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EKONOMIA EKOLOGII
Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą
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Spore poruszenie wywołała histo-
ria kilku mieszkańców Rybnickiej 
Kuźni, którym PGNiG Termika, na-
stępca PEC-u  zaproponował pod-
łączenie ich domów do ciepłociągu, 
który dopiero trzeba by zbudować, 
za 30, 40 tys. zł. Padło też pytanie 
o ewentualną pomoc finansową 
miasta dla tych mieszkańców.
Walka ze smogiem to nasz priorytet, 

ale właśnie dlatego pieniądze z bu-

dżetu miasta, które na nią przezna-

czamy, musimy wykorzystywać jak 

najbardziej efektywnie. Ciepło syste-

mowe dostarczane ciepłociągami jest 

stosunkowo drogie właśnie ze wzglę-

du na koszty związane z jego dostar-

czaniem. Dlatego z założenia jest 

przeznaczone dla obszarów o bar-

dzo gęstej zabudowie i najlepiej wie-

lorodzinnej. Kwoty, o których mowa, 

spożytkujemy znacznie lepiej, prze-

znaczając je na gruntowną termomo-

dernizację komunalnych budynków 

wielorodzinnych znajdujących się  

w zasobie Zakładu Gospodarki Miesz-

kaniowej. Mieszkańcy muszą też 

wiedzieć, że miasto nie może inwe-

stować tzw. pieniędzy publicznych w 

ich prywatną własność, tak samo jak 

nie powinno wspierać deficytowych 

przedsięwzięć spółek skarbu państwa. 

Podłączenie się do ciepłociągu to nie-

jedyny sposób na ograniczenie niskiej 

emisji. Dobrą alternatywą może być 

chociażby ogrzewanie gazowe, pom-

pa ciepła czy piec na pellet. Warto pa-

miętać, że inwestycje spółek skarbu 

państwa to przedsięwzięcia komer-

cyjne, które w ogólnym rozrachun-

ku muszą się tym spółkom opłacić.  

To z tego względu przy trwającej 

gazyfikacji kilku dzielnic niezwykle 

ważnym elementem jest włączenie do 

budowanej sieci jakiegoś dużego od-

biorcy gazu, np. szkoły lub przedszko-

la. W ten sposób miasto skutecznie 

wspiera mieszkańców, którzy chcą 

swoje domy ogrzewać gazem, bo bez 

tego dużego odbiorcy komunalne-

go rozbudowa gazociągu byłaby dla 

PGNiG nieopłacalna.

Jak bumerang wraca sprawa dłu-
gich kolejek do wydziału komuni-
kacji. Czy jest szansa na poprawę 
tej sytuacji?
Pomieszczenie na parterze urzędu 

miasta, w którym można urządzić 

dodatkowe stanowiska obsługi miesz-

kańców, udało się już praktycznie 

znaleźć. Obecnie w pozostałych wy-

działach UM szukamy urzędników, 

którzy mogliby zasilić wydział ko-

munikacji. Szukamy takiego rozwią-

zania, które nie spowoduje wzrostu 

zatrudnienia i kosztów funkcjono-

wania urzędu, co często wytykają 

nam radni opozycyjni. Inna sprawa,  

że ten rok dla finansów miasta jest 

dość trudny, bo kolejne miliony musi-

my przeznaczyć na zwrot podatku od 

nieruchomości za wyrobiska górnicze. 

Do tej pory zabezpieczyliśmy już na 

sądowym subkoncie 43 mln zł.

Opozycyjni radni chcą odwołać 
przewodniczącego rady miasta 
Wojciecha Kiljańczyka. Jest Pan 
zdziwiony tym wnioskiem?
Wiosek ma oczywiście charakter po-

lityczny. Przewodniczący, dbający  

o dyscyplinę, ale też o kulturę dys-

kusji w czasie sesji jest dla opozycyj-

nych radnych cierniem w oku. Swo-

ją działalnością w radzie Wojciech 

Kiljańczyk broni się i jako radny, i jako 

przewodniczący rady, a że układ sił 

w radzie miasta jest, jaki jest, o jego 

przyszłość jestem spokojny.

