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„Gańba!”
 w każdym domu





Kolejne wydanie „GR”  
ukaże się w niedzielę  
25 października

Okładka: Przygotowana przez urząd miasta broszura przypominająca o obowiązkowej 
wymianie starych pieców węglowych trafi przede wszystkim do skrzynek pocztowych 
przy domach jednorodzinnych 
Okładkę przygotował Wydział Promocji Urzędu Miasta Rybnika

Rozmowa z prezydentem Rybnika PIOTREM KUCZERĄ
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BUDŻET
z epidemią w tle

Mamy koniec września, czy trwają już 
prace nad przyszłorocznym budże-
tem miasta…

Te prace trwają właściwie już 
od połowy wakacji. Bieżący rok 
za sprawą epidemii jest wyjątko-
wy. Najważniejsze dla bieżące-
go funkcjonowania miasta po-
ważne inwestycje drogowe są 
realizowane zgodnie z harmono-
gramem, ale z powodu obostrzeń  
i licznych ograniczeń wiele zaplano-
wanych inwestycji i przedsięwzięć 
nie zostało zrealizowanych i trzeba 
je będzie uwzględnić w budżecie na 
rok 2021. Skutki epidemii widać rów-
nież w dochodach budżetu miasta. 
Problemy finansowe samorządów 
lokalnych zaczęły się zresztą jeszcze 
przed epidemią, gdy rząd w środku 
roku obniżył stawki podatków i pod-
niósł płacę minimalną, nie wspo-
minając już o podwyżce cen ener-
gii elektrycznej. Dochodzi do tego 
problem coraz droższej dla samo-
rządów gminnych oświaty. Miasta  
i gminy od wielu lat otrzymywały  
z budżetu państwa niedoszacowa-
ną, zbyt małą subwencję oświato-
wą, ale obecnie skala tego niedo-
szacowania jest naprawdę duża. 
Coraz więcej problemów przyspa-
rza też samorządom gospodar-
ka odpadami. Z nadzieją przyję-
liśmy więc informację, że ustawa  
o odpadach zostanie napisana 
od nowa. Takie zapewnienie pa-
dło na wspólnej komisji rządu  
i samorządu. Strona rządowa do-
brze zna nasze postulaty. Cho-
dzi m.in. o ułatwienie powstawa-
nia bezpiecznych dla środowiska  
i nieuciążliwych dla sąsiadów spalar-
ni odpadów, które z powodzeniem 
mogą ogrzewać np. część miasta, co 
od wielu już lat jest praktykowane  
w krajach Europy Zachodniej.

Czy szkoły i przedszkola funkcjonują-
ce w szczególnych warunkach epide-
mii będą dla miasta jeszcze droższe  
w utrzymaniu?

Z pewnością tak. Co roku w paździer-
niku samorządy otrzymują informację 
z Ministerstwa Finansów, jaka będzie 
wysokość przyszłorocznej subwen-
cji oświatowej, która zasili ich budżet. 
Obecnie w skali roku funkcjonowanie 
placówek oświatowych kosztuje nas 
blisko 315 mln zł, a do części oświa-
towej subwencji ogólnej dopłacamy  
z naszego budżetu aż 56 mln zł. Dopiero 
teraz widzimy, jakie są faktyczne skutki 
dla naszego budżetu reformy oświaty, 
przeprowadzonej przez minister Zalew-
ską. Wielu prezydentów, burmistrzów 
czy wójtów mówi wprost, że rosnące 
wydatki na oświatę mogą być jednym z 
głównych powodów zapaści finansowej 
samorządów.

Po kilku miesiącach otworzył Pan 
urząd miasta dla mieszkańców. 

Jakimś ryzykiem ta decyzja jest 
obarczona, ale przecież wszyscy tę-
sknimy za normalnością. Wcześniej, 
od początku września bardzo wni-
kliwie śledziliśmy sytuację w szko-
łach. Okazało się, że powrót uczniów 
do szkół nie spowodował wzrostu 
liczby zakażeń. Przeciwnie, dane  
z sanepidu pokazują, że spadek licz-
by zachorowań na COVID-19 jest 
faktem, choć wszyscy obawiamy się 
jeszcze spodziewanej drugiej fali 
epidemii w okresie jesienno-zimo-
wym. Oby nie nadeszła. Przy zacho-
waniu obowiązujących w urzędzie 
zasad bezpieczeństwa sanitarnego, 
nakazujących zasłanianie ust i nosa, 
dezynfekowanie rąk oraz zachowy-
wanie dystansu społecznego, magi-
strat może funkcjonować normalnie, 
w sposób bezpieczny i dla petentów, 
i dla urzędników.

Samorządowe gremia, m.in. związek 
naszego subregionu zachodniego, 
zabiegają o nowelizację uchwały anty-
smogowej sejmiku, by ta nie zmuszała 
do wymiany pieca węglowego w przy-
szłym roku osób, które za rok lub dwa, 
po zgazyfikowaniu ich dzielnicy, chcą 
przejść na ogrzewanie gazowe.

Od pewnego już czasu zwracamy mar-
szałkowi województwa uwagę na ten re-
alny problem. Terminów obowiązkowej 
wymiany pieców już bym nie zmieniał. 
Jestem zwolennikiem zwolnienia z obo-
wiązkowej wymiany pieca osób, które 
będą miały podpisaną umowę na wyko-
nanie przyłącza gazu. Mam nadzieję, że 
postulat dużej grupy samorządowców 
zostanie zrealizowany i że wprowadzenie 
do uchwały antysmogowej tej swoistej 
prolongaty wkrótce stanie się faktem.

Na 24 września zaplanowano pierw-
szą powakacyjną sesję rady miasta…

To jedna z ważniejszych sesji w roku. 
Po upływie już trzech kwartałów trzeba 
m.in. uporządkować budżet, a w tym 
roku ze względu na skutki epidemii wy-
maga on wielu korekt. Kilka uchwał bę-
dzie też dotyczyć dróg, które otrzymają 
status drogi publicznej. Ze względu na 
trwającą wciąż epidemię i ta sesja odbę-
dzie się w trybie zdalnym, online.

Rozmawiał Wacław Troszka
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aktualności

   Inwestycje, które cieszą
ROZBIORĄ RUDERY, 
WYBUDUJĄ HOTEL 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, już w październiku przejdą do hi-
storii dwie opustoszałe rudery, które dzi-
siaj straszą w bezpośrednim sąsiedztwie 
najbardziej okazałego obiektu w Rybni-
ku, czyli strzelistej, neogotyckiej bazyliki 
św. Antoniego. Mowa o kamienicy nr 11 
przy ul. Mikołowskiej i pozostałościach 
po niewydarzonym barze w stylu we-
stern, które zalegają na zarośniętej ziel-
skiem sąsiedniej działce. W lutym 2018 
roku zaniedbaną kamienicę z końca XIX 
wieku kupił od miasta prywatny inwestor 
z Rybnika, który chce tutaj wybudować 
niewielki, czterogwiazdkowy hotel z 40 
pokojami i restauracją. Po długich urzę-
dowych perypetiach w urzędzie miasta 
trwa procedura zmierzająca do wydania 
inwestorowi pozwolenia na rozbiórkę 
kamienicy. Projektowany czterokondy-
gnacyjny budynek ma mieć 1800 m kw. 
powierzchni użytkowej. Zajmie on rów-
nież sporą część sąsiedniej, zarośniętej 
obecnie działki, którą przyszły właściciel 
hotelu odkupił już od osoby prywatnej. 
Budowa nowego obiektu ma ruszyć je-
sienią przyszłego roku.                              (WaT)

PIĘĆ GWIAZDEK DLA STODÓŁ
Prywatna firma z przytupem rozpo-

częła epokową inwestycję w Stodo-
łach. Spółka Pamira należąca do mał-
żeństwa mieszkającego w okolicach 
Rybnika rozpoczęła remont i gruntow-
ną modernizację pocysterskiego dwo-
ru, mającego XVIII-wieczny rodowód. 
Zgodnie z projektem stworzonym 
przez rybnicką pracownię Toprojekt 
powstanie tu elegancka restauracja, 
natomiast w sąsiednich zabudowa-

niach gospodarczych, m.in. dawnych 
stajniach i stodołach, które zostaną 
mocno przebudowane, pięciogwiazd-
kowy kompaktowy hotel (obecnie  
w województwie śląskim są takie tylko 
dwa) z kilkunastoma ekskluzywnymi 
apartamentami, kilka sal konferen-
cyjnych oraz strefa SPA. Pocysterski 
dworek jest oczywiście obiektem za-
bytkowym, a z tym wiążą się określo-
ne wymogi, którym najpierw musieli 
sprostać projektanci, a teraz wykonaw-

cy robót. Według wstępnych jeszcze 
szacunków budowa tego wyjątkowe-
go na mapie Rybnika i regionu ośrodka 
potrwa dwa lata.

Spółka Pamira zamierza również  
w przyszłości wybudować w Stodołach 
osiedle mieszkaniowe, którego część 
miałaby się znaleźć na terenach daw-
nego parkuru, na którym przez wiele lat 
sekcja jeździecka Robotniczego Klubu 
Sportowego „Energetyk”, finansowa-
nego przez elektrownię Rybnik, orga-
nizowała zawody hipiczne w skokach  
przez przeszkody. Wybudowanie osie-
dla będzie trudnym zadaniem inwesty-
cyjnym, bo ma ono powstać stosunko-
wo blisko zapory Zalewu Rybnickiego 
na terenach zalewowych. Kolejnym 
problemem, który inwestor chce roz-
wiązać z pomocą miasta, jest brak ka-
nalizacji w całej dzielnicy. Tempo robót 
i plany inwestora robią wrażenie, więc 
trudno mu nie kibicować, a Stodoły, 
najmniejsza z 27 rybnickich dzielnic, 
w niedalekiej przyszłości mogą stać się 
idealnym miejscem do zamieszkania.                                      

(WaT)

Wizualizacja przedstawiająca 
koncepcję architektoniczną 

hotelu, który ma powstać  
w sąsiedztwie bazyliki  

św. Antoniego

Opustoszały w ostatnich latach kom-
pleks historycznych budynków zmieni 

się nie do poznania 
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Obecnie to jeden  
z największych rybnickich 
kontrastów – zaniedbana 
wiekowa kamienica i bar  

w stylu western sąsiadujące 
z popularnym Antonicz-

kiem. Na szczęście wkrótce 
rozpocznie się ich rozbiórka
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Miasto w skrócie

Od połowy września urząd miasta 
jest otwarty dla petentów codziennie 
od godz. 8 rano. Od poniedziałku do 
środy pracownicy magistratu przyj-
mują mieszkańców do godz. 15, w 
czwartki do 17.30, a w piątki do 12.30. 
Z kolei Urząd Stanu Cywilnego zaprasza 
klientów od poniedziałku do soboty, 
od godz. 8 do 15. Podczas załatwiania 
spraw – zarówno w urzędzie miasta, 
jak i w USC – należy przestrzegać kilku 
ważnych zasad: wejście do budynku 
możliwe jest tylko z zasłoniętymi nosem 
i ustami. Zaraz po wejściu należy zde-
zynfekować ręce. Przy poszczególnych 
stanowiskach obsługi może znajdować 
się tylko jedna osoba (warunek ten nie 
dotyczy opiekunów i kuratorów osób 
niepełnosprawnych i starszych, a także 
osób małoletnich) oraz pracownik kon-
kretnego wydziału, a po załatwieniu 

sprawy należy niezwłocznie opuścić 
urząd. 

Pracownicy magistratu zachęcają, 
by – jeśli to możliwe – kontaktować się 
z nimi również telefonicznie, mailowo, 
faksem lub za pośrednictwem interne-
towych platform SEKAP i ePUAP. Wy-
kaz numerów telefonów oraz adresów 
mailowych dostępny jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Rybnika (zakładka Magistrat). Z kolei 
spotkania w Wydziale Komunikacji moż-
na umawiać na bieżąco elektronicznie 
(oskar.rybnik.eu/rejestracja-pojazdu). 

Kasy w budynkach urzędu przy  
ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz ul. 
Rzecznej 8 są otwarte w godzinach 
przyjęć klientów. Tak jak do tej pory, 
opłat można dokonywać również prze-
lewem i ta forma płatności jest najmniej 
kłopotliwa.                                                   (D)

Nowość na stronie internetowej 
miasta (rybnik.eu)! W odświeżonej za-
kładce „Biznes” można znaleźć zebrane  
w jednym miejscu informacje na 
tematy gospodarcze, począwszy 
od aktualności, poprzez bieżące 
przetargi prowadzone przez urząd 
miasta oraz jednostki miejskie, jak 
i informacje o sprzedaży i dzierża-
wie działek inwestycyjnych, loka-
li czy nieruchomości, aż po infor-
macje o możliwości uzyskania ulg  
w podatku dochodowym w  przypad-
ku realizowania nowych inwestycji na 
terenie Rybnika. Istotnym elementem 
serwisu ma być aktualizowana na bie-

żąco baza informacji o terenach inwe-
stycyjnych w naszym mieście, również 
o nieruchomościach prywatnych. 

W magistracie obsługą inwesto-
rów, w tym udzielaniem informacji 
o  warunkach inwestowania w Rybni-
kum zajmuje się wydział analiz, który  
w razie potrzeby pomaga także znaleźć  
atrakcyjną lokalizację na konkretną in-
westycję. Osoby zainteresowane ofertą 
inwestycyjną miast mogą kontaktować 
się ze specjalistą w tej dziedzinie Da-
widem Strupowskim (tel. +48 501 110 
265 oraz 32 43 92  255; e-mail: inwe-
stor@um.rybnik.pl). 

(WaT)

Urząd miasta znów otwarty

Nowy „Biznes” na rybnik.eu

Epidemia w Rybniku
Osób poddanych kwarantannie:  29
Hospitalizowanych obecnie z powodu zakażenia:  26
Zakażonych od początku epidemii:  1586
Ofiar śmiertelnych:  15
Ozdrowieńców: 1557 stan na dzień 23.09.2020

14 września, po kilkumiesięcznej przerwie, rybnicki magistrat otworzył drzwi 
dla mieszkańców. Urząd miasta jest znów dostępny, jednak każdy, kto chciałby 
uniknąć bezpośredniej wizyty, może skontaktować się z urzędnikami telefonicz-
nie lub mailowo.

Serwis miejski www.rybnik.eu zmienia się, dostosowując zakres informacji go-
spodarczych oraz o aktualnej ofercie inwestycyjnej miasta Rybnika. Informacje 
skierowane są zarówno do działających na terenie miasta przedsiębiorców, jak 
i nowych inwestorów. Wprowadzane zmiany są odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie i sugestie ze strony przedsiębiorców.

ZŁAPALI PEDOFILA
W niedzielę 20 września około po-
łudnia w rejonie dworca PKP grupa 
osób ze stowarzyszenia tropiącego 
i ścigającego pedofilów dokona-
ła obywatelskiego ujęcia 39-latka  
z Wodzisławia Śl. Za pośrednictwem 
internetowego czatu umówił się on 
na spotkanie z 12-latką, przy czym 
treść jego wpisów nie pozostawiała 
wątpliwości co do jego seksualnych 
intencji. Zatrzymanego przejęła 
policja, a później, na wniosek ryb-
nickiej prokuratury, Sąd Rejonowy 
w Rybniku zdecydował o jego tym-
czasowym aresztowaniu na okres 
miesiąca. 

KOPALNIA PARUSZOWIEC ZNÓW 
NA TAPECIE
Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach poinformo-
wała na swojej stronie internetowej, 
że 1 września na wniosek inwestora 
wznowiła zawieszone wcześniej, 
również na jego wniosek, postępo-
wanie w sprawie wydania decyzji 
środowiskowej w sprawie udostęp-
nienia i wydobywania węgla ze 
złoża Paruszowiec. Wydanie takiej 
decyzji jest warunkiem formalnym, 
który starająca się o tę decyzję spół-
ka Bapro musi spełnić, by ubiegać 
się o koncesję na wydobycie węgla 
na terenie Rybnika. 

ZGINĄŁ GÓRNIK
15 września po południu w kopalni 
Rydułtowy, która obecnie funkcjo-
nuje jako ruch zespolonej kopalni 
ROW, zginął 46-letni rybniczanin. 
Jak informuje Polska Grupa Górni-
cza, po godz. 16 górnik wszedł na 
przodek sprawdzić urobiony obrys 
drążonego chodnika i wtedy ze 
stropu oderwały się skały, które go 
przysypały. Inni górnicy stosunkowo 
szybko odkopali kolegę i przystąpi-
li do reanimacji, ale nie zdołali go 
uratować. Około 18 lekarz stwierdził 
jego zgon. Okoliczności wypadku 
ustala Okręgowy Urząd Górniczy  
w Rybniku.

ZIMĄ WOLNIEJ
W rozmowie z Radiem 90 wicepre-
zydent Janusz Koper zapowiedział, 
że w okresie zimowym na wiaduk-
tach i mostach w ciągu rybnickiego 
odcinka drogi regionalnej Racibórz 
– Pszczyna dopuszczalna prędkość 
zostanie ograniczona do 70 km na 
godzinę. Jak wyjaśnił, w czasie przy-
mrozków na tego rodzaju obiektach 
oblodzenia na jezdni pojawiają się 
znacznie szybciej niż tam, gdzie dro-
ga biegnie po gruncie. Generalnie 
na nowej drodze ekspresowej mak-
symalna dopuszczalna prędkość to 
100 km/h. 
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CZYSTE POWIETRZE 
NAJWAŻNIEJSZE

Z obecnych zapisów uchwały sejmiku 
wynika, że najstarszych pieców węglo-
wych, czyli tych użytkowanych powy-
żej dziesięciu lat i niemających tabliczki 
znamionowej, będzie można używać 
jeszcze tylko do końca 2021 roku. Ich 
użytkownicy muszą je wymienić na pie-
ce węglowe klasy 5 lub przejść na inne, 
bardziej ekologiczne ogrzewanie – ga-
zowe, elektryczne, olejowe czy pompę 
ciepła. Pytanie, co z mieszkańcami, którzy 
są zdecydowani przejść na ogrzewanie 
gazowe, ale muszą zaczekać rok, dwa 
lub trzy na doprowadzenie gazu do ich 
budynku? Jeżeli np. w końcu roku 2021 
ktoś stosując się do wymogów uchwały 
antysmogowej kupi nowy piec węglo-
wy klasy 5, to raczej nie można się spo-
dziewać, że rok, a nawet trzy lata później 
zrezygnuje z jego użytkowania i zainwe-
stuje w przyłącze gazu i kocioł gazowy.  
W uchwale antysmogowej nie prze-
widziano takich sytuacji, a przecież jej 
głównym celem jest docelowa poprawa 
jakości powietrza, którym oddychamy,  
a nie rygorystyczne przestrzeganie jej 
zapisów. Warto więc znaleźć rozwiązanie 
kompromisowe i wprowadzić bardziej 
elastyczne regulacje do uchwały sejmiku. 

SAMORZĄDOWCY APELUJĄ
O znalezienie kompromisowego roz-

wiązania i nowelizację uchwały apelują 
samorządowcy. Pismo w tej sprawie 
wystosował do członków zarządu wo-
jewództwa Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku, pytając, 
„czy zarząd województwa planuje pod-
jęcie działań w zakresie wprowadzenia 
zmian do uchwały antysmogowej odno-
śnie możliwości wydłużenia lub zmiany 
terminów przewidzianych w uchwale 
na wymianę źródeł ciepła w budynkach 
indywidualnych mieszkańców oraz  
w budynkach znajdujących się w zaso-
bach lokalowych samorządów?” Padło 
też pytanie o ewentualną korespon-
dencję z PGNiG w sprawie przyspie-
szenia realizowanych i planowanych 
inwestycji. 

„Subregion Zachodni Województwa 

Śląskiego to jeden z obszarów o najwięk-
szym zanieczyszczeniu powietrza nie 
tylko w całej Polsce, ale i w Europie, dla-
tego musimy dołożyć wszelkich starań, 
aby jak największa liczba mieszkańców 
skorzystała z możliwości wybrania eko-
logicznego źródła ciepła, a jednocześnie 
nie naruszała zapisów uchwały antysmo-
gowej” – napisał dyrektor biura Subre-
gionu Zachodniego Adam Wawoczny.

Z kolei prezydent Piotr Kuczera  
w piśmie o takiej samej intencji skiero-
wanym do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego pyta o możli-
wość „odstępstwa” od antysmogowych 
regulacji w sytuacji, gdy mieszkaniec 
będzie miał podpisaną umowę z Polską 
Spółką Gazownictwa, z której będzie wy-
nikać, że jego dom zostanie przyłączony 
do gazociągu w roku 2022 lub później.

Z odpowiedzi, którą wystosowała Jo-
lanta Prażuch, dyrektor Departamentu 
Ochrony Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego, dowiedzieliśmy się, że trwa-
ją prace mające ustalić, czy uchwała 
antysmogowa wymaga nowelizacji i że 
w ich trakcie zostanie przeanalizowany 
również przedstawiony przez samorzą-
dowców problem. Tyle wiemy na dzisiaj. 

DZIELNICE CZEKAJĄ NA GAZ
Problem dotyczy kilku dzielnic Rybni-

ka czekających na gazyfikację. Do końca 
trzeciego kwartału 2021 roku ma zostać 
zgazyfikowana znaczna część Ochojca. 
W Polskiej Spółce Gazownictwa trwa 
przetarg mający wyłonić wykonawcę, 
który zbuduje sieć gazową w Golejowie 
i w małej Grabowni, a wkrótce ma się 
również odbyć przetarg na wykonawcę 
sieci gazowej w Kłokocinie, co ma nastą-
pić  jesienią 2021 roku. Na rok 2024 jest 
planowana budowa gazociągu w Kamie-
niu i w Wielopolu, po wschodniej stronie 
ul. Gliwickiej.    

W gazyfikację północnych dziel-
nic miasta – Ochojca, Golejowa i Gra-
bowni – mocno zaangażował się rad-
ny Krzysztof Szafraniec, będący też 
przewodniczącym Rady Dzielnicy 
Ochojec. – Starania o doprowadzenie 
gazu do Ochojca, Golejowa i Grabow-
ni rozpocząłem wraz z Radą Dzielni-
cy Ochojec w listopadzie 2016 roku.  

Przeprowadziliśmy inwentaryzację spo-
sobów ogrzewania poszczególnych bu-
dynków, akcję rozprowadzania i zbiera-
nia ankiet mających na celu określenie 
zainteresowania mieszkańców przyłą-
czeniem się do gazociągu, a także zorga-
nizowaliśmy kilka spotkań mieszkańców  
z przedstawicielami Górnośląskiej Spółki 
Gazownictwa oraz Urzędu Miasta, który 
wspiera nasze działania. Pomagaliśmy  
i namawialiśmy mieszkańców do wypeł-
niania i składania wniosków o wydanie 
warunków przyłączenia do sieci gazowej 
i podpisywania umów przyłączenio-
wych. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, 
aby mieszkańcy, którzy chcą opalać swo-
je domy gazem, mieli taką możliwość. 
Wszystko teraz zależy od Polskiej Spółki 
Gazownictwa. Według wcześniejszych 
zapewnień jej przedstawiciela, gazociąg 
w Golejowie i Grabowni miał być goto-
wy na koniec 2020 roku, a w Ochojcu 
około pół roku później. Dziś wiemy już, 
że inwestycja ta jest opóźniona, ale rze-
komo nie jest zagrożona – mówi radny 
z Ochojca Krzysztof Szafraniec. Z niepo-
kojem wspomina termin obowiązkowej 
wymiany najstarszych pieców węglo-
wych – 31 grudnia 2021. – Zostało nie-
wiele czasu, dlatego też sprawa budowy 
sieci gazowej jest dla nas bardzo ważna. 
W Ochojcu, Golejowie i Grabowni chcie-
libyśmy mieć możliwość podłączenia się 
do gazu przed tym terminem – podkre-
śla Krzysztof Szafraniec. 

Wacław Troszka

   Batalia o zdrowy rozsądek i lepsze powietrze
Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Śląskiego z kwietnia 2017 roku wyznacza mieszkańcom naszego woje-
wództwa terminy, w których muszą wymienić użytkowane do tej pory piece węglowe na emitujące mniej zanieczysz-
czeń piece klasy 5. Problem w tym, że uchwała nie przewiduje rozwiązań bardziej elastycznych i zmusza do wymiany 
pieca również tych, którzy czekają na rozbudowę sieci gazowej w swojej dzielnicy i rok, dwa albo trzy lata później 
mogliby podłączyć się do sieci gazowej i ogrzewać swój dom gazem. Samorządowe gremia apelują więc do sejmiku,  
by znowelizował uchwałę i wprowadził do niej zapisy pozwalające osiągnąć docelowo lepszy efekt ekologiczny.

W końcu października w czekają-
cych na gazyfikację północnych 
dzielnicach Rybnika, czyli w Ochoj-
cu, Golejowie i  Grabowni, ale także 
w Kłokocinie odbędą się spotkania 
mieszkańców z przedstawicielami 
Polskiej Spółki Gazownictwa:
Kłokocin – wtorek 20 października, 
godz. 17.30 (OSP, ul. Włościańska 
70).
Golejów i Grabownia – poniedzia-
łek 26 października, godz. 16.30 (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy 
ul. Komisji Edukacji Narodowej)
Ochojec – poniedziałek 26 paź-
dziernika, godz. 18 (Dom kultury 
przy OSP Ochojec)
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SKOPIOWALI CZY NIE?
Urzędnicy z magistratu stwierdzili, że 
Urząd Miasta Kamienna Góra skopio-
wał dla swoich potrzeb system iden-
tyfikacji wizualnej, którym od maja 
2018 roku posługuje się nasz urząd. 
Jak napisano w komunikacie praso-
wym, „użyto analogicznej metodolo-
gii, takich samych odwołań i inspiracji 
lokalnych, rozwiązań systemowych  
i prezentacyjnych”. Teraz pracujący  
w urzędzie miasta radcy prawni mają 
zdecydować, czy miasto podejmie w 
tej sprawie kroki prawne. Całościowy 
system identyfikacji wizualnej zawie-
rający m.in. logo heraldyczne, krój 
czcionki czy grafiki odwzorowujące 
postaci z witraży zdobiących salę 
sesyjną rady miasta opracowało dla 
Rybnika krakowskie Studio Otwarte.

POSPRZĄTAJMY RUDĘ!
Od 2 do 4 października potrwa 
„Wielkie sprzątanie rzeki Rudy”. – W 
tym roku w innym terminie, ale z tą 
samą energią – przekonują członko-
wie Aktywni Team, którzy tegorocz-
ną 11. edycję tej akcji zorganizują 
wspólnie z Młodzieżową Radą Mia-
sta Rybnika. Kajakowy spływ Rudą 
wyruszy 3 października z przystani 
kajakowo-rowerowej Aktywnych  
w Stodołach (ul. ks. Szramka 11), ale 
oprócz sprzątania organizatorzy pla-
nują też cykl koncertów, biesiadę gi-
tarową przy ognisku i konkursy, m.in. 
na najciekawszy śmieć wydobyty  
z Rudy. Szczegóły i zapisy na stronie 
internetowej (aktywni.net.pl).

CRIS WSPIERA AKTYWNYCH 
7 września w rybnickiej siedzibie Cen-
trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
CRIS odbyło się spotkanie z udzia-
łem 13 grup i organizacji pozarządo-
wych, które jesienią i zimą zrealizują 
projekty społeczne w swoich wsiach  
i miasteczkach na terenie powiatów 
rybnickiego, raciborskiego i wodzi-
sławskiego. Wszystko to w ramach 
programu „Działaj lokalnie”. Można 
było wnioskować o dofinansowanie 
w kwocie maksymalnie 6.000 zł. Zło-
żono 17 ofert, a 13 z nich otrzyma 
wsparcie m.in. na odtworzenie spi-
żarni barona na zamku w Czernicy, lot 
balonem nad wodzisławskim rynkiem 
czy warsztaty „zero waste” w Rudniku.

KRADNĄ ROWERY
16 września z terenu dwóch ryb-
nickich szkół SP nr 2 przy ul. Wodzi-
sławskiej i SP nr 34 przy ul Reymonta 
złodzieje skradli w sumie trzy, należą-
ce do uczniów rowery, w tym jeden 
wart ponad 3 tys. zł. Dwójkę złodziei, 
którzy weszli na teren popularnej 
Dwójki zarejestrowała kamera mo-
nitoringu; byli dobrze ubrani i mie-
li po około 30 lat; teraz poszukuje 
ich policja. Rowery wyższej klasy,  
a zwłaszcza elektryczne są stosunko-
wo drogie, stanowią więc dla złodziei 
łakomy i kąsek. 

Miasto w skrócie
Spółka Sego, prowadząca w sąsiedztwie komunalnego składowiska odpadów 

regionalną stację ich przetwarzania, postawiła na fotowoltaikę. Prądotwórcze 
panele baterii słonecznych zainstalowano na dachu hali przyjęć odpadów. 

Instalacja o mocy 50 kilowatów (kW) jest jedną z największych w Rybniku i – co 
ważne – jak wylicza prezes spółki Sego Mateusz Golik, biorąc pod uwagę ilości za-
nieczyszczeń emitowanych przez rybnicką elektrownię, w skali roku pozwoli ona 
uniknąć emisji do atmosfery 42 ton dwutlenku węgla. Prąd ze słońca zakład będzie 
zużywał na własne potrzeby. Z kolei w przyszłym roku kocioł na paliwo stałe (wę-
giel, drewno), który ogrzewa wszystkie obiekty Sego, zostanie zastąpiony znacznie 
bardziej przyjazną środowisku pompą ciepła. Również w przyszłym roku spółka 
zamierza wybudować dwie hermetyczne hale, które zmniejszą hałas i powstrzy-
mają rozprzestrzenianie się pochodzących z odpadów nieprzyjemnych zapachów. 
– Te działania wynikają z polityki naszej firmy, która zakłada ciągłe zmniejszanie 
uciążliwości powodowanych przez nasz zakład – podkreśla Mateusz Golik.    (WaT)

Przypominamy, że mieszkańcy bu-
dynków jednorodzinnych (góra dwa 
mieszkania w budynku) wciąż mogą 
dołączyć do grupy mieszkańców ko-
rzystających z ulgi w opłacie śmie-
ciowej w zamian za kompostowanie 
odpadów biodegradowalnych. 

Ulga wynosi 6 zł miesięcznie na pose-
sję przy miesięcznej opłacie w wysoko-
ści 22 zł od osoby. By skorzystać z ulgi, 
trzeba w budynku urzędu miasta przy 
ul. Rzecznej 8 (obok targowiska) lub 
przy ul. Bolesława Chrobrego 2 złożyć 
stosowną deklarację śmieciową i mieć 
odpowiednio usytuowany kompostow-
nik, spełniający wymagania techniczne. 
Nie można kompostować resztek roślin-
nych w dołach i zbiornikach betono-
wych, a kompostownik musi być usytu-
owany minimum 5 m od okien i drzwi 
wejściowych sąsiednich budynków 
mieszkalnych i minimum 2 m od chod-
nika bądź drogi. Jeśli chcemy korzystać 

z ulgi np. od września, to najpóźniej do 
dziesiątego października musimy zło-
żyć stosowną deklarację w urzędzie. 
Informacje o wymogach i innych wa-
runkach korzystania z ulgi można zna-
leźć na stronie internetowej magistratu  
(rybnik.eu – dla mieszkańców – odpady 
komunalne – kompostownik domowy). 

Osoby decydujące się na komposto-
wanie w zamian za ulgę muszą pamię-
tać, że od momentu złożenia deklaracji 
z ich posesji nie będą już odbierane od-
pady biodegradowalne, a ewentualną 
ich nadwyżkę, która nie trafi do kom-
postownika, będą musieli na własną 
rękę dostarczyć do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Kolberga, w sąsiedztwie komunal-
nego składowiska odpadów. Do chwili 
zamknięcia tego wydania „GR” na ulgę 
zdecydowało się 257 osób, które złoży-
ły w urzędzie stosowną deklarację. 

(WaT)

Ulga nadal dostępna

Będą mniej uciążliwi
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Obecnie spółka Sego zagospodarowuje zwożone z terenu całego miasta odpady  
z fotowoltaicznym wspomaganiem



 Wpłynęło łącznie 126 uwag do pro-
jektu planu i jedna uwaga do prognozy 
oddziaływania na środowisko opraco-
wanego planu. Przypomnijmy, że do 
pierwszego projektu planu dla Zamy-
słowa, który wywołał wśród mieszkań-
ców duże poruszenie, złożono ich 511. 
Teraz urzędnicy analizują zgłoszone 
uwagi, a ten etap planistycznej proce-
dury zakończy prezydent miasta, który 
wydając zarządzenie zdecyduje, które 
uwagi zostaną uwzględnione, a które 
odrzucone. Tymi odrzuconymi zajmie 
się jeszcze rada miasta, która na ogół 
przychyla się do decyzji prezydenta. 

– W uwagach poruszono wiele 
kwestii, często niezwiązanych z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Uwagi odnoszoną 

się m.in. do zawężenia terenów dróg 
publicznych w liniach rozgraniczają-
cych np. dla ulic Leśnej, Pod Szybem  
i Barwnej, do zmiany tzw. wskaźników 
urbanistycznych i do ograniczenia 
możliwości powstawania budynków 
jednorodzinnych w formie bliźniaczej  
i szeregowej. W części uwag znalazł się 
z kolei postulat przeciwny, by umożli-
wić budowę budynków bliźniaczych  
i szeregowych na terenie, gdzie taka 
zabudowa została ograniczona – po-
wiedział nam Ireneusz Brzuska, naczel-
nik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.  

Jeśli poprawki poczynione w wyniku 
uwzględnienia części uwag nie spowo-
dują konieczności ponownego wyło-
żenia projektu planu do publicznego 
wglądu, rada miasta powinna uchwalić 

nowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla Zamysłowa jeszcze  
w tym roku.                                              (WaT)

sam
orząd

Z końcem roku przestaną obowiązy-
wać roczne umowy zawarte w wyniku 
poprzedniego przetargu, a właściwie 
przetargów, bo przed rokiem zadania 
te rozbito na dwa przetargi. Jak tłu-
maczy naczelniczka magistrackiego 

wydziału gospodarki komunalnej Ilona 
Krajczewska, ze względu na niejedno-
znaczne przepisy regulujące gospo-
darkę śmieciową w gminach najpierw 
zorganizowano przetarg na zagospo-
darowanie odpadów, a dopiero po jego 

126 uwag do „Zamysłowa”
3 września w urzędzie miasta zakończono zbieranie uwag do poprawionego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2).

Do 15 października w budynku 
urzędu miasta będzie wyłożony 
do publicznego wglądu projekt 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ul. Alojzego Szewczyka 
w dzielnicy Kamień (MPZP 58). 
Dyskusja publiczna w sprawie 
projektu i zastosowanych w nim 
rozwiązań miała się odbyć 24 
września już po zamknięciu tego 
wydania „GR”. Z kolei uwagi do 
projektu można kierować do pre-
zydenta Rybnika do 29 paździer-
nika.   

Przetarg na śmieci
Urząd miasta najpóźniej 28 września ogłosi przetarg na odbiór, wywóz  
i zagospodarowanie odpadów, który ma wyłonić firmę bądź firmy, które  
w roku 2021 i 2022 będą się zajmować odpadami wytwarzanymi przez  
mieszkańców Rybnika. 

rozstrzygnięciu, gdy było już wiadomo, 
gdzie będzie trzeba je dostarczać, prze-
targ na ich odbiór z rybnickich osiedli  
i prywatnych posesji.

Przetargowe rozstrzygnięcia mogą 
mieć oczywiście wpływ na wysokość 
powszechnej opłaty śmieciowej, którą 
powinni opłacać wszyscy mieszkańcy, 
bo miasto nie może ani zarabiać na go-
spodarowaniu odpadami, ani do niego 
dopłacać. Obecnie to 22 zł od osoby 
miesięcznie. 

(WaT)
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Od wyników przetargu na 
odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów zależy, ile w 
przyszłym roku będziemy 

płacić za śmieci
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Miasto w skrócie

Głosowanie internetowe rozpocznie 
się w poniedziałek 19 października o 
godz. 8 i potrwa do piątku 23 paździer-
nika do godz. 24. Z kolei w sposób tra-
dycyjny głos, a właściwie głosy będzie 
można oddać w punkcie informacji 
miejskiej Halo! Rybnik przy ul. Sobie-
skiego od  19 października  od godz. 10 
do piątku 23 października do godz. 13.

Przypominamy, że od ubiegłego 
roku każdy rybniczanin, bez względu 
na wiek, może oddać jeden głos na 
projekt ogólnomiejski i jeden na pro-
jekt lokalny, czyli  dzielnicowy, przy 
czym ten ostatni wcale nie musi do-
tyczyć dzielnicy, w której się mieszka. 
Dzielnicowe głosowania odbędą się 

tylko tam, gdzie łączny koszt realizacji 
złożonych projektów przekracza przy-
znaną danej dzielnicy kwotę. 

W połowie września urząd miasta 
przedstawił listę projektów, które prze-
szły ocenę formalną i merytoryczną i 
zostały dopuszczone do głosowania. 
Na 14 złożonych projektów ogólnomiej-
skich akceptację formalną i merytorycz-
ną uzyskało 6, z kolei na 51 projektów 
dzielnicowych urzędnicy odrzucili 9. 
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, peł-
na lista projektów dopuszczonych do 
głosowania nie była jeszcze znana, bo 
w magistracie trwało m.in. rozpatrywa-
nie odwołań złożonych przez autorów 
odrzuconych wniosków.                  (WaT) 

Jego przedmiotem był wpływ smo-
gu na zdrowie i konsekwencje zdro-
wotne oddychania mocno zanieczysz-
czonym powietrzem. W konferencji 
weźmie też udział dr Katarzyna Mu-
sioł, kierująca oddziałem pediatrii w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym nr 3 w Orzepowicach, która rów-
nież prowadziła badania nad zachoro-
walnością na choroby nowotworowe 
dzieci na Śląsku. 

Konferencja rozpocznie się w sobotę 
10 października o 14.30 w auli rybnic-
kiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego 
na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej. 
Ze względu na epidemiologiczne obo-
strzenia jej organizatorzy proszą osoby 
zainteresowane o potwierdzenie swe-
go udziału, przez wysłanie do 30 wrze-
śnia maila na adres Rybnickiej Rady Ko-
biet (rybnickaradakobiet@gmail.com).

(WaT)

RADA JUŻ W NOWYM SKŁADZIE
Jan Pałasz – trzecioklasista Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Poli-

techniki Śląskiej w Rybniku – został nowym przewodniczącym Młodzieżowej Rady 
Miasta Rybnika. Jan jest też członkiem prezydium Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego, a w rybnickiej radzie pełnił dotąd funkcję wiceprzewodniczą-
cego. Podczas wyborów, które odbyły się 17 września, wybrano też pozostałych 
członków zarządu na rok szkolny 2020/2021. Pierwszym zastępcą przewodniczą-
cego MRM został Amadeusz Stempkowski z Zespołu Szkół Technicznych, drugim 
– Natalia Landek z II Liceum Ogólnokształcącego, a sekretarzem – Marta Pinior z I 
LO. Pierwszą oficjalną sesję MRM w nowym składzie zaplanowano na 1 paździer-
nika w Kampusie, a 3 października młodzieżowi radni wezmą udział w „Wielkim 
sprzątaniu rzeki Rudy”, inicjując ekologiczny projekt „Be eco, be trendy”, realizo-
wany wspólnie z fundacją Europejski Instytut Outsourcingu.                                   (S)

Budżet obywatelski Rybnika 2021

Wybierz i zagłosuj
Od 19 do 23 października potrwa głosowanie mieszkańców nad projektami 
rybniczan zgłoszonymi do Budżetu obywatelskiego naszego miasta na rok 
2021. 

Międzynarodowo 
o naszym smogu

PRZEDSZKOLAKI  
ZŁAPIĄ ODDECH
11 rybnickich przedszkoli otrzyma 
22 oczyszczacze powietrza w ramach 
drugiej edycji kampanii edukacyj-
no-informacyjnej „Mogę! Zatrzymać 
SMOG – przedszkolaku złap oddech” 
Zarządu Województwa Śląskiego. 
Jeszcze w tym roku po dwa oczysz-
czacze powinny trafić m.in. do przed-
szkoli nr 19 w Boguszowicach Osie-
dlu, nr 14 w Chwałowicach i nr 23 
w Niedobczycach oraz do pozosta-
łych zakwalifikowanych placówek, 
których dyrektorzy po raz pierwszy 
przystąpili do wojewódzkiej kampa-
nii. 11 miejskich przedszkoli otrzyma 
też zestawy ćwiczeń i książeczki na 
temat walki ze smogiem. W sumie 
oczyszczacze powietrza trafią do pra-
wie 550 śląskich przedszkoli.

BRANŻÓWKA PO RAZ PIERWSZY
15 września online odbył się finał 9. 
Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych 
Mechaników, do którego awanso-
wały dwie drużyny drugoklasistów 
Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 ryb-
nickiego „Tygla”: Bartosz Motyka  
i Patryk Skaba (kategoria: Młody me-
chanik maszyn rolniczych) oraz Ka-
mil Ochojski i Szymon Zimoń (kate-
goria: iElektromobilni). Ci ostatni tak 
udanie rywalizowali z najlepszymi 
uczniami szkół średnich z całej Pol-
ski, że zajęli trzecie miejsce w swojej 
kategorii. Kamil i Szymon to pierwsi 
uczniowie Branżowej Szkoły I Stop-
nia nr 1 Zespołu Szkół Technicznych, 
którzy nie tylko zostali finalistami 
ogólnopolskiego konkursu, ale też 
zdobyli podium i tytuły laureatów.

STUDENCI WCIĄŻ ZDALNIE
Jedyna uczelnia funkcjonująca na 
terenie Kampusu – rybnicka filia 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach – przygotowuje się do 
nowego roku akademickiego. Już 
wiadomo, że ze względu na sytuację 
epidemiologiczną będzie on podob-
ny do końcówki ubiegłego. Zajęcia 
na studiach pierwszego stopnia, 
czyli licencjackich, będą się odbywać 
zdalnie, a na studiach podyplomo-
wych w systemie mieszanym (hybry-
dowym). W sumie w rybnickiej filii 
UE kształci się obecnie ok. 400 stu-
dentów. Na pierwszym roku studiów 
stacjonarnych – finanse i rachunko-
wość (profil praktyczny) – od paź-
dziernika studiować będzie ok. 70 
osób (zakończenie rekrutacji plano-
wano na 24 września). Z kolei do 15 
października uczelnia prowadzi na-
bór na płatne studia: niestacjonarne  
i podyplomowe. Dużą popularnością 
wśród sześciu kierunków studiów 
podyplomowych prowadzonych  
w Rybniku cieszy się menadżer ładu 
korporacyjnego. 

Rybnicka Rada Kobiet zaprasza na konferencję, w czasie której zamierza 
przedstawić wyniki projektu badawczego realizowanego z udziałem m.in. 
belgijskiego epidemiologa prof. Tima Nawrota oraz francuskiego badacza i fil-
mowca Martina Boudota. 
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Liderem projektu jest nie-
mieckie Chemnitz, miasto po-
łożone na terenie dawnego 
NRD, które po zjednoczeniu 
Niemiec straciło blisko 100 
tys. mieszkańców. Powołano 
tam do życia agencję, która 
na różne sposoby wspiera 
prywatnych właścicieli w za-
gospodarowaniu pustosta-
nów – mieszkań, lokali użyt-
kowych i całych budynków. 
Z doświadczeń Chemnitz 
chcą skorzystać władze kil-
ku europejskich miast, m.in. 
hiszpańska Malaga i Rybnik. 
Oczywiście ze względu na 
różnice w prawodawstwie, 
w realiach ekonomicznych i 
społecznych, nie wszystkie 
wypracowane tam mechani-
zmy można w prosty sposób 
skopiować w innych krajach. 
Ale ważna jest też sama in-
spiracja do działania i nama-
calny przykład skutecznych 
poczynań w tej dziedzinie. 

W Rybniku projektowe 
działania dotyczą śródmie-
ścia (obszar 44 hektarów). Jak 
mówił w czasie czerwcowego 
seminarium online na temat 
mieszkalnictwa, zorganizo-
wanego przez Forum Rozwo-
ju Lokalnego wiceprezydent 
Piotr Masłowski, według sza-
cunkowych danych w dziel-
nicy tej jest od 50 do 100 pu-
stostanów i w około połowie 
budynków jest przynajmniej 
jeden pustostan – puste 
mieszkanie. Już wkrótce mia-
sto będzie dysponować bar-
dziej dokładnymi danymi, bo 
studenci z koła naukowego 
AREA, działającego przy ryb-
nickim ośrodku Uniwersytetu 
Ekonomicznego, wykonali 
inwentaryzację pustostanów  
w ścisłym centrum miasta, 
stosując metodę wypraco-
waną wcześniej przez przed-
stawicieli państw biorących 
udział w projekcie. Trwa 

opracowywanie zebranych 
informacji.

Tymczasem skuteczną 
receptę na zagospodarowa-
nie pustostanów w Rybniku 
próbuje znaleźć ekspertka 
w dziedzinie mieszkalnictwa 
i budownictwa mieszkanio-
wego dr inż. arch. Agata Twar-
doch z Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach, autorka książki „System 
do mieszkania”. W ramach 
programu pilotażowego ma 
doprowadzić do zagospoda-
rowania kilku pustostanów w 
wytypowanych budynkach 
w ścisłym centrum miasta, 
a wypracowane przez nią 
rozwiązania będzie w przy-
szłości stosować współpra-
cująca z miastem zewnętrz-
na agencja, która według 
projektowych założeń zajmie 
się zagospodarowaniem pu-
stostanów na większą skalę. 
– Agencja będzie m.in. dora-
dzać właścicielom kamienic 
czy pojedynczych mieszkań, 
jak mogą zagospodarować 
puste obecnie mieszkania 
czy lokale użytkowe, z po-
żytkiem dla siebie i miasta. 
Będzie też kojarzyć właścicieli 
nieruchomości z potencjalny-
mi inwestorami i najemcami. 
Obecnie prowadzę rozmowy 
z właścicielami pustostanów, 
próbując się dowiedzieć, ja-
kie są przyczyny zaistniałej sy-
tuacji i szukając optymalnego 
rozwiązania dla konkretnych 
przypadków. Pomagają mi w 
tym pracownicy urzędu mia-
sta, którzy znają lokalne uwa-
runkowania – powiedziała 
nam Agata Twardoch. Jak 
sama mówi, jest w połowie 
drogi, bo ze względu na epi-
demię program pilotażowy, 
który wystartował w marcu, 
jest mocno opóźniony. 

Pustostany to w dużej 
mierze efekt dwóch zjawisk: 

wyludniania się małych  
i średnich miast, szczególnie 
na Śląsku, i tzw. rozlewania 
się miasta, bo znacząca licz-
ba mieszkańców przeprowa-
dza się ze ścisłego centrum 
do dzielnic, w których m.in. 
deweloperzy budują atrak-
cyjne domy i mieszkania.  
W 2010 roku nasza centralna 
dzielnica Śródmieście liczyła 
jeszcze 8.443 mieszkańców,  
a na koniec roku 2019 już tyl-
ko 7.228.

– Tego poważnego pro-
blemu nie dostrzegają ko-
lejne rządy. Wciąż słyszymy 
o rozwoju mieszkalnictwa  
i o budowie nowych miesz-
kań. Tymczasem te powstają 
zazwyczaj na peryferiach 
miast, a nikt nie stara się wy-
korzystać tkanki mieszkanio-
wej, która już istnieje, a nie 
jest zagospodarowana. W du-
żych miastach jak Warszawa, 
Kraków czy Wrocław takiego 
problemu nie ma, ale w tych 
mniejszych jest on bardzo wi-
doczny – mówi Agata Twar-
doch.

– Musimy ściągnąć miesz-
kańców do centrum Rybnika i 
zagospodarować mieszkania, 
które tu już są. Mieszkając w 
śródmieściu, ma się przecież 
najlepszy dostęp do różnego 
rodzaju usług – podkreśla wi-
ceprezydent Piotr Masłowski.

W związku z pandemią 
wydłużony został okres reali-
zacji projektu Urbact Rybnik, 
a większość działań w jego 
ramach realizowanych jest 
obecnie online. 

Wacław Troszka

Zagospodarować pustostany
Nabierają kształtu kolejne przedsięwzięcia międzyna-
rodowego projektu realizowane w ramach unijnego 
programu Urbact, którego głównym celem jest wymiana 
doświadczeń i wypracowanie skutecznych sposobów na 
zagospodarowanie pustostanów i zniszczonych, zanie-
dbanych budynków. I chodzi tu nie tylko o pustostany  
w zasobach komunalnych, ale również o te w budynkach 
prywatnych właścicieli.

W 2019 roku miasto prze-
kazało do zasiedlenia 121 
lokali mieszkalnych, w tym:
t 36 przeznaczono do re-

montu, który ma wyko-
nać przyszły najemca

t 22 na realizację wyro-
ków eksmisyjnych

t 18 na doroczne przy-
działy dla osób upraw-
nionych do zawarcia 
umowy najmu

t 5 przyznano w trybie 
szczególnym zarządze-
niem prezydenta miasta

t 4 przeznaczono na 
tzw. mieszkania chro-
nione, np. dla osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie
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Najbardziej „efektowny” 
pustostan w całym mieście, 
czyli zaniedbana do granic 
możliwości kamienica przy 

ul. Hallera 30



– Od rozpoczęcia epidemii reago-
waliśmy na bieżąco na rozwój sytuacji. 
W początkowym okresie, z powodu 
zamknięcia szkół i zmniejszenia iczby 
miejsc pracy, liczba pasażerów zma-
lała. Zmusiło nas to do wprowadzenia 
sobotniego rozkładu jazdy w dni robo-
cze wraz z tzw. wzmocnieniami, czyli 
dodatkowymi kursami tam, gdzie były 
one potrzebne. Kolejnym etapem było 
wprowadzenie w całym kraju limitu 
miejsc w autobusach. W początkowej 
fazie przez około dwa tygodnie co-
dziennie następowała zmiana oferty 
przewozowej – uruchamialiśmy do-
datkowe kursy, zmienialiśmy tabor czy 
też delegowaliśmy do obsługi jednego 
kursu po dwa autobusy. Jednocześnie, 
z uwagi na kontrole policji, codziennie 
czekał w pogotowiu mały autobus, by 

w razie potrzeby zabrać pasażerów, 
których z racji „przepełnienia” policjan-
ci wyprosili z autobusu. Na szczęście 
nie było takiego przypadku. Z kolei 
stopniowe „odmrażanie” gospodarki to 
stopniowe zwiększanie oferty przewo-
zowej – opowiada Łukasz Kosobucki, 
dyrektor Zarządu Transportu Zbioro-
wego. 

Przed 1 września ZTZ zebrał dane 
na temat funkcjonowania szkół, a na 
podstawie danych z zeszłego roku do-
tyczących liczby kursów i pasażerów  
wyliczył, ile kursów i jakich autobusów 
potrzeba, by przy obowiązujących 
obostrzeniach dowieźć uczniów do 
szkół. Teraz przygotowujemy ofertę 
przewozową, która będzie obowiązy-
wać od 1 października. Niestety, na 
zmiany związane z epidemią nakładają 

Autobusy w czasach epidemii
Dla Zarządu Transportu Zbiorowego organizującego komunikację autobuso-
wą w mieście trwająca epidemia jest nie lada wyzwaniem. Niespodziewane 
zamknięcie szkół, obostrzeniowe limity pasażerów, a ostatnio problem, jak 
dowieźć uczniów do szkół autobusami o mocno zmniejszonej pojemności.
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Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatel-
skiego „DOGMA”, które od dłuższego czasu  realizuje 
w naszym mieście zadanie publiczne polegające na 
udzielaniu mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej 
zaprasza na cykl spotkań informacyjnych z  prawnikami, 
doradcami i mediatorami, które odbędą się w Halo! Ryb-
nik (ul. Jana III Sobieskiego 20). W każdym ze spotkań 
będzie mogło wziąć udział maksymalnie 12 osób; decy-
dować będzie kolejność zgłoszeń (zapisy drogą mailową:  
halorybnik@gmail.com lub telefonicznie: 514 797 671. 

się zmiany związane z robotami drogo-
wymi i koniecznymi objazdami, co wy-
musza zmianę rozkładów jazdy. 

Po interwencji samych pasażerów 
ZTZ wspólnie ze strażą miejską rozpo-
czął w autobusach kontrole. Funkcjo-
nariusze sprawdzali, czy pasażerowie 
zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
noszą maseczki bądź przyłbice. Osta-
tecznie straż miejska skierowała kilka 
wniosków o ukaranie do sanepidu. – 
Jak wynika z komentarzy zamieszczo-
nych w internecie, ta akcja nie spotkała 
się z ciepłym przyjęciem, choć to sami 
pasażerowie pisali do nas, byśmy zaję-
li się problemem osób jeżdżących bez 
maseczek czy przyłbic – podsumowuje 
dyrektor Kosobucki. 

Na podsumowanie strat finanso-
wych wynikających z epidemii jeszcze 
oczywiście za wcześnie. Wiadomo jed-
nak, że w najgorszym okresie, czyli w 
marcu, autobusy na miejskich liniach 
przewoziły codziennie o 80 proc. pa-
sażerów mniej niż w analogicznym 
okresie roku poprzedniego, co przeło-
żyło się na znaczący spadek dochodów 

taryfowych. Na dzisiaj 
wiadomo, że biorąc 
pod uwagę dotychcza-
sowy okres epidemii, 
spadły one o ponad 20 
proc. Zdaniem Łukasza 
Kosobuckiego, na ten 
wynik znacząco wpły-
nął fakt, że w wyniku 
rekomendacji sanepi-
du zawieszono sprze-
daż biletów przez kie-
rowców autobusów. 

Jeśli Rybnik nie znaj-
dzie się nagle w strefie 
czerwonej zagrożenia 
epidemiologicznego, 
od początku paździer-
nika kierowcy autobu-
sów znów będą sprze-
dawać bilety.

(WaT)

HARMONOGRAM SPOTKAŃ: 
 3 października sobota, godz.12: Prawa pracodawcy i 
pracownika, praca zdalna oraz konflikt w miejscu pracy, 
mediacje w prawie pracy

 15 października czwartek, godz. 16: Międzynarodowy 
Dzień Mediacji 

 24 października sobota, godz. 12: Świadczenia zwią-
zane z rodzicielstwem: zaspokajanie potrzeb rodziny w 
świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, urlop ma-
cierzyński, urlop wychowawczy, urlop rodzicielski,

 31 października sobota, godz. 12: Prawo rodzinne – 
ustanie małżeństwa, majątek małżonków, władza rodzi-
cielska, alimenty

PORADY PRAWNIKÓW

Z początkiem roku szkolnego 
Zarząd Transportu Zbiorowe-
go stanął przed trudnym wy-

zwaniem dowiezienia do szkół 
uczniów autobusami, których 

pojemność ze względu na 
obowiązujące obostrzenia 

zdecydowanie się zmniejszyła
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Drogowiec rybnicki
Wszystkie aktualnie realizowane w naszym mieście inwestycje drogowe powinny zostać sfinalizowane do końca roku.

Małym wyjątkiem jest zaplanowany 
jeszcze na ten rok montaż sygnalizacji 
świetlnych na przejściach dla pieszych 
w pobliżu dwóch szkół – „na górce”  
w Wielopolu oraz w okolicy skrzyżo-
wania ulic Borki i Góreckiego, a także 
na ul. Łukowej w Ochojcu. Inwestycje 
te są przygotowane pod względem 
projektowym, jednak ze względu na 
ograniczoną możliwość przyłączenia 
sygnalizacji do sieci przez dystrybuto-
ra energii elektrycznej zadanie zostało 
przesunięte na następny rok.

RUDZKA NA UKOŃCZENIU
Modernizacja przedostatniego już od-
cinka ul. Rudzkiej pomiędzy ulicami 
Słoneczników a Energetyków zmie-
rza do finału i powinna zakończyć się  
w drugiej połowie października. Z nie-
cierpliwością czekają na to kierowcy, 
bo remont był prowadzony przy wyłą-
czonym ruchu i obowiązywały objazdy. 
Cały remontowany odcinek został już 
zaasfaltowany i czeka jeszcze tylko na 
ostatnią warstwę ścieralną.

 PRZYCZÓŁKI GOTOWE
Zgodnie z harmonogramem postępu-
je budowa wiaduktu nad linią kolejową 
w ciągu ul. Żorskiej. Gotowe są nowe 
przyczółki, a od 28 września przez 
10 nocy trwać będzie montaż prefa-
brykowanych belek, najważniejszych 

elementów konstrukcji mostu. Przy-
wożone ze Skoczowa belki, ważące 36 
ton każda, będą przenoszone prosto 
z samochodów na miejsce montażu. 
Nocny tryb prac spowodowany jest nie 
tylko gabarytami transportowanych 
elementów, ale również koniecznością 
wyłączeń w tym czasie ruchu kolejo-
wego na czterech torowiskach oraz 
sieci energetycznej. Równolegle trwają 
roboty na drogach dojazdowych aż do 
ul. Brzezińskiej; na terenie przylega-
jącym do budowy wyprzedzająco do-
konano wymiany sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami. Cała inwestycja po-
winna być gotowa do końca roku.

ŁĄCZNIK I PARKING  
W RYBNICKIEJ KUŹNI
Po oddaniu do użytku tej inwestycji, 
co ma nastąpić w końcu października, 
mieszkańcy elektrownianej dzielnicy 
zyskają łącznik drogowy pomiędzy 
ulicami Kuźnicką i Rybacką oraz liczą-
cy 2,2 tys. m kw., wyłożony kostką be-
tonową plac parkingowy, mieszczący 
ponad 150 miejsc parkingowych. Łącz-
nik oraz parking zostały skanalizowane  
i oświetlone. W przyszłym roku po-
wstanie jeszcze droga dojazdowa do 
pobliskich budynków.

i PRZEPUST GOTOWY
Gotowy jest żelbetowy przepust nad 

Potokiem Radziejowskim w ciągu  
ul. Okulickiego. Trwają jeszcze prace 
zabezpieczające i izolacyjne, powstaje 
też skarpa. Odtwarzana jest również 
droga wraz z kanalizacją deszczową, 
przebudowywana jest kanalizacja 
sanitarna, a także sieć energetyczna  
i teletechniczna. Roboty potrwają do 
końca roku. 

DLA PIESZYCH I ROWERÓW
Do końca października potrwają prace 
przy budowie łącznika pieszo-rowero-
wego pomiędzy ulicami Rzeczną i Raci-
borską. Umacniane są skarpy, powstaje 
oświetlenie. Nowy, krótki odcinek po-
zwoli rowerzystom z większym kom-
fortem przejechać z centrum miasta  
aż do ul. Rudzkiej w Orzepowicach i da-
lej do Stodół. 

i OFERTY OTWARTE 
Otwarte zostały oferty przetargowe 
na montaż ekranów dźwiękochłon-
nych w pobliżu węzła chwałowickiego 
drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna. 
Zgłosiły się cztery firmy, spośród któ-
rych po weryfikacji ofert wyłoniony 
zostanie wykonawca. Koszt inwestycji 
ma wynieść 2 mln zł, a czas pokaże, 
czy mieszkańcy, którzy wnioskowali  
o uzupełnienie ekranów, będą usatys-
fakcjonowani.                                            (r)

Łącznik pomiędzy ulicami Rzeczną i Raciborską ze-
spolił pieszo-rowerowy szlak z centrum do Stodół
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2 mln 200 tys. zł to kwota, na jaką 
w ciągu ponad sześciu miesięcy tego 
roku rybniczanie ubiegający się o do-
finansowanie w ramach rządowego 
programu „Czyste powietrze” złożyli 
wnioski w punkcie konsultacyjnym zlo-
kalizowanym w rybnickim Kampusie. 

Celem programu, który realizuje 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, jest poprawa jakości powietrza 
poprzez zmniejszenie lub uniknięcie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery z istniejących już bu-
dynków jednorodzinnych lub unie-
możliwienie przyszłej emisji pyłów  
z domów będących w budowie. Od 12 
lutego mieszczący się przy ul. Rudzkiej 
13 punkt prowadzi fundacja Europejski 
Instytut Outsourcingu z Orzesza. Na 
miejscu można uzyskać m.in. pomoc 
w przygotowaniu i złożeniu wniosku 
o dofinansowanie do inwestycji słu-

żących ochronie powietrza, a także 
wskazówki dotyczące założenia konta 
na internetowym portalu beneficjenta. 
Do końca sierpnia doradcy z rybnickie-
go punktu na Kampusie przyjęli ponad 
200 takich wniosków i załatwili 2.752 
sprawy, udzielając porad przeszło 1000 
osobom, które odwiedziły punkt oso-
biście i niemal 1.500 w trakcie rozmów 
telefonicznych. Najwięcej wniosków 
złożyli mieszkańcy dzielnic Rybnik-Pół-
noc i Zebrzydowice, a najmniej Gra-
bowni. – Rybniczanie pytają głównie 
o wysokość dofinansowania i o to, jak 
wygląda cała procedura od złożenia 
wniosku do rozliczenia inwestycji. Naj-
większy problem z przygotowaniem  
i złożeniem formularza mają seniorzy, 
ponieważ musi on być wypełniony  
w komputerze – wyjaśnia Magdalena 
Foltys z Europejskiego Instytutu Out-
sourcingu.

Przypominamy, że na Śląsku obo-

wiązuje tzw. uchwała antysmogowa 
obligująca mieszkańców regionu do 
wymiany najgorszej jakości kopciu-
chów, czyli starych kotłów węglowych, 
które nie posiadają tabliczki znamio-
nowej informującej o ekologicznej  
i energetycznej sprawności kotła. Trze-
ba to zrobić do 31 grudnia 2021 roku.

(D)

Od stycznia 2022 roku na terenie Śląska nie będzie już można 
ogrzewać domów wykorzystując do tego najgorszej jakości 
kotły, popularne kopciuchy. Czterdzieści tysięcy broszur przy-
pominających rybniczanom o konieczności wymiany starych, 
nieekologicznych pieców węglowych ma trafić do skrzynek 
pocztowych w całym mieście. 

Informator jest zatytułowany „Gańba!”, co w krótkim wstępie 
tłumaczy prezydent Piotr Kuczera: „Ślązacy mają honor i dumę. 
Doskonale czują, co znaczy słowo gańba. Uważam, że dzisiaj 
prawdziwa gańba dla Ślązaka to hajcować w starym piecu. Nowe 
przepisy sprawiają, że tym, którzy nie wymienią pieca, grożą kary 
finansowe. To też bydzie gańba dostać sztrofa za coś takiego!” – 
pisze prezydent. 

Kilkunastostronicowa broszura informuje o tym, jakie kotły na-
leży wymienić, ile mamy na to czasu i gdzie możemy starać się  
o dotację na taką inwestycję. Zachęca też mieszkańców do prze-
kazywania odpowiednim służbom informacji o przypadkach spa-
lania złej jakości paliwa lub odpadów przez sąsiadów i informuje 
o karach ciążących na każdym, kto nie stosuje się do zapisów 
uchwały antysmogowej, którą przed trzema laty podjął Sejmik 
Województwa Śląskiego. – Zdecydowałem się na tak mocny prze-
kaz, ponieważ mam za sobą lata dyskusji z mieszkańcami i jed-
no już wiem: tych nieprzekonanych nie przekonam. Teraz trzeba 
uświadomić rybniczanom, że już wkrótce wchodzą w życie twar-
de zasady. Na wymianę pieców pozostało niewiele ponad 400 
dni. Termin jest więc bardzo napięty, biorąc pod uwagę czas po-
trzebny na znalezienie odpowiedniej firmy i zrealizowanie inwe-
stycji. Stawka jest wysoka: to nie tylko walka o honor, ale przede 
wszystkim o nasze zdrowie i życie – podsumowuje prezydent. 

Broszury są dostępne również w urzędzie miasta, bibliote-
kach, Teatrze Ziemi Rybnickiej, Punkcie Informacji Miejskiej Halo! 
Rybnik, domach kultury, Centrum Usług Wspólnych, Zarządzie 
Transportu Zbiorowego, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, 
obiektach MOSiR-u i innych miejskich instytucjach. Dodatkowo 

HARMONOGRAM 
PRACY PUNKTU 

INFORMACYJNEGO 
„CZYSTE POWIETRZE”

PAŹDZIERNIK
Poniedziałki: 5, 12, 19, 26 październi-
ka od godz. 8 do 15
Środy: 7, 14, 21, 28 października od 
godz. 8 do 16
Czwartki: 1, 8, 15, 22, 29 października 
od godz. 12 do 19
Sobota: 3 października od godz. 8 do 
13
WTORKI I PIĄTKI NIECZYNNE

Kopciuchy w odwrocie?

informacje o tym, czym jest „gańba” w Rybniku, zostaną ro-
zesłane miejskim systemem SMS, pojawiły się też na billboar-
dach, na ekranach miejskich autobusów i w lokalnym radiu. 
Broszurę można również pobrać w internecie (rybnik.eu).

(D)

„Gańba!” w każdym domu
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Miejska broszura przypomina m.in. o terminach obowiązko-
wej wymiany eksploatowanych do tej pory pieców węglo-

wych na mniej uciążliwe dla środowiska kotły klasy 5 



aktualności

W fotograficznym skrócie

JARMARK REAKTYWACJA
– Zainteresowanie jest ogromne, dzwonią 
również wystawcy spoza Śląska, ale trudno 
się dziwić, tego typu handel zamarł prak-
tycznie na pół roku – mówi Krzysztof Łapka 
z Domu Kultury w Chwałowicach, organi-
zator jarmarku staroci i rękodzieła, jaki po 
pandemicznej przerwie powrócił na ryb-
nicki deptak. Dopisali zarówno wystawcy, 
wśród nich również artyści i rękodzielnicy, 
jak i miłośnicy antyków i kolekcjonerzy. Do-
pisała też pogoda, nic więc dziwnego, że 12 
września ulice Sobieskiego i Powstańców 
tętniły gwarem sprzedających i kupują-
cych. A oferta jarmarku była przebogata: 
od książek, ubrań, naczyń i dewocjonaliów 
po zabawki, obrazy, płyty analogowe i olej-
ki eteryczne. Kolejny jarmark zaplanowano 
na 10 października.

KAMIENICA Z MODUŁÓW
Inwestycja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 13 powoli zmierza do szczęśliwego finału. Fundamenty 
i inne elementy przyszłego budynku, które trzeba było wykonać na placu budowy, są już prawie gotowe. W pierwszej 
połowie października z Zakładu Prefabrykacji w Kopytkowie zostanie tu przywiezionych 14 modułów mieszkalnych, które 
zostaną odpowiednio ustawione i połączone ze sobą, tworząc osiem mieszkań, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. 
Łączna powierzchnia mieszkań będzie wynosić 526 m2. Tak powstanie praktycznie zupełnie nowa kamienica. Jej ściana 
frontowa zostanie wymurowana z odzyskanych w czasie rozbiórki starej kamienicy cegieł i będzie dokładną kopią fronto-
wej ściany rozebranego wcześniej budynku.

KWIETNIK ZAMIAST PARKINGU
22 września obchodziliśmy Świato-
wy Dzień bez Samochodu, a na po-
czątku września miejscy ogrodnicy 
zamienili w kwietnik kolejne miej-
sca parkingowe dla samochodów  
w pasie drogowym. Tym razem po 
odpowiednim przygotowaniu grun-
tu przez Rybnickie Służby Komu-
nalne, pracownicy Zarządu Zieleni 
Miejskiej posadzili kwiaty wzdłuż  
ul. 3 Maja, tuż za pl. Wolności. Z kolei  
w przededniu Dnia bez Samocho-
du pracownicy RSK wymalowali 
przy ruchliwych przejściach dla pie-
szych piktogramy przedstawiające 
przekreślony telefon komórkowy, 
co ma zaowocować skupieniem się 
pieszych na bezpiecznym przejściu 
na drugą stronę ulicy.
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W fotograficznym skrócie

PLAC WOLNOŚCI PO LIFTINGU
Zakończyła się modernizacja elewacji ciągu budynków mieszkalno-usługowych przy pl. Wolności w centrum miasta nale-
żących do Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Teraz są one i estetyczne, i energooszczędne, bo zakres robót obejmował 
m.in. wymianę okien i docieplenie ścian elewacji wełną mineralną. Wybudowano je w latach 1991-92, więc w wersji po-
ważniej brzmiącej – w końcu XX wieku.

REMONT DEPTAKA NA 
PÓŁMETKU
Jak informują Rybnickie Służby 
Komunalne, prace remonto-
we na śródmiejskim deptaku 
ciągnącym się od rynku do pl. 
Jana Pawła II przed neogotycką 
bazyliką osiągnęły półmetek. 
Przypomnijmy, że główne ro-
boty polegają na ułożeniu na 
nowo małych bazaltowych ko-
stek i skutecznym ich zaspoino-
waniu żywicą epoksydową, by 
już więcej nie odrywały się od 
nawierzchni deptaka. Prace po-
trwają do końca roku.

GRZYBY Z GRZYBÓWKI
W niedzielę 13 września na usytuowanej w Golejowie górze 
Grzybówka odbyły się IV Mistrzostwa Śląska w Grzybobra-
niu, zorganizowane przez Akademię Rozwoju Edukacji 
Kreatywnej i Radę Dzielnicy Golejów. Na dwugodzinne 
grzybobranie wyruszyło 50 grzybiarzy, wśród których byli 
m.in. mieszkańcy Rudy Śląskiej, Oświęcimia, Miedźnej i kil-
ku miejscowości naszego regionu; niektórym towarzyszy-
ły dzieci. Sklasyfikowani zawodnicy zebrali łącznie blisko  
30 kg borowików, koźlarzy i podgrzybków. Najwięcej – 2,5 kg  
– zebrał Radosław Kubisz (z prawej), policjant prewencji  
z Góry w powiecie pszczyńskim. Złoty medal za najdorodniej-
szego grzyba zdobył natomiast Dariusz Wysocki, pracujący  
w golejowskim tartaku. Jego prawdziwek ważył sporo po-
nad ćwierć kilograma. Co ciekawe, obaj zwycięzcy przyznali, 
że jedzą grzyby w mocno umiarkowanych ilościach.
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aktualności

To właśnie ona wpadła na pomysł 
stworzenia integrującego mieszkań-
ców ogrodu, w którym mogliby wy-
poczywać, uprawiać warzywa i zioła, 
sadzić kwiaty, a czasem wysłuchać 
koncertu. – Trochę to trwało, ale wresz-
cie możemy się nim cieszyć – mówiła 
19 września podczas pikniku inaugu-
rującego działalność ogrodu. Wszystko 
zaczęło się w 2017 roku od pomysłu 
świeżo upieczonej dyrektor placówki 
oraz warsztatów z udziałem mieszkań-
ców Chwałowic i architektów, którzy w 
ramach projektu „Plac na glanc” zmie-
niają betonowe przestrzenie w zielone 

miejsca przyjazne mieszkańcom. – To 
właśnie wtedy wspólnie wybraliśmy 
tę przestrzeń i ustaliliśmy, jak powinna 
ona wyglądać. Wytyczne mieszkańców 
zostały później uwzględnione w kon-
kursie na opracowanie koncepcji tego 
ogrodu, na który napłynęły 24 prace z 
całej Polski. Ze względów finansowych 
nie udało się nam zrealizować wszyst-
kich elementów ze zwycięskiej kon-
cepcji, ale i tak cieszymy się z efektów. 
Mieszkańcy już z chęcią tu przychodzą, 
a nad wszystkim czuwa nasza pracow-
nica, pani Stenia, prawdziwa pasjonat-
ka ogrodnictwa. Będziemy tutaj orga-

Niech rośnie! 
– Mamy doskonałe miejsce do integracji, poznawania się, wypoczynku, ale też 
nauki i zabawy. Myślę, że niejedno zorganizowane tutaj spotkanie, piknik czy 
koncert okaże się bardzo udany – mówiła Karina Abrahamczyk-Zator, dyrek-
torka Domu Kultury w Chwałowciach o ogrodzie społecznym, który wyrósł  
w parku obok placówki. 

nizować warsztaty dla dzieci, prelekcje 
ekologiczne i najróżniejsze inicjatywy 
integrujące mieszkańców. To również 
doskonała przestrzeń na kameralne 
spektakle i koncerty – mówi dyrektor-
ka. O czym przekonali się uczestnicy 
pikniku, bawiąc się na energetycznym 
występie zespołu Carrantuohill i przed-
stawieniu Teatru Lalek Marka Żyły, któ-
ry zabrał dzieci w podróż do rajskiego 
ogrodu. W donicach wykonanych przez 
ZGM „wyrosły” zioła, wrzosy i trawy, któ-
re posadzili piknikowicze, m.in. Kata-
rzyna Buchalik z Chwałowic, od począt-
ku kibicująca ogrodowi społecznemu, 
oraz prezydent Piotr Kuczera. – Nawią-
zując do hasła „Szanuj zieleń – to nie 
jest martwa natura” z tabliczki umiesz-
czonej w tym ogrodzie, zachęcam was 
do tego, by to miejsce nie było martwe, 
ale tętniło życiem i pomysłami – mówił. 
Dopisała też pogoda i kreatywni ani-
matorzy, którzy zadbali o niebanalne 
warsztaty dla małych i dużych.            (S)
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Chwałowicki ogród jest idealnym miejscem dla małych i dużych    
Pasjonatka ogrodnictwa Stefania 

Piechaczek w swoim żywiole

Wrzosy uatrakcyjnią każdy ogród. Posadzili je Karina Abrahamczyk-Zator i prezydent Piotr 
Kuczera
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Budynek przy ul. Grodzkiej 14 w 
Chwałęcicach opustoszał we wrześniu 
2018, kiedy to w dzielnicy ruszyło no-
woczesne przedszkole zlokalizowane 
w segmencie dobudowanym do Szko-
ły Podstawowej nr 27. Przed rokiem 
11 listopada, dzięki grantowi z mia-
sta, Stowarzyszenie Działań Lokalnych 
„Chwalynciok” zorganizowało w byłym 
przedszkolu biesiadę historyczną, in-
augurując powstanie CAL-u. – Chcemy, 
by budynek pełnił funkcję niewielkie-
go domu kultury. Już odbywają się 
tutaj warsztaty ceramiczne i zajęcia gry 
na bębnach djembe – opowiada Sonia 
Trojanowska, animatorka Superfunda-
cji. W sierpniu fundacja, która prowadzi 
przy ul. Orzeszkowej prężny klub senio-
ra, przejęła od miasta budynek przed-
szkola i teraz wspólnie z Chwalyncio-
kiem organizuje działalność Centrum 
Aktywności Lokalnej. – To idealne miej-
sce na salę zabaw lub spotkań – ocenia 
Agnieszka Siedlaczek z Sperfundacji, 
również mieszkanka Chwałęcic. Mowa 
o sali, w której właśnie trwa remont – 
ze ścian zniknęły już baśniowe naklejki, 
pora na ich wyrównanie i pomalowa-
nie. Najpierw jednak trzeba było zrobić 
zbiórkę środków i znaleźć wolontariu-
szy do pracy. Skrzyknęła ich Marzena 

Tuż przed wakacjami zakończył się 
gruntowny remont dziecięcego od-
działu otolaryngologicznego w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
nr 3 w Orzepowicach. Modernizacja 
była możliwa dzięki finansowemu 
wsparciu Fundacji Polsat oraz dota-
cji Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego.

Otolaryngologia dziecięca jest jed-
nym z najstarszych oddziałów w ryb-
nickim szpitalu. Od dwudziestu lat le-
czeni są tu mali pacjenci z chorobami 
górnych dróg oddechowych, a lekarze 
korygują wady wrodzone twarzoczasz-
ki, jamy ustnej i gardła, usuwają migda-

ły i przeprowadzają różnorodne zabie-
gi w obrębie jamy ustnej, gardła, nosa, 
krtani i uszu.

Modernizacja oddziału, który jed-
nocześnie może przyjąć dziesięciu pa-
cjentów, poprawiła jego funkcjonowa-
nie i standardy sanitarno-higieniczne. 
Gruntownie odnowiono m.in. sale cho-
rych, kuchnię, łazienki, pomieszczenia 
personelu medycznego oraz pokój 
zabiegowy, który został powiększony o 
grotę solną, gdzie inhalowane są dzieci 
zmagające się z alergiami i chorobami 
górnych dróg oddechowych. W gabi-
necie zabiegowym oraz w salach cho-
rych zainstalowano nowe oświetlenie. 

W tych ostatnich oraz w pomieszcze-
niach technicznych pojawiła się rów-
nież klimatyzacja, którą ufundował 
Marszałek Województwa Śląskiego. To 
pierwszy oddział w rybnickim szpitalu, 
który ma tego typu udogodnienie.

Wart nieco ponad 1 mln 600 tys. zł 
remont sfinansowała Fundacja Polsat, 
kolejne 98 tys. zł dołożył marszałek 
województwa. – Modernizacja od-
działu otolaryngologii wprowadziła go  
w standardy XXI wieku. Cieszymy się, 
że możemy zaoferować lepsze warunki 
naszym pacjentom, którzy przyjeżdża-
ją tu na leczenie nie tylko z Rybnika, ale 
z całego Śląska i sąsiednich regionów 
– mówi Bożena Mocha-Dziechciarz, dy-
rektor WSS nr 3. 

(D)

Dziecięca laryngologia po remoncie

CAL zbliża
– Chodziłam do tego przedszkola, 
podobnie jak moje dzieci, więc czuję 
się tutaj naprawdę dobrze. Na tych 
schodach zawsze robiono zdjęcia 
grupowe – wspomina Sonia Troja-
nowska z Chwałęcic, oprowadzając 
po budynku dawnego przedszkola. 
Dziś to siedziba Centrum Aktywności 
Lokalnej.
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Animatorki Superfundacji: Sonia 
Trojanowska (z lewej) i Agnieszka 

Siedlaczek w remontowanej sali 
byłego przedszkola, które zmienia 

się w Centrum Aktywności Lokalnej

KAMIL JAKUBIAK, jeden z lide-
rów Superfundacji: – Jako Super-
fundacja działamy od 2013 roku, 
więc mamy już spore doświadcze-
nie i potrafimy zdobywać środki 
finansowe. Utrzymanie takiej 
placówki sporo kosztuje, dlatego 
chcemy wesprzeć przyjaciół z 
raczkującego dopiero stowarzy-
szenia Chwalynciok. Na Facebo-
oku udało nam się już zebrać 700  
zł, odezwało się też kilka firm, któ-
re zaoferowały nam pomoc finan-
sową i rzeczową. To ma być miej-
sce wspólne, taki społeczny dom 
kultury, w którym mieszkańcy 
będą się czuli u siebie. Sami rów-
nież zorganizujemy tam dla nich 
zajęcia. Jako Superfundacja chce-
my pokazać w mieście, że centra 
aktywności lokalnej mają sens  
i mogą działać, o ile w profesjo-
nalny sposób wykorzysta się zapał 
mieszkańców i społeczników.

Piecha, prezeska Chwalyncioka, ale za 
pędzle złapali też sami pracownicy Su-
perfundacji. – Odnawiamy, co się da. 
Planujemy jeszcze odświeżyć łazien-
ki – opowiadają animatorki. – Chce-
my stworzyć tutaj miejsce nie tylko 
dla mieszkańców dzielnicy – dodają.  
W lipcu Chwalynciok zainicjował  
w budynku akcję szycia maseczek,  
a we wrześniu Superfundacja – warsz-
taty malowania na jedwabiu. W pla-
nach są też zajęcia aerobiku, kursy szy-
cia, spotkania pasjonatów malarstwa 
czy młodych mam i ich maluchów, bo 
w dzielnicy brakuje żłobka. – Na prowa-
dzenie CAL-u nie dostajemy subwencji. 
Budynek użycza nam nieodpłatnie 
miasto, ale musimy opłacać wszystkie 
media, dlatego warsztaty będą od-
płatne. Oczywiście ich ceny nie będą 
wygórowane i będą zależeć od liczby 
uczestników i środków zewnętrznych, 
jakie ewentualnie uda się nam pozy-
skać – wyjaśnia Agnieszka Siedlaczek. 
Największe obawy budzi ogrzewanie 
budynku, gdyż niewydolny piec może 
utrudnić działalność CAL-u jesienią  
i zimą. Placówka czeka też na meble  
i sprzęty z projektu w ramach budżetu 

obywatelskiego. Być może uda się też 
doposażyć placówkę w piec do cera-
miki oraz zagospodarować urokliwe 
otoczenie budynku. – Marzy się nam 
ogród społeczny. Wierzymy, że powo-
li, małymi krokami wszystko się uda – 
mówią animatorki Superfundacji.     (S)
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rybniczanie

Ze względu na epidemię urucho-
miono go z kilkumiesięcznym opóź-
nieniem, 7 września o 10 równocze-
śnie w Rybniku, Bytomiu i Wałbrzychu 
– miastach, które realizują unijny 
projekt „Halo! Aktywni 60+”. Zakłada 
on powstanie trzech centrów tele-
fonicznych dla seniorów obsługiwa-
nych również przez osoby po 60. roku 
życia. Rybnicki telefon działa od po-
niedziałku do piątku, w godzinach od 
10 do 14. Wystarczy wybrać numer 32 
78 47 874, aby połączyć się z którymś 
z trzech, czasem czterech dyżurują-
cych pod telefonem wolontariuszy 
po sześćdziesiątce. – W Rybniku jest 
ich 43, dominują panie, ale jest też 
kilku panów. Wszyscy są odpowied-
nio przygotowani i przeszkoleni. Za-
częliśmy w ubiegłym roku od badań 
nad potrzebami osób starszych, które 
przeprowadzali sami seniorzy wśród 
swoich rówieśników. Potem wolonta-
riusze przeszli cykl szkoleń komunika-
cyjnych, obejrzeli filmy instruktażowe 
z przykładowymi rozmowami-scenka-
mi, a następnie uczestniczyli w szko-
leniach z obsługi telefonów, kompu-
terów, internetu i baz danych. Telefon 
ma pełnić kilka funkcji, w tym infor-
macyjną, więc wolontariusze muszą 
być zorientowani, jak i gdzie znaleźć 
potrzebne informacje – wyjaśnia Ce-
zary Ulasiński, prezes krakowskiego 
Centrum Doradztwa Strategiczne-
go, które jest liderem projektu „Halo! 
Aktywni 60+”. Jego zdaniem telefon  
z konkretnym pytaniem często jest 
tylko pretekstem dla seniorów, któ-
rym brakuje kontaktu z innymi. – Wie-
lu dzwoniących potrzebuje zwykłej 
rozmowy. Seniorzy chętniej zadzwo-
nią do osób w swoim wieku, które ma-
jąc podobne doświadczenia, mogą 
ich lepiej zrozumieć. Taki telefon jest 
również lekiem na samotność – do-
daje Cezary Ulasiński. Korzyści mają 
czerpać nie tylko dzwoniący, ale też 
wolontariusze, którzy stają się aktyw-
niejsi i bardziej potrzebni. Rozmowy 
telefoniczne mają też pomóc w łącze-
niu seniorów o podobnych zaintere-
sowaniach i być impulsem do wyjścia 
z domu. – Zdecydowałam się, bo je-
stem aktywna i lubię kontakt z ludźmi 
– mówi Krystyna Rydlewska z Nowin 
o swoim wolontariacie w Rybnickim 
Telefonie Seniora. – Koronawirus 

zamknął starszych ludzi w domach 
i kontakty telefoniczne stały się po-
wszechne, więc telefon dla seniorów 
z pewnością się sprawdzi. Szczegól-
nie, że dziś praktycznie każdy może 
sobie pozwolić na telefoniczne po-
gaduszki, bo coraz częściej jesteśmy 
posiadaczami telefonów bez limitów 
rozmów. Dzwoniąc do nas, seniorzy 
mogą uzyskać pomoc, dowiedzieć 
się, co ciekawego dzieje się w mieście 
i spotkać bratnią duszę. Tak więc po-
mysł z uruchomieniem takiego telefo-
nu jest jak najbardziej trafiony. Cieszę 
się, że wciąż mogę się komuś przydać, 
więc angażując się w ten projekt robię 
coś dla innych, ale również dla siebie 
– tłumaczy Helena Oman ze Smolnej. 
Rybniccy wolontariusze mają do dys-
pozycji trzy stanowiska z laptopami 
i dostępem do internetu, prowadzą 
dziennik odbytych rozmów, mogą 
też oddzwonić do osoby, która za-

dzwoniła poza godzinami dyżurów. 
– Rybniczanie po sześćdziesiątce zain-
teresowani obsługą Rybnickiego Tele-
fonu Seniora wciąż mogą dołączyć do 
projektu. Wystarczy, że zadzwonią i 
zgłoszą taką chęć dyżurującym senio-
rom – mówi Katarzyna Gembal z kra-
kowskiego centrum doradztwa, które 
umeblowało i wyposażyło w sprzę-
ty dwa pomieszczenia rybnickiego 
centrum telefonicznego i będzie nad 
nim czuwać przez dziewięć miesięcy. 
Potem pałeczkę przejmie miasto, któ-
re będzie je prowadzić przez kolejne 
dwa lata, a może i dłużej. W Rydze na 
Łotwie, gdzie dzięki środkom unijnym 
również uruchomiono taki senioralny 
telefon, działa on od 2015 roku, choć 
zakładano, że będzie to tylko 10 mie-
sięcy. „Halo! Aktywni 60+” jest pierw-
szym projektem w kraju, w którym se-
niorzy jako wolontariusze pomagają 
swoim rówieśnikom.                            (S) 

Senior (na linii) z seniorem
Pierwszy telefon zabrzmiał krótko po godzinie 10.00. – Dzwoniła pani zainteresowana Rybnicką Kartą Seniora. Py-

tała o numer telefonu do urzędu miasta, by dowiedzieć się, jak może ją otrzymać – mówi Janina Świerczyna z Niedob-
czyc o pierwszym telefonie, który odebrała w centrali Rybnickiego Telefonu Seniora.

Seniorze, jeśli:
Masz potrzebę porozmawiania
Chcesz się czegoś dowiedzieć
Masz ochotę zrobić coś wspólnie z innymi 
Pamiętaj: Czekamy na telefon od Ciebie! 
32 78 47 874 – codziennie w dni robocze 10.00-14.00
Rozumiemy Twoje potrzeby – sami jesteśmy seniorami  
z Rybnika
Rozmowa bez dodatkowych opłat – płacisz jak za normalny  
telefon do znajomego!
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Pierwszy dyżur w centrali Rybnickiego Telefonu Seniora pełniły: (od lewej) Krystyna 
Rydlewska, Helena Oman i Janina Świerczyna 
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OGRZEWALNIA 
CAŁODOBOWO 
Od 1 października do 30 kwietnia przy-
szłego roku ogrzewalnia dla osób bez-
domnych przy ul. Gliwickiej 33 (na te-
renie szpitala psychiatrycznego) będzie 
czynna całą dobę. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 792 712 
427. Ogrzewalnię prowadzi Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rybniku.

DOBRA WSPÓŁPRACA 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 
składa podziękowania wszystkim wo-
lontariuszom, którzy w czasie epidemii 
angażują się w pomoc osobom przeby-
wającym na kwarantannie i seniorom. 
– Ich praca jest dużym wsparciem. To 
ludzie dobrej woli, którzy natychmiast 
odpowiadają na zgłaszane potrzeby. Do 
tego są rzetelni i dobrze zorganizowani. 
Wspólne działanie przynosi dobre efek-
ty – mówi Anna Sowik-Złotoś, dyrektor 
OPS.

DARIUSZ PIOTROWSKI, stre-
etworker Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rybniku: Sprawdzamy 
wszystkie zgłoszenia dotyczące 
osób bezdomnych. Na bieżąco 
aktualizujemy listę miejsc, gdzie 
mogą przebywać – obecnie jest 
na niej 80 lokalizacji, z których 11 
to pustostany. Nie zawsze zastaje-
my bezdomnych pod wskazanym 
adresem. Niektórzy po prostu 
nie chcą, by ktoś się nimi intere-
sował, a jeśli pustostan zostanie 
zabezpieczony, to przenoszą się 
gdzie indziej. Nie przyjmują po-
mocy z różnych powodów: na-
łogów, specyficznie pojmowanej 
dumy bądź uporu. Pobyt w schro-
nisku wymaga przestrzegania 
regulaminu i zachowania trzeź-
wości. Pamiętajmy, że nikt z dnia 
na dzień nie znalazł się na ulicy, 

więc wyjście z tej sytuacji też jest 
procesem. Niejednokrotnie nam 
się wydaje, że pojawia się przy-
słowiowe światełko w tunelu: 
prowadzimy rozmowy, przekonu-
jemy do zmiany, ustalamy termin 
przyjęcia do schroniska – nagle 
jednak ktoś się rozmyśla lub po-
daje błahy powód rezygnacji. 
Mimo niepowodzeń pracujemy 
dalej. Dlatego prosimy o przeka-
zywanie informacji o tym, gdzie 
przebywają osoby bezdomne. Jest 
szansa, że dzięki takim zgłosze-
niom uda nam się do nich dotrzeć 
i podjąć, często kolejną, próbę 
udzielenia pomocy.

Około północy w nocy z 10 na 11 
września wybuchł pożar na poddaszu 
trzykondygnacyjnego opustoszałego 
budynku przy ul. Mariańskiej w dziel-
nicy Północ (w sąsiedztwie dawnego 
Przedszkola nr 5). 

Z okien na poddaszu buchały pło-
mienie, palił się też pokryty papą dach. 
W czasie akcji strażacy znaleźli materac  
i częściowo zwęglone zwłoki mężczyzny. 
Żadnych dokumentów nie znaleziono, 
wszystko wskazuje więc na to, że była 
to osoba bezdomna, która urządziła 
tam sobie lokum, a feralnej nocy praw-
dopodobnie zaprószyła ogień. Gdy za-
mykaliśmy to wydanie „GR”, tożsamość 
ofiary pożaru nie była jeszcze znana. 
Części mieszkańców trudno zrozumieć, 
że mimo różnych form pomocy oferowa-
nych osobom bezdomnym wciąż zdarza-
ją się podobne nieszczęścia. 

(WaT) 
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Bezdomny zginął w pożarze

 986 Straż Miejska w Ryb-
niku

 32 426 35 51,  
zb@opsrybnik.pl Zespół 
ds. Bezdomności OPS w 
Rybniku

 535 498 178 streetwor-
ker Dariusz Piotrowski, 
OPS w Rybniku

 987 pomoc osobom bez-
domnym w okresie zimo-
wym, informacje na temat 
noclegu i wyżywienia (nu-
mer funkcjonuje od 1 listo-
pada od 31 marca)

19

Wszystko wskazuje na to, że pożar pustostanu przy ul. Mariańskiej spowodowała 
osoba bezdomna, która sama zginęła w płomieniach



rybniczanie

Dwa mieszkania treningowe w Śród-
mieściu i Boguszowicach Osiedlu po-
wstały w ramach projektu „Rybnickie 
mieszkania ze wsparciem”, finansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej. 
Partnerami wartego ponad pół miliona 
złotych przedsięwzięcia są Ośrodek Po-
mocy Społecznej i rybnickie koło Pol-
skiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, 
którego przewodnicząca Lidia Moc wy-
jaśnia, w jakim celu tworzone są tego 
typu przestrzenie: – To bezpieczny 
wstęp do samodzielności. Dorosłe oso-
by z niepełnosprawnością mieszkają tu 
przez dwa tygodnie, z przerwą na so-
botę i niedzielę, i pod okiem opiekuna 
uczą się samodzielnego życia, odpo-
wiedzialności i dbania o siebie i innych. 
Zaczęliśmy od uczestników warszta-
tów terapii zajęciowej, by przećwiczyć 
pierwsze ewentualne problemy, ale 
projekt skierowany jest również do in-
nych rybniczan z niepełnosprawnością  
– wyjaśnia.

SAMODZIELNOŚĆ NA PRÓBĘ
Pierwsze osoby wprowadziły się tu 

już w marcu, jeszcze przed wybuchem 
pandemii, która szybko zablokowała 
realizację projektu. W sierpniu loka-
torzy ponownie wypełnili mieszkania 
treningowe. Podczas kolejnych „turnu-
sów” w każdym lokum przebywają po 
cztery osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną (kobiety lub mężczyźni), 

których przez osiem godzin na dobę 
wspiera opiekun. – Przychodzę rano, 
pomagam w przygotowaniu śnia-
dania i wyszykowaniu się na zajęcia  
w warsztatach. Popołudnie to domowe 
obowiązki – sprzątanie, zakupy i czas 
wolny: wspólne spacery, gry planszo-
we, pieczenie ciasta, pogaduchy przy 
kawie, oglądanie telewizji. Po kolacji  
i wieczornej toalecie opuszczam dziew-
czyny, które zostają na noc same i wra-
cam następnego dnia rano – opowiada 
Urszula Górecka, opiekunka mieszka-
nia przy ul. Piasta. Mieszkańcy mogą 
też skorzystać ze wsparcia psychologa, 
logopedy, trenera zawodu i animatora 
pomagającego im zagospodarować 
wolny czas. Mogą też ugościć bliskich, 
szczególnie rodziców, dla których cza-
sowa przeprowadzka dorosłej, niepeł-
nosprawnej pociechy bywa trudnym 
doświadczeniem. – Na początku rodzi-
ce podeszli do tego pomysłu z dystan-
sem i obawami, pytali na przykład, dla-
czego ich dzieci nocą mają zostać bez 
opieki. Odpowiadam, że to właśnie jest 
nauka samodzielności: lokatorzy mu-
szą przestrzegać regulaminu, unikać 
awantur, używek i wizyt obcych osób  
z zewnątrz. Zostawiamy im pewną swo-
bodę, bo nie chcemy, by spod skrzy-
deł rodziny trafili prosto pod skrzydła 
innych. Muszą mieć trochę wolności  
i czasu tylko dla siebie – wyjaśnia Lidia 
Moc. 

Terapia w kamienicy
Wyremontowana kamienica w centrum miasta. To tu znajduje się jedno  
z dwóch uruchomionych niedawno mieszkań treningowych, które na dwa 
tygodnie stają się domem dla osób z niepełnosprawnościami. 

Agata Marszałek, kierownik Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej nr 1, podkreśla, 
że lokatorzy mieszkania treningowego 
wykonują tu obowiązki, z których w 
domu wyręczają ich rodzice. – Miesz-
kanie ma odkryć ich potencjał, tu nie 
trzeba nikogo namawiać do sprzątania 
czy opróżniania zmywarki – mówi, a Li-
dia Moc dodaje: – Po powrocie mój syn 
po raz pierwszy samodzielnie przygo-
tował nam kolację. Wcześniej nigdy nie 
przejawiał takiej inicjatywy, bo zawsze 
robiła to mama, ale chyba sam poczuł, 
że w pewne sprawy powinien się zaan-
gażować. Wprawdzie zrobił tę kolację 
tylko jeden raz, ale i tak była to dla nas 
wielka radość.

MARZENIA DO SPEŁNIENIA
Obaw rodziców nie podzielają sami 

zainteresowani. Dla wielu z nich sa-
modzielność i niezależność to odle-
głe, niespełnione, marzenie, bo na co 
dzień rzadko sami decydują choćby  
o tym, gdzie pójdą, co zjedzą i w co się 
ubiorą: – Od dawna o tym myślałam. 
Bardzo chciałam zobaczyć, jak to bę-
dzie, gdy opuszczę dom i zamieszkam 
z koleżankami. O moich planach mówi-
łam mamie, która bardzo się tego bała. 
Ale wiedziałam, że muszę postawić na 
swoim. Spróbowałam i już wiem, że tu 
wrócę, bo nie chcę, by mama ciągle mi 
pomagała. Spędzam czas z koleżanka-
mi, wychodzimy na spacery, do parku. 
Wprawdzie siedzę wtedy na wózku, ale 
jadę przed siebie, do przodu – opowia-
da Basia. – Bliscy, w dobrej wierze, roz-
pinają nad niepełnosprawnymi parasol 
ochronny, który bez wątpienia daje im 
poczucie bezpieczeństwa, ale często 
ogranicza i przytłacza. Sama to robię, 
ale wiem, że już czas trochę poluzować. 
Inni rodzice też powoli do tego dojrze-
wają. To trudny i długotrwały proces. 
Gdy jednak widzą, że ich dzieciom nic 
złego się nie dzieje, mieszkają w bardzo 
dobrych warunkach i wracają do domu 
zadowolone, uspokajają się i zmienia-
ją nastawienie. Te dwa tygodnie to dla 
bliskich czas na wytchnienie i zadbanie 
o siebie – podkreśla Lidia Moc. 

ŻNIWO PANDEMII
Unia Europejska i Konwencja ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych 
zalecają, by odchodzić od tworzenia 
dużych domów pomocy społecz-
nej na rzecz kameralnych miejsc ze 
wsparciem. Instytucjonalne ośrodki 
miałyby być zarezerwowane dla osób 
ze znaczną niepełnosprawnością, wy-
magających całodobowej opieki. Ten 
popularny już w Europie trend być 
może przyśpieszy pandemia, która W mieszkaniach treningowych w Śródmieściu i Boguszowicach Osiedlu, pod okiem 

opiekuna osoby z niepełnosprawnościami uczą się samodzielnego życia
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„Nakręcamy na pomaganie i recy-
kling!” – to hasło charytatywno-ekolo-
gicznej akcji, którą 18 września zaini-
cjowano w bezpośrednim sąsiedztwie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 przy 
ul. Kościuszki 55. Przed budynkiem 
warsztatu i przy parkingu wielopozio-
mowym ustawiono czerwone, meta-
lowe pojemniki w kształcie serca, do 
których można wrzucać nakrętki z bu-
telek po wodzie mineralnej, napojach, 
sokach, jogurtach, chemii gospodarczej 
albo kosmetykach. To praktyczna forma 
pomocy charytatywnej, bo za nakręt-
ki zapłacą firmy odbierające odpady,  
a pieniądze zostaną przeznaczone na 

sfinansowanie turnusu rehabilitacyj-
nego uczestników WTZ nr 1. Okrągły 
plastik, zamiast trafić do śmieci, może 
z kolei dostać drugie życie: powstaje  
z niego granulat, który służy do produk-
cji m.in. doniczek, wiader, łopat, obu-
dów urządzeń elektromagnetycznych,  
a nawet rur PCV. – Taka zbiórka, poza ce-
lem charytatywnym, uświadamia nam, 
czym tak naprawdę jest recykling. Ma 
również zalety dla miasta, bo podnosi 
poziom odzysku surowców pochodzą-
cych z odpadów komunalnych i obniża 
koszt wywozu śmieci – mówi Ilona Kraj-
czewska, naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika. 

Ekologia z sercem
W połowie września w kilku miejscach w centrum miasta pojawiły się 
czerwone metalowe pojemniki w kształcie serca, do których można wrzucać 
plastikowe nakrętki. To doskonały surowiec wtórny i dobry sposób na pomoc 
charytatywną. 

Jedno metalowe serce pomieści oko-
ło 75 kg nakrętek. Za utrzymanie po-
rządku wokół pojemników odpowiada 
partner projektu, rybnickie koło Pol-
skiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną: 
– Mamy wieloletnie doświadczenie w 
segregacji odpadów, realizowaliśmy 
np. akcje „Zbieramy na busa” i „Zbieraj 
z klasą z WTZ”. Teraz znowu zachęcamy 
rybniczan, by zaangażowali się w zbiór-
kę – mówi Lidia Moc, przewodnicząca 
rybnickiego koła PSONI. Wypełnio-
ne nakrętkami pojemniki bezpłatnie 
opróżni firma EKO, a spółka Sego pod-
daje je przeróbce: – Liczymy, że ta ini-
cjatywa, a za jej sprawą wsparcie osób 
niepełnosprawnych, zwiększy ilość  
i „czystość” tzw. selektywnej zbiórki od-
padów i przekona do segregacji osoby 
jeszcze nieprzekonane – podkreśla Ma-
teusz Golik, prezes zarządu Sego. 

Koszt zakupionych przez miasto 
dwóch pojemników wyniósł niemal  
3 tys. zł, a ich montażem zajęły się Ryb-
nickie Służby Komunalne. Podobne 
czerwone serce zakupiło i umieściło 
przed swą siedzibą starostwo powia-
towe; kolejne dwa w Czerwionce-Lesz-
czynach i Łukowie. Cel, na który zostaną 
przekazane pieniądze ze zgromadzo-
nych tam nakrętek, zostanie wskazany 
w niedalekiej przyszłości. 

Zgodnie z przepisami, w 2020 roku 
50 proc. odpadów komunalnych po-
winno być zbieranych w sposób se-
lektywny. W Rybniku te parametry są 
niższe, co naraża miasto na dotkliwe 
kary. W ramach selektywnej zbiórki  
w mieście wyodrębniono pięć pod-
stawowych frakcji: papier, szkło, pla-
stik i metal, bioodpady oraz popiół. 
Gromadzone osobno plastikowe na-
krętki byłyby kolejną frakcją dającą 
miastu szansę na osiągnięcie wyma-
ganego procentowego wskaźnika 
segregacji. 

(D)

pokazała, że duża instytucja opie-
kuńcza może łatwo stać się trudnym 
do opanowania ogniskiem zakaże-
nia wirusem. Agata Marszałek wska-
zuje jeszcze na kolejny, bolesny wy-
miar pandemii: – Niestety, zbieramy 
jej żniwo. Kilkumiesięczna przerwa 
w zajęciach przyniosła dużo złego: 
wśród warsztatowiczów pojawiły 
się depresje, konieczne były hospi-
talizacje. Pięć miesięcy zawieszenia 
dla osób z niepełnosprawnością in-
telektualną to przepaść. Prowadze-
nie zdalnej terapii było karkołomne, 
bo większość z nich nie obsługuje 

komunikatorów, pozostawały więc 
rozmowy telefoniczne i krótkie fil-
my instruktażowe, ale dla osób ze 
znacznym stopniem niepełnospraw-
ności i to jest zbyt skomplikowane. 
To było ogromne obciążenie dla 
terapeutów, warsztatowiczów i ich 
rodziców, bezsilnych wobec sy-
tuacji, w której niepełnosprawna 
osoba nagle pozostaje w izolacji, 
pozbawiona tradycyjnej terapii, re-
habilitacji i bezpośredniego kontaktu  
z innymi. Pewne umiejętności, które 
wcześniej wypracowaliśmy, poszły 
w zapomnienie, więc w niektórych 

przypadkach terapię zaczynamy 
praktycznie od nowa – przyznaje.

Pobyty w mieszkaniach treningo-
wych wydają się być świetnym uzupeł-
nieniem postpandemicznej terapii osób 
z niepełnosprawnościami. W Rybniku 
mają funkcjonować co najmniej do koń-
ca przyszłego roku. Bezpłatnie może tu 
zamieszkać każdy rybniczanin z orze-
czoną niepełnosprawnością. Informacje 
na temat zasad i kryteriów naboru moż-
na uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej lub w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
nr 1 przy ul. Kościuszki 55. 

Dominika Ingram-Nowaczyk
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Do metalowych serc, które niedawno pojawiły się w centrum miasta, można wrzucać 
plastikowe nakrętki, z których dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne



edukacja

35 lat w zawodzie nauczyciela to piękny 
jubileusz. Jakie były początki Pana pracy?

Przygodę w zawodzie nauczyciela rozpo-
cząłem już na czwartym roku studiów. Ów-
czesna dyrektor I LO im. Powstańców Ślą-
skich, pani Edyta Korepta, zaproponowała 
mi pół etatu w zawodowej szkole rolniczej, 
która wtedy funkcjonowała w budynku 
„Powstańców”. Z czasem dostawałem coraz 
więcej klas, uczyłem młodzież licealną, pro-
wadziłem wychowawstwa. Od 1997 roku 
byłem wicedyrektorem ogólniaka, miałem 
więc dodatkowe obowiązki – m.in. przez 
20 lat przygotowywałem plany lekcji, a to 
zadanie wymagające cierpliwości. W ujęciu 
matematycznym to funkcja wielu zmien-
nych: klasy, sale, godziny lekcyjne tzw. 
nauczycieli dochodzących, pracujących  
w więcej niż jednej szkole. A później co-
dzienne modyfikacje – zastępstwa, wy-
cieczki, chorobowe, egzaminy itp. Najtrud-
niejszy był rok szkolny 2000/01, kiedy w I LO 
uczyło się 31 klas – czyli codziennie w lek-
cjach uczestniczyło ponad tysiąc uczniów. 

Patrzę na szkołę jako miejsce spotkania 
różnych pokoleń. Wracając do początków 
mojej pracy, chcę przypomnieć peda-
gogów, którzy mnie kształtowali jeszcze 
jako ucznia II Liceum Ogólnokształcącego 
w Rybniku: profesorowie Ruta Kula, która 
w PRL-u miała odwagę opowiadać o Katy-
niu, wojnie bolszewickiej i wrześniu 1939 
roku; Leokadia Mrozek, która przekazała 
mi zainteresowanie matematyką; Celina 
Kufieta – wychowawczyni i nauczycielka 
chemii. Zaczynając pracę w I LO, również 
miałem swoich przewodników: polonist-
kę Wandę Różańską – więźniarkę obozu 
w Ravensbrück czy dr Halinę Jądro, która 
słusznie uważała, że uczenie matematy-
ki wymaga wielu sprawdzianów. Stoso-

wałem się do tej 
rady. Organizowa-
liśmy swoisty „pu-
char świata” – co 
tydzień klasówka, 
kolejne wyniki 
składały się na 
wewnętrzny ran-
king. Niepisany 
regulamin na-
szych „zawodów” 
uwzględniał oczy-
wiście możliwość 
poprawek. 

Zaczynał Pan pracę w zupełnie innej 
szkole niż ta, którą mamy dzisiaj. Za-
chodziły zmiany pokoleniowe, przepro-
wadzano reformy oświaty, a ostatnie 
miesiące to edukacja w dobie pandemii.

W dniu zakończenia mojej pracy dyrek-
tor Tadeusz Chrószcz porównał czas w szko-
le do epok literackich. Na początku było ro-
mantycznie. Później przyszedł pozytywizm 
– układanie planów, organizacja pracy, 
pobudki o czwartej rano, żeby odebrać od 
kuriera zadania maturalne. Kolejny był mo-
dernizm, a więc reformy oświaty i zmiany 
programowe. A na koniec postmodernizm, 
czyli pandemia, opustoszała szkoła i zdalne 
nauczanie. Przyznam, że nie czuję się do-
brze w nauczaniu na odległość. Bezpośred-
ni kontakt z uczniami daje natychmiastową 
informację zwrotną, czy młodzież rozumie 
omawiane treści. To się wyczuwa, a nauczy-
ciel zaraz może coś dopowiedzieć bądź 
wytłumaczyć. Cenię stałość i niezmienność, 
jaką ma w sobie matematyka. Jej grecki źró-
dłosłów oznacza „poznanie”, czyli obiektyw-
ny opis rzeczywistości. W przeciwieństwie 
np. do poezji, która wyraża ogląd subiek-

tywny. Dlatego 
matematyka jest 
odporna na zawi-
rowania politycz-

Matematyk i powierzony klucz
„Najważniejsze to dobrze wykonywać swój zawód” – pisał 
w „Dżumie” Albert Camus. Słowa te niosą prostą treść i 
trudne zadanie. W swojej pracy z pewnością sprostał im 
DARIUSZ WANTULOK, matematyk i wieloletni wicedyrek-
tor I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich 
w Rybniku. Pan profesor właśnie przeszedł na emeryturę.

Na górskim szlaku Dariusz 
Wantulok był nie tylko 

nauczycielem i opieku-
nem młodzieży, lecz 

także licencjonowanym 
przewodnikiem beskidz-

kim. Tradycją w klasach 
matematyczno-fizycznych 

były wyprawy na Stożek, 
na którego szczycie pro-
fesor odczytywał wyniki 

próbnych matur

– Praca nauczyciela to powierzony klucz: do idei, pasji, przekazy-
wania wartości – mówi Dariusz Wantulok, ceniony przez uczniów 

matematyk i wieloletni wicedyrektor liceum „Powstańców”
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ne i pozostaje niezależna w zmieniającym 
się świecie. A obecnie chyba nawet bardziej 
niż kiedyś tęsknimy za czymś trwałym i sta-
bilnym.

Czy uczniowie lubią matematykę?
Często, z różnych powodów, matema-

tyka nie jest lubianym przedmiotem. Wy-
maga dyscypliny, więc ucząc jej również 
wychowujemy naszych uczniów. Żeby zro-
zumieć, uczeń musi się napracować i po-
ćwiczyć. Klasówki, sprawdziany czy zadania 
domowe mogą wydawać się nudne, lecz 
matematyka wymaga treningu. Celem jest 
przygotowanie szczytu formy na maturę  
i egzaminy. Ten przedmiot domaga się też 
cierpliwości i skupienia – a o to coraz trud-
niej u młodych ludzi. Ich czas i uwagę „po-
żerają” komputery, telefony, media społecz-
nościowe. W dydaktyce trzeba matematykę 
trochę „zhumanizować”, ilustrować przykła-
dami z życia. Wypełnianie druku PIT wyko-
rzystuje funkcję liniową. Proste skośne są 
jak bezkolizyjne przecięcie linii kolejowej 
biegnącej wiaduktem i prowadzącej pod 
nim drogi – bez styku, bo nie leżą w jednej 
płaszczyźnie i nie są równoległe. Kiedy na 
przykład patrzymy na Bramę Brandenbur-
ską w Berlinie, w jej proporcjach widzimy 
tzw. złoty podział odcinka. To dobry przy-
kład przy omawianiu ciągu Fibonacciego. 
Owa „złota proporcja” była charakterystycz-
na dla architektury klasycyzmu. I jeszcze 
ważna ciekawostka: projektantem Bramy 
Brandenburskiej był Ślązak z Kamiennej 
Góry – Carl Gotthard Langhans.

Poznawanie świata poprzez szkolne  
wycieczki.

Zawsze bardzo lubiłem wycieczki, szcze-
gólnie chodzenie po górach. W latach 90., 
kiedy otwarto granice, zorganizowałem 
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wyjazdy do krajów skandynaw-
skich (Szwecji, Norwegii, Finlandii i 
Danii) oraz krajów alpejskich (Bawarii, 
Szwajcarii i Austrii). W czasie jednej z 
wycieczek ustanowiliśmy nieformalny 
rekord wysokości szkoły, wchodząc na 
szwajcarski szczyt Gornergrat (3.135 
m n.p.m.), z którego pięknie widać 
Matterhorn. I Matterhorn właśnie mia-
łem na fototapecie w sali lekcyjnej. To 
bardzo uspokajający widok: piękny 
czworokątny ostrosłup oraz jezioro, 
w którym widzimy lustrzane odbicie 
góry, a zatem przykład symetrii osio-
wej. W przyrodzie i otaczającym nas 
świecie jest mnóstwo matematyki… 
Od 1995 roku mam licencję przewod-
nika beskidzkiego. Uczniów klas ma-
tematyczno-fizycznych zabierałem 
na Stożek, gdzie ogłaszałem wyniki 
próbnej matury, a później już w schro-
nisku omawialiśmy prace. Takich wy-
jazdów było 13; wielu absolwentów 
do dziś je wspomina. Jeśli wycieczka 
szkolna jest dobrze przygotowana, to 
można przekazać w jej trakcie sporo 
interdyscyplinarnej wiedzy. Na przy-
kład wspomniane schronisko na Stoż-
ku powstało w 1922 roku, podobnie 
jak nasza szkoła. Zaczęto je budować 
tuż po I wojnie światowej. Historia tak 
się potoczyła, że w 1920 roku podzie-
lono Śląsk Cieszyński między Polskę 
i Czechy, a granicę poprowadzono 
właśnie przez Stożek. To tereny osobi-
ście mi bliskie, bo mam korzenie cie-
szyńsko-wiślańsko-zaolziańskie. Moja 
babcia urodziła się w 1900 roku w By-
strzycy koło Trzyńca, w Cesarstwie Au-
stro-Węgierskim, dziś ta miejscowość 
leży w Republice Czeskiej. W latach 
80. nielegalnie spotykaliśmy się z ro-
dziną z Zaolzia właśnie na Stożku. Na-
zwa naszego liceum zobowiązywała 
do przybliżania młodzieży złożoności  
i wielokulturowości Śląska. Wynio-
słem z domu śląski i ewangelicki 
etos. Z racji religii znam też specyfikę 
mniejszości. Warto przypomnieć, że 
rybnicki kościół ewangelicki przy ul. 
Miejskiej zbudowano pod koniec XVIII 
wieku – w tym samym czasie, co Stary 
Kościół. Obie świątynie zaprojektował 
zresztą ten sam architekt Franciszek 
Ilgner.

Współczesna edukacja jest nasta-
wiona na wąskie specjalizacje. Jaki 
jest sens ogólnego wykształcenia?

Jeśli mam jakąś ogólną wiedzę, to 
mam z ludźmi o czym rozmawiać. 
Ciekawe spotkania odbywały się w 
ramach partnerstwa naszej szkoły 
z Gymnasium Petrinum w niemiec-
kim Dorsten (miasto partnerskie). 
Wyjazdy były okazją do zobaczenia, 

jak funkcjonuje tamtejsza oświata, 
lecz naturalnie prowadziliśmy też 
rozmowy na temat kultury, historii, 
geografii, społeczeństwa. Przekony-
wałem uczniów, że warto czytać i się 
uczyć – bo jak spotkają rówieśników 
z innych krajów, to będzie trzeba o 
czymś pogadać. Podczas konkur-
sów matematycznych w Katowicach 
zawsze zabierałem młodzież na wy-
cieczkę po mieście. Opowiadałem 
o pochodzącej ze stolicy naszego 
regionu Marii Goeppert-Mayer, lau-
reatce Nagrody Nobla w dziedzinie 
fizyki, notabene ochrzczonej w ko-
ściele ewangelickim przy ul. War-
szawskiej. Jej rodzina miała antyna-
zistowskie nastawienie i wyjechała 
do USA. Maria Goeppert-Mayer pra-
cowała w ośrodku badań jądrowych 
Los Alamos. Znalazł się tam rów-
nież Stanisław Ulam, przedstawiciel 
lwowskiej szkoły matematycznej. 
Niedawno obchodziliśmy stulecie 
Bitwy Warszawskiej, zwanej „Cudem 
nad Wisłą”. Ja bym powiedział, że to 
był cud wybitnych matematyków, 
którzy złamali bolszewickie szyfry.

Jakie lektury Pan lubi i poleca?
Z pewnością książki mojego kra-

jana, Jerzego Pilcha, który trafnie 
uwypukla niektóre przywary ewan-
gelickie. Bardzo lubię „Bezpowrot-
nie utraconą leworęczność” i „Narty 
Ojca Świętego”. Warto przeczytać 
„Hanemanna” Stefana Chwina. Kilka 
razy sięgałem po „Dżumę” Alberta 
Camusa, pamiętam też jej teatralną 
interpretację w Teatrze Witkacego 
w Zakopanem. Mało znane, a warte 
polecenia są opowiadania Małgo-
rzaty Lutowskiej „Powierzony klucz”,  
w których autorka przybliża dzie-
dzictwo dolnośląskich protestantów. 

Zawód nauczyciela nigdy nie był ła-
twą profesją, a dziś chyba szczegól-
nie trudno zachować w nim pasję  
i autentyczność.

Myślę o pracy nauczyciela właśnie 
jak o takim powierzonym kluczu: do 
idei, pasji, przekazywania wartości. 
Kluczu, o który trzeba nieustannie 
dbać. Żegnając się z gronem peda-
gogicznym, nawiązałem do zdania 
z biblijnej Księgi Koheleta: „Chodź za 
głosem twojego serca” (Koh 11:9b). 
To bardzo ważne, by nauczyciele po-
trafili realizować swoje pasje. Wiem, 
że obecnie to jest trudne, ponieważ 
liczne procedury mocno ich ograni-
czają, ale warto podjąć wyzwanie. 
Tylko będąc sobą, trafimy do młode-
go pokolenia.

Rozmawiała Małgorzata Tytko

 OŚWIATA W PIGUŁCE
W Rybniku w różnych typach placówek 

prowadzonych przez miasto nowy rok 
szkolny rozpoczęło 22 tys. dzieci i mło-
dzieży, czyli niewiele więcej niż we wrze-
śniu poprzedniego roku. Najwięcej (10.569) 
młodych ludzi uczy się w 34 miejskich pod-
stawówkach, w których jest niewiele więcej 
pierwszoklasistów (1298) niż przed rokiem. 
Po ubiegłorocznym boomie w szkołach śred-
nich, spowodowanym podwójnym naborem, 
w tym roku placówki łapią oddech. W pięciu 
liceach ogólnokształcących (jedno specjalne) 
uczy się mniej licealistów – w sumie 2.250. 
Podobnie w pięciu technikach, gdzie rów-
nież jest nieco mniej uczniów, bo 3.449. Jak 
co roku w rybnickich szkołach i przedszko-
lach działają też specyficzne klasy, m.in. 19 
klas sportowych, 24 klasy dwujęzyczne (w 
ogólniakach) i 44 integracyjne, nowością jest 
natomiast utworzenie w Szkole Życia na No-
winach ośrodka rewalidacyjno-wychowaw-
czego dla dzieci z głęboką niepełnospraw-
nością intelektualną (w miejsce działających 
tam wcześniej grup rewalidacyjno-wycho-
wawczych) i zmiana nazwy całej placówki na 
Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła-Życia. 
Od września w Rybniku pracuje 2.713 nauczy-
cieli (przed rokiem 2.680), najwięcej jest tych 
dyplomowanych. Z powodu braku miejsca 
pracy tylko z jednym nauczycielem rozwią-
zano stosunek pracy. Dla czterech kolejnych 
też zabrakło pracy w szkołach, ale że nabyli 
prawa emerytalne, przeszli na emeryturę. 12 
nauczycielom pracującym dotąd na pełnym 
etacie wygasły umowy czasowe i nie podpi-
sano z nimi nowych. Tylko 13 osób przeniosło 
się do innych placówek; tylko, bo w ubiegłym 
roku dotyczyło to aż 83 nauczycieli. 28 osób 
przeszło na emeryturę, 6 nauczycieli pracu-
je w ograniczonym wymiarze godzin, a 25 
uzupełnia etat w innej szkole. W ubiegłym 
roku w kraju po raz pierwszy wprowadzono 
wynoszące 1 tys. zł. jednorazowe „świadcze-
nie na start” dla nauczycieli stażystów. – Tym 
razem w naszym mieście skorzysta z niego 79 
nauczycieli odbywających staż na stopień na-
uczyciela kontraktowego – wyjaśnia Tadeusz 
Bonk z wydziału edukacji UM. Ciekawostką 
jest fakt, że od września mamy w mieście tyl-
ko jednego nowego dyrektora. Marka Stojkę, 
dziś już emerytowanego dyrektora Zespołu 
Szkół Sportowych przy ul. Grunwaldzkiej na 
Nowinach, zastąpiła pracująca w tej placówce 
Beata Muszala, pasjonatka żeglarstwa, profi-
lu który przed trzema laty wprowadzono do 
oferty tutejszej podstawówki. Warto też do-
dać, że dyrektor Muszala nie kieruje już zespo-
łem szkół, ale Szkołą Podstawową z Oddziała-
mi Mistrzostwa Sportowego nr 10. Placówka 
zmieniła nazwę, bo zespołem szkół była tylko 
„na papierze” – VIII Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego z klasami siatkarski-
mi nigdy nie doczekało się licealistów.           (S)
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W Rybniku mamy 22 tys. uczniów  
i przedszkolaków oraz ponad 2.700 na-
uczycieli i ponad 1.240 pracowników 
administracji, więc pierwszy przypa-
dek koronawirusa w którejś z placó-
wek był tylko kwestią czasu. 8 września 
w SP nr 28 w Kamieniu na lekcji WF-u 
zasłabł jeden z siódmoklasistów, któ-
ry, jak się potem okazało, był zarażony 
wirusem. Sanepid zdecydował o dzie-
sięciodniowej kwarantannie dla 35 
uczniów, którzy w tym czasie przeszli 
na zdalne nauczanie. – Nikt z nich nie 
zachorował i wszyscy wrócili już do 
szkoły. Nauczyciele nie zostali objęci 
kwarantanną, bo tak zdecydował sane-
pid. Nie mieliśmy w tej sprawie nic do 
powiedzenia – mówi dyrektorka SP nr 
28 Joanna Porszke, która jako pierwsza 
w Rybniku przetestowała procedury 
postępowania w takim przypadku. Pa-
kiet wytycznych dotyczących funkcjo-
nowania szkół i przedszkoli dyrektorzy 
poznali na krótko przed rozpoczęciem 
roku szkolnego. Na tej podstawie opra-
cowali regulaminy funkcjonowania 
swoich placówek.

BEZ MASECZEK,  
ALE Z DYSTANSEM

– Sytuacja nie jest łatwa, ale radzimy 
sobie, jak umiemy – mówi Aleksan-
dra Szymczak, dyrektorka ZSz-P nr 11, 
w którym działają Przedszkole nr 36  
i Szkoła Podstawowa nr 11; ta ostat-
nia w dwóch budynkach. – Najłatwiej  
z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego radzimy sobie w budynku, 
w którym uczą się dzieci klas I-III, bo do 
czterech sal mamy wejście od strony 
szkolnego podwórka. W głównym bu-
dynku, w którym uczy się ponad 500 
uczniów, jest trudniej, bo nawet kiedy 
dzieci wchodzą do szkoły dwoma wej-
ściami, to i tak spotykają się na koryta-
rzu. Dlatego nie wszyscy rozpoczynają 
lekcje o godz. 8.00, a na korytarzach 
obowiązuje nakaz noszenia maseczek. 
Masowych protestów nie ma, ale poja-
wiają się pojedyncze głosy rodziców, 
że jest to niezgodne z konstytucją – 
mówi dyrektorka. Na lekcjach nakaz 
nie obowiązuje, choć część nauczy-
cieli i tak decyduje się na maseczki lub 
przyłbice, a niektórzy również na ręka-
wiczki. – Z grona prawie 70 nauczycieli 

spory procent stanowią osoby w wieku 
50+, więc oczywiście pewien niepokój 
jest. Nauczyciele obawiają się nie tylko 
o zdrowie swoje, ale też swoich dzie-
ci i rodziców, są jednak przekonani,  
że powrót do szkół był słuszny, bo nic 
nie jest w stanie zastąpić bezpośrednie-
go kontaktu z uczniem – zauważa dy-
rektorka. Placówka ma 5.000 maseczek,  
a przy każdej sali lekcyjnej – pojem-
niki z płynami do dezynfekcji. Tempe-
raturę mierzy się tylko pracownikom,  
a uczniom na każdym kroku przypomi-
na się, jak ważne jest dbanie o higienę. 
– Do stołówki dzieci chodzą w gru-
pach, po każdej jest ona dezynfekowa-
na. Uczniowie bez większego proble-
mu stosują się do procedur wydawania 
posiłków i sztućców, które są teraz 
osobno pakowane – wyjaśnia. Określo-
no też zasady korzystania ze świetlicy, 
w której klocki, gry czy książki trafiają 
na krótką „kwarantannę”, tak by dzieci 
nie używały wciąż tych samych. Dopó-
ki pogoda pozwoli, lekcje WF-u, ale też 
przerwy będą odbywać się na dworze, 
w trzech wyznaczonych sektorach. 
Szkoła pracuje w systemie dwuzmia-
nowym, więc pomiędzy jedną zmianą  
a drugą sale są dezynfekowane. Jak wy-
jaśnia dyrektorka, w większości udało 
się też przypisać klasy do konkretnych 
sal, unikając tym samym nadmiernego 
przemieszczania się uczniów po szko-
le. Wydzielono też izolatoria, w których 
dzieci z niepokojącymi objawami mają 
czekać na przyjazd opiekunów. – Uczu-

lamy rodziców, by dzieci z oznakami 
choroby zostawały w domach, i tak 
się dzieje – mówi dyrektorka i podkre-
śla, że wrześniowa frekwencja na razie 
nie odbiega od normy, z wyjątkiem 
przedszkola, w którym na 120 dzieci 
 w zajęciach bierze udział około 70.  
– Najbardziej obawiamy się tego, co 
przyniosą dwa kolejne miesiące, w któ-
rych zwykle rosną zachorowania na gry-
pę, a z nimi nieobecności uczniów, ale 
też nauczycieli. Niewykluczone więc,  
że najtrudniejsze dopiero przed nami – 
mówi Aleksandra Szymczak.

BEZ PLUSZAKÓW,  
ALE Z RADOŚCIĄ

– Musieliśmy usunąć z sal pluszowe 
zabawki i wszystkie inne przedmioty, 
których nie udaje się łatwo zdezynfeko-
wać. Dzieci często myją rączki, a dzięki 
wyliczankom i zabawom robią to bardzo 
chętnie – mówi Joanna Cichecka, dy-
rektorka Przedszkola nr 13 w dzielnicy 
Chwałowice. – Większość dzieci przyszła 
do placówki świadoma tego, co dzie-
je się wokół. Nie okazują jednak obaw, 
chętnie się bawią i widać, że dobrze się u 
nas czują – dodaje wicedyrektorka Mar-
tyna Marcol. Obie panie podkreślają,  
że dzieciom bardzo brakowało kontaktu  
z rówieśnikami. Nic zatem dziwnego, 
że w placówce, do której uczęszcza 116 
maluchów, frekwencja wciąż dopisuje. 
W szatni przedszkola może przebywać 
jednocześnie 7 osób, a rodzice przypro-
wadzają i odbierają dzieci w godzinach 
dyżurów, oczywiście z zachowaniem 

Szkoły pod specjalnym nadzorem
Z jednej strony ulga, że po tylu miesiącach powrót do szkół i przedszkoli wreszcie stał się faktem, z drugiej – obawy 
o przyszłość. – Musimy dostosować się do nowej rzeczywistości – mówi dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 11 na Nowinach Aleksandra Szymczak. – Staramy się ze wszystkich sił – dodaje Joanna Cichecka, dyrektorka 
Przedszkola nr 13 w Chwałowicach, a Piotr Tokarz mówi o wyzwaniach stojących przed największą szkołą w mieście: 
– Na razie wszystko funkcjonuje dobrze, choć oczywiście sytuacja nie jest łatwa – ocenia dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych. 
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1 września przysłowio-
wy pierwszy dzwonek 

zastąpiła pierwsza 
dezynfekcja dłoni
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– W tegorocznym naborze do szkół 
ponadpodstawowych kandydowało 
1.302 młodych ludzi – podsumowu-
je Tadeusz Bonk z wydziału edukacji 
rybnickiego magistratu. 1.090 z nich, 
a więc 84 proc., zakwalifikowało się 
do wymarzonych placówek, czyli tzw. 
szkół pierwszego wyboru (975 uczniów 
dostało się również do wybranej przez 
siebie klasy w tych szkołach). Od kil-
ku lat młodzi ludzie chętniej niż licea 
ogólnokształcące (39 proc.) wybierają 
rybnickie technika, które tym razem 
cieszyły się 56-procentowym zaintere-
sowaniem. W ogólniakach chciało się 
uczyć 499 kandydatów (przygotowano 
640 miejsc), w technikach – 730 osób 
(766 miejsc). Szkoły branżowe I stop-
nia (dawne zawodówki) tradycyjnie 
już budziły mniejsze zainteresowanie 

(6 proc.). Podobnie jak przed rokiem 
największą popularnością wśród kan-
dydatów cieszyły się dwie rybnickie 
szkoły średnie. – Najbardziej oblega-
nym technikum było to działające w 
Zespole Szkół Technicznych, gdzie na 
226 miejsc było 280 chętnych z pierw-
szego wyboru. Z kolei najpopularniej-
szym ogólniakiem okazało się I Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstańców Ślą-
skich, gdzie 202 kandydatów z pierw-
szej preferencji rywalizowało o 180 
miejsc – wyjaśnia Tadeusz Bonk. Naj-
bardziej obleganymi klasami w mieście 
był technik programista w technikum 
Zespołu Szkół Budowlanych i tech-
nik informatyk w „Tyglu”. W sumie w 
rybnickich szkołach ponadpodstawo-
wych uruchomiono 44 klasy pierwsze, 
choć planowano ich 53. – Ten rocznik 

reżimu sanitarnego. Dzieciom nie 
mierzy się temperatury, chyba że ich 
samopoczucie wzbudzi niepokój opie-
kunów. Każda grupa ma zajęcia w swo-
jej sali, gdzie przedszkolaki jedzą też 
posiłki, bo w placówce nie ma stołówki. 
Aby wygospodarować miejsce na izo-
latorium, trzeba było przeorganizować 
szatnię. – Placówka nie była budowana 
pod przedszkole i niestety największy 
problem mamy z brakiem toalet przy 
salach – mówi Joanna Cichecka i do-
daje: – Utrzymanie dystansu pomiędzy 
nauczycielami i dziećmi jest niemoż-
liwe, szczególnie w przypadku trzy- i 
dwuipółlatków, którzy chcą na przykład 
skorzystać z toalety. Dyrektorka zwraca 
też uwagę na rolę osób pracujących 
na stanowiskach pomocy nauczyciela 
– nieocenioną – choćby w najmłodszej 
25-osobowej grupie maluchów. Dzieci 
nie mogą przynosić do przedszkola żad-
nych przedmiotów ani zabawek, a z sal 
usunięto dywany. Maluchy lubią jednak 
zabawę na podłodze, więc dyrektorka 
zastanawia się nad zakupem parownicy 
do dywanów, która dobrze sprawdza się 
w Przedszkolu nr 42. – Korzystamy też z 
oczyszczaczy powietrza, a kiedy tylko 
pogoda pozwala, dzieci spędzają czas 
na zewnątrz – mówi Joanna Cichecka.

BEZ SENIORÓW,  
ALE Z UCZNIAMI

– Jest inaczej – ocenia Piotr Tokarz, 
opisując nastroje w popularnym „Ty-

glu”, czyli Zespole Szkół Technicznych, 
w którym uczy się aż 1.321 uczniów. 
– Porównując obecną sytuację ze 
zdalnym nauczaniem z poprzedniego 
roku szkolnego, zmiana jest oczywi-
ście korzystna, bo wreszcie wróciliśmy 
do szkoły i mamy bezpośredni kontakt  
z uczniami, co dla wszystkich jest nie-
zwykle ważne. Nie ukrywamy jednak, 
że obowiązujące ograniczenia zwią-
zane choćby z maseczkami stanowią 
pewną trudność – przyznaje. W szkole, 
która stosuje się do wszystkich obo-
wiązujących wytycznych, pracuje 166 
nauczycieli i 24 pracowników obsługi. 
– Mamy kilku nauczycieli z tzw. grupy 
ryzyka, którzy jednak chcą pracować. 

Sami decydują, czy noszą maseczki lub 
przyłbice przez cały czas, czy tylko w 
przestrzeniach wspólnych. Nie pełnią 
jednak dyżurów na korytarzach – wy-
jaśnia dyrektor i dodaje, że do tej pory 
nie było potrzeby wprowadzania zdal-
nego nauczania dla ucznia, który nie 
chodzi do szkoły z powodu przewlekłej 
choroby. Lekcje w ZST rozpoczynają 
się o godz. 8.00 i dotąd nie trzeba było 
uruchamiać dodatkowych wejść do 
budynku, bo uczniowie przyjeżdżają 
do szkoły o różnych porach. – Na razie 
radzimy sobie najlepiej, jak umiemy – 
podsumowuje pandemiczną sytuację 
Piotr Tokarz. 

Sabina Horzela-Piskula

Technika w modzie
W ubiegłym roku kandydatów było rekordowo wielu, bo ponad 3.100, ale był 
to rok szczególny, w którym szkoły wybierali zarówno absolwenci podstawó-
wek, jak i nieistniejących już dziś gimnazjów. W tym roku kandydatów było już 
znacznie mniej. 

jest mniej liczny, więc dyrektorzy zre-
zygnowali z kilku klas – wyjaśnia Ta-
deusz Bonk. Z oferty I LO Powstańców 
Śl. zniknęła klasa artystyczna, którą po 
raz pierwszy otwarto tam we wrześniu 
2017 roku. Po raz pierwszy od wielu lat 
II LO i IV LO mają o jedną klasę pierw-
szą mniej, niż zakładano. Z kolei w po-
pularnym „Tyglu” pandemia wymusiła 
rezygnację z klasy mistrzostwa spor-
towego o profilu lekkoatletyka. – Sytu-
acja sprawiła, że nie mogliśmy dobrze 
wypromować tego kierunku, więc od-
powiednio wcześniej zdecydowaliśmy, 
że go nie uruchomimy. Nie otwarliśmy 
też klas na kierunkach technik awionik 
i technik górnictwa podziemnego, bo 
kandydatów z pierwszej preferencji 
było tylko kilkoro, co odzwierciedla 
pewną tendencję na rynku. Za to otwo-
rzyliśmy aż dwie klasy o kierunku tech-
nik informatyk, który cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem – mówi Piotr 
Tokarz, dyrektor ZST, gdzie uruchomio-
no w sumie 8 klas pierwszych. Przed 
rokiem, w czasie podwójnego naboru, 
było ich aż 20.
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Celebrowana przez dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 34 Beatę Mielczarek ceremonia 
pasowania na pierwszoklasistów na uczniów odbyła się przy zachowaniu wszystkich 

obostrzeń sanitarnych
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rybniczanie

Samo malowanie było już efektem wcze-
śniejszych spotkań i warsztatów, które od-
były się w Halo! Rybnik. W ich trakcie obie 
grupy, czyli seniorzy i juniorzy mieli okazję 
się spotkać, porozmawiać i poznać. I choć 
dzieli je wiele, okazało się, że znalezienie 
najpierw wspólnego języka, a potem rów-
nież pewnych podobieństw i względnie 
zbieżnych zainteresowań nie było wcale aż 
tak trudne. Duża w tym zasługa Dariusza 
Paczkowskiego, grafficiarza-społecznika, 
inicjatora wielu niekonwencjonalnych spo-
łecznych akcji w obronie praw człowieka  
i demokracji, a także na rzecz ekologii i praw 
zwierząt. Szybko zbratał obie grupy, bez 
czego stworzenie wspólnego plastyczne-
go projektu byłoby pewnie bardzo trudne. 
Musiał też nauczyć starszych i młodszych 
samej techniki tworzenia muralu, a ta tylko 
z pozoru wydaje się łatwa. Nauka trwała na 
bieżąco w czasie malowania ścian pasażu, 
co zajęło tej wyjątkowej grupie niespeł-
na trzy dni. – Zawsze byłam przeciwna 
wszystkim grafficiarzom, ale teraz odkry-
łam, że taki rodzaj twórczości ma sens,  
że to również sztuka, która może nieść z 
sobą konkretne przesłanie – mówi Krystyna 
Pruszowska. – Brałem wcześniej udział w 
różnych zajęciach, ale w malowaniu muralu 
uczestniczyłam po raz pierwszy i bardzo mi 
się to spodobało, więc przypuszczam, że na 
tym pasażu nie poprzestaniemy. Myślę, że 
to nasze wspólne przedsięwzięcie ma rów-
nież walory edukacyjne. Te dzieci pochodzą 
przecież z różnych środowisk, a tu zetknęły 
się ze sztuką, która być może kogoś z nich 
zainspiruje na całe życie, tak że zechce się 
w tym kierunku rozwijać i kształcić – mówi 
Jolanta Harnasz.

Obserwując prace w pasażu, trudno było 
nie zauważyć, że młodzi ludzie z Bogu-
szowic, jak i panie z klubu seniora są pod  

wrażeniem osobowości lidera 
całego przedsięwzięcia. – Już 
od 33 lat maluję i prowadzę 
różnego rodzaju warsztaty. Wy-
jątkowość tego przedsięwzięcia 
polega na jego międzypoko-
leniowości. Prowadziłem już 
podobne warsztaty, ale gdy 
spotykają się dwie tak różne 
grupy, to zawsze jest to wielkie 
święto. Ekipa, z którą tutaj mia-
łem okazję pracować, okazała 
się bardzo energetyczna i inspi-
rująca, więc było to wyjątkowe 
wyzwanie. Pierwszego dnia 
pracowaliśmy koncepcyjnie, 
bawiąc się w superagentów. 
Obie grupy miały wyciągnąć 
jak najwięcej informacji o sobie 
nawzajem, szukając jednocze-
śnie punktów wspólnych i te elementy po-
jawiły się na muralu. To symbole wycieczek 
w góry, miłości do przyrody, zami-łowania 
do sportu czy spędzania wolnego czasu 
nad zalewem. Gdy któraś z pań przyznała, 
że lubi szybkie samochody, to chłopcy od 
razu to podchwycili, bo też ich kręcą su-
perbryki – relacjonuje Dariusz Paczkowski. 
Przyznaje, że był zaskoczony, jakie informa-
cje udało się młodzieży wyciągnąć od nieco 
starszych koleżanek. – Same panie pewnie 
by się nigdy tym nie pochwaliły, a młodym 
się wygadały. Okazało się np., że jedna z pań 
razem z wnukiem zbiera Pokemony. 

Mural w dwóch częściach z przesła-
niem o przyjaznym międzypokoleniowym 
współistnieniu i szacunku wyraźnie ożywił 
śródmiejski pasaż. Dariusz Paczkowski do 
jego powstania wykorzystał też technikę 
szablonu. Sfotografował najpierw wszyst-
kich, starszych i młodszych uczestników 
tej społecznej akcji plastycznej w wymow-

W pasażu łączącym ul. Sobieskiego z parkingiem przy ul. Brudnioka 
powstał mural, który stworzyły wspólnie panie z działającego w 
dzielnicy Północ klubu seniora, prowadzonego przez Superfundację 
oraz dzieci i młodzież ze stowarzyszenia „17-tka”.

nych pozach, a później obrysowując postaci 
na zdjęciach stworzył malarskie szablony. 
– Zwłaszcza dla tych młodych ludzi ma to 
znaczenie, nie dość, że wspólnie z senior-
kami stworzyli ten mural, to jeszcze w pew-
nym sensie sami zostali na nim uwiecznieni, 
czym pewnie zechcą się pochwalić swoim 
rówieśnikom – mówi Dariusz Paczkowski. – 
To był żywioł, ale żywioł wspaniały. Jesteśmy 
pod wrażeniem tych dzieciaków, a zwłasz-
cza ich spontaniczności. No i byłyśmy zasko-
czone faktem, że ta młodzież po prostu nas 
słuchała i stosowała się do naszych uwag. 
To było coś niezwykłego – przyznaje Janina 
Tatarczyk. – My mamy doświadczenie, a one 
niespożytą energię, więc razem żeśmy się 
świetnie uzupełniali – podsumowuje Krysty-
na Pruszowska.

Stworzenie międzypokoleniowego mura-
lu było wspólnym przedsięwzięciem stwo-
rzonej przez stowarzyszenie „17-tka” Rybnic-
kiej Akademii Rodziny i Superfundacji, która 
w ramach rządowego programu Senior+ 
prowadzi przy ul. Orzeszkowej w dzielnicy 
Północ dzielnicowy klub seniora. Udało się 
je zrealizować dzięki dofinansowaniu z Na-
rodowego Instytutu Wolności, w ramach 
programu „MASy możliwości – Miejsca Ak-
tywności Seniorów”. 

(WaT)
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 Zapału do prac malarskich ani seniorkom, ani mło-
dzieży nie brakowało

Mural nie tylko zdobi, ale też niesie z sobą 
przesłanie o międzypokoleniowej komitywie 

Międzypokoleniowy mural
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Mural w śródmiejskim pasażu to wspólne działo 
seniorów (grupa Senioritas crew) i juniorów (Ekipa  

z placu) oraz Dariusza Paczkowskiego



W ośrodku ruszyły indywidualne zajęcia rehabilitacyjne i 
terapeutyczne dla dzieci do 7. roku życia (tzw. wczesna in-
terwencja), które prowadzą neurolog, psycholog, logopeda 
i fizjoterapeuci, a także zabiegi rehabilitacyjne w pracowni 
fizjoterapii. Dzieci przyjmowane są również na rehabilitację i 
terapię w ramach pobytu dziennego. 

Na małych pacjentów i ich rodziców, którzy po przerwie 
związanej z pandemią powrócili już do ośrodka, czekała 
miła niespodzianka: odnowione wnętrza działu rehabilita-
cji leczniczej. O nowy wizerunek tej części placówki zadba-
li sami pracownicy działu, którzy, jak tylko zapadła decyzja  
o czasowym zawieszeniu zajęć, zabrali się za przemalowanie 
ścian. – Pomimo trudnej sytuacji okoliczni przedsiębiorcy 
przekazali nam farby oraz materiały niezbędne do przepro-
wadzenia prac. Dział rehabilitacji leczniczej diametralnie 
się zmienił, na ścianach pojawiły się nowe barwy, postaci  
z bajek, które mają przyciągać wzrok małych pacjentów oraz 
prace naszych podopiecznych. Jesteśmy ogromnie wdzięcz-
ni prywatnym sponsorom, którzy wsparli nas finansowo. 
Zachęcam, by nas odwiedzić, zobaczyć efekty naszej pracy,  
a przede wszystkim zapoznać się z szeroką ofertą rehabili-
tacji, nie tylko dzieci z głębokimi niepełnosprawnościami. 
Mamy również propozycje dla zdrowych dzieci, które rehabi-
litacyjnego wsparcia potrzebują na jednym z etapów rozwo-
ju – zaprasza Łukasz Galdja, kierownik działu. Z zaangażowa-
nia pracowników cieszy się Grażyna Paś, dyrektor ośrodka: 
– Trudny czas związany z pandemią pokazuje, jak wiele do-
bra w nas drzemie i to, że potrafimy działać wspólnie – mówi.

W maju zakończył się też remont podjazdu do wejścia 
głównego budynku. W ramach prowadzonej przez miasto  

i wartej ponad 73 tys. zł inwestycji, uszkodzone i zagrażające 
bezpieczeństwu kafelki zastąpiono antypoślizgową posadz-
ką lastrykową. Wyremontowane zostały też: podest wejścia 
głównego, schody oraz nawierzchnie chodników na terenie 
placówki.                      (D)

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. 
Jana Pawła II w Rybniku zaprasza na 
bezpłatne konsultacje i instruktaż pra-
widłowej stymulacji rozwoju dziecka.

– Wspierajmy rozwój swoich malusz-
ków od pierwszych dni. Zapraszamy 
rodziców i opiekunów niemowlaków 
i starszych dzieci, ale góra do piąte-
go roku życia na konsultacje, podczas 
których pokażemy, jak prawidłowo wy-
konywać czynności związane z opieką  
i pielęgnacją dziecka: noszeniem, trzy-
maniem, karmieniem, przewijaniem. 
Powiemy też, na co zwrócić uwagę, by 
szybko wychwycić i korygować ewen-
tualne wady – mówi Łukasz Galdja, 
kierownik działu rehabilitacji leczniczej 
rybnickiego ośrodka. Nieraz uważna 
obserwacja malucha i szybka reakcja 

rodzica pozwalają uniknąć nieprawi-
dłowości, które później wymagałyby 
poważniejszej rehabilitacji. – Na przy-
kład złe układanie główki może ozna-
czać kręcz szyi. Zdarza się, że rodzice 
rezygnują z „wymuszania” u dziecka 
prawidłowej pozycji ciała, bo maluch 
reaguje płaczem. Łatwiej być konse-
kwentnym, kiedy wiemy i rozumiemy, 
dlaczego dane oddziaływanie jest ko-
nieczne. Każdy przypadek traktujemy 
indywidualnie. Konsultacje nie wyma-
gają skierowań, a terminy ustalamy na 
bieżąco – wyjaśnia Łukasz Galdja. Na 
spotkania można się umawiać telefo-
nicznie – tel. 32 42 23 055.

Profilaktyka prowadzona przez OLR 
jest szczególnie ważna w okresie epi-
demii, kiedy dostęp do służby zdrowia 

  Rehabilitacja w nowych barwach
Jeszcze przed wakacjami wznowiono działalność w 
Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II przy 
ul. ks. H. Jośki. Na małych pacjentów, którzy po kilkuty-
godniowej przerwie powrócili na zajęcia, czekała miła 
niespodzianka. 

Wspieraj rozwój swojego dziecka bywa utrudniony. – Jeśli się okaże, że 
trafią do nas dzieci wymagające pomo-
cy rehabilitacyjno-leczniczej, to oczy-
wiście zaproponujemy rodzicom szer-
sze wsparcie – zapewnia Grażyna Paś, 
dyrektor OLR. Dodajmy, że we wrześniu 
placówka obchodzi 30-lecie istnienia. – 
Chcielibyśmy świętować wspólnie z na-
szymi podopiecznymi i ich rodzinami, 
lecz niestety w czasie epidemii to nie-
możliwe. Ośrodek powstał z inicjatywy 
śp. ks. Henryka Jośki, budowniczego 
kościoła św. Jadwigi Śląskiej na osiedlu 
Nowiny, który potrafił wspaniale łączyć 
ludzi wokół organizowania pomocy,  
a jego budowę zawdzięczamy ofiar-
ności rybniczan i wsparciu lokalnych 
władz. Od trzech dekad staramy się jak 
najlepiej wspierać rozwój niepełno-
sprawnych dzieci, dlatego też cały czas 
się rozwijamy i doskonalimy – podkre-
śla Grażyna Paś.                                              (m)
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W ośrodku im. Jana Pawła II na Nowinach dzieci poddawane są 
rehabilitacji w odnowionych, przyjaznych wnętrzach
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Rybniczanie z kalendarza

M
A

RC
IN

 G
IB

A

Zaczynał jak większość z nas – od jazdy na rowerze z bocznymi kółkami. 
Potem były rowerowe wycieczki, na które często zabierał go tata. – Z czasem 
trasy stawały się coraz dłuższe, a tempo szybsze. Jednak przełom nastąpił, 
kiedy dowiedziałem się, że w mieście działa klub kolarstwa górskiego Viktoria 
Rybnik – mówi 17-letni Krzysztof Klimek, wrześniowy bohater kalendarza 
„Jestem z Rybnika”, mistrz polski juniorów w kolarstwie górskim.

Autor zdjęciA MArcin GibA: – Sesja 
zdjęciowa odbyła się w otoczeniu 
dla Krzysztofa Klimka natural-
nym, czyli na górze Grzybówka w 
Golejowie, gdzie na co dzień tre-
nuje. Pojawił się tam również jego 
trener, któremu bardzo zależało, 
by ten młody sportowiec wypadł 
na zdjęciach bardzo profesjonal-
nie. Chciałem sfotografować go w 
czasie zjazdu z góry. Ujęcie trzeba 
było powtórzyć kilkanaście razy, 
więc po każdym zjeździe Krzy-
siek musiał ponownie wjechać 
pod górkę. Tym sposobem stosun-
kowo krótka sesja kosztowała go 
sporo wysiłku. Na koniec stwier-
dził tylko, że zrezygnuje z zapla-
nowanego na ten dzień treningu.

W ubiegłym roku w sierpniu „wy-
kręcił” dwa tytuły, w tym – dorzucił 
kolejne. – Sukces nigdy nie przycho-
dzi łatwo, zawsze okupiony jest cięż-
ką pracą, za to na długo pozostaje w 
pamięci. Pamiętam pierwsze wygrane 
Mistrzostwa Szkółek Kolarskich w 2015 
roku, zwycięskie edycje Pucharu Pol-
ski czy mistrzostw Polski. Ostatni tytuł 
mistrza Polski w kategorii junior kosz-
tował mnie wiele wysiłku, bo trasa była 
trudna fizycznie, a do tego panował 
piekielny upał. Podczas tych zawodów  
z drużyną zdobyliśmy też złoty me-
dal w sztafecie – opowiada o Mistrzo-
stwach Polski MTB w Mrągowie. Kolar-
stwo górskie, które uprawia, zalicza się 
do formuły XCO (cross country olim-
pijskie). Rywalizuje na trasach, które 
są trudne, zróżnicowane, ale i widowi-
skowe. – Wymagają siły, wytrzymałości  
i techniki. Na trasie nie brakuje zjazdów 
naszpikowanych różnymi przeszkoda-
mi, jak kamienie czy tzw. dropy, z któ-
rych należy zeskoczyć. Trzeba znako-
micie panować nad rowerem i swoim 
ciałem – mówi. Gdy zaczynał, zdarzało 
mu się „przelecieć” przez kierowni-
cę, teraz takie wypadki już mu się nie 

przytrafiają. Od trzech lat trenuje pod 
okiem Bogdana Czarnoty, najlepszego 
trenera w Polsce, jak mówi Krzysztof. 
To on uczy go kolarskiego rzemiosła i 
rozpisuje plany treningów – od wiosny 
do jesieni nastolatek jeździ na rowe-
rze górskim i szosowym, zimą trenuje 
w siłowni i na basenie oraz trenaże-
rze (rowerze stacjonarnym). Krzysztof 
mówi, że dobry rower to nie wszystko 
i pomaga przede wszystkim doświad-
czonym zawodnikom. – Kiedy zaczyna 
się liczyć każdy gram i każda sekunda, 
wtedy potrzebny jest lekki rower ze 
sztywną, karbonową ramą – opowiada 
użytkownik rowerów firmy Scott. – Ko-
larstwo górskie wymaga wielu wyrze-
czeń i nie można go uprawiać „na siłę”, 
a wyłącznie z pasją i radością. A takiej 
dostarcza również jazda na Wiśniow-
cu, dlatego cieszę się, że jego trasy są 
modernizowane. Profesjonalny projekt  
i wykonawstwo z pewnością przycią-
gną wielu amatorów dwóch kółek,  
a niejedna osoba przekona się, że ko-
larstwo górskie może być fascynujące 
– mówi rybniczanin i zwraca uwagę, że 
rozbudowa tras na Wiśniowcu sprzy-
ja popularyzacji kolarstwa w naszym 

– Trzeba znakomi-
cie panować nad 
rowerem i swoim 

ciałem – mówi  
o wymagających 
trasach Krzysztof 

Klimek
mieście, podobnie zresztą jak budowa 
ścieżek rowerowych, wyścig Maroko-
-Nowiny MTB, przyciągający z roku na 
rok coraz więcej zawodników, czy obec-
ność miasta na trasie Tour de Pologne. 
– O czym marzę? O wysokim miejscu 
na olimpiadzie, a mówiąc poważnie... 
Już same starty w mocno obsadzo-
nych i prestiżowych zawodach dają mi 
sporo satysfakcji, choć często też uczą 
pokory. Od początku mojej przygo-
dy z kolarstwem miałem szczęście do 
wspaniałych ludzi. W Viktorii Rybnik 
byli to Wojciech Muś, mój pierwszy tre-
ner, oraz niezastąpiony Michał Kowol, 
człowiek, bez którego nie byłoby ko-
larstwa w Rybniku. W obecnym klubie 
– Volkswagen Samochody Dostawcze 
MTB Team – jeżdżę z najlepszymi, a od 
jego lidera Filipa Helty mogę się wiele 
nauczyć – opowiada rybniczanin, który 
poza kolarstwem interesuje się też tech-
niką, informatyką, programowaniem  
i budową maszyn sterowanych cyfrowo 
CNC. – W tym roku zbudowałem frezar-
kę CNC własnego projektu. Nie jest to 
może maszyna moich marzeń, ale na 
taką pozwolił mi skromny budżet – wy-
jaśnia uczeń kierunku automatyka w 
rybnickim „Tyglu”. – W kolarstwie gór-
skim zawodnik od początku do końca 
wyścigu sam pracuje na swój wynik. Na 
szosie na sukces jednego lidera pracuje 
cały zespół, co nie do końca mi odpo-
wiada. Jest jednak wielu znakomitych 
kolarzy szosowych, którzy zaczynali 
od kolarstwa górskiego, więc niewy-
kluczone, że jeszcze wszystko przede 
mną – mówi Krzysztof Klimek, którego 
nasi czytelnicy być może pamiętają ze 
zdjęcia na okładce „GR” (sierpień 2019), 
zrobionego podczas testowania tere-
nowego toru usypanego na dawnym 
parkingu przy ul. Hallera.

Sabina Horzela-Piskula

28



– Uroczyste nadanie imienia w urzę-
dzie stanu cywilnego było alternatywą 
dla chrztu dziecka w kościele – opo-
wiada dr Ewa Kulik, pokazując zdjęcie 
z rozpowszechnionego w latach 60. 
„świeckiego chrztu”. – W muzealnych 
zbiorach posiadamy ponad 5 tys. zdjęć 
z Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie 
prężnie działało koło fotograficzne. 

Mamy również około 5 tys. negatywów 
fotografika Zenona Kellera, który przez 
lata był fotoreporterem regionalne-
go tygodnika „Nowiny”. Na wystawie 
znalazły się te zdjęcia, które wydały się 
nam najciekawsze. Niektóre z nich mo-
gły nie być dotąd pokazywane – mówi 
kuratorka. Ekspozycję „Rybnik w cieniu 
wielkiej płyty” zdominowały fotografie 

   PRL w muzeum
Zdjęcia z pierwszomajowego pochodu pracowników Ryfamy, z otwarcia szkoły 
„tysiąclatki” na Ligocie czy uroczystości nadania dzieciom imion, a do tego kartki 
na żywność, naboje do syfonu i bony do Pewexu – takie rzeczy to tylko w PRL-u  
i w rybnickim muzeum, gdzie do połowy stycznia można oglądać wystawę  
„Rybnik w cieniu wielkiej płyty”.

– obywatele i obywatelki miasta w pracy 
i od święta, na akademii ku czci i z łopatą  
w czynie społecznym, na wczasach z ka-
owcem i w Bombaju na kawie z „fusami”. 
Są też nieliczne przedmioty codzienne-
go użytku, jak butelka po polo cockcie, 
którą piło się na przekór kapitalistycznej 
coca-coli, szklanka z koszyczkiem, radio 
tranzystorowe, grzałka do gotowania 
czy medale i odznaczenia wręczane 
w towarzystwie niezastąpionego goź-
dzika. Niektóre z prezentowanych na 
wystawie zdjęć ozdobiono charakte-
rystycznym „rzucikiem”, nieprzypadko-
wo – uważni zwiedzający znajdą ten 
motyw na cegiełkach sprzedawanych 
dla wsparcia budowy Teatru Ziemi Ryb-
nickiej. Kuratorki Ewa Kulik i Anna Gra-
bowska-Rogus przekonują, że wystawa 
„Rybnik w cieniu wielkiej płyty” jest pro-
pozycją dla osób pamiętających czasy 
PRL, w których szczytem marzeń był, 
jak śpiewał zespół Perfect, „telewizor, 
meble, mały fiat”, ale i dla tych, którzy 
są zbyt młodzi, aby je pamiętać i nic im 
nie mówi widok pustych półek, długich 
kolejek w sklepach czy dzieci bawią-
cych się na trzepakach. Muzeum czeka 
więc na chętnych do odbycia podróży  
w czasie (szczegóły i wytyczne dotyczą-
ce zwiedzania na stronie internetowej 
placówki).                 (S)

W programie RFF znalazły się, jak co roku, spotkania autor-
skie z wybitnymi fotografikami. Bohaterem pierwszego z nich 
był Vladimir Birgus, wybitny czeski dokumentalista, dyrektor 
Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie, bliskiej wielu śląskim 
fotografikom uczelni, obchodzącej w tym roku swoje 30-lecie. 
W Klubie Energetyka można też było zobaczyć wystawę jego 
fotografii zatytułowaną „Tak mnoho, tak malo”. Na zakończenie 
festiwalu odbyło się z kolei spotkanie z Lidią Popiel, fotografką 
i dziennikarką, wykładowczynią Warszawskiej Szkoły Filmowej, 
a prywatnie żoną aktora Bogusława Lindy. Sławę przyniosły jej 
m.in. zdjęcia portretowe. Opowiadając o swojej pacy, o realizo-
wanych na zamówienie sesjach portretowych z bardzo różny-
mi osobami mówiła m.in. o zamiłowaniu do świadomych błę-
dów fotograficznych – przekrzywionego obrazu, obciętej przy 
kadrowaniu części stopy itp. – Coś chropowatego, co wydaje 
się błędem, niesie też ze sobą pewną tajemnicę, treść i w jakiś 
sposób odbiorcę porusza – mówiła Lidia Popiel. 

Portreciści 
i dokumentaliści 

Z zachowaniem rygorów sanitarnych w trzeci weekend 
września w Klubie Energetyka Fundacji PGE Energia 
Ciepła odbyła się zaległa, marcowa 17. edycja Rybnic-
kiego Festiwalu Fotografii. Jak zwykle było różnorodnie, 
ciekawie i inspirująco. I można tylko żałować, że ze wzglę-
du na epidemiologiczne obostrzenia liczbę uczestników 
festiwalu trzeba było mocno ograniczyć. 

17. Rybnicki Festiwal Fotografii Wnętrza Klubu Energetyka tradycyjnie wypełniły wystawy 
fotografii. Swoje prace zaprezentowało w tym roku 12 auto-
rów. Pochodzący z Rybnika Daniel Raczyński pokazał swoje 
„Portrety Camerimage” wielkich osobowości światowego  
i polskiego kina, które gościły na organizowanym w Polsce je-
dynym na świecie festiwalu sztuki autorów zdjęć filmowych.

– Cieszymy się, że mimo licznych obostrzeń festiwal się od-
był, ale z drugiej strony żałujemy, że musieliśmy mocno ogra-
niczyć liczbę uczestników. W spotkaniach autorskich mogło 
wziąć udział tylko 130 osób. Pojawili się u nas fotograficy 
tworzący bardzo różne zdjęcia, ale w każdym przypadku były 
to fotografie bardzo dobre. Myślę, że największym atutem 
RFF jest duża różnorodność pojawiających się na nim auto-
rów i fotografii – powiedział nam Marcin Giba organizujący 
festiwal pod auspicjami Fundacji PGE Energia Ciepła.    (WaT)
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Na wystawie „Rybnik w cieniu wielkiej płyty” znalazły się m.in. zdjęcia zrobione przez 
członków koła fotograficznego działającego w Domu Kultury w Chwałowicach   

Niestrudzeni organizatorzy Rybnickiego Festiwalu Fotografii 
Nina i Marcin Gibowie również musieli podporządkować się 

wymogom reżimu sanitarnego
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KULTURALNY 
PAŹDZIERNIK 

51. RYBNICKIE 
DNI LITERATURY
GRZEGORZ TURNAU

17/10/2020
GODZ. 18.00

1.10 CZWARTEK
16.00 Industrialne Centrum Kultury w Nie-

wiadomiu: Święto muzyki – zajęcia rę-
kodzielnicze z cyku „Kopalnia fantazji”.

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Wielka sztuka 
w kinie – „Młody Picasso”. 

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Kon-
cert online zespołu M2R1 – w ramach 
cyklu „Teraz muzyka w sieci”. 

22.00 Klub „Szepty” (Rynek 5): „Karma wraca” – 
standup Katarzyny Piaseckiej.

2.10 PIĄTEK
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Wielka sztuka 

w kinie – „Klimt i Schiele. Eros i Psyche”. 

3.10 SOBOTA
18.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-

bliczna: 51. Rybnickie Dni Literatury  
– spotkanie z Marcinem Kydryńskim.

4.10 NIEDZIELA
11.00 Dom Kultury w Chwałowicach: „O jeżu 

Jerzyku, co nie mógł zasnąć” – spek-
takl interaktywny dla najmłodszych.

16.30 Halo! Rybnik: występ rybnickiego ze-
społu Dream Light, w ramach akcji 
„Granie na deptaku”. 

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Inauguracja 
51. Rybnickich Dni Literatury – wrę-
czenie Honorowej Złotej Lampki Gór-
niczej oraz spektakl „Chachary” Teatru 
Safo.  

5.10 PONIEDZIAŁEK
16.00 Halo! Rybnik: Drogi i bezdroża współ-

czesnej architektury – prelekcja Jacka 
Kamińskiego. 

6.10 WTOREK
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Wielka sztuka 

w kinie – „Muzeum Prado – kolekcja 
cudów”. 

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podró-
że w nieznane – spotkanie z Toma-
szem Kobielskim pt. „Górskie wyprawy  
z Adventure24.pl”.

7.10 ŚRODA
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 51. Rybnickie 

Dni Literatury – „Fryderyk Chopin – 
Homo Artifex” – spektakl z udziałem 
Dariusza Jakubowskiego. 

8.10 CZWARTEK
10.30 Biblioteka w Paruszowcu: Spotkanie  

z książeczką (zajęcia czytelniczo-ani-
macyjne dla najmłodszych, obowiązują 
zapisy). 

18.30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na: 51. Rybnickie Dni Literatury – 
spotkanie z Joanną Szczepkowską.

17.00 i 19.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: Tego 
jeszcze nie grali – nowy program Ka-
baretu Moralnego Niepokoju.

20.00 Klub „Szepty” (Rynek 5): „Do skutku” – 
program satyryczny Michała Kutka.

9.10 PIĄTEK
18.30 Dom Kultury w Boguszowicach: Silnik 

poezji plenerowo i studyjnie (spotkanie 
poetyckie z Urszulą Małgorzatą Benką).

10.10 SOBOTA
Od godz. 8.00 Deptak: Jarmark staroci i ręko-

dzieła.
10.00 Halo! Rybnik: Spotkanie numizmaty-

ków. 
11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-

na: Od deski do deski – zajęcia czytelni-
cze dla dzieci w wieku 3-5 lat (zapisy). 

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

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Festiwal Mu-
zyczny im. H.M. Góreckiego „U źró-
deł sławy” – zespół Kroke i Sławomir 
Berny.

11.10 NIEDZIELA
14.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewia-

domiu: Dzień ukraiński.
17.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 51. Rybnickie 

Dni Literatury – „Oblicza Oblicz” – wy-
stawa z okazji jubileuszu 40-lecia istnie-
nia Zespołu Malarskiego „Oblicza”. 

18.00 Industrialne Centrum Kultury w Nie-
wiadomiu: Koncert Mirosława Jędrow-
skiego.

18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Poligon 
kabaretowy (wystąpią: kabaret Kałasz-
nikof, kabaret Chyba, Antoni Gorgoń 
Gruchała, kabaret FifaRafa, kombo 
słowno-muzyczne Matełko-Królikow-
ski). 

13.10 WTOREK
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże 

w nieznane – spotkanie z Michałem Pa-
wełczykiem pt. „Rowerowy trawers An-
dów – La sonrisa de Sudamérica”. 

18.55 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Holender Tu-
łacz” – retransmisja opery z Metropo-
litan Opera w Nowym Jorku. 

14.10 ŚRODA 
17.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 

„Śniąc miasto” – wykład dr. Jacka Kurka.

30



18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Wszy-
scy moi synowie” – retransmi-
sja spektaklu z londyńskiego 
National Theatre.

16.10 PIĄTEK
17.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna: 51. Rybnickie Dni 
Literatury – spotkanie z no-
minowanymi do Górnośląskiej 
Nagrody Literackiej „Juliusz”: 
Natalią Budzyńską, Agnieszką 
Daukszą, Magdaleną Grochow-
ską, Wojciechem Orlińskim i Mi-
rosławem Wlekłym poprowadzi 
Ewa Niewiadomska.

19.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: 51. Rybnickie Dni 
Literatury – spotkanie z Agatą 
Passent poprowadzi Aleksandra 
Klich.

19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Fajnych Filmów. 

17.10 SOBOTA
17.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 

„Jo był ukradziony” – spektakl 
Teatru Safo. 

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 51. Ryb-
nickie Dni Literatury – gala 
wręczenia Górnośląskiej Nagro-
dy Literackiej „Juliusz” i koncert 
Grzegorza Turnaua.

18.10 NIEDZIELA
15.00 Park osiedlowy w pobliżu Domu 

Kultury w Boguszowicach: Pik-
nik rodzinny. 

16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Dzień 
Matki z Radiem Silesia. 

20.10 WTOREK
15.00 Halo! Rybnik: Europejski Dzień 

Seniora (spotkanie poświęcone 
aktywności seniorów, kurs nor-
dic walkingu i joga śmiechu dla 
seniorów). 

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: 
Podróże w nieznane – spotka-
nie z Marcinem Gabrukiem pt. 
„Świat Mentawajów – podróż 
do szamańskiej Umy”. 

21.10 ŚRODA 
17.00 Powiatowa i Miejska Bibliote-

ka Publiczna: Dyskusyjny Klub 
Książki („Mężczyzna na dnie” Ivy 
Procházkovej).  

17.30 Industrialne Centrum Kultury w 
Niewiadomiu: Makrama na sło-
iku – warsztaty rękodzielnicze 
(zapisy).

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 51. Ryb-
nickie Dni Literatury – „Drach” 
– spektakl w wykonaniu Teatru 
Śląskiego w Katowicach.

22.10 CZWARTEK
16.30 Halo! Rybnik: Ślōnski sztwortek 

– spotkanie z Gabrielą Kańtor, 
autorką książki „Ôd ślōnskigo 
Kopciuszka do pani na Kopi-
cach” (zapisy). 

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: 
„Pomoc Domowa” – spektakl 
Teatru Zagłębia. 

23.10 PIĄTEK
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert 

zespołu New Bone w ramach 
cyklu „Jazz w teatrze”. 

24.10 SOBOTA
9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Drutem 

rysowane” – warsztaty arty-
styczne „Przy kawie” (zapisy). 

9.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 
„Improwizacje” – warsztaty te-
atralne dla pedagogów, nauczy-
cieli i instruktorów (zapisy). 

11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: Czytanie na dywa-
nie (zajęcia czytelnicze dla ma-
luszków, zapisy). 

14.00 Halo! Rybnik: Social Language 
Meeting (spotkanie dla osób 
zainteresowanych niezobowią-
zującymi rozmowami w obcych 
językach). 

16.00 Halo! Rybnik: Dzień origami – 
warsztaty artystyczne (zapisy).

25.10 NIEDZIELA
15.00 Halo! Rybnik: Dzień origami – 

warsztaty dla dzieci (zapisy) * 
Niedziela z grami planszowymi 
(zapisy). 

19.00 Dom Kultury w Boguszowi-
cach: Spotkanie z Podróżnikiem 
Graczkiem z Teatru Lalek Marka 
Żyły. 

26.10 PONIEDZIAŁEK
9.00  Biblioteka na Smolnej: „Wokół 

nieidealnych rodzin” – spotka-
nie z pisarką Joanną Jagiełło. 

11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: „Wokół nieideal-
nych rodzin” – spotkanie z pi-
sarką Joanną Jagiełło.

27.10 WTOREK
18.00 Industrialne Centrum Kultury 

w Niewiadomiu: „Różnorod-
ność” – wernisaż wystawy 
fotografii uczestników Sympa-
tycznego Klubu Fotograficzne-
go oraz Klubu Fotograficznego 
„Fotobalans”. 

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: 
Podróże w nieznane – „Wyspy 
Owcze – czyli jak wpaść na 
owcę we mgle i przeżyć”. 

28.10 ŚRODA
18.55 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Don 

Pasquale” – retransmisja opery 
z Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku. 

19.00 Kościół pod wezw. Królowej 
Apostołów (ul. Wieniawskiego 
7): koncert Filharmonii Rybnic-
kiej w ramach festiwalu im. H.M. 
Góreckiego „U źródeł sławy”. 

29.10 CZWARTEK
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 51. Ryb-

nickie Dni Literatury – spek-
takl „Cholonek” w wykonaniu 
teatru Korez. 

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: 
Zaduszki muzyczne – aku-
styczne koncerty zespołów Fu-
zja i Jinx. 

30.10 PIĄTEK
17.00 Industrialne Centrum Kultury  

w Niewiadomiu: Noc nietope-
rzy – impreza dla dzieci. 

18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 
Międzynarodowy Konkurs Fo-
tografii Przemysłowej i Indu-
strialnej Foto-PEIN 13 – werni-
saż i wręczenie nagród. 

31.10 SOBOTA
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Rybnic-

kie zaduszki muzyczne – siód-
ma edycja koncertu poświę-
conego nieżyjącym artystom 
sceny muzycznej. 

Repertuar 
DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO

 na stronie 41 

WYSTAWY: 
t Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria 

sztuki – „Oblicza Oblicz” wystawa 
malarstwa (od 11 października). 

t Muzeum o. Emila Drobnego: „Ryb-
nik w cieniu wielkiej płyty” – fotogra-
fie z PRL-u (do 17 stycznia). 

t Dom Kultury w Chwałowciach: 
„Wizje”  – wystawa fotografii i „Abs-
trakcje”  – wystawa malarstwa (obie 
do 22 października) * pokonkursowa 
wystawa fotografii industrialnej „Fo-
to-PEIN 13” (od 30 października). 

t Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: „W lesie” wystawa malar-
stwa Magdaleny Gogół (do 17 listo-
pada).

t Halo! Rybnik: „Portret kobiecy” – ob-
razy Henryka Jeszki (od 25 paździer-
nika do 14 listopada). 

t Industrialne Centrum Kultury  
w Niewiadomiu: wystawa fotogra-
ficzna „Różnorodność” (od 27 paź-
dziernika). 
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kultura i historia

Okazją był Hoym Industry Fest, 
czyli festiwal sztuk industrialnych, 
który odbył się tam po raz czwarty.  
– A jednak się udało – cieszy się Andrzej 
Kieś, pomysłodawca imprezy, którą  
w tym roku mogła pokonać pandemia, 
jednak tak się nie stało i 12 września 
w niewiadomskim festiwalu wzięła 
udział grupa mieszkańców stęsknio-
nych kulturalnych imprez. Jak co roku 
przygotowano dla nich koncerty, spo-
tkania i wystawy. – Uzdrawiam je – 
mówi o sprzętach AGD Słavek Kubat, 
artysta alternatywny, fotografik i hap-
pener. Znajduje je lub dostaje od zna-
jomych i przerabia: butle gazowe na 
świeczniki, adapter na tajemniczy ga-
zofon, a tarczowy telefon na instalację 
zatytułowaną „Jasność (ze)wnętrz(n)a”.  
Rybniczanin z sentymentem mówi 
o robociku Griszy skonstruowanym  
w 1979 roku jeszcze przez jego ojca, 
ale dokończonym dopiero dla wła-
snego syna. – Przez wiele lat byłem 
związany z kilkoma teatrami, w tym 
Mariana Bednarka, więc często sami 
tworzyliśmy rekwizyty i różne postaci 
do naszych spektakli. Pewnie stąd takie 
zainteresowania, a prądcioki miały być 
typowym streetartem – wisieć gdzieś 
w przestrzeni miasta, na murze czy la-
tarni. Idziesz, a tu patrzy na ciebie czaj-
nik albo opiekacz. Może kiedyś jeszcze 
wrócę do tego pomysłu – zastanawia 
się rybniczanin, który swoje instalacje 
tworzy od 10 lat. Od 20 fotografuje,  
a jego niecodzienne fotografie rów-
nież prezentowano na Hoymie (dawna 
nazwa kopalni Ignacy). Po raz kolejny  
w Niewiadomiu można było też zagrać 

Prądcioki i industrialne cudoki
Proszę państwa, oto prądcioki, czyli… zębaty opiekacz, żelazko w butach w panterkę czy dzbanek z irokezem. – Nadaję 
drugie życie martwym przedmiotom, przede wszystkim dawnym sprzętom AGD. Nazwałem je prądcioki, bo wszystkie 
działały kiedyś na prąd – mówi rybniczanin Słavek Kubat o swoich instalacjach, które po raz pierwszy pokazał na wysta-
wie w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu.
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Starsi z sentymentu wracają do gier, które pamiętają z dzieciń-
stwa, a młodsi chętnie poznają gry swoich rodziców i dziadków 

Slavek Kubat  
i jego Mechanicz-

ny Jajokurak

w oldskulowe gry. – Przyjechaliśmy  
z Pabianic z kolekcją dawnych kompu-
terów i gier. W zbiorach mamy około 
100 eksponatów, na Ignacym prezen-
tujemy tylko wycinek najpopularniej-
szych urządzeń z lat 80. i 90. Można 
tutaj zagrać na najważniejszych urzą-
dzeniach w historii gier wideo. Starsi  
z sentymentu wracają do gier, które pa-
miętają z dzieciństwa, a młodsi chętnie 
poznają gry swoich rodziców i dziad-
ków. Dzieci czasem mają problem z ob-
sługą gier, z tym że nie ma ekranów do-
tykowych czy czujników ruchu, ale gdy 
się już przestawią, są w stanie spędzić 
przed monitorami kilka godzin – mówi 

Przemysław Wrona z fundacji Daw-
ne Komputery i Gry. Zainteresowanie 
wzbudziła też prelekcja „Gigantycz-
ne pieniądze w cieniu śmierci” Pawła 
Krupińskiego, który od 15 lat zgłębia 
tematykę nazistowskich obozów kon-
centracyjnych. – W Auschwitz naziści 
potrafili codziennie uzyskiwać od 20 
do nawet 34 kilogramów czystego zło-
ta – mówił. Opowiedział też o znanych 
koncernach przemysłowych, które zbi-
ły fortuny, wykorzystując niewolniczą 
pracę więźniów obozów koncentracyj-
nych. – Na terenie obozu Gross-Rosen 
swoje warsztaty miały istniejące do 
dziś firmy Blaupunkt i Siemens, które 
dostarczyły elektronikę m.in. do poci-
sków V1 i V2 – mówił Krupiński, który 
przedstawił listę 21 istniejących do dziś 
firm współpracujących z nazistami, jak 
Allianz, Bayer, Dr. Oetker, Volkswagen, 
Hugo Boss, czy koncern chemiczny I.G. 
Farben dostarczający armii niemiec-
kiej paliwo do samolotów i materiały 
wybuchowe oraz gazy bojowe, w tym 
cyklon B wykorzystywany w komorach 
obozów koncentracyjnych. – Amery-
kański koncern IBM pomógł Trzeciej 
Rzeszy identyfikować i rejestrować 
osoby pochodzenia żydowskiego – 
usłyszeliśmy na Hoymie, który wspól-
nie z innymi kopalniami należał kiedyś 
do spółki Hermanna Goeringa.

(S)
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Narodowe Czytanie najważniejszych 
utworów polskich twórców organizo-
wane jest z inicjatywy Prezydenta RP 
od 2012 roku. W tym roku promotorzy 
wydarzenia zalecili, by z racji epidemii 
wspólne czytanie zostało przygotowa-
ne przy zachowaniu wszelkich moż-
liwych form ostrożności, dlatego Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
przy ul. Szafranka, organizator rybnic-
kiej odsłony tej akcji, postawiła na in-
ternet. 5 września na facebookowym 
profilu placówki pojawiły się filmy  

z nagranymi fragmentami „Balladyny” 
Juliusza Słowackiego, dramatu uzna-
wanego za wybitne dzieło polskiego 
romantyzmu. Sztuka, umiejętnie łą-
cząca realizm i fantastykę, powstała 
podczas emigracji jej autora, w czasie 
gorących dyskusji na temat przyczyn 
niedawnej klęski powstania listopado-
wego i żarliwych debat nad wspólną 
historią i przyszłym losem Polaków. 
Wybrane sceny dramatu zinterpreto-
wali znani i lubiani rybniczanie: Adam 
Drewniok z zespołu Carrantuohill 

„Balladyna” odczarowana w sieci
„Balladyna” Juliusza Słowackiego była lekturą obowiązkową tegorocznej, dzie-
wiątej edycji ogólnopolskiego Narodowego Czytania, inicjatywy mającej pro-
mować czytelnictwo i przypominać najważniejsze dzieła literatury polskiej. 
Czytanie „Balladyny” odbyło się w ponad 3200 miejscach na całym świecie. Jej 
fragmenty recytowano w bibliotekach, szkołach, ośrodkach kultury, placów-
kach dyplomatycznych, a także w plenerze oraz oczywiście w internecie.

wspólnie z córką Anną oraz Jan Grzon-
ka i Dominika Pluta z księgarni Orbita. 
Marek Żyła i towarzysząca mu lalka 
Edeltrauda z jego jednoosobowego 
teatru z humorem odczarowali pompa-
tyczność dzieła narodowego wieszcza, 
a ich film zobaczyła rekordowa liczba 
sześciu tysięcy internautów, z kolei Ma-
rek Szołtysek, który fragment dramatu 
przełożył na gwarę śląską, zacytował 
„konsek ze akta drugiego pt. Dziołchy 
na malinach”, w tym słowa Aliny skie-
rowane do Balladyny: – Nie być przikro. 
Dej se na wstrzimanie, jak byda miała na 
zomku mieszkanie, pomyśla tyż dlo cie-
bie o galanie.

Z tekstem sprzed niemal dwustu lat 
zmierzyły się również: Stanisława Ada-
mek, dyrektorka rybnickiej biblioteki, 
bibliotekarki oraz rybniczanie biorący 
udział w konkursie „Czytanie w sie-
ci”, którzy w krótkim, nagranym przez 
siebie filmie, sami lub z bliskimi, mieli 
odczytać fragment dzieła. Trzy równo-
rzędne nagrody główne: karty upomin-
kowe na zakup książek i egzemplarze 
„Balladyny” opatrzone pieczęcią Naro-
dowego Czytania, przyznano Helenie 
Stępień, Julii i Damianowi Piaseckim 
oraz Krzysztofowi Formankowi i Agacie 
Ogorzałek z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej nr 2 „Latarnia” w Niedobczycach. 

Jeszcze 5 września rybnickie wirtu-
alne czytanie obejrzało blisko 20 tys. 
osób, co jest sporym sukcesem. Filmy 
wciąż są dostępne w internecie (bi-
blioteka.rybnik.pl oraz facebook.com/
PiMBPRybnik). Wiadomo już, że w przy-
szłym roku pochylimy się nad ludzką 
pazernością, kołtuństwem, skąpstwem 
i obłudą, bo lekturą dziesiątego Naro-
dowego Czytania będzie „Moralność 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.      (D)

– Jesteśmy dumni, że nas docenio-
no – mówi Katarzyna Chwałek-Bed-
narczyk, reżyserka rydułtowskiego 
teatru Safo, komentując udział w 12. 
edycji programu Teatr Polska. 

To właśnie dzięki niemu 19 teatrów 
z całej Polski dotrze ze swoimi spek-
taklami do widzów w mniejszych miej-
scowościach. Jest wśród nich również 
teatr Safo z Rydułtowskiego Centrum 
Kultury ze spektaklem „Jo był ukradzio-
ny”, który swój objazd rozpoczął 13 
września w Gaszowicach, a zakończy 
18 października w Jastrzębiu-Zdroju. 
Dzień wcześniej przedstawienie „Jo był 
ukradziony” Safo pokaże w Domu Kul-
tury w Chwałowicach (17 października 

o godz. 17). Przypomnijmy: temat i ty-
tuł spektaklu zaczerpnięto z wydanej 
w 2016 roku książki Kazimierza Miro-
szewskiego i Mateusza Sobeczko „Jo 
był ukradziony. Tragedia Górnośląska. 
Ziemia Rybnicka”. Opowiada ona o wej-
ściu wyzwoleńczej Armii Czerwonej na 
początku 1945 roku i postępowaniu 
wojsk radzieckich wobec Ślązaków i za-
wiera m.in. rozmowy z osobami depor-
towanymi i ich rodzinami. Rybniczanie 
po raz pierwszy zobaczyli spektakl trzy 
lata temu w plenerze kopalni Ignacy. 
We wrześniu 2019 roku Safo wystawił 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej jego nową 
wersję, w której dosłowność zastąpio-
no symbolem, a relacje świadków prze-

łożono na język teatru. I to właśnie ta 
wersja doczekała się dofinansowania 
w ramach programu Teatr Polska, który 
organizowany jest od 2009 roku przez 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Ra-
szewskiego ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
W ciągu 11 lat w 517 miejscowościach 
pokazano w sumie 186 spektakli. 

Warto też dodać, że 4 października 
na inaugurację tegorocznych Ryb-
nickich Dni Literatury Safo wystawi 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej spektakl 
komediowy „Chachary” stworzony 
na motywach książki honorowego 
obywatela Rybnika Józefa Musioła, 
sędziego Sądu Najwyższego w stanie 
spoczynku. Będzie to dopiero pierwsza 
komedia w dorobku działającego od 
10 lat teatru.                                              (S)
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„Ukradziony” w trasie
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Pierwotnie wyprzedany do ostat-
niego miejsca koncert miał się od-
być w marcu, z okazji tradycyjnego 
święta wszystkich Irlandczyków 
– Dnia św. Patryka. Teraz, by usatys-
fakcjonować posiadaczy biletów  
i zachować zasadę co drugiego za-
jętego miejsca, zespół wystąpił dwa 
razy. I był to koncert szczególny, bo 
promujący nowy, 24. w dorobku ze-
społu krążek. Płyta nazwana nie bez 
powodu „Vintage” rodziła się zresz-
tą o wiele dłużej niż oczekiwanie 
na możliwość jej zaprezentowania.  
– Jakieś 10 lat temu śpiewający u 
nas gościnne Maciej Balcar wpadł na 
pomysł, by nagrać płytę z coverami, 
na której spotkałoby się nasze spe-
cyficzne celtyckie brzmienie z jego 
wokalem i interpretacją – zdradza 
kulisy powstania płyty basista ze-
społu Adam Drewniok. – Nagraliśmy 
wtedy na próbę dla radia przebój 
Elvisa Presleya „Can’t Help Falling 
in Love with You”, a potem jeden  
z utworów zespołu Simon and Gar-
funkel. Spodobały się one na tyle, 
że kilka młodych par postanowiło 
je wykorzystać jako pierwszy taniec 
na weselu, m.in. o nagranie popro-

sił były rybnicki żużlowiec Henryk 
Bem dla wychodzącej za mąż córki. 
To nas przekonało, by ten projekt 
kontynuować. Wróciliśmy do niego 
dopiero po latach, a premierę, która 
miała odbyć się w Rybniku, odsunął 
w czasie koronawirus. Czasu izolacji 
jednak nie zmarnowaliśmy, wyko-
rzystując go na dopracowanie płyty 
z utworami z lat od ’50. do ’80., czyli 
mocno vintage’owych. Zdradzić mo-
żemy, że znajdują się na niej m.in. 
utwory wykonywane przez Roda 
Stewarta czy Tinę Turner oraz wiele 
innych evergreenów. Krążek udało 
się nagrać również dzięki ogromne-
mu wsparciu miasta, za które dzięku-
jemy – mówi Adam Drewniok.

Solistów z płyty, czyli członkinię 
zespołu Carrantuohill Anię Buczkow-
ską oraz występującego gościnnie 
Maćka Balcara, na koncercie wspo-
mógł wokalnie rybniczanin Piotr 
Tłustochowicz, a tanecznie zespół 
Salake. Spragniona kontaktu z mu-
zyką na żywo publiczność przyjęła 
koncert jako zapowiedź „nowego 
otwarcia” również dla innych arty-
stycznych wydarzeń.

(r)

Carrantuohill vintage’owo i z poślizgiem
Z półrocznym opóźnieniem spowodowanym koronawirusową pandemią zespołowi Carrantuohill udało się w końcu wy-
stąpić na żywo na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej. I to dwa razy jednego wieczora, oczywiście z zachowaniem wszystkich 
rygorów sanitarnych.

Na szczęście konieczność noszenia ma-
seczek nie wpływa negatywnie na zmysł 

słuchu i wzroku widzów; oby takie zdjęcia 
jak najszybciej trafiły do archiwum
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Po eksperymentach z jazzem zespół 
Carrantuohill wraz z Maciejem Balcarem 

zabrali uczestników koncertu w świat 
evergreenów
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Tradycja koncertów, w których mło-
dym solistom towarzyszy rybnicka 
orkiestra filharmoniczna, sięga lat 60., 
kiedy zarówno orkiestrze, jak i szkole 
dyrektorowali bracia Szafrankowie. Nim 
jednak zaprezentowała się muzyczna 
młodzież, miało miejsce prawykonanie 
powstałego na początku 2020 r. Kon-
certu na orkiestrę smyczkową Jacka 
Glenca, który był również obecny wśród 
„zamaskowanej” publiczności. Sylwetkę 
rybnickiego kompozytora oraz pedago-
ga i prorektora Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach 
przedstawił dyrektor Wojaczek, przy-
pominając, że Jacek Glenc jest autorem 
około 300 utworów symfonicznych, ka-
meralnych i chóralnych, a w dorobku 
twórczym ma 10 płyt CD. Na najnow-
szym utworze kompozytora piętno 
odcisnął wywracający do góry nogami 
nasze życie, w tym kulturalne, korona-
wirus, bo premiera miała się odbyć w 
maju dla uczczenia 100-lecia urodzin 
Jana Pawła II. Niedługie, lecz dynamicz-
ne trzyczęściowe dzieło Jacka Glenca, 
również absolwenta rybnickiej szkoły, 
było doskonałym wstępem do prezen-
tacji talentów jego młodszych kolegów 
i koleżanek. 

Jako pierwszy wystąpił Szymon 
Jarzyna (klasa organów Elżbiety Wło-
sek-Żurawieckiej), wykonując na prze-
nośnym instrumencie Koncert organo-
wy F-Dur Jerzego Fryderyka Haendla. 
Po nim Wiktoria Linek (klasa Adama 

Mokrusa) przepięknie wykonała Kon-
cert skrzypcowy g-moll Lato z cyklu 
Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. 
Nietypowy dla kobiet instrument, bo 
wielki kontrabas wybrała Helena Bór 
(klasa Romana Huziora), a na koncercie 
zaprezentowała I Koncert kontrabasowy 
D-Dur cz. I Franza Antona Hoffmeistera. 
W Koncercie na dwa flety Domenico 
Cimarosy z wdziękiem zaprezentowały 
się dwie Zuzanny – Knopek i Bornikow-
ska, których nauczycielem jest Zdzisław 
Stachura. Paulina Świerczek zachwyciła  
z kolei Romansem na altówkę i orkiestrę 
Maksa Brucha. Jej nauczycielką jest 
Olga Rumpel, znakomity pedagog, ale 
 i altowiolistka z ogromnym doświad-
czeniem, związana od początku z Filhar-
monią ROW, a następnie z Filharmonią 
Rybnicką. Została ona na w trakcie kon-
certu uhonorowana listem gratulacyj-
nym, w którym dyrektor szkoły Romana 
Kuczera przypomniała jej pedagogicz-
ną i twórczą drogę, a do życzeń dołączył 
się również dyrektor FR Antoni Smołka. 
Na wiolonczeli zagrał jeszcze Dominik 
Kilijan (klasa Jacka Gwizdona), prezen-
tując I Koncert wiolonczelowy C-Dur cz. 
II i III Józefa Haydna, zaś wykonaniem 
Introdukcji i ronda capriccioso Camille’a 
Saint-Saënsa koncert zakończyła Marta 
Linek z klasy skrzypiec Adama Mokrusa. 

– Po miesiącach zdalnej nauki koncert 
był dla szkoły wielkim wydarzeniem,  
a dla uczniów i pedagogów bardzo 
dobrze zdanym sprawdzianem. Opusz-

czający szkołę rocznik jest wyjątkowy, 
jestem pod wrażeniem wyników, jakie 
przy olbrzymiej konkurencji nasi dyplo-
manci osiągnęli w egzaminach na wyż-
sze uczelnie muzyczne – powiedziała 
dyrektor Romana Kuczera. Dla maestro 
Sławomira Chrzanowskiego uczniow-
ska gala była drugim występem na 
żywo od 12 marca. – Mieliśmy z Filhar-
monią Zabrzańską mnóstwo koncertów 
online, ale dla muzyka ważne są emocje 
wynikajace z kontaktu z publicznością 
na żywo – nie tylko oklaski, ale i trema 
czy stres. Na szczęście mogliśmy powró-
cić na scenę. Z powodu konieczności 
ograniczenia liczby muzyków trzeba 
było zmienić repertuar planowanego 
pierwotnie na czerwiec koncertu. Mło-
dzi muzycy byli świetnie przygotowani, 
choć musieli nowych utworów nauczyć 
się w czasie wakacji, co nie było łatwe. 
Jestem pełen podziwu i dla nich, i dla 
ich pedagogów – powiedział prowa-
dzący koncert Sławomir Chrzanowski.

Wprawdzie sala widowiskowa była 
z wiadomych względów zapełniona 
tylko w połowie, ale transmitowany 
online na facebookowej stronie TZR 
koncert obejrzało zdecydowanie więcej 
melomanów oraz bliskich i znajomych 
młodych artystów. Miejmy nadzieję,  
że ta praktyka przynosząca artystyczne 
przeżycia zdecydowanie szerszej wid-
owni nie zniknie wraz z edpidemią.

(r)

  Wielkie dzieła – młodzi wykonawcy
– To wydarzenie wyjątkowe, bo pierwsze od pół roku z udziałem publiczności – mówił dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej 
Michał Wojaczek, zapowiadając doroczny koncert Wielkie dzieła – młodzi wykonawcy z udziałem najlepszych dyplo-
mantów Szkoły Muzycznej Szafranków oraz Filharmonii Rybnickiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. 

Najzdolniejsi dyplomanci 2020 Szkoły Muzycznej Szafranków, od lewej: Dominik Kilijan, Szymon Jarzyna, Zuzanna Bornikowska, 
Zuzanna Knopek, Helena Bór, Marta Linek, Paulina Świerczek, Wiktoria Linek
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kultura

SOWA SZNURKOWA
 – Bardzo się cieszymy, że nareszcie udało się nam 
spotkać – mówi Barbara Budka o warsztatach ar-
tystycznych przy kawie, które po ośmiomiesięcz-
nej przerwie ponownie zorganizowano w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Tym razem sobotnie warsztaty 
(12 września) nosiły tytuł „Sowy – sznurkowe 
dekoracje”. – To praca interdyscyplinarna łączą-
ca podstawy makramy i elementy tkactwa. Ko-
rzystamy z materiałów włókienniczych: sznurka 
bawełnianego, sizalowego i bawełnianej bobiny. 
Praca polega na przeplataniu i wiązaniu, a jej mo-
tywem przewodnim jest piórko makramowe zro-
bione ze sznurka, które jest proste do wykonania, 
ale bardzo efektowne – mówi prowadząca zaję-
cia, w których wzięło udział 12 uczestniczek. – To 
wprawdzie czas relaksu, ale praca wymaga jednak 
koncentracji i precyzji ruchów – mówi pani Mag-
dalena, która po raz pierwszy wzięła udział w ryb-
nickich warsztatach. – Dowiedziałam się o nich 
od znajomej, a to, czego się tu dziś nauczyłam, 
z pewnością wykorzystam w pracy zawodowej. 
Sowa zawiśnie w pracowni plastycznej i będzie 
ozdobą, ale też miłą pamiątką z tego spotkania 
– dodaje pani Magdalena, na co dzień pracująca  
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Raciborzu. Ty-
tuł październikowych (24.10, godz. 9) warsztatów 
artystycznych przy kawie brzmi „Drutem rysowa-
ne”.

PRZYGRYWALI NA DEPTAKU
By umilić niedzielne spacery rybnicza-
nom we wszystkie niedziele sierpnia 
i września, zespół muzyczny Rekiny  
z Nacyny, złożony z muzyków Miejskiej 
Orkiestry Dętej „Rybnik”, koncertował 
popołudniami na śródmiejskim depta-
ku. Muzycy również spacerowali, grając 
a to przed Halo! Rybnik, a to na pl. Jana 
Pawła II przed bazyliką św. Antoniego 
i jeszcze w kilku innych miejscach. Za 
każdym jednak razem serwowali prze-
chodniom muzykę miłą dla ucha. Nie-
dzielny zespół występował w składzie: 
Adam Abrahamczyk (trąbka); Michał 
Bizoń (akordeon); Sebastian Wieczorek 
(puzon); Andrzej Siwicki (tuba); Jerzy 
Wenglarzy (perkusja).  Z kolei w soboty 
bandu z rekinem w nazwie można było 
posłuchać w ośrodku w Kamieniu.

ORGANIŚCI W MASECZKACH
Mimo początkowej niepewności czy XXXV Dni Muzy-
ki Organowej i Kameralnej będą mogły odbyć się w 
rybnickich świątyniach z udziałem publiczności, na 
szczęście tradycji stało się zadość! Za nami wiekszość 
koncertów, w tym kameralny wieczór w „Starym” ko-
ściele Matki Bożej Bolesnej „W muzycznym świecie 
baroku” z udziałem Agnieszki Wesołowskiej (klawe-
syn), Magdaleny Witczak (sopran), Karola Lipińskiego-
-Brańki (skrzypce) i Macieja Kłopockiego (wiolonczela) 
– na zdjęciu. Koncert przedostatni – „Opera w salonie” 
miał się odbyć w Teatrze Ziemi Rybnickiej w czwartek 
24 września, już po zamknięciu tego wydania „GR”. Te-
goroczne Dni... zakończy koncert „Dzieci dzieciom” 29 
września w kościele MBB w wykonaniu uczniów klasy 
organów Szkoły Muzycznej Szafranków.  

Fotokultura
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– To artystyczna próba zmierzenia 
się ze smutną i szarą rzeczywistością, 
ale tego smutku i szarości na tych ob-
razach nie znajdziecie – mówiła prowa-
dząca grupę od prawie 20 lat malarka 
Maria Budny-Malczerwska. I rzeczy-
wiście, większość twórców-amatorów  
(a w zdecydowanej większości twór-
czyń) przed trudną rzeczywistością ucie-
kła w świat bezpiecznych wspomnień  
i pięknych marzeń, których wspólnym 
mianownikiem jest kolor. Oglądamy 
więc portrety i autoportrety w pięk-
nych okolicznościach przyrody, miej-
sca, które zapadły w pamięć, lub takie, 
które chciałoby się odwiedzić, czuwa-
jące nad nami anioły i dobre wróżki czy 
alegorie nadziei pod różną postacią,  
a zaraza czai się gdzieś na drugim pla-
nie. Nawet postaci w maseczkach mają  
w oczach nie lęk, ale pewność, że „jesz-
cze będzie przepięknie, jeszcze będzie 

Od Albiny Balasowej po Janinę Żniń-
ską – 30 kobiet związanych z powsta-
niami śląskimi i plebiscytem, o których 
mało kto dziś pamięta. – Warto to zmie-
nić – mówi dr Małgorzata Tkacz-Janik, 
specjalistka ds. niematerialnego dzie-

dzictwa kulturowego w katowickim 
Instytucie Myśli Polskiej. – 60 kobiet: 30 
z przeszłości oraz 30 żyjących współ-
cześnie, które sto lat później są równie 
aktywnie jak ich poprzedniczki – mówi 
dr Tkacz-Janik o projekcie „60 na 100. 

   Sąsiadki są wśród nas Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach 
śląskich i plebiscycie”, którego istotnym 
elementem jest wystawa popularyzu-
jąca historie kobiet (herstorie) poprzez 
30 postaci narysowanych przez śląską 
artystkę Martę Frey. Wystawa prezen-
towana jest w bibliotece głównej (do 
2 października) i w Halo! Rybnik, gdzie 
20 września dr Małgorzata Tkacz-Janik 
poprowadziła warsztaty herstorycz-
ne. – Jeżeli spojrzymy na Ludwikę Ra-
dziejewską, która 100 lat temu przejęła 
pismo „Katolik” i stworzyła koncern wy-
dawniczy, wydawała gazety i książki, 
fundowała stypendia dla uczniów i stu-
dentów i zakładała szkoły, to możemy 
uznać, że mamy do czynienia z Sonią 
Dragą sprzed 100 lat. Jest wiele takich 
mostów łączących kobiety współcze-
sne z tymi z przeszłości – mówi. O je-
dynej w tym gronie rybniczance Anieli 
Wolnik, dr Tkacz-Janik opowie podczas 
listopadowej konferencji organizowa-
nej przez rybnickie muzeum. Zdradzi-
my więc tylko, że Aniela Wolnik z Paru-
szowca w czasie powstań śląskich była 
sanitariuszką, a podczas okupacji hitle-
rowskiej trafiła do obozu Ravensbrück.

(S)

  Nadzieja kolorami malowana
Kiedy świat stanął w miejscu z powo-
du pandemii, izolację łatwiej znosiły 
osoby z pasją, której można się było 
oddać w domowym zaciszu. Senio-
rzy z kilkunastoosobowej grupy 
plastycznej Artystycznie Aktywni na 
swoje lęki, smutki, ale i nadzieję na 
lepszy czas odpowiedzieli wzmożoną 
twórczością, której efekty zapre-
zentowali na czerwcowej wystawie 
w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w 
Niewiadomiu. 

normalnie”. Finisaż, czyli zakończenie 
wystawy na początku lipca odbyło się 
oczywiście w rygorach sanitarnych, ale 
i tak zgromadziło kilkadziesiąt osób – 
twórców i gości. Podsumowaniem eks-
pozycji była prezentacja wydanego na 
CD wideoreportażu z wystawy autor-
stwa Janusza Rzymanka, który opatrzył 
go zainspirowaną pracami poetycką 

refleksją nad światem i sztuką. Maria 
Budny-Malczewska podziękowała nie 
tylko twórczym seniorom, ale również 
za współorganizację Industrialnemu 
Centrum Kultury oraz fundacji Super-
fundacja, która w 2019 roku przejęła 
patronat nad Artystycznie Aktywnymi 
seniorami.

(r)

Artystycznie Aktywni wraz z gośćmi po finisażu pełnej nadziei i kolorów wystawy 
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Dr Małgorzata Tkacz-Janik i śląskie bohaterki widziane oczami artystki Marty Frey
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Teatr Ziemi Rybnickiej
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

 WIELKA SZTUKA W KINIE
Cykl filmów dokumentalnych prezentujących najbardziej 
znane i uznane dzieła światowej sztuki oraz ich autorów. 
Cykl przenosi na ekrany kinowe bezcenne arcydzieła naj-
wybitniejszych malarzy i rzeźbiarzy, odkrywa tajemnice 
i zakamarki wyjątkowych muzeów, przybliża prądy arty-
styczne i sylwetki twórców. Prawdziwa gratka dla wielbi-
cieli sztuki najwyższych lotów. 
1 października czwartek: „Młody Picasso”
2 października piątek: „Klimt i Schiele. Eros i Psyche”
6 października wtorek: „Muzeum Prado – kolekcja cudów”

Początek seansów o godz. 18.

 KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU
Kabaret Moralnego Niepokoju, czyli twórcy bijącego re-
kordy popularności, internetowego serialu „Ucho prezesa” 
przyjeżdżają do Rybnika z programem „Tego jeszcze nie 
grali”. Premierowe skecze m.in. o tym, jak wyjechać z ro-
dziną na wakacje i nie zwariować, jak z pomocą sąsiada 
ratować syna przed pałą z matematyki, albo co zrobić z 
panią, która ma posprzątać, a z czasem przejmuje we wła-
danie cały dom wraz z jego domownikami. Będzie dow-
cipnie, nastrojowo, czasem lirycznie. Występ przeniesiony 
z 21 marca.

8 października czwartek, godz. 17 i 19.30

 KROKE
Występ zespołu Kroke (w języku jidysz oznacza Kraków) 
przygotowany w ramach ósmej edycji Festiwalu Mu-
zycznego im. H.M. Góreckiego „U źródeł sławy”. Zespół, 
początkowo kojarzony jedynie z muzyką klezmerską, w 
swej obecnej twórczości sięga po autorskie improwizacje 
i inspiracje muzyką etniczną. W ten sposób tworzy własny 
styl, który został zauważony przez publiczność i doce-
niony przez artystów na całym świecie. Grupie na scenie 
towarzyszyć będzie Sławomir Berny, muzyk sesyjny, per-
kusista i członek zespołu Grzegorza Turnaua i orkiestry 
Adama Sztaby.

10 października sobota, godz. 18  

 HOLENDER TUŁACZ
Retransmisja spektaklu z Metropolitan Opery w Nowym 
Jorku. „Holender Tułacz” (lub „Latający Holender”) to trzy-
aktowa opera romantyczna Richarda Wagnera, legenda o 
nieśmiertelnym, przeklętym żeglarzu, który nie może po-
wrócić na ląd ani umrzeć. Jedynie wierna miłość kobiety 
może zdjąć to przekleństwo. Premiera opery miała miej-
sce w 1843 roku w Dreźnie, a jej nowojorską inscenizację 
przygotował francusko-kanadyjski scenarzysta i reżyser 
François Girard. Spektakl jest retransmisją próby kamero-
wej z publicznością, która poprzedziła odwołaną, a zapla-
nowaną na 14 marca transmisję. 

13 października wtorek, godz. 18.55

 SZTUKA WPROST Z LONDYNU
Retransmisja z brytyjskiej sceny narodowej, czyli londyń-
skiego National Theatre sztuki Arthura Millera pt. „Wszy-
scy moi synowie”. Poruszająca adaptacja dramatu Millera 
o rozpadzie rodziny i cenie, jaką trzeba zapłacić za urze-
czywistnienie amerykańskiego snu.  W obsadzie gwiazdy 

kina i laureaci prestiżowych wyróżnień: Sally Field i Bill 
Pullman, a także Jenna Coleman (znana z roli królowej w 
serialu telewizji BBC „Victoria”) oraz Colin Morgan, uwiel-
biany za rolę Merlina w młodzieżowej produkcji tej stacji.

14 października środa, godz. 18 

 DZIEŃ MATKI Z POŚLIZGIEM
Kolejne wydarzenie, który z powodu pandemii zostało 
przeniesione z maja na październik. Dzień Matki z Radiem 
Silesia i TVS to koncert z udziałem gwiazd śląskiej sceny 
muzycznej. Na deskach rybnickiego teatru wystąpią: Mi-
rosław Szołtysek, świętujący w tym roku trzydziestolecie 
pracy artystycznej, zespoły Arkadia Band i Szwarne Kar-
lusy, Brygida i Robert Łukowscy, Tim Fabian oraz Jacek i 
Jolanta Kierokowie. Imprezę poprowadzi Andrzej Miś, pre-
zenter radiowy i artysta estradowy. Spora dawka humoru 
zapewniona!

18 października niedziela, godz. 16

 JAZZ W TEATRZE
Przeniesiony z marca występ polskiego kwintetu jazzowe-
go New Bone. Grupa złożona jest z pięciu uznanych muzy-
ków, docenionych zarówno przez krytyków, dziennikarzy 
muzycznych, jak i wytrawną publiczność. Zespół w składzie: 
Tomasz Kudyk (trąbka, flugelhorn), Bartłomiej Prucnal (sak-
sofon altowy), Dominik Wania (fortepian), Maciej Adamczak 
(kontrabas) i Dawid Fortuna (perkusja) zaprezentuje pełne 
liryzmu i nostalgii jazzowe kompozycje z płyty „Longing”. 
Koncert przygotowany w ramach cyklu „Jazz w Teatrze”.

23 października piątek, godz. 19

 FILHARMONIA RYBNICKA
Koncert Filharmonii Rybnickiej w kościele pod wezw. 
Królowej Apostołów przy ul. Wieniawskiego 7, w ramach 
Festiwalu im. H.M. Góreckiego „U źródeł sławy”. Filharmo-
nikom rybnickim towarzyszyć będą: Adam Mokrus (dyry-
gent, skrzypce), Beata Warykiewicz-Siwy (skrzypce) i Piotr 
Pyc (obój). W programie utwory Jana Sebastiana Bacha i 
Henryka Mikołaja Góreckiego.

28 października środa, godz. 19

 DON PASQUALE
Retransmisja opery komicznej w trzech aktach „Don 
Pasquale” Gaetano Donizettiego, która w listopadzie 2010 
roku została wystawiona na deskach Metropolitan Opery 
w Nowym Jorku. W jednej z głównych ról (partia dokto-
ra Malatesty) zobaczymy i usłyszymy Mariusza Kwietnia, 
światowej sławy barytona, gwiazdę nowojorskiej MET, 
który kreował już tę rolę na innych uznanych scenach ope-
rowych, m.in. w Barcelonie. 

28 października środa, godz. 18.55

 RYBNICKIE ZADUSZKI MUZYCZNE
Siódma edycja wyjątkowego koncertu, który poświęcony 
jest nieżyjącym artystom sceny muzycznej. Melodyjne za-
duszki w teatrze mają już swoją wierną publiczność, któ-
ra, podobnie jak liczba artystów biorących udział w tym 
przedsięwzięciu, stale się powiększa. 

31 października sobota, godz. 18
(D)
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 4 października, godz. 18 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: oficjalna inauguracja 51. Rybnickich Dni 
Literatury, wręczenie Złotej Honorowej Lampki 
Górniczej oraz premiera spektaklu teatru Safo pt. 
„Chachary”, opartego na motywach książki Józe-
fa Musioła pełnej soczystego, śląskiego humoru.   

 7 października, godz. 19 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: spektakl teatralno-muzyczny „Fryde-
ryk Chopin – Homo Artifex” z udziałem Da-
riusza Jakubowskiego, który wystąpi na scenie, 
ale jest też reżyserem i autorem scenariusza 
tego nietuzinkowego przedstawienia.  

 11 października, godz. 17 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej (Galeria Sztuki): otwarcie wystawy 
malarstwa działającej przy TZR grupy Oblicza 
z okazji 40-lecia jej istnienia. 

 17 października, godz. 18 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: gala wręczenia Górnośląskiej Nagro-
dy Literackiej „Juliusz” oraz koncert Grzego-
rza Turnaua, jednego z najbardziej uznanych 
polskich wokalistów, kompozytorów i autorów 
tekstów rodem z Krakowa. 

 20 października, godz. 18 – Finał Turnieju 
Jednego Wiersza im. Janiny Podlodowskiej 
w wersji online. Transmisja na facebookowym 
profilu Teatru Ziemi Rybnickiej.

 21 października, godz. 19 - Teatr Ziemi 
Rybnickiej: spektakl „Drach” na podstawie 
bestsellerowej powieści Szczepana Twardo-
cha. Kolejna okazja, by zobaczyć opowieść 
o pięknych, choć tragicznych losach dwóch 
śląskich rodzin z rybnickimi wątkami w tle  
i muzyką rybnickiego kompozytora Piotra Ko-
tasa. Przedstawienie przygotował Teatr Śląski 
w Katowicach we współpracy z Teatrem Ziemi 
Rybnickiej i pod mecenatem miasta Rybnika.

 29 października, godz. 18 – Teatr Ziemi 
Rybnickiej: spektakl „Cholonek” w wykonaniu 
teatru Korez. Adaptacja kultowej powieści Ja-
noscha „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”  
o ludziach żyjących pomiędzy Polską a Niem-
cami. Propozycja dla Ślązaków i dla tych, któ-
rzy Śląska nie rozumieją. 

 3 października, godz. 18 – Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna: spotkanie z Marci-
nem Kydryńskim, radiowcem, wędrowcem, 
fotografem i popularnym dziennikarzem mu-
zycznym, organizatorem festiwali oraz auto-
rem poczytnych książek.

 8 października, godz. 18.30 – Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna: spotkanie 
z Joanną Szczepkowską, polską aktorką te-
atralną i filmową, pisarką, felietonistką i twór-
czynią Teatru Na Dole.

 16 października, godz. 17 – Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna: spotkanie z członka-
mi Kapituły oraz autorami nominowanymi do 
Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.

 16 października, godz. 19 – Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna: „Klauzula 
zdumienia” – spotkanie z Agatą Passent, ce-
nioną felietonistką i dziennikarką, założycielką 
i prezesem Fundacji Okularnicy im. Agnieszki 
Osieckiej, która zajmuje się opieką nad do-
robkiem nieżyjącej poetki, a prywatnie matki 
Agaty Passent. 

 26 października, godz. 9 (filia nr 8 Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Reymonta 69) i godz. 11 (biblioteka główna 
przy ul. Szafranka 7): dwa spotkania z Joan-
ną Jagiełło, popularną autorką wierszy, opo-
wiadań i powieści dla dzieci i młodzieży.

(D)

SPOTKANIA AUTORSKIE:

SPEKTAKLE, KONCERTY, WYSTAWY:
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Pięćdziesiąta pierwsza edycja Rybnickich Dni 
Literatury pod honorowym patronatem prezy-
denta miasta Piotra Kuczery będzie obfitowała 
w wiele interesujących wydarzeń artystycznych. 
Przed nami wręczenie Górnośląskiej Nagrody 
Literackiej „Juliusz”, spektakle teatralne, porcja 
dobrej muzyki i spotkania z pisarzami oraz zna-
nymi z anten radiowych, telewizyjnych i ekra-
nów kinowych osobowościami, które w zajmu-
jący sposób opowiedzą o swojej twórczości. Nie 
zabraknie też wątków śląskich, tak bliskich sercu 
wielu rybniczan.

3 do 29 października 



NATURALNA INDUSTRIADA
26 września (już po zamknięciu 
tego wydania „GR”) na terenie Za-
bytkowej Kopalni „Ignacy” w Nie-
wiadomiu zaplanowano kolejną 
edycję Industriady, czyli Święta 
Szlaku Zabytków Techniki. Zwykle 
odbywa się ona w czerwcu, teraz 
z oczywistych względów została 
przeniesiona. Tegoroczną edycję 
zatytułowano „Natura w przemy-
śle”, a oprócz zwiedzania Ignacego 
główną atrakcją niewiadomskie-
go święta miał być koncert Marka 
Blińskiego, polskiego Jeana-Miche-
la Jarre’a. W tym roku na trasie 11. 
edycji Industriady miało się znaleźć 
36 obiektów.

BIBLIOTEKA W LESIE
Do 17 listopada w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
można oglądać wystawę malarstwa 
Magdaleny Gogół – „…w lesie”. Au-
torka od 2004 roku jest związana 
zawodowo z Instytutem Sztuki Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Raciborzu, gdzie prowadzi licen-
cjacką pracownię artystyczną, zaję-
cia w pracowni malarstwa, a także 
wykłada technologię malarstwa 
i podstawy teorii barwy. Artystka 
mówi, że w lesie pociąga ją odrobi-
na tajemnicy, ale też jego naturalny 
stan, nieskażony kulturą i przepeł-
niony ciszą.

NAZYWA SIĘ BONDA.  
KATARZYNA BONDA
Miała zostać pianistką, była dzien-
nikarką i scenarzystką, jest pisarką, 
a nawet… królową polskiego kry-
minału. – To nie pierwsza etykietka, 
którą mi przypięto. Byłam już polską 
Agathą Christie, rodzimą Camillą 
Läckberg, a nawet polskim Jo Nesbø,  
a chcę być po prostu Katarzyną 
Bondą – mówiła 21 września w ryb-
nickiej bibliotece. Sporą popular-
ność (ponad 2 miliony sprzedanych 
egzemplarzy w Polsce) przyniosła 
jej seria o profilerce Saszy Załuskiej. 
Podczas spotkania, które popro-
wadził dziennikarz Wojciech Żego-
lewski, czytelnicy dowiedzieli się  
o planach na serial z Magdaleną Bo-
czarską w roli głównej, który ma się 
rozpocząć nietypowo, bo od ekrani-
zacji „Lampionów”, a więc trzeciego 
tomu tej serii. Bonda opowiedziała 
też dlaczego zrezygnowała z pracy w 
Newsweeku, o tym jak wiele poświę-
ca na przeprowadzenie researchu do 
powieści i jak znajduje historie, które 
opisuje, a właściwie, jak te historie 
znajdują ją. Czytelnicy dowiedzieli 
się też, jak reaguje na krytykę i hejt w 
internecie; nie dowiedzieli się za to o 
czym będzie książka, nad którą wła-
śnie pracuje. Pisarka zdradziła tylko, 
że materiałów szuka także „u nos”. 

kultura

Kulturalnym skrótem

– Na jednej z wystaw połączyło się 
25 osób – mówi Zuzia Łapka o poten-
cjale i ciekawości, jaką budzi jej intry-
gująca rzeźba. Wystarczy dotknąć obu 
żywicznych dłoni, by usłyszeć dźwięk, 
różny w zależności od tego, kto i jak 
dotyka. – Instalacja bada opór elek-
tryczny w naszym ciele. Możemy usły-
szeć i poczuć, jak „brzmimy”; każdy  
z osobna, ale też wszyscy razem, jeśli 
za ręce złapie się więcej osób. Kiedy 
mamy zimne lub spocone dłonie, rzeź-
ba to czuje i „brzmi” inaczej – mówi 
studentka arteterapii, która podkreśla 
rolę dotyku i kontaktu z drugim czło-
wiekiem, utrudnionego w trudnym 
czasie pandemii. – Układ dłoni nie jest 
przypadkowy i ma swoją wymowę: 
jedna dłoń ułożona jest w geście da-
wania, druga brania. Rzecz w tym, by 
nie tylko przyjmować to, co świat nam 
daje, ale też dawać mu coś od siebie – 
mówi rybniczanka o symbolice rzeźby 
stworzonej w ubiegłym roku. Pracowa-
ła nad nią trzy miesiące, a w instalacji 
dźwiękowej pomógł jej muzyk Tomasz 
Manderla. – Ciekawi mnie reakcja osób 
niewidomych, które niebawem będą 
„oglądać” moją rzeźbę w krakowskiej 
Cricotece – zapowiada Zuzia Łapka. 
Chwałowicki Wieczór Sztuk był jedną 
z pierwszych imprez zorganizowanych 
w Rybniku, po tym jak miasto opuściło 
tzw. czerwoną strefę. – Cieszę się, że 
nareszcie wracają takie inicjatywy jak 
Wieczór Sztuk i możemy się spotkać 
już nie tylko w sieci – mówił w czasie 

koncertu „Wiersze (pod)różne” woka-
lista, gitarzysta i autor tekstów Kuba 
Blokesz, który za odwagę powrotu 
do kultury zadedykował uczestnikom 
i organizatorom piosenkę „Nie roz-
dziobią nas kruki” Edwarda Stachury.  
W trakcie Wieczoru Sztuk otwarto też 
wystawę fotograficzną „Wizje” z praca-
mi uczestników warsztatów „Między 
nami fotografami”, które cieszą się  
w DK sporym zainteresowaniem. – In-
spiracją były słowa „wizje, chodźcie do 
mnie” z piosenki Budki Suflera, którą 
często nuciliśmy w czasie zajęć – mówił 
podczas wernisażu Krzysztof Szlapa, 
który wspólnie z Kamilem Myszkow-
skim prowadzi warsztaty fotograficzne. 

– Po raz pierwszy odważyłam się 
na abstrakcje – przyznaje rybniczanka 
Brygida Franciszka Przybyła. Wernisaż 
wystawy jej prac zakończył pierwszy 
zaplanowany w czasie trwającej wciąż 
epidemii Wieczór Sztuk. – Malarstwo 
abstrakcyjne fascynuje mnie od wielu 
lat, ale wciąż nie byłam na nie gotowa. 
Pomysł zrodził się w ubiegłym roku,  
a jego realizacja pomogła mi wydobyć 
się ze smutku po stracie męża – mó-
wiła malarka, która przyznała, że na-
malowanie 11 dużych płócien okazało 
się nie lada wyzwaniem. – Nigdy nie 
widziałam zorzy polarnej, ale tak wła-
śnie ją sobie wyobrażam. Te obrazy 
odzwierciedlają pewne wizje, fantazje 
i marzenia senne. W każdym zawarłam 
moc pozytywnej energii, której ponoć 
mam bardzo dużo – mówiła.              (S)

    Łapka zrobiła dłonie
– Mają nawet linie papilarne. Zostały odlane z żywicy, a wzorem były dłonie 
mojego przyjaciela – mówi rybniczanka Zuzia Łapka. Jej interaktywna rzeźba 
„Jesteśmy połączeni” budziła spore zainteresowanie wśród uczestników 
Wieczoru Sztuk w Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie coś dla siebie znaleźli 
również miłośnicy poezji śpiewanej, fotografii i malarstwa.
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– Możemy usłyszeć i poczuć, 
jak „brzmimy”; każdy z osob-

na, ale też wszyscy razem, jeśli 
za ręce złapie się więcej osób 

– mówi Zuzia Łapka (z prawej)
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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.

28 września, godz. 19.00
NADZIEJA

Prod. Norwegia, 2019, dramat 
psychologiczny, 126 minut, 
scen. i reż.: Maria Sødahl, 
obsada: Andrea Bræin Hovig, 
Stellan Skarsgård.
Oparty na prawdziwej historii 
film z wybitnymi kreacja-
mi aktorskimi jest subtelną 
i wzruszającą opowieścią  
o chorobie, życiowych priory-
tetach i potrzebie bliskości. Co 
może się stać z miłością, gdy 
pewnego dnia pełna energii 
i wewnętrznej siły kobieta 
dowiaduje się, że ma przed 
sobą ledwie trzy miesiące ży-
cia? 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 ro-
dzinny dramat razem.

5 października godz. 19
MAŁE SZCZĘŚCIA

Prod. Belgia/Francja 2020, 
komedia, 100 minut, scen i 
reż.: Daniel Cohen, obsada: 
Bérénice Bejo, Vincent Cassel, 
Florence Foresti.
Opowieść o prawdziwej przy-
jaźni oraz poszukiwaniu tych 
krótkich chwil, które często 
mogą dać nam ogromny 
zastrzyk pozytywnej ener-
gii na całe życie. Kochająca 
życie Lea pracuje w centrum 
handlowym i jest szczęśliwą 
żoną Marca, konserwatysty  
i w pewnym stopniu niewie-
rzącego w siebie sprzedawcy. 
Lea niespodziewanie ogłasza, 
że spróbuje swoich sił jako 
pisarka. Kiedy jedno z wiodą-
cych wydawnictw zainteresu-
je się książką Lei, wydaje się, 
że czekają ją same sukcesy. 
Tylko czy jej przyjaciele i mąż 
będą w stanie to udźwignąć?

12 października godz. 19
JAK NAJDALEJ STĄD
Prod. Irlandia/Polska 2020, 
dramat/komedia, 98 minut, 
scen i reż.: Piotr Domalewski, 
obsada: Zofia Stafiej, Kinga 
Preis, Arkadiusz Jakubik 
Ola to zbuntowana nastolatka, 
która marzy o własnym samo-
chodzie i większej życiowej 
samodzielności. Niespodzie-
wane i tragiczne wiadomości 
z Irlandii, gdzie od lat pracuje 
jej ojciec, sprawiają, że wy-
rusza sama w daleką podróż. 
Los przeznacza jej nie lada 
wyzwanie – w imieniu rodziny 
ma sprowadzić ciało zmarłego 
do Polski. Mimo poważnej  
i z natury smutnej tematyki 
reżyser zadbał, aby seans zo-
stawił widza w pozytywnym 
nastroju. Poczucie, że wszelkie 
przeciwności losu jesteśmy  
w stanie obrócić w coś dobre-
go, napawa optymizmem.

19 października godz. 19
SEKRET BOGINI 

FORTUNY
Prod. Włochy 2019, dramat/
komedia, 114 minut, scen. i 
reż.: Ferzan Özpetek, obsada: 
Stefano Accorsi, Jasmine Trin-
ca, Edoardo Leo. 
Annamaria, samotna matka 
dwójki dzieci, cierpi na po-
wracające silne bóle głowy. 
Kobieta musi przejść kom-
pleksowe badania w szpitalu. 
Decyduje się na ten czas oddać 
dzieci pod opiekę swoich wie-
loletnich przyjaciół - Artura i 
Alessandra. Panowie są razem 
od ponad piętnastu lat, ale w 
ich wspólne życie już dawno 
wkradła się rutyna i kłótnie, a 
po gorącym uczuciu pozostały 
ledwie wspomnienia. Poja-
wienie się pociech przyjaciółki 
wywraca ich dotychczasowe 
życie do góry nogami, a sytu-
acji nie ułatwia babcia dzieci.   

26 października godz. 19
SZARLATAN

Prod. Polska/Czechy/Słowa-
cja/Irlandia 2020, dramat, 
118 minut, reż.: Agnieszka 
Holland, obsada: Ivan Trojan, 
Juraj Loj, Josef Trojan
Choć rozgrywa się w przeszło-
ści, „Szarlatan” jest filmem jak 
najbardziej współczesnym 
– podobnie jak jego bohater, 
zielarz Jan Mikolášek, dla 
którego remedium na ludz-
kie cierpienie jest natura. 
Jej potężne moce zdolne są 
uzdrowić ciało, ale w filmie 
Holland to także przestrzeń 
prawdziwej wolności dla du-
cha. Alchemiczna niemal wie-
dza o właściwościach ziół, jaką 
posiadł Mikolášek, i jego zdu-
miewający dar przenikania do 
ludzkiego wnętrza sprawiają, 
że do jego kliniki ciągną tysią-
ce potrzebujących. Ale ten dar 
ma także swoją ciemną stronę.

Już 1 lipca wierni widzowie DKF Ekran wrócili do rytuału poniedziałko-
wych seansów. Tym samym przetarli szlaki innym odbiorcom kultury w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej w czasie epidemicznych obostrzeń. Jak mówi prezes 
DKF Mariola Rak, aktywność miłośników X muzy rozkręcała się dość powoli, 
od 20-30 widzów na pierwszych seansach do całkiem przyzwoitej frekwencji  
w sierpniu i wrześniu. – Nasi klubowicze z utęsknieniem czekali na wznowie-
nie działalności DKF, traktując seanse filmowe jako antidotum na trudną sytu-
ację i nie przeszkadzała im konieczność zachowywania reżimu sanitarnego, 
czyli dezynfekcja rąk, maseczki w trakcie seansu, dystans, a także konieczność 
podpisywania odpowiednich oświadczeń. Nie jest łatwo, bo sprzedaż biletów 
nie pokrywa kosztów wynajęcia filmu, transportu czy biura rachunkowego 
i gdyby nie dotacja z budżetu miasta, działalność DKF byłaby niemożliwa – 
podkreśla Mariola Rak.

Trudne jest również planowanie repertuaru, bo dystrybutorzy się wycofu-
ją, a premiery są przesuwane, ale Ekranowi udało się pokazać m.in. kontro-
wersyjny, meksykański film Carlosa Reygadasa „Nasz czas”, okrzyknięty przez 
wielu krytyków dziełem sztuki i najlepszym filmem stulecia (!). Repertuar na 
październik jest gotowy (poniżej), trwają prace nad listopadowym. Miejmy 
nadzieję, że kinowa rzeczywistość ułatwia funkcjonowanie w tej realnej.        (r)

DKF się rozkręca RYBNICKIE PODCHODY
Spacermistrz Paweł Mitura-Zielonka 

zaprasza do zabawy w podchody.
To terenowa gra miejska polegająca na 

poszukiwaniu umieszczonych w różnych 
miejscach kodów QR, które trzeba sczy-
tać przy użyciu smartfona z odpowied-
nią darmową aplikacją. W ten sposób 
uczestnik zabawy dowiaduje się, gdzie 
ma szukać kolejnego kodu, a przy okazji 
poznaje historię Rybnika i ciekawostki  
z nią związane. Krótsze i dłuższe trasy 
można pokonywać w dowolnym tempie 
solo, z pociechami albo i całą rodziną. 
Punkty zdobywa się również za wykona-
nie zadań dodatkowych. 9 października 
rozpocznie się Mini Grand Prix Rybnickich 
Podchodów, które potrwa do 28 grudnia 
(zapisy od 1 października). Wszystkie nie-
zbędne informacje na stronie interneto-
wej (podchody.pl). 

(WaT)
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A
becadło Rzeczy Śląskich

Prawdopodobnie najpóźniej około 850 roku – takie jest moje zdanie – na tereny dzisiejszego Rybnika przybyli sło-
wiańscy osadnicy, którzy miejsce to wybrali chyba dlatego, że w pobliżu rzeki Nacyny było dużo zalewisk i mokradeł, 
które nadawały się do hodowli ryb słodkowodnych. Ażeby mieć tych ryb jeszcze więcej, ludzie zaczęli dodatkowo 
budować stawy. To prawdopodobnie od tych stawów, których było znacznie więcej niż gdzie indziej, osadę nazwano 
„Rybnik” albo „Rybniki”, bo słowo „rybnik” dla dawnych Słowian znaczyło staw rybny. 

Czy ŚLEDZIE 
zaszkodziły Rybnikowi?

W języku czeskim do dzisiaj jeszcze 
słowo „rybnik” znaczy „staw”. Stawów 
tych w dawnym Rybniku było bardzo 
dużo, także w miejscu, gdzie dzisiaj jest 
rynek. Z czasem jednak stawów było 
coraz mniej, a hodowla ryb stała się 
nieopłacalna. Zatem można postawić 
pytanie: czy na zmianę tego rybne-
go profilu produkcyjnego w Rybniku 
wpłynęły morskie śledzie?

Już tysiąc lat temu szlaki handlowe 
znad Bałtyku do Czech, Austrii i dalej na 
południe wiodły przez Śląsk i pełne były 
cuchnących wozów, wiozących beczki  
z zasolonymi śledziami. Przez Rybnik też 
takie wozy przejeżdżały. A musiało być 
tych śledzi w beczkach dużo, bo za prze-
jazdy drogami i mostami płacono wyj-
mowanymi z beczki rybami. Kiedy więc 
taki śledziowy transport dotarł na Śląsk 
czy do Czech, to w beczkach nie było 
już tak ciasno. To nam uświadamia, że 
do czasów wynalezienia kolei żelaznej 
śledzie nie mogły być tanie. Owszem, 
na książęcych dworach czy w karcz-
mach śledzie podawano, ale zwykłego 

Ślązoka na objadanie się śledziami nie 
było stać. Podobnie też robili dawni 
rybniczanie, a kierując się oszczędno-
ścią, z pewnością wybierali swojskie 
karpie czy szczupaki, a nie drogie mor-
skie śledzie. To się zmieniło dopiero  
w drugiej połowie XIX wieku. Dlaczego? 
Po pierwsze: Śląsk został wtedy dosko-
nale skomunikowany dzięki kolei żela-
znej. To zaś spowodowało, że żywność,  
a w tym przypadku śledzie z Bałtyku  
i z Morza Północnego, zaczęły masowo 
docierać na Śląsk. Wpłynęło to na obni-
żenie ich ceny. Po drugie: Śląsk stał się 
wtedy częścią jednoczących się i bo-
gacących Niemiec, więc powiększony 
o nasz region wielki niemiecki rynek 
zareagował obniżką cen śledzi i innej 
żywności. Po trzecie: na Śląsku powsta-
je ogromna liczba kopalń, hut i innych 
zakładów przemysłowych, w których 
ludzie zaczynają coraz lepiej zarabiać,  
a to wpłynęło na zwiększenie konsump-
cji, także ryb morskich. Nie ma zatem 
przesady w powiedzeniu, że przełom 
XIX i XX wieku był złotym okresem han-

dlu śledziami na Śląsku i zdarzało się, 
że Ślązoki jedli wtedy śledzia kilka razy 
w tygodniu i to w różnych postaciach. 
Były to głównie: brateringi, czyli śledzie 
pieczone, przeznaczone do zjadania na 
ciepło albo do zalewy octowej. Był ślydź 
we śmietonce z cebulą, ślydź we łoleju, 
szałot kartoflany ze śledziym, ślydzio-
we karminadle, hekele ze siekanego 
śledzia, a piekarze piekli nawet żymły  
ze śledziym. Powstało też powiedzenie, 
że coś jest „tonie (czyli tanie) jak ślydź!”. 

Na koniec wróćmy to podstawo-
wego pytania: czy ten tani śledź za-
szkodził produkcji ryb w rybnickich 
stawach? Moim zdaniem nie bezpo-
średnio, bo zmniejszanie się stawów 
w Rybniku można zauważyć już kilka 
wieków wcześniej, niż nastała budo-
wa linii kolejowych i spadek cen śledzi. 
Natomiast z pewnością tani śledź na 
przełomie XIX i XX wieku uzmysłowił 
właścicielom stawów, że ich ostatnią 
deską ratunku jest hodowanie karpia 
na wigilijny stół.

Marek Szołtysek
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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. 182

FOTOKOPIE I OPRACOWANIE: MAREK SZOŁTYSEK

Dzisiaj zajmiemy się kurami. Starsi rybniczanie wspominali mi często, jak to dawniej po rybnickim rynku i po ulicach  
w centrum miasta chodziło mnóstwo ptactwa domowego. Nie było wówczas niczym zaskakującym zobaczyć chodzące 
tam gęsi, kaczki, indyki, a przede wszystkim kury. Dzisiaj prezentujemy kilka takich starych zdjęć z rybnickich szuflad, ale 
na nich kury są tylko na podwórkach. Niestety, nie mamy zdjęć dawnego Rybnika z kurami w tle. Przed laty bowiem mało 
kto miał aparat fotograficzny. Również robienie zdjęć było drogim zajęciem, a dodatkowo fotografowie uważali, że szkoda 
szklanej czy celuloidowej kliszy na pstrykanie czegoś tak prozaicznego jak kura.

Prosimy zatem Czytelników, by przeszukali swoje stare rodzinne fotografie i zwrócili uwagę, czy czasami gdzieś w tle nie 
chodzi kura. Natomiast za dawne zdjęcie rybnickiego rynku z kurami w tle będzie nagroda specjalna – tyle książek o Śląsku 
i pluszowych misiów, ile kur na zdjęciu. Zachęcam do poszukiwań.

CZYTELNIKOM DZIĘKUJEMY 
W poprzedniej części 181 „Wiel-

kiego albumu Rybnika” mówiliśmy o 
regionalnym śląskim nazywaniu prze-
różnych garnków. Reakcją na ten ma-
teriał była bardzo ciekawa informacja, 
jaką przysłał Tomasz Ziętek. Przypo-
mniał o czymś takim jak „grot” albo 
„grotek”. A był to taki cebrzyk albo 
mała wanna stosowana do mycia, do 

kąpieli albo do prania. Pan Tomasz 
również bardzo fachowo i przekonu-
jąco udowodnił swoje słowa, powołu-
jąc się na tekst dawnej pieśniczki ślą-
skiej, która ma m.in. takie słowa: „/…/ 
Yno nie przidź w sobota, bo mom 
pilno robota. Ale prziszoł w sobota, 
rzaznył rziciom do grota /…/”. 

Dziękujemy też Józefowi Makoszo-
wi z Popielowa, który również opo-

wiedział nam o naczyniu o nazwie 
grotek. Wspomniał, że garnek ten miał 
jedno ucho i służył u niego w domu 
do grzania nóg. Siadało się – jak po-
wiedział – na ryczce i moczyło w nim 
nogi w wodzie z solą. Natomiast więk-
szy grotek, czyli grot z dwoma uchwy-
tami, służył jako wanna do prania.

43

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



Złote Gody

Złote Gody w czerwonej strefie
– Ta uroczystość będzie wyglądała inaczej niż zwykle. Znaleźliśmy się w czerwonej strefie sanitarnej, ale pomimo 
obostrzeń staramy się żyć normalnie. Epidemia nie przeszkodzi nam w uczczeniu tego święta – mówił 18 sierpnia 
prezydent Piotr Kuczera do par małżeńskich świętujących jubileusz Złotych Godów. 

rybniczanie

– Spotykamy się w siedzibie Urzędu 
Stanu Cywilnego, w rybnickim ratuszu 
na rynku, gdzie zawsze miały miejsce 
ważne dla naszego samorządu i spo-
łeczności wydarzenia – kontynuował 
Piotr Kuczera, zanim wręczył jubila-
tom medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznane im przez prezy-
denta RP. Wśród wyróżnionych hono-
rowym prezydenckim odznaczeniem 
znaleźli się państwo Helena i Alojzy 
Michalscy, którzy przed ponad pół 
wiekiem poznali się w miejscowości 
Centawa na Opolszczyźnie. Pani He-
lena uczyła w tamtejszej szkole, a pan 
Alojzy był leśniczym niedaleko Strzelec 
Opolskich. Ich znajomość z czasem na-
brała rozpędu i dwa lata po pierwszym 
spotkaniu zaprosili bliskich na cywilny 
ślub do Strzelec Opolskich oraz ko-
ścielną uroczystość i trwające pięć dni 
wesele do rodzinnej miejscowości pani 
Heleny, w województwie łódzkim. Po 
weselu przeprowadzili się do Rybnika, 

a pan Alojzy, rybniczanin z urodzenia, 
opolskie lasy zamienił na kopalnię Jan-
kowice. – Zdecydowały zarobki, które 
na kopalni były nieporównywalnie 
większe. Opuściłem więc leśniczówkę, 
a praca leśnika do łatwych nie należała. 
Brakowało ludzi do pomocy. Gdy uda-
ło się kogoś zwerbować, to najczęściej 
byli to górale, którzy często pracowali 
tylko do pierwszej wypłaty. To zajęcie 
dla ludzi z pasją, mnie tej pasji star-
czyło na dziesięć lat – opowiada pan 
Alojzy i wspomina polowania, które 
przed laty organizowano dla miejsco-
wych notabli: – To było trochę tak, jak 
w popularnym serialu „Czterdziestola-
tek”. Polowali ludzie z pozycją, partyjni 
sekretarze, dyrektorzy państwowych 
przedsiębiorstw... To była ich rozrywka, 
elitarny sport dla wybranych – mówi. 
Państwo Michalscy, już jako miesz-
kańcy Boguszowic, doczekali się córki 
i trójki wnucząt, a pani Helena przez 
wiele lat obowiązki domowe łączyła z 

pracą nauczycielki języka rosyjskiego  
i nauczania wczesnoszkolnego w szko-
le podstawowej w Kłokocinie. Sztuka 
kompromisu i zaufanie to według nich 
klucz do małżeńskiego sukcesu. 

W dwóch zorganizowanych 18 
sierpnia jubileuszowych spotkaniach 
wzięli również udział państwo: Urszu-
la i Ryszard Gawlikowie, Dorota Żło-
bińska-Kotas i Norbert Kotas, Wanda 
i Serwacy Langerowie, Zenona i Józef 
Lewandowscy, Adela i Karol Wojcie-
chowscy, Aleksandra i Grzegorz Zabie-
glińscy, Otylia i Erwin Zimończykowie, 
Helena i Stanisław Dudowie, Barbara i 
Andrzej Groborzowie, Halina i Kryspin 
Józefiakowie, Kornelia i Czesław Ju-
reczkowie, Kazimiera i Antoni Mar-
chwińscy, Wanda i Stanisław Niedzie-
lowie, Maria i Jan Steblokowie, Halina i 
Stanisław Ulbrychowie oraz Jan Nowic-
ki, którego żona Irena zmarła w lipcu, 
już po złotym małżeńskim jubileuszu.

 (D)

Urszula i Ryszard Gawlikowie Dorota Żłobińska-Kotas i Norbert Kotas Wanda i Serwacy Langerowie

Zenona i Józef Lewandowscy Helena i Alojzy Michalscy Jan Nowicki  i prezydent Piotr Kuczera
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Adela i Karol Wojciechowscy Aleksandra i Grzegorz Zabieglińscy Otylia i Erwin Zimończykowie

Helena i Stanislaw Dudowie Barbara i Andrzej Groborzowie Halina i Kryspin Józefiakowie

 Kornelia i Czesław Jureczkowie Kazimiera i Antoni Marchwińscy Wanda i Stanisław Niedzielowie

Maria i Jan Steblokowie Halina i Stanisław Ulbrychowie
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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

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

1/2.10 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

2/3.10 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

3/4.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

4/5.10 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

5/6.10 Apteka „Passiflora”, ul. Z. Nałkowskiej 3, 44-213 Rybnik, tel. 32 42 58 036, Kamień

6/7.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

7/8.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

8/9.10 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka 

9/10.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście 

10/11.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

11/12.10 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

12/13.10 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

13/14.10 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście 

14/15.10 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

15/16.10 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza 

16/17.10 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście 

17/18.10 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk

18/19.10 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

19/20.10 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

20/21.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

21/22.10 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

22/23.10 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

23/24.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

24/25.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789, Śródmieście

25/26.10 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

26/27.10 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

27/28.10 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

28/29.10 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom 

29/30.10 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ 

30/31.10 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

31.10/1.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

Była tradycyjna korona ze zbóż 
przygotowana przez panie z koła go-
spodyń wiejskich, chleb wypieczony 
z tegorocznych ziaren, ołtarz przy-
strojony darami ziemi i uroczysta do-
żynkowa suma w intencji rolników. 

30 sierpnia rolnicy z Popielowa i Ra-
dziejowa dochowali wieloletniej trady-
cji, organizując wspólne dzielnicowe 
dożynki. Z racji epidemii tegoroczne 
święto plonów było dużo skromniejsze 
niż w poprzednich latach. Przy zacho-
waniu sanitarnych obostrzeń rolnicy 
i zaproszeni przez nich goście zgro-
madzili się na mszy w kościele Trójcy 
Przenajświętszej w Popielowie, gdzie 
podziękowali za tegoroczne, całkiem 
dobre plony i przekazali prezydentowi 
Piotrowi Kuczerze bochenek chleba 
wypieczonego z tegorocznych ziaren. 
Starostami dożynek byli Maria Mańka, 
przewodnicząca koła gospodyń wiej-
skich, i Wiktor Adamczyk, szef kółka 
rolniczego w Popielowie, głównego 
organizatora rolniczego święta. – Po-
dziękowaliśmy za tegoroczne zbiory, 
które w tym epidemicznym, trudnym 
dla wszystkich roku okazały się całkiem 

niezłe. Bardzo dobrze wyrósł owies i 
pszenica, gorzej było z pszenżytem. 
Czerwiec był deszczowy, więc pierwszy 
pokos siana mieliśmy dopiero w lipcu, a 
zazwyczaj była to już połowa czerwca. 
Za to żniwa poszły sprawnie – mamy w 
Popielowie i Radziejowie dużo dobre-
go sprzętu: sześć kombajnów i sporo 
maszyn do wiązania słomy, pogoda w 
czasie wakacji dopisała, więc ze zbio-
rem zbóż nie było problemu – mówi 
Wiktor Adamczyk. Z powodu epidemii 
gospodarze zrezygnowali z organizacji 
festynu oraz barwnego korowodu uli-
cami obu dzielnic. Nie mogą za to zre-
zygnować z udziału w obowiązkowym, 
powszechnym spisie rolnym, który roz-
począł się 1 września i potrwa do koń-
ca listopada. Spis obejmuje wszystkie 
gospodarstwa prowadzące działalność 
rolniczą w Polsce, a rolnicy pytani są 
m.in. o użytkowane grunty, maszyny, 
uprawy i zwierzęta, jakie hodują. Spisać 
się mogą przez internet, telefonicznie 
lub za pośrednictwem rachmistrzów 
spisowych, którzy zadzwonią lub od-
wiedzą gospodarstwa.  

(D)

   Dożynki bez korowodu KURSY DLA SENIORÓW
W ramach projektu „Śląska Akademia 
Senior@” Fundacja Partycypacji Społecz-
nej organizuje darmowe szkolenia dla 
seniorów powyżej 65. roku życia. W ich 
trakcie seniorzy nauczą się obsługi lapto-
pów, tabletów czy smartfonów, zdobywa-
jąc umiejętność poruszania się w interne-
cie. Dowiedzą się, co można zyskać dzięki 
e-receptom, jak bezpiecznie i wygodnie 
płacić rachunki, nie wychodząc z domu, 
oraz kupować przez internet z dostawą 
do domu. Poznają także aplikacje (np. 
Messengera i WhatsAppa), które mogą im 
ułatwić kontakt z rodziną również przy po-
mocy otrzymanego na zakończenie kursu 
darmowego tabletu. Kurs obejmuje 60 lub 
90 godzin, które realizuje się w trakcie kil-
kunastu spotkań.
Ze szkoleń mogą też skorzystać mieszkańcy 
Rybnika, którzy ukończyli 65. rok życia i mają 
dostęp do sprzętu umożliwiającego udział w 
zdalnych kursach. Zainteresowani seniorzy o 
wszystkich szczegółach dowiedzą się, kiedy 
zadzwonią pod numer: 577 888 627 lub 32 
496 94 88. 
Zajęcia w ramach projektu Śląska Akade-
mia Senior@ realizowane są od dwóch lat, 
a w ich trakcie przeszkolono już ponad 3 
tys. uczestników. Szczegóły na stronie in-
ternetowej (cyfrowy-slask.com).                (S)
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Wystąpiło w nim aż 20 miniżużlow-
ców z 10 klubów. W wyścigu finałowym 
o tytuł mistrzowski rywalizowało czte-
rech najlepszych zawodników rundy 
zasadniczej, w której każdy z nich wziął 
udział w czterech wyścigach. Rybnicza-
nin prowadził przez trzy okrążenia, ale 
jechał wyraźnie spięty i wciąż oglądał 
się na goniącego go Antoniego Kaw-
czyńskiego z Wybrzeża Gdańsk, który 
w rundzie zasadniczej wygrał wszyst-
kie swoje wyścigi, ale z Ludwiczakiem 
się na torze nie zmierzył. Gdańszczanin 
przypuścił zwycięski atak na ostatnim 
łuku przedostatniego okrążenia i pierw-
szy zameldował się na mecie. Trzeci był 

Mikołaj Duchiński ze Stali Toruń. 
Po finale IMP rozegrano trzybiegowy 

memoriałowy miniturniej poświęcony 
pamięci twórcy miniżużlowego klubu 
Rybki Rybnik Andrzeja Skulskiego. Tu 
również zwyciężył Antek Kawczyński 
przed Szymonem Ludwiczakiem i kolej-
ną „rybką” Marcelem Kowolikiem, który 
w mistrzostwach Polski zajął 5. miejsce.

Prowadzona przez trenera Antoniego 
Skupienia drużyna Rybek świetnie ra-
dzi sobie w rozgrywkach o drużynowe 
mistrzostwo Polski. Na półmetku tych 
rozgrywek, przed dwiema ostatnimi 
rundami rybniczanie zdecydowanie 
prowadzą w tabeli.                            (WaT)

Bardzo krótki i zupełnie nieudany był romans ROW-u 
Rybnik z żużlową ekstraligą. Beniaminek z Rybnika okazał 
się zdecydowanie najsłabszą drużyną – i to w ciągu kilku 
ostatnich ekstraligowych sezonów.

Od początku rozgrywek, które z powodu epidemii wy-
startowały dopiero w czerwcu, drużyna PGG ROW-u spisy-
wała się bardzo kiepsko. Główną bolączką była niewielka 
liczba indywidualnych zwycięstw, a wygranych drużynowo 
wyścigów było jeszcze mniej. W 14 meczach na 210 wy-
ścigów żużlowcy ROW-u wygrali indywidualnie tylko 50, 
a drużynowo zaledwie 21. ROW wygrał tylko jeden mecz 
ligowy, pokonując w czerwcu na swoim torze Stal Gorzów 
z mistrzem świata Bartkiem Zmarzlikiem w składzie 46:44. 
Stal po serii porażek zaczęła wygrywać, awansowała do 
rundy finałowej ekstraligi i obecnie ma realne szanse na 
zdobycie tytułu mistrzowskiego. ROW tymczasem przegrał 
wszystkie kolejne mecze. Z przeciętnego składu, jaki skom-
pletował prezes Mrozek, być może dałoby się wycisnąć 
więcej, ale popełniono zbyt wiele błędów. Nie wiedzieć 
po co podpisano kontrakt z Australijczykiem Troyem Bat-
chelorem, który wcześniej zrobił sporo, by można się było 
zorientować, że do ekstraligi się nie nadaje. Gwoździem 
do trumny było angażowanie od pierwszego meczu na 
prawach gościa, kosztem innych zawodników, przeciętnie 
jeżdżącego Adriana Miedzińskiego z Torunia. O dobrej at-
mosferze w zespole można było zapomnieć. Jak przyznał 
ostatnio w jednym z wywiadów trener Lech Kędziora, at-
mosfera w drużynie była bardzo nerwowa i zawodnicy 
zamiast spokojnie skupić się na ściganiu, myśleli raczej o 
tym, kiedy wylecą ze składu. Zresztą ten jedyny mecz ze 
Stalą ROW wygrał bez Miedzińskiego. Słabo z nielicznymi 
wyjątkami spisywali się również juniorzy, czyli wypożyczo-
ny z Gorzowa Kamil Nowacki (miał swój znaczący udział w 
wygranej nad Stalą) i wychowanek klubu Mateusz Tudzież.  

Co zatem dalej? Prezes Mrozek znów mówi o awansie do 
ekstraligi. Pytanie: z kim i po co? Młodziutki Paweł Trześniew-
ski w lidze zadebiutuje najwcześniej w sierpniu, więc u pro-
gu sezonu 2022 będzie jeszcze mocno niedoświadczonym 
juniorem, a Mateusz Tudzież będzie już wtedy seniorem. 
Pytanie, co z Woryną, który ma za sobą bardzo przeciętny 
sezon? By się rozwijać i myśleć o sukcesach, powinien się 
ścigać w ekstralidze. Nadszedł więc chyba czas na przecięcie 
pępowiny łączącej go z macierzystym klubem. Do Rybnika 

Rybka ze srebrem

Miniżużlowy wicemistrz Polski 
Szymon Ludwiczak    

PGG ROW Rybnik – kontra Betard SPARTA Wrocław.  
Jeden z ostatnich wyścigów ostatniego  

ekstraligowego meczu w Rybniku

zawsze będzie mógł wrócić, a teraz pora na podjęcie trudne-
go wyzwania i jazdę w innym, ekstraligowym zespole.

Ważne kontrakty z ROW-em mają Wacław Milik, który 
ostatnio jeździł trochę bez głowy, oraz mający spory poten-
cjał, waleczny Siergiej Łogaczow. Może warto poszukać jesz-
cze kilku względnie młodych, ale wciąż perspektywicznych 
zawodników i spokojnie przejeździć sezon w I lidze, budując 
trzon drużyny, której awans do ekstraligi będzie w przyszło-
ści bardziej sensowny niż ostatnio.

Trudno też nie brać pod uwagę realiów finansowych 
funkcjonowania żużla w Rybniku. W dobie trwającej epide-
mii o poważnych sponsorów, ale i o finansowe wsparcie ze 
strony miasta na dotychczasowym poziomie (w tym roku 
klub otrzymał 1,999 mln zł na promocję miasta przez sport) 
pewnie nie będzie łatwo. Może więc na sezon lub dwa warto 
zapomnieć o ekstralidze, w której ścigają się przecież kluby 
najbogatsze.                                                              Wacław Troszka

13-letni Szymon Ludwiczak z Rybek Rybnik został miniżużlowym 
wicemistrzem Polski. Turniej finałowy indywidualnych mistrzostw 
Polski odbył się 19 września na stadionie Rybek w Chwałowicach. 

Katastrofa i co dalej
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Kolejny sezon na II-ligowych parkietach 
rozpoczynają siatkarze Volleya Rybnik. Ze-
spół poprowadzi nowy trener. 

– Na wiosnę uroczyście podpisaliśmy list 
intencyjny o współpracy z Jastrzębskim Wę-
glem. Jednym z przejawów tej współpracy 
jest wymiana myśli szkoleniowej i systemów 
pracy z zawodnikami. Dzięki temu I trenerem 
naszego zespołu będzie jeden z trenerów AT 
Jastrzębskiego Węgla Dawid Hołda – infor-
muje Lech Kowalski, dyrektor Volleya. 

Nowy trener widzi potencjał w drużynie  
i chce napsuć krwi faworytom ligi.

– Głównym celem szkoleniowym jaki sobie 
stawiam jest podniesienie umiejętności 
indywidualnych poszczególnych zawodników, 
które doprowadzą zespół do wygrania jak naj-
większej liczby meczów, grając efektownie  
i efektywnie. Ambicje są wielkie jednak rze-
czywistość zweryfikuje marzenia. Będę zado-
wolony jeżeli napsujemy trochę krwi fawory-
tom ligi – mówi trener Hołda.

Pierwszy mecz rybniczanie mieli rozegrać 
w sobotę, 26 września z AZS-em Politechniką 
Opolską. 10 października Volley podejmie na 
swoim parkiecie Start Namysłów, a 24 wrze-
śnia MKS Andrychów. Swoje mecze siatkarze 
rozgrywają w hali przy ul. Grunwaldzkiej, po-
czątek o godz. 17.                                            (pm)

27 zawodników z całej Polski ry-
walizowało w czterech klasach. W 
klasie STOCK BOX, w której można 
się ścigać na trzystukonnych sku-
terach (1,6 litra z turbo doładowa-
niem) wyłącznie w oryginalnej wer-
sji fabrycznej po tytuł mistrzowski 
sięgnął Dariusz Gryt (syn Jerzego 
Gryta, znakomitego przed laty żuż-
lowca ROW-u Rybnik), reprezentują-
cy rybnicki klub Moto H2O. 49-latek 
na skuterach wodnych ściga się od 
wielu już lat, ale do tej pory miał w 
swoim dorobku tylko kilkanaście ty-
tułów wicemistrzowskich. W dwóch 
wcześniejszych eliminacjach, które 
odbyły się w bałtyckiej zatoce w Me-
chelinkach koło Gdyni i na zalewie w 
Ostrowie Warckim wygrał wszystkie 
6 wyścigów i prowadził w klasyfika-
cji mistrzostw, ale w Rybniku tryum-
fował tylko w dwóch, bo w jednym 

zajął drugie miejsce. Jego ostatni 
zwycięski wyścig dostarczył kibi-
com sporo emocji, bo rybniczanin 
po starcie wylądował na czwartym 
miejscu i wyprzedzał rywali na kolej-
nych rundach. Było to tym bardziej 
widowiskowe, że korzystał z alterna-
tywnego, dłuższego odcinka trasy, 
gdzie jednak nie musiał się przejmo-
wać płynącym przed nim rywalem. 

– Powstała klasa, w której ścigamy 
się na tych samych skuterach, więc 
najważniejsze są umiejętności – mówił 
rybniczanin po zdobyciu tytułu mistrza 
Polski. W innej klasie tytuł drugiego wi-
cemistrza zdobył inny zawodnik Moto 
H2O Damian Malgrab, a Amanda Ka-
rasek z ATV Jet Racingzajęła miejsce 4. 

Dariusz Gryt podkreśla fakt, że 
większość uczestników mistrzów an-
gażuje się co roku w zainicjowaną 
przez niego i Jacka Biskupka spor-

Opuściła go, ze względu na rozpo-
częcie studiów, Małgorzata Struzik. 
Marzena Lamczyk po okresie wypo-
życzenia powróciła do Olimpii Wodzi-
sław, a z Agatą Majką nie przedłużono 
umowy. Nową zawodniczką RMKS-u 
została Aleksandra Lewoń-Sczansny, 
która po kilku latach przerwy powra-
ca na koszykarskie parkiety. Do dru-
żyny dołączyła także Ewelina Najduch 
(ostatni sezon w Koronie Kraków), 
Agnieszka Cwil (Zagłębie Sosnowiec) 
oraz Natalia Rusińska i Marlena Jurzi-
ca (obie Pogoń Ruda Śl.). Dla RMKS 
w dalszym ciągu grać będą: Joanna 
Sobota, Justyna Kocoń, Karolina Da-
nielewicz, Beata Jurczyńska (wraca 
po urlopie macierzyńskim), Dominika 
Bednarek i Paulina Raudner. Do tego 
grona dołączą zawodniczki drużyny 
kadetek z rocznika 2006: Oliwia Kel-
ler, Patrycja Pendziałek, Martyna Wo-
wra, Alicja Roś i Aleksandra Nakielska. 
Trenerem drużyny w dalszym ciągu 
będzie Grzegorz Korzeń.

– Na pewno chcielibyśmy awan-
sować do turniejów ogólnopolskich 
i powalczyć o awans do I ligi. Kadra 
nie jest zbyt szeroka i potrzeba nam 

będzie przede wszystkim zdrowia, 
gry bez kontuzji, stabilnej formy i wa-
leczności. Na pewno zalicza się nas 
do grona faworytów tych rozgrywek. 
Z największym rywalem z Sosnowca 
spotykamy się już w pierwszej kolejce 
rozgrywek. Do rundy finałowej zali-
czane są wyniki z eliminacji. Zatem 
postaramy się wygrać inauguracyjne 
spotkanie przed własną publiczno-
ścią – mówi Marcin Troszka, kierownik 
sekcji koszykarskiej RMKS-u, i dodaje: 
– Nasze zespoły startować będą rów-
nież w rozgrywkach U17, U15 i U13 
(eliminacje do mistrzostw Polski), 
ponadto wystawimy zespół do roz-
grywek U14 i turniejów minikoszy-
kówki w kategoriach: U12, U11 i U10. 
Warto dodać, że trzy zawodniczki 
szkolone są w ramach kadry Śląska, a 
dwie koszykarki: Dominika Bednarek 
i Oliwia Keller, są w kadrach narodo-
wych – kończy Troszka. Tradycyjnie 
już koszykarki swoje mecze będą 
rozgrywać w hali w Boguszowicach. 
W październiku zagrają tam z Dwójką 
Kamienica Polska (4.10) oraz AZS-em 
Uniwersytet Śląski (25.10). Początek 
spotkań o godz. 16.                            (pm)

Dariusz Gryt mistrzem Polski

Dariusz Gryt na skuterach wodnych ściga 
się od wielu lat ale  tytuł mistrza Polski 
zdobył dopiero po raz pierwszy i to na 

wodach rodzimego Zalewu Rybnickiego

towo-charytatywną akcję „Płyniemy  
Polsko”, która jednak w tym roku z po-
wodu epidemii nie doszła do skutku. 

(WaT)

Chcą powalczyć o awans Siatkarze 
z nowym 
trenerem

W ostatnią niedzielę września meczem z Zagłębiem Sosnowiec we wła-
snej hali (godz. 16) sezon zainaugurują występujące w II lidze rybnickie 
koszykarki. W zespole doszło do sporych zmian kadrowych. 

12 września w Stodołach na wodach Zalewu Rybnickiego odbyła się trzecia 
finałowa eliminacja mistrzostw Polski skuterów wodnych. 
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sport
W składzie rybnickiej drużyny na-

stąpiło kilka istotnych zmian. Tomasz 
Tomanek i Błażej Sładek zdecydowali 
się na wyjazd za granicę, a Andrzej Ma-
zur ze względu na studia tymczasowo 
zawiesił grę. – Kacper Majewski, uczeń 
SMS-u PZKosz Władysławowo, został 
wypożyczony do Astorii Bydgoszcz, 
Igor Lewandowski do Basketu Junior 
Poznań, a Kacper Margiciok do MKS-u 
Dąbrowa Górnicza. Zawodnicy ci będą 
podnosić swoje umiejętności w klu-
bach i warunkach treningowych lepiej 
zintegrowanych ze szkołą oraz będą 
grać w II lidze – informują działacze 
MKKS-u. 

Do drużyny dołączyli za to m.in. 
Adam Anduła (202 cm wzrostu), wy-
chowanek Odry Wodzisław; jako 20-la-
tek zadebiutował w II lidze w barwach 

MKKS-u w sezonie 2008/09. W swojej 
karierze występował m.in. w Polo-
nii Bytom, Albie Chorzów oraz przez 
ostatnich 5 sezonów w Pogoni Ruda 
Śląska. Kolejnym nowym koszykarzem 
jest Szymon Kukuczka – 21-letni wy-
chowanek rybnickiego klubu, który 
poprzednio bronił barw SMS-u Mic-
kiewicz Katowice, GTK-u Gliwice oraz 
Ofensywy Racibórz. – Mocno wierzy-
my, że nadchodzący sezon będzie do-
bry dla naszego zespołu i przyniesie 
wiele pozytywnych emocji naszym ki-
bicom – deklaruje Łukasz Szymik, szko-
leniowiec MKKS-u. 

W październiku rybniczanie zagrają 
przed własną publicznością w hali Eko-
nomika z MKS-em II Dąbrowa Górni-
cza (10.10) oraz z KK UR Bozza Kraków 
(24.10). (pm)

Nie tak początek ekstraligowych zmagań wy-
obrażali sobie kibice rybnickich piłkarek. TS ROW 
Rybnik w sześciu meczach wywalczył ledwie 1 
pkt i zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. 

Ze względu na słabe wyniki, po 4 kolejkach z 
funkcji trenera zrezygnował Łukasz Wojtala, któ-
rego zastąpił Mariusz Adaszek. – Najwyższa klasa 
rozrywkowa to wysoki poziom i potrzebne są spo-
re pieniądze. Walczymy dalej, bo chcemy zrealizo-
wać założony cel jakim jest utrzymanie w ekstrali-
dze – mówi Tomasz Kieczka, prezes TS ROW. 

Pod wodzą nowego szkoleniowca rybniczanki 
zremisowały u siebie z Rolnikiem Biedrzychowice i 
przegrały w Sosnowcu z Czarnymi. – Na treningach 
skupiamy się głównie na grze w defensywie. Nasza 
sytuacja w tabeli nie pozwala nam na otwartą grę. 
Musimy za wszelką cenę zdobywać punkty i to jest 
naszym głównym celem – twierdzi Adaszek, trener 
rybnickiego zespołu. 

W ostatnią niedzielę września rybniczanki zmie-
rzą się na stadionie Rymera w Niedobczycach z 
APLG Gdańsk. W meczu tym w barwach TS ROW 
zadebiutuje Maja Stopka, 20-letnia wychowanka 
Mitechu Żywiec. W październiku do Rybnika przy-
jadą po punkty Górnik Łęczna i SMS Łódź.       (pm)

Amatorska drużyna z Golejo-
wa wygrała 5 września zorgani-
zowany w tej dzielnicy na szkol-
nym boisku piłkarski turniej 
EURO 2020 dla dzielnic i zdobyła 
Puchar Prezydenta Rybnika. 

W meczach półfinałowych Pół-
noc pokonała Śródmieście 5:1 zaś 
Golejów 5:2 piłkarską reprezenta-
cję Chwałęcic, która prowadziła 
już w tym meczu 2:0. Choć w eli-
minacyjnym meczu grupowym 
Golejów wysoko przegrał z Pół-
nocą to w pojedynku finałowym 
okazał się zespołem wyraźnie lep-
szym wygrywając 4:1. 

- Większość z nas mieszka w 
Golejowie od urodzenia, pozostali 
mieszkają tu dłużej lub krócej. Na 
co dzień gramy w rybnickiej lidze 

amatorskiej na dużych boiskach. 
W młodości niektórzy z nas grali w 
B-klasie, ale teraz średnia wieku w 
zespole to na pewno ponad 40 lat. 
Brakuje nam młodzieży, ale obser-
wując to szkolne boisko widzę, że 
na ogół nic się na nim nie dzieje. 
Wygląda na to, że kopią piłkę star-
si panowie, a dzieci niestety nie 
– powiedział nam po meczu fina-
łowym Grzegorz Gabriel, kapitan 
zwycięskiego zespołu.

W meczu o trzecie miejsce 
Chwałęcice pokonały Śródmie-
ście 3:1. EURO 2020 dla dzielnic 
zorganizowały Rada Dzielnicy 
Golejów i Fundacja Rybnicka  
przy dofinansowaniu z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich „Śląskie 
Lokalnie”.                                     (WaT)

PRZESZKODY  
W KAMIENIU 
5 i 6 września w Rybniku Kamieniu 
odbyły się III Mistrzostwa Polski w 
Biegach Przeszkodowych (Obstacle 
Course Racing). Ich organizatorem 
było Stowarzyszenie OCR Polska, 
a gospodarzem MOSiR Rybnik.
Uczestnicy mistrzostw rywalizowa-
li w kategoriach elity, wiekowych i 
open oraz na trzech dystansach: 3 i 
12 km oraz 8 km (sztafety). Specjal-
ną kategorię – najlepszy rybnicza-
nin wygrali Tomasz Krauzy (3 km) i 
Piotr Król (12 km), a wśród rybnicza-
nek Daria Kudio (3 km) i Aleksandra 
Komorowska (12 km). – Dwa dni nie-
samowitej imprezy. Miałam okazję 
zobaczyć najlepszych zawodników 
w Polsce w biegach OCR. Lekkość z 
jaką pokonywali trudne technicznie 
przeszkody robiła wrażenie. Poko-
nanie większości przeszkód bez od-
powiedniego przygotowania, było 
bardzo trudne. Jestem dumna, że 
udało mi się pokonać chociaż kilka 
z nich – powiedziała nam Daria Ku-
dio.                                                    (pm)

Wymiana koszykarzy

Trudne początki 
piłkarek

ZA NAMI: Olimpia Szczecin – TS ROW 2:1 
(bramka: Edyta Botor); TS ROW – Rolnik Bie-
drzychowice 1:1 (bramka: Priscilla Hagan); Czar-
ni Sosnowiec – TS ROW 5:1 (bramka Patrycja 
Matla)

PRZED NAMI: 10 października: TS ROW  – 
Górnik Łęczna; 31 października: TS ROW Ryb-
nik – UKS SMS Łódź 

Mistrzowie dzielnicowego Euro drużyna Golejowa. Od lewej, stoją: Wojciech 
Szymura, Kazimierz Kuczera, Adam Czarnecki, Hubert Szopa, Radosław Świst, 
Andrzej Ficek, Kuba Świst ( sędzia); klęczą: Jarosław Nieszporek, Grzegorz Ga-
briel (kapitan), Dariusz Przeździęg, Zbigniew Rabczewski i Tomasz Kowalczuk

Golejów wygrał 
dzielnicowe Euro

26 września meczem we własnej hali z AZS-em Częstochowa swoje rozgrywki 
ligowe rozpoczęli II-ligowi koszykarze MKKS-u Rybnik. 
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W meczu z Gwarkiem Tarnowskie 
Góry prowadzili 2:0, by ostatecznie 
tylko zremisować. – To był trzeci mecz,  
w którym wychodzimy na prowadze-
nie i nie potrafimy go utrzymać. Niepo-
trzebnie tracimy ważne punkty – mówił 
po spotkaniu trener rybniczan Roland 
Buchała. Po porażce w Legnicy rozgo-
ryczenia nie krył Jan Janik. – Na pewno 
inaczej wyobrażaliśmy sobie początek 
sezonu. Musimy pokazać charakter,  
bo wygrywać potrafi każdy, a przegry-
wać to trzeba umieć – stwierdził. 

ROW 1964 drugie ligowe zwycię-
stwo odniósł niespodziewanie w Go-
czałkowicach. Piłkarze zdają sobie 
jednak sprawę, że nie ma co popadać 
w huraoptymizm. – W naszej grze jest 
jeszcze sporo do poprawy, musimy 
cały czas pracować nad defensywą, bo 
w każdym meczu tracimy bramkę – po-
wiedział Kamil Spratek, który w starciu 
z LKS-em otworzył wynik. 

Po 9 kolejkach ROW 1964 zajmował 
w tabeli 12. miejsce, tracąc 5 pkt do 
czwartej Polonii Bytom.                    (pm) 

20 września na terenie kompleksu 
leśnego Maroko-Nowiny odbyły się 
doroczne wyścigi MTB Race. 

– Docierały do nas sygnały, że rybni-
czanom bardzo brakuje imprez spor-
towo-rekreacyjnych. Zresztą nam też 
– mówi Piotr Androsz, kierownik CRiR 
Bushido, które razem z Viktorią Rybnik 
zorganizowało zawody. – W różnych 
kategoriach wiekowych wystartowało 
150 zawodników. Było sporo emocji, 
rywalizacji, ale jeszcze więcej dobrej 
zabawy i uśmiechu – dodaje Piotr An-
drosz. 

Jak zwykle najwięcej braw zebrali 
najmłodsi uczestnicy imprezy, ale ki-
bicowano i tym nieco starszym. – Tutaj 
zawsze warto przyjechać, bo można się 
pościgać z zawodowcami i zobaczyć, 
gdzie jest twoje miejsce w szeregu. 
Chciałem też podziękować organizato-
rom, że te wyścigi w ogóle się odbyły, 
bo bardzo mi tego brakowało – powie-

dział na mecie Tadeusz Bonk, startują-
cy w kategorii masters. 

W poszczególnych kategoriach zwy-
ciężyli: Remigiusz Chomiuk (elita, Tomazi 
Bike Team), Wioleta Brzeziok (elita, Liv 
Feniks Women’s Cycling Team), Andrzej 
Woźnica (masters I, Sosnowiec), Anna 
Fiałkiewicz (masters, Fiołekteam), To-
masz Jakubowski (masters II, Bike.Sto-
ry Bielsko), Zenon Piechulek (masters 
III, Fiołekteam), Mikołaj Pricop (junior, 
Viktoria Rybnik), Jakub Pyszny (junior 
młodszy, Viktoria Rybnik), Julia Gajdzik 
(juniorka młodsza, ST Mikołów), Tadeusz 
Bluszcz (młodzik, Viktoria Rybnik), Zofia 
Bluszcz (młodziczka, Viktoria Rybnik), Jan 
Wieczorek (żak, Viktoria Rybnik), Emilia 
Bindacz (żakini, Feniks Rydułtowy), Hon-
kisz Kamil (8-10 lat), Lena Ruszkiewicz (8-
10 lat, Avatar Kobielice), Zuzanna Cyroo 
(5-7 lat), Tymoteusz Chudek (5-7 lat), An-
tonina Pyszny (do 4 lat) i Franciszek Siko-
ra (do 4 lat).                                                        (pm)

Bejsboliści z Rybnika walczą o me-
dale mistrzostw Polski. Silesia Ryb-
nik rozegrała do tej pory 18 meczów,  
z których 9 wygrała i obecnie zajmu-
je trzecie miejsce w tabeli za drużyną 
Stali Kutno i prowadzącymi Baronami 
z Wrocławia. 

Przypomnijmy, że w sezonach 2017 
i 2018 rybniczanie byli najlepsi w eks-
tralidze i zdobyli tytuły mistrzów Polski, 
natomiast ostatni sezon zakończyli na 
3. pozycji. Rybnicki klub oprócz pro-
wadzenia sekcji seniorskiej stawia na 
szkolenie dzieci i młodzieży. Z począt-
kiem września rozpoczęły się treningi 
dla dzieci do lat 10 i 12. Zajęcia pro-
wadzi pierwszy trener Silesii – Japoń-
czyk Ryoma Watanabe, który jest także 
szkoleniowcem reprezentacji Polski. 
– Treningi obywają się na naszym sta-
dionie przy ul. Partyzantów w środy  
i piątki o godz. 16. Dzięki temu, że za-
jęcia prowadzi trener z Japonii, dzieci 
oprócz umiejętności gry w bejsbol 
mogą rozwijać swój angielski – słyszy-
my w rybnickim klubie. 

Następny mecz ligowy zespół Sile-
sii rozegra w niedzielę 27 września, a 
jego rywalem będzie ekipa Centaurów  
z Warszawy.                                                (mp)

SZKOLNI 
MISTRZOWIE
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 10 w dzielnicy Smolna wygrali  
w Szklarskiej Porębie (13-16 wrze-
śnia) i to bez jednej porażki druży-
nowe mistrzostwa Polski szkół w sza-
chach. W finałowym turnieju wzięło 
udział 19 najlepszych drużyn wcze-
śniejszych finałów wojewódzkich. 
Drużyna w składzie: Zuzanna Okruta, 
Kamil Łysakowski, Piotr Łysakowski, 
Michał Rożek i Stanisław Potyra, pro-
wadzona przez nauczyciela i trenera 
Krzysztofa Wołyńskiego, która przed 
rokiem zdobyła brązowy medal,  
w kolejnych meczach zremisowała  
z zespołami z Suwałk, Chocianowa  
i Bełchatowa oraz wygrała pojedynki 
z drużynami z Włoszakowic, Opola, 
Skierniewic, Jeleniej Góry, Dobczyc, 
Kościelca, Łomży i Krakowa. W każ-
dym takim meczu szkolne zespoły 
grały w czteroosobowych skła-
dach. Tym samym młodzi szachiści  
z „Dwójki” powtórzyli sukces swoich 
poprzedników z roku 2012.        (WaT)

Rowerzyści na Nowinach

Pół na pół 
Silesii

Ligowy pojedynek z Pniówkiem Pawłowice, 
podobnie jak pucharowe starcie obu zespołów, 

znów zakończył się porażką ROW-u. Rybnicza-
nie strzelali rzadko i na ogół niecelnie

ZA NAMI: ROW 1964 – Gwa-
rek Tarnowskie Góry 2:2 (bram-
ki dla ROW-u: Jakub Kuczera, 
Marcin Wodecki); Miedź II Le-
gnica – ROW 1964 2:0; ROW 
1964 – Pniówek Pawłowice 
1:4 (dla ROW-u: Kamil Spra-
tek). LKS Goczałkowice Zdrój 
– ROW 1964 2:3 (bramki dla 
ROW-u: Kamil Spratek, Jakub 
Kuczera, Łukasz Krakowczyk).

PRZED NAMI: 7 października: 
Polonia-Stal Świdnica – ROW 
1964; 10 października, godz. 
15: ROW 1964 – Ruch Cho-
rzów; 17 października: Warta 
Gorzów Wlkp. – ROW 1964; 24 
października, godz. 14:30: 
ROW 1964 – MKS Kluczbork

Grają w kratkę 
Trudne tygodnie mają za sobą piłkarze z ROW-u 1964. Częściej przegrywają 

niż wygrywają, a w meczach na własnym boisku nie udało im się jeszcze wywal-
czyć kompletu punktów. 
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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

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

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

największy lokalny nakład
Twojego ogłoszenia!

15.000
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)  

w w w. g a b i n e t y - r e y m o n t a 5 0 . p l
Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

Specjalista Urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Laryngolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. 
Lidia Kucza

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

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista Położnictwa i Ginekologii
USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog
USG tarczycy, UKG

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Chirurg
tel. 602 759 931

lek. med. 
Urszula Zimoń

Dermatolog-Wenerolog
tel. 692 427 312

lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman
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Telefony alarmowe Ważne adresy
•  Całodobowy telefon zaufania – 32 42 33 555
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w mie-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro posła Marka Krząkały, ul. Sobieskiego 7, tel. 32 423 69 16, czynne: pon.-śr. 10-15, 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: środa 15-17 (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

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
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