na 19. miejscu w skali kraju.

Działania TS ROW Rybnik wpisują się 
także w realizację planu spomagania 
rybnickiego sportu, którego głównymi 
założeniami są: wspieranie sportu dzie-
ci i młodzieży, zwiększanie liczby dzieci 
uprawiających sport, promocja klubów 
sportowych i mecenasów sportu oraz 
udział klubów wspieranych przez miasto 
Rybnik w rozgrywkach centralnych. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  
5 września.                                                    (pm)

Piłkarki zadebiutowały w ekstralidze
Już trzy mecze mają za sobą piłkarki TS ROW Rybnik w piłkarskiej ekstralidze. W czasie przygotowań do udziału  
w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej, w rybnickim zespole doszło do sporych przetasowań. 

ZA NAMI: TS ROW Rybnik – Śląsk 
Wrocław 1:2 (bramka dla TS ROW Sta-
nislava Lišková); GKS Katowice – TS 
ROW Rybnik 3:0; TS ROW Rybnik – 
KKP Bydgoszcz 1:4 (Priscilla Hagan)

PRZED NAMI: 29 sierpnia: Olimpia 
Szczecin – ROW Rybnik; 5 września, 
godz. 17: TS ROW Rybnik – Rolnik 
Biedrzychowice; 12 września: Czarni 
Sosnowiec – TS ROW Rybnik; 26 lub 
27 września: TS ROW Rybnik – APLG 
Gdańsk.

TS ROW Rybnik nominowany w konkursie „Marka – Śląskie”

Wyjściowy inauguracyjny skład TS ROW Rybnik. Od lewej, stoją: Julia Krzyżok, Anna Maria 
Smidowa, Petra Zdechovanova, Martina  Bulovovwa, bramkarka Justyna Kuś i Edyta Botor 

(kapitan); klęczą: Ola Kurzelowska, Priscilla Hagan, Stanislava Liskova, Martyna Guzik  
i Patrycja Matla

Pierwszy, historyczny mecz piłkarek TS 
ROW w ekstralidze odbył się na stadionie 

Rymera w Niedobczycach bez udziału 
publiczności (obostrzenia sanitarne 

związane z epidemią), więc kibice zma-
gania piłkarek oglądali zza płotu
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Z powodu epidemii spore perturbacje towarzyszyły do-
kończeniu zmagań o piłkarski Puchar Polski na szczeblu 
Podokręgu Rybnik. W półfinale trafiły na siebie ROW 
1964 Rybnik i Odra Wodzisław. 

Ich mecz był kilkakrotnie przekładany i udało się go ro-
zegrać dopiero 8 lipca. Nie bez trudu rybniczanie ograli na 
boisku przy ul. Bogumińskiej miejscową Odrę 2:1. Trzy dni 
później zagrali w finale z Unią Książenice. Na stadionie przy 
ul. Gliwickiej 72 podopieczni Rolanda Buchały pokonali 
przyjezdnych 3:0 i odebrali puchar z rąk prezesa Podokręgu 
Rybnik Andrzeja Paulusa. – Wygranie tego pucharu było dla 
nas priorytetem na czas przygotowań do meczów ligowych. 
Dlatego też zaczęliśmy trenować już 1 czerwca. Mecze  
o stawkę wyglądają zupełnie inaczej niż sparingi. Spotkania  
z Odrą i Unią pokazały, że jeszcze sporo pracy przed nami, 
aby zespół był w optymalnej formie. Do solidnej gry trochę 
nam brakuje. Cieszymy się jednak, że wygraliśmy oba spo-
tkania i pokazaliśmy, że w regionie jesteśmy najmocniejsi – 
powiedział po finale Roland Buchała, trener rybniczan. 

ROW 1964 dzięki wygraniu rozgrywek w Podokręgu 
Rybnik, zagrał w 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej. W nim pokonał triumfator PP 
w okręgu żywieckim – Sołę Rajcza 3:2. Niestety, w ćwierćfi-

ROW 1964 z małym pucharem

nale dużo lepsi okazali się piłkarze Pniówka Pawłowice, którzy 
przy Gliwickiej ograli piłkarzy Rolanda Buchały 4:0 i zakończyli 
przygodę rybniczan z rozgrywkami pucharowymi na szczeblu 
ŚZPN.                                               (pm)

W pierwszy weekend sierpnia ruszyły 
rozgrywki III ligi piłki nożnej. Rybni-
czanie do sezonu przygotowywali się 
od 1 czerwca. W kadrze, w porówna-
niu do poprzedniego sezonu, doszło 
do kilku zmian. Trzon zespołu jednak 
pozostał. 

– Mamy ośmiu doświadczonych za-
wodników i 14 młodych z klubowej 
akademii. Chcielibyśmy, by zarówno 
my, jak i nasi kibice mieli zdecydowa-
nie lepsze humory niż w poprzednich 
latach – mówił jeszcze przed pierw-
szym meczem Roland Buchała, trener 
rybnickiego zespołu. – Współpraca  
pierwszej drużyny z akademią jest wzo-
rowa. Trenerzy wykonują kawał dobrej 
roboty i talentów nam nie brakuje. Teraz 
oni muszą wykorzystać szansę, którą 
otrzymają. Mamy ambitnych piłkarzy, 
więc liczę na to, że przełożymy atmosferę  
z szatni na boisko i powalczymy o coś 
więcej niż tylko utrzymanie – deklaro-
wał Buchała.

W pierwszym spotkaniu ROW zre-
misował u siebie z Rekordem Bielsko-
-Biała, choć mógł ten mecz wygrać,  
a w Nysie rybniccy piłkarze zwy-
ciężyli aż 5:0. W dwóch kolejnych 
spotkaniach nie było już jednak tak 
dobrze. Po remisie na swoim boisku  
z Foto-Higieną Gać przyszła porażka 
ze Stalą Brzeg. Niepokojące jest to, że 

w trzech domowych meczach rybni-
czanie uzbierali tylko 2 pkt. – W me-
czu z Foto-Higieną sędzia ewidentnie 
okradł nas z punktów. Po meczu prze-
praszał, że popełnił błąd, nie uznając 
bramki Wodeckiego, ale to już nicze-
go nie zmienia. W meczu z Brzegiem 
to nie był ten ROW, który chcemy 
oglądać. Mamy teraz czas, aby wszyst-
ko przeanalizować i przygotować się 
do spotkania z Tarnowskimi Górami.  
W ostatnich spotkaniach nasza sku-
teczność była słaba. Dlatego po 
czterech meczach mamy tylko 5 pkt. 
Mogło być lepiej i gorzej. Chcieliśmy 
zdobyć jak najwięcej punktów, bo nie 
wiadomo, jak ta liga będzie wyglądać, 
czy z powodu pandemii nie będzie za-
wieszona, ponieważ kolejne drużyny 
zgłaszają, że mają problemy z korona-
wirusem. My na to nie mamy jednak 
wpływu, musimy cały czas pracować  
i patrzeć z optymizmem w przyszłość 
– twierdzi Roland Buchała.

Mogło być lepiej i gorzej

ANDRZEJ PAULUS NADAL PREZESEM PODOKRĘGU RYBNIK
Na Zebraniu Klubów Podokręgu Rybnik dokonano wyborów prezesa i prezydium 
podokręgu oraz delegatów na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Śląskie-
go Związku Piłki Nożnej. W zebraniu wzięło udział 33 delegatów, a w głosowaniu 
jawnym na prezesa Podokręgu Rybnik 32 głosami wybrano ponownie Andrze-
ja Paulusa, który na czele zarządu stoi od 2016 roku. Nowe twarze w ośmiooso-
bowym prezydium to Robert Lazar z KS Kleszczów, reprezentujący okręg żorski,  
i Michał Szelong z MOSiR-u Jastrzębie, przedstawiciel okręgu jastrzębskiego.          (pm)

Po pauzie, jaką miał ROW w 5. kolej-
ce, w 6. do Rybnika przyjedzie Gwarek 
Tarnowskie Góry (mecz 29 sierpnia  
o 17). Jeżeli rybniczanie od początku 
rozgrywek nie chcą znaleźć się w oko-
licach strefy spadkowej, to powinni ten 
mecz wygrać. Kibice liczą również, że 
Rybnik przestanie być czerwoną strefą 
pandemii i będą mogli na żywo oglą-
dać zmagania rybnickich piłkarzy. 

Marek Pietras 

ZA NAMI: ROW 1964 Rybnik – Re-
kord Bielsko-Biała 1:1 (bramka dla 
ROW-u Piotr Pacholski); Polonia 
Nysa – ROW 1964 Rybnik 0:5 (Jakub 
Kuczera – 2, Marek Krotofil, Jarosław 
Baranskyi, Marcin Wodecki); ROW 
1964 Rybnik – Foto-Higiena Gać 
1:1 (Andrzej Korytek (s)); ROW 1964 
Rybnik – Stal Brzeg 0:2

PRZED NAMI: 5 września: Miedź II 
Legnica – ROW 1964 Rybnik; 12 wrze-
śnia godz. 16:30: ROW 1964 Rybnik 
– Pniówek Pawłowice; 19 września: 
LKS Goczałkowice Zdrój – ROW 1964 
Rybnik; 26 września godz. 16: ROW 
1964 Rybnik – Górnik II Zabrze

W pucharowym pojedynku ROW-u 1964 z Unią 
Książenice ostrych piłkarskich starć nie brakowało
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sport

Karina Cyfka 
mistrzynią Polski
W pierwszej połowie sierpnia w Ostrowie Wlkp. 
najlepsze polskie szachistki walczyły o tytuł 
mistrzyni kraju (72. mistrzostwa Polski). Po raz 
pierwszy w karierze wywalczyła go rybniczanka 
arcymistrzyni Karina Cyfka z domu Szczepkow-
ska (32 lata), reprezentująca w zawodach Stilon 
Gorzów Wlkp. 

Złoty medal zapewniła sobie dopiero w dogryw-
ce z Klaudią Kulon (obie zdobyły po 6 pkt, a ich 
pojedynek zakończył się remisem). W dogrywce 
szachistki rozegrały dwie partie szachów szybkich. 
Gdyby ta rywalizacja zakończyła się remisem, mi-
strzostwo zdobyłaby Klaudia Kulon, ale obie par-
tie na swoją korzyść rozstrzygnęła Karina Cyfka. 
Jak mówiła po zawodach nowa mistrzyni Polski, 
turniej był dla niej bardzo wyczerpujący, również 
dlatego, że przystąpiła do niego w zaawansowa-
nej ciąży, na miesiąc przed terminem porodu. – To 
dla mnie wymarzony, wyśniony i upragniony ty-
tuł. Emocji nie brakowało, w dogrywce musiałam 
postawić wszystko na jedną kartę. Podeszłam do 
tego ze spokojem i nastawieniem, że stoję przed 
życiową szansą, aby spełnić swoje marzenie i po 
16 latach grania w mistrzostwach zdobyć ten upra-
gniony, złoty krążek. Piękny sen się spełnił – mówi 
Karina Cyfka, nowa mistrzyni Polski w szachach.  
W zawodach wystartowała także inna rybniczanka 
Monika Soćko z domu Bobrowska (42 lata), która 
broniąc barw Hetmana Katowice zajęła 4. miejsce. 
Debiutująca w mistrzostwach Polski 18-letnia mi-
strzyni FIDE Honorata Kucharska, reprezentująca 
MKSz Rybnik, zajęła miejsce 8., ale zdobyła „Kryszta-
łowy puchar” dla zawodniczki z największym przy-
rostem rankingowym i zebrała bardzo pochlebne 
recenzje. W ostatniej rundzie mistrzostw Kucharska 
zmierzyła się z późniejszą mistrzynią Kariną Cyfką  
i w opinii ekspertów był to pojedynek zawodni-
czek, które w całym turnieju grały najsolidniej i naj-
równiej. Po 25 ruchach przewagę miała Kucharska, 
ale ostatecznie po 34 ruchach partia zakończyła się 
remisem.                                                      (pm)

ZAGRAJĄ W FINALE MISTRZOSTW POLSKI
Koszykarki RMKS-u Rybnik wygrały turniej strefowy w koszy-
kówce 3x3 w kategorii wiekowej U-17 i awansowały do finałów 
mistrzostw Polski. W Brzegu podopieczne Grzegorza Korzenia, gra-
jąc w składzie: Nicola Banaś, Paulina Raudner, Dominika Bednarek  
i Oliwia Keller, wygrały wszystkie swoje spotkania i zajęły 1. miejsce.  
Już w pierwszym meczu turnieju nasze zawodniczki zmierzyły się 
z najsilniejszym rywalem i dopiero po „złotym rzucie” w dogrywce, 
w wykonaniu Dominiki Bednarek, zapewniły sobie zwycięstwo nad 
MKS-em Strzelce Opolskie – relacjonuje Marcin Troszka, kierownik 
sekcji koszykówki w Rybnickim Młodzieżowym Klubie Sportowym. 
W kolejnych meczach rybniczanki pokonały drugą drużynę Stali 
Brzeg 16:5, Chrobrego Basket Głuchołazy 17:7, a w finale wygrały  
z pierwszym zespołem Brzegu 17:7. – To już ostatni akord tego dziw-
nego, przerwanego w marcu sezonu. Cieszymy się jednak, że dziew-
czyny wróciły już do gry i w formule 3x3 mogą cieszyć się z kolejnych 
sukcesów, jakim niewątpliwie jest awans do finałów mistrzostw 
Polski – dodaje Marcin Troszka. Turniej finałowy, który odbędzie się  
w Gdyni, zaplanowano na ostatni weekend sierpnia.                         (pm)

Młodzi siatkarze Volleya Rybnik Olaf Łukasik i Filip Lejawa zagrali 
w turnieju finałowym mistrzostw Polski kadetów w siatkówce 
plażowej. Awans wywalczyli w półfinale, w którym rywalizowały 32 
zespoły z 8 województw. 

Rybniczanie wcześniej zajęli 5. 
miejsce w mistrzostwach Śląska 
i w półfinale zostali rozstawieni 
dopiero na 29. miejscu, więc mie-
li bardzo trudną sytuację wyj-
ściową. – Mimo to rozegrali bar-
dzo dobry turniej i ostatecznie 
zajęli 4. miejsce, dające im awans 
do finałów MP – informuje Lech 
Kowalski z Volleya Rybnik.

Turniej finałowy mistrzostw 
Polski i równocześnie Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży 
odbyła się na początku sierpnia 
w Mysłowicach. – Niestety, już 
w pierwszym secie pierwszego 
meczu kontuzji nabawił się Olaf 
Łukasik, co miało wpływ na wynik spotkania. Nasza para przegrała ten 
pojedynek i została sklasyfikowana ostatecznie na 13. miejscu – rela-
cjonuje Kowalski.                                                                                             (pm) 

SZACHIŚCI Z BRĄZEM 
MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 

Mikołaj Nowak, Honorata Kucharska, Kamil Grochol, Jakub Seemann, 
Martyna Starosta, Gabriela Króliczek i Helena Kucharska wywalczyli dla 
Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku brązowy medal Drużyno-
wych Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach 2020. Dziesięć czołowych 
drużyn juniorskich przez dziewięć dni rywalizowało w Ustroniu o tytuł  
i medale. Po niezwykle emocjonującej końcówce zawodnicy MKSz Ryb-
nik wywalczyli ostatecznie 3. miejsce. Dodatkowo niespełna dwunasto-
letni Jakub Seemann z niesamowitym wynikiem 8 pkt na 9 możliwych 
wygrał trzecią szachownicę chłopców do lat 14. Z kolei Martyna Starosta 
z wynikiem 7 pkt na 9 zajęła drugie miejsce na czwartej szachownicy 
„chłopięcej”. Rybniczan prowadził kierownik ekipy i zarazem trener Kac-
per Tomaszewski. Pomagali mu pracujący zdalnie trenerzy: Marcin Krzy-
żanowski i Aleksander Kachur. Warto nadmienić, że mistrzostwa na zle-
cenie Polskiego Związku Szachowego zorganizował MKSz Rybnik. (pm)

Kadeci w finałach mistrzostw Polski

Lech Kowalski (pierwszy z lewej) ze 
swoimi podopiecznymi

W czasie swoich 16. w karierze mistrzostw 
kraju rybniczanka Karina Cyfka zdobyła 

wreszcie upragniony tytuł mistrzyni Polski
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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. 
Informacje o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmo-
nogramie są dostępne na stronie internetowej miasta,  
w zakładce „Dla mieszkańców/Zdrowie” (www.rybnik.eu/
dla-mieszkancow/zdrowie/).

Nocne dyżury aptek

30/31.08 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

31.08/1.09 brak dyżuru

1/2.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

2/3.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

3/4.09 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka 

4/5.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście 

5/6.09 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

6/7.09 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

7/8.09 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

8/9.09 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście 

9/10.09 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

10/11.09 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza 

11/12.09 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście 

12/13.09 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk

13/14.09 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

14/15.09 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

15/16.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

16/17.09 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

17/18.09 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

18/19.09 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

19/20.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789, Śródmieście

20/21.09 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

21/22.09 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

22/23.09 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

23/24.09 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom 

24/25.09 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ 

25/26.09 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

26/27.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

27/28.09 brak dyżuru

28/29.09 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

29/30.09 brak dyżuru

30.09/1.10 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia
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 Nie kupuj! Przygarnij!
Psy i koty z rybnickiego schroniska dla zwierząt w Wielopolu 
(ul. Majątkowa 42, tel. 32 42 46 299) czekają na nowy dom i ko-
chających właścicieli. Wystarczy dowód osobisty, 40 zł, obroża 
i smycz lub transporter dla kota oraz dobre chęci, by zyskać 
oddanego przyjaciela na wiele lat. Zdjęcia psów i kotów, któ-
re można przygarnąć i szczegóły dotyczące adopcji na www.
schronisko.rybnik.pl oraz na facebookowym profilu placówki.

ogłoszenia i reklam
y
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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

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

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

największy lokalny nakład
Twojego ogłoszenia!
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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: 
Wydawnictwo „Triada” Wojciech Wicher
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@miastorybnik.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.

15.000

54



55



Szczegóły na Facebooku oraz www.mosir.rybnik.pl