Rozmawiał Wacław Troszka   
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Samorząd

SAMORZĄD

Plan dla Zamysłowa przyjęty
11 lutego w czasie dodatkowej sesji radni przyjęli plan zagospodarowania 
przestrzennego dla dzielnicy Zamysłów. To pierwszy plan zagospodarowania 
opracowany przy tak dużym zaangażowaniu mieszkańców. Od podjęcia przez 
radę miasta uchwały inicjującej prace nad tym planistycznym dokumentem 
minęło blisko 5 lat. 

To była jedna z rekordowych sesji 
w historii rybnickiego samorządu, 
gdyż w jej trakcie odbyło się aż 
611 głosowań. Zanim rada miasta 
przyjęła główną uchwałę w spra-
wie planu, w 608 pojedynczych 
głosowaniach odrzuciła odrzucone 
wcześniej przez prezydenta mia-
sta uwagi do projektu planu zgło-
szone przez mieszkańców. Nowy 
plan wejdzie w życie 14 dni po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego, 
czyli prawdopodobnie już w marcu. 
Uchwałę rozpoczynającą prace 
nad planem podjęła rada mia-
sta poprzedniej jeszcze kadencji  
w marcu 2016 roku. Po raz pierw-
szy w historii miasta powstał 
on przy dużym udziale samych 
mieszkańców, którzy w ramach 
projektu „Przestrzeń dla party-
cypacji” m.in. zostali przez ma-

gistrat poinformowani o rozpo-
częciu prac planistycznych, ale 
też wzięli udział w spotkaniach  
i warsztatach. To właśnie miesz-
kańcy doprowadzili do istotnych 
korekt w pierwszym projekcie pla-
nu, który działająca w magistracie 
Miejska Pracownia Urbanistyczna 
zaprezentowała im w listopadzie 
2018 roku. Ostateczny projekt 
planu dla Zamysłowa już po nie-
zbędnych uzgodnieniach był go-
towy latem ubiegłego roku, a jego 
wyłożenie do publicznego wglądu 
rozpoczęło się 23 lipca na terenie 
Kampusu (z powodu epidemicz-
nych obostrzeń).
Zgodnie z postulatami wielu 
mieszkańców w nowym planie 
nie przybyło nowych obszarów 
przeznaczonych pod zabudowę 
wielorodzinną. Wyznaczono je 
tam, gdzie taka zabudowa już ist-

nieje, bądź tam, gdzie na podsta-
wie obowiązujących dotąd starych 
planów zagospodarowania wy-
dano już pozwolenia na budowę 
budynków wielorodzinnych. Plan 
generalnie wyklucza możliwość 
sytuowania wielorodzinnych po-
między budynkami jednorodzin-
nymi. Ograniczona została moż-
liwość zabudowy jednorodzinnej 
szeregowej. Na większości tere-
nów plan dopuszcza ją wyłącznie 
w formie wolno stojącej lub bliź-
niaczej. 
W czasie sesji dodatkowej chciał 
zabrać głos przewodniczący Rady 
Dzielnicy Zamysłów Krzysztof Ka-
zek, ale nie zgodził się na to prze-
wodniczący rady miasta Wojciech 
Kiljańczyk. – Pismo trafiło do mnie 
już po ustaleniu porządku obrad 
tej sesji. Jako że w jej trakcie mie-
liśmy przeprowadzić ponad 600 
głosowań, został on ograniczony 
do niezbędnego minimum – wy-
jaśnia przewodniczący RM i doda-
je, że przewodniczący rady dziel-
nicy mógł wcześniej wziąć udział 
w posiedzeniu komisji branżowej, 
a jego ewentualne oświadczenie w 
sprawie planu mógł w trakcie sesji 
odczytać radny z jego okręgu. Za 
udzieleniem głosu szefowi Rady 
Dzielnicy Zamysłów byli radni 
opozycyjni, ale oba ich wnio-
ski w tej sprawie RM odrzuciła  
w głosowaniu. Kilka dni później  
w biurze rady przedstawiciele 
opozycyjnych klubów radnych 
złożyli wniosek o odwołanie prze-
wodniczącego Kiljańczyka.   (WaT)

Duże niezadowolenie mieszkańców Zamysłowa wywołała w ostatnich 
latach budowa sporej liczby budynków wielorodzinnych, które często 
powstały w bliskim sąsiedztwie tradycyjnych domów jednorodzinnych
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Samorząd

W Ochojcu i Golejowie trwa bu-
dowa gazociągu, który wkrótce 
zostanie też doprowadzony do 
malutkiej Grabowni. 
Lada dzień ekipa budująca gazowe 
sieci pojawi się również w Kłokoci-
nie. Jako że mająca docelowo zmniej-
szyć niską emisję inwestycja Polskiej 
Spółki Gazownictwa wchodzi w de-
cydującą fazę, zaplanowano spotkania 
przedstawicieli spółki z mieszkańca-
mi poszczególnych dzielnic, które od 
dłuższego czasu z racji pandemicz-
nych obostrzeń nie mogły dojść do 
skutku. Mają się odbyć 2 i 9 marca, 
ale mieszkańcy muszą brać pod uwa-
gę epidemiczne okoliczności i ryzyko 
odwołania spotkań nawet w ostatniej 
chwili. Niezagrożone są raczej zapla-
nowane na koniec miesiąca robocze 
dyżury pracowników PSG w tych sa-
mych dzielnicach. 

(WaT)

Do tej pory toksyczny gaz o przykrym 
zapachu, powstający w dwóch za-
mkniętych już śmieciowych kwaterach, 
był bezproduktywnie spalany w tzw. 
pochodni. Natomiast ten powstający  
w trzeciej czynnej kwaterze trafiał do 
atmosfery. Biogaz składowiskowy to cał-
kiem niezłe paliwo: zawiera dwutlenek 
węgla, ale aż w 50 proc. metan. Jak mówi 
Jarosław Sikora, prezes miejskiej spółki 
Hossa, która zarządza komunalnym 
składowiskiem odpadów, w 2019 roku  
szacunkowa emisja metanu wyniosła 
tam 261 ton.

Elektrociepłownię, której sercem są trzy 
gazowe turbiny, prywatny przedsiębiorca 
zbudował jeszcze w 2018 roku. Od tamtej 
pory trwała budowa odprowadzających 
śmieciowy gaz rurociągów (5,7 km) i odbio-
ry, które epidemiczne obostrzenia mocno 
spowolniły. Na razie elektrociepłownia 
działa na pół gwizdka, bo spala tylko gaz 
powstający w kwaterze zamkniętej w 2013 
roku. Pełną moc osiągnie, gdy zacznie spa-
lać gaz z czynnej obecnie kwatery. By było 
to możliwe, trzeba jeszcze uszczelnić go-
tową już praktycznie instalację, która od-
prowadza go ze studzienek odgazowywu-

ŚMIECIOWA ELEKTROWNIA 
WRESZCIE RUSZYŁA

GAZ W DZIELNICACH
KŁOKOCIN: 
spotkanie z mieszkańcami: 
wtorek 2 marca godz. 16.30 

– Szkoła Podstawowa nr 19. Dy-
żur pracowników PSG: środa 31 
marca godz. 10-18 – Centrum 
Aktywności Lokalnej

GOLEJÓW  
i GRABOWNIA: 
spotkanie z mieszkańcami: 
wtorek 9 marca godz. 16.30 – 
Szkoła Podstawowa nr 29. Dyżur 
pracowników PSG: wtorek 30 
marca  godz. 10-18 – Szkoła 
Podstawowa nr 29

OCHOJEC: 
spotkanie z mieszkańcami: wto-
rek 9 marca godz. 18 – sala przy 
OSP. Dyżur pracowników PSG: 
poniedziałek 29 marca godz. 10- 

-18 – sala przy OSP. 

PROTEST 
NIEZALEŻNYCH MEDIÓW
10 lutego również lokalne media, w tym 
Radio 90 FM i portal Rybnik.com.pl, 
włączyły się do ogólnopolskiej akcji „Media 
bez wyboru”. Protest miał pokazać, jak 
może wyglądać nasza codzienność bez 
prywatnych, niezależnych mediów, które 
mogą zniknąć z rynku, jeżeli powiedzie 
się rządowy plan wprowadzenia podatku 
od reklam. – Radio 90 nie dostaje 
pieniędzy z abonamentu, nie dostajemy 
żadnego wsparcia z zewnątrz, działamy 
za to, co wypracujemy, co zarobimy od 
reklamodawców – informowali radiowcy 
lokalnej stacji, która również przyłączyła się 
do akcji. Tego dnia z niezależnymi mediami 
solidaryzowało się też kierownictwo 
urzędu miasta. Na magistrackim portalu 
Rybnik.eu pojawił się charakterystyczny 
czarny afisz z napisem: „Choć protest nie 
dotyczy naszej strony, bo nie publikujemy 
reklam, uważamy, że przyłączenie się do 
protestu jest naszym obowiązkiem”.

NOWA SIEDZIBA MDK-U
Młodzieżowy Dom Kultury czeka przepro-
wadzka do budynku przy ul. ks. Henryka 
Jośki, zajmowanego kiedyś przez Szkołę 
Życia. Jego przebudowę zaplanowano na 
lata 2021-2022, a inwestycja w wyso-
kości 9,6 mln zł zostanie sfinansowana 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Pozwolenie na budowę zostało 
już wydane, a ogłoszenie przetargu na 
prace modernizacyjne planowane jest 
w II kwartale tego roku. Z oferty MDK-u, 
który obecnie zajmuje budynki przy ul. 
Broniewskiego 23 i Chabrowej 7 i 9 na 
Nowinach, korzysta ponad 1.000 dzieci. 
Po przebudowie, w nowej siedzibie MDK-u 
ma się znaleźć m.in. wielofunkcyjna sala 
widowiskowo-teatralna ze sceną i widow-
nią na 80 osób.

21 grudnia rozpoczął się rozruch małej elektrociepłowni, która na 
komunalnym składowisku odpadów przy ul. Kolberga produkuje prąd 
i ciepło z powstającego w śmieciowych kwaterach biogazu.

jących zwały odpadów, a do tego z kolei są 
potrzebne trzy tygodnie plusowych tem-
peratur, również w nocy. Choć produkcja 
prądu ruszy tu na dobre najwcześniej 
za kilka tygodni, od 2018 roku prywatny 
przedsiębiorca płaci miejskiej spółce za 
dzierżawę pokładów biogazu oraz grun-
tu, na którym stoi jego elektrociepłownia. 
Umowa opiewa na 17 lat.                     (WaT)
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Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych nakłada na gminy obowiązek uruchomienia 
w tym roku takich punktów ładowania. Ich liczba 
jest uzależniona od wielkości miasta – w miastach 
powyżej 100 tys. mieszkańców, w których zareje-
strowano przynajmniej 60 tys. samochodów, takich 
punktów ma być przynajmniej 60.
Jak poinformował na sesji referujący projekt uchwa-
ły wiceprezydent Janusz Koper, do tej pory w Ryb-
niku funkcjonuje 8 takich punktów, uruchomionych 
staraniem miasta przez podmioty prywatne. Plan 
zawiera 29 lokalizacji, w których powstaną podwój-
ne punkty ładowania. Adresy te zaakceptowała już 
spółka Tauron Dystrybucja, która zbuduje, a potem 
będzie utrzymywać stacje ładowania. Wszystkie 
one powstaną na terenach należących do miasta, 
które jednak z tego tytułu nie poniesie żadnych 
kosztów. Wkrótce więc samochód elektryczny bę-
dzie można naładować m.in. na parkingu kąpieliska 
Ruda, przy Orliku w Niedobczycach, na parkingu 
przy ul. Rudzkiej w Chwałęcicach czy w sąsiedz-
twie Domu Kultury w Chwałowicach. Wiceprezy-
dent Koper wyraził też nadzieję, że stacje ładowania 
powstaną też wkrótce na rybnickich sieciowych 
stacjach benzynowych. 
Na koniec roku 2020 w Rybniku było zareje-
strowanych 39 samochodów elektrycznych – 37 
osobowych i 2 ciężarówki. W czasie sesji radni 
dyskutowali więc z jednej strony o faktycznym 
zapotrzebowaniu na takie punkty ładowania,  
a z drugiej o zachęcie, jaką dla potencjalnych kup-
ców wciąż drogich elektryków będzie stanowić 
duża liczba stacji ładowania. Na sesji pojawił się 
również temat przyszłości taboru firm obsługują-

cych miejskie linie autobusowe. Tzw. zeroemisyjne 
autobusy elektryczne w mieście, dla którego naj-
większym problemem jest silnie zanieczyszczone  
w sezonie grzewczym trujące powietrze, z pewnoś-
cią by się przydały, trudno jednak nie brać pod uwa-
gę ich wysokiej ceny i obecnych osiągów. Jak mówił 
Janusz Koper, niskoemisyjny autobus z silnikiem 
Diesla kosztuje około 1 mln zł. Taki sam autobus  
z silnikiem na sprężony gaz ziemny (CNG) jest  
o 10 proc. droższy. Natomiast nowy autobus elek-
tryczny to już wydatek rzędu 2 mln zł. Problemem 
jest też ich mała dostępność, a kolejnym mogą się 
okazać rybnickie pagórki i wzniesienia, na które 
wypełniony pasażerami elektryk może nie wjechać. 
Dlatego wiceprezydent Koper jest zwolennikiem 
wymiany autobusów z silnikiem Diesla na nowe  
z silnikami zasilanymi CNG.
W ramach programu E-mobility now! realizowa-
nego przez miasto wspólnie z Polską Izbą Rozwoju 
Elektromobilności, 23 lutego magistraccy urzędni-
cy rozpoczęli testowanie samochodów elektrycz-
nych różnych marek. Głównym celem programu 
jest zwiększenie liczby samochodów elektrycznych 
w Rybniku do 1.000 sztuk na koniec 2025 roku.

(WaT)

Punkty 
ładowania
W czasie styczniowej sesji rada mia-
sta jednogłośnie przyjęła plan budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych. W Rybniku 
zgodnie z ustawowymi wytycznymi ma 
ich być przynajmniej 60, a na razie jest 
8. Kolejnych 29 podwójnych stacji ła-
dowania wybuduje państwowa spółka 
Tauron Dystrybucja. Obecnie w naszym 
mieście jest zarejestrowanych 39 sa-
mochodów o napędzie elektrycznym.

Obecnie w Rybniku 
funkcjonują wyłącz-
nie punkty ładowania 
pojazdów elektrycz-
nych będące włas-
nością podmiotów 
prywatnych
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Na SIM składają się oznaczenia adre-

sowe budynków i posesji, tablice z na-

zwami ulic oraz urzędów i instytucji, 

a także m.in. drogowskazy i mapy. Sy-

stem opracowało to samo krakowskie 

Studio Otwarte, które przygotowało 

dla Rybnika system identyfikacji wi-

zualnej, więc oba systemy łączy wiele 

podobieństw. Pierwszą tablicą wy-

konaną według nowych wytycznych 

była ta odsłonięta w czasie stycznio-

wej uroczystości nadania placowi Te-

atralnemu imienia Kazimierza Kutza.

– Zależało nam na uporządkowaniu 

chaosu, który mieliśmy w mieście, bo 

funkcjonowało kilka różnego rodza-

ju wzorów. Zmiany będziemy wpro-

wadzać stopniowo, krok po kroku, 

zaczniemy od tablic, które są znisz-

czone i zardzewiałe – mówi naczelnik 

magistrackiego wydziału promocji 

Robert Cebula. 

Blisko 20 lat temu w mieście zaczę-

to montować emaliowane tablice 

z nazwami ulic, wykonane w tzw. 

systemie warszawskim (niebiesko-

-czerwone tło, białe napisy). W nie-

których dzielnicach takie tablice 

zamontowano jeszcze niespełna rok 

temu. Nowe, zgodne z SIM, zastąpią 

je prawdopodobnie dopiero za jakiś 

czas, gdyż według przyjętych zało-

żeń, poza śródmieściem, nowe tablice 

będą się pojawiać dopiero wtedy, gdy 

dotychczasowe ulegną zniszczeniu. 

Przygotowane przez Studio Otwarte 

projekty użytkowe, graficzne i wzor-

nicze wraz z częścią opisową kosz-

MIASTO PORZĄDKUJE PRZESTRZEŃ
Miasto wdraża System Informacji Miejskiej, czyli jednolitych stylistycznie oznaczeń 
adresowych, tablic informacyjnych i drogowskazów ułatwiających poruszanie się  
w przestrzeni miasta i dotarcie do najważniejszych obiektów. – Jest uniwersalny, 
czytelny i prosty, dzięki czemu w założeniu ma być ponadczasowy – czytamy  
w oficjalnym komunikacie.

towały magistrat 132 tys. zł, a kolej-

nych 36 tys. zł wydano na pilotażowe 

wdrożenie systemu, czyli wyprodu-

kowanie i montaż 32 różnego rodzaju 

tablic. Produkcja i montaż kolejnych 

będzie się odbywać w ramach środ-

ków przeznaczanych rokrocznie na 

konieczną wymianę oznakowania  

i tablic informacyjnych. 

(WaT)

Prawdopodobnie już w drugim kwartale 
zainteresowani mieszkańcy będą mogli 
zaopatrzyć się w emaliowane tabliczki 
z numerem domu (do wyboru w trzech 
rozmiarach), wykonane w obowiązującej 
stylistyce.

SIM obejmuje też uporządkowanie ozna-
czeń firm – na budynkach i przy drogach 
dojazdowych. 

Emaliowane tabliczki, nawiązujące, 
jak przekonują projektanci ze Studia 
Otwartego, do historii rybnickiej Huty 
Silesia pojawiły się już na frontowej 
ścianie urzędu miasta.Nowy, systemowy drogowskaz na placu Wolności
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Zgodnie ze wskazaniami baro-

metru w naszym mieście i po-

wiecie na brak pracy nie powin-

ni narzekać lekarze, ratownicy 

medyczni, opiekunowie osób 

starszych i niepełnosprawnych, 

fizjoterapeuci i masażyści, ale 

też programiści, samodzielni 

księgowi i budowlańcy. To przy-

kłady tzw. zawodów deficyto-

wych, w których brakuje pra-

cowników. Na rybnickiej liście 

widnieje ponad 30 takich właś-

nie zawodów deficytowych. To 

również kierowcy ciężarówek, 

instruktorzy nauki jazdy, pie-

karze, pracownicy służb mun-

durowych, operatorzy syste-

mów teleinformatycznych oraz 

nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu i przedmiotów zawodo-

wych. W porównaniu z rokiem 

2020 spadło zapotrzebowanie 

na górników, betoniarzy, kie-

rowców autobusów, sprzedaw-

ców czy magazynierów, wzro-

sło za to m.in. na cukierników, 

kosmetyczki i dekarzy. Według 

barometru największe kłopo-

ty ze znalezieniem pracy mogą 

mieć: ekonomiści, pedagodzy, 

pracownicy biur podróży i or-

ganizatorzy obsługi turystycz-

nej, bo to zawody nadwyżkowe,  

w których jest więcej pracow-

ników niż ofert pracy. Na tego-

rocznej liście profesji dla Rybnika 

i powiatu rybnickiego dominują 

zawody zrównoważone, w których 

liczba pracowników odpowiada 

zapotrzebowaniu pracodawców. 

To m.in. dentyści, graficy kompu-

terowi, mechanicy i weterynarze. 

„Barometr zawodów” to jedno-

roczna prognoza zapotrzebowa-

nia na pracowników. Na prze-

łomie III i IV kwartału ubiegłego 

roku badanie dla każdego powiatu  

w Polsce przeprowadzili m.in. 

pracownicy powiatowych urzę-

dów pracy i prywatnych agencji 

zatrudnienia (szczegóły na baro-

metrzawodow.pl). 

(S)

PROGNOZA DLA LEKARZA I DEKARZA
Kto w tym roku nie powinien mieć kłopotów ze znalezieniem pracy w Ryb-
niku i powiecie rybnickim? Odpowiedź na to pytanie przynosi opracowany 
przez ekspertów „Barometr zawodów 2021”. Najłatwiej pracę znajdą pie-
lęgniarki i położne, a największy kłopot ze znalezieniem pracy będą mieć 
pracownicy biur podróży. 

PRZED NAMI 
SPIS 
POWSZECHNY

1 kwietnia rozpocznie się 
Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań, któ-
ry potrwa do końca czerwca. 
Po raz pierwszy w historii an-
kietę trzeba będzie wypełnić 
samodzielnie, jednak każdy, 
kto z jakichś powodów nie 
będzie w stanie tego zrobić, 
otrzyma pomoc od rachmi-
strza spisowego.

Organizowane co dziesięć lat spisy powszechne do-
starczają najważniejszych informacji statystycznych  
o demografii Polski. Tegoroczny po raz pierwszy zosta-
nie przeprowadzony przy pomocy interaktywnego for-
mularza dostępnego na internetowej stronie Głównego 
Urzędu Statystycznego. Spisać się będą musiały osoby, 
które na stałe lub czasowo zamieszkują w Polsce, a tak-
że osoby niemające miejsca zamieszkania. Spis obejmie 
również mieszkania, budynki oraz obiekty zbiorowego 
zakwaterowania. W ankiecie pojawią się m.in. pytania 
o narodowość, język, jakim posługujemy się w domu, 
wiek, wykształcenie, stan cywilny, a także o kwestie 
dotyczące rodziny, gospodarstwa domowego, pracy za-
wodowej czy ewentualnej niepełnosprawności. Każdy, 
kto nie będzie w stanie samodzielnie wypełnić inter-
netowej ankiety, będzie mógł liczyć na telefoniczną lub 
osobistą pomoc jednego z rachmistrzów spisowych. 
Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a za 
niewypełnienie ankiety grozi grzywna.                      (D)
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Obniżka czynszów dla 
gastronomii 
Przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność gastronomiczną w miejskich 
lokalach użytkowych, mogą wnio-
skować o obniżkę stawki czynszu za 
pierwszy kwartał tego roku. Niezależ-
nie od powierzchni lokalu miesięczny 
czynsz będzie mógł zostać obniżony 
do symbolicznej złotówki netto. Wraz 
z wnioskiem trzeba złożyć oświad-
czenie, że na skutek trwania epide-
mii, przedsiębiorca zaprzestał pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
lub została ona znacznie ograniczona. 
Wnioski należy składać w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 
Kościuszki 17. Z podobnej ulgi przed-
siębiorcy z branży gastronomicznej 
mogli już skorzystać w listopadzie i 
grudniu. W ubiegłym roku dochody 
ZGM-u z tytułu wynajmu lokali użyt-
kowych spadły o ok. 380 tys. zł.

Zwolnienie z opłaty za koncesje 
na sprzedaż alkoholu 
Prezydent Rybnika zawnioskuje do 
rady miasta o przyjęcie uchwały, 
która zwolni przedsiębiorców branży 
gastronomicznej z drugiej raty opłaty 
za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych w miejscu spożycia. 
Uchwała będzie też dotyczyła zwro-
tu 1/3 opłaty przedsiębiorcom, którzy 
do 31 stycznia wnieśli jednorazową 
opłatę za cały rok. Jeżeli zakaz prowa-
dzenia działalności gastronomicznej 
będzie nadal obowiązywał, z trzeciej 
raty alkoholowej opłaty przedsiębior-
cy również zostaną prawdopodobnie 
zwolnieni.

Ulgi podatkowe 
Prezydent miasta może też pomóc 
przedsiębiorcom i osobom fizycznym, 
stosując w oparciu o obowiązujące 
przepisy ulgi podatkowe. W rachubę 
wchodzi odroczenie terminu płat-
ności albo – w przypadku zaległości – 
umorzenie odsetek lub też umorzenie 
części należności głównej. Jak zapo-
wiada magistrat, wszystkie wnioski 
dotyczące branż, w których prowa-
dzenie działalności zostało prawnie 
ograniczone, będą rozpoznawane  
w pierwszej kolejności. 

Miliony dla bezrobotnych  
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku po-
zyskał 21 milionów złotych na realizację 
sześciu projektów z zakresu aktywizacji 
zawodowej. W ramach jednego z nich 

– „Kierunek Outplacement – wspoma-
ganie procesów adaptacji do zmian na 
rybnickim rynku pracy” – pracodawcy 
mogą się ubiegać o organizację staży  
i prac interwencyjnych dla osób bez-
robotnych zwolnionych z przyczyn od 
nich niezależnych. Kolejny – Regionalny 
Program Operacyjny – obejmuje wspar-
ciem bezrobotnych, którzy utracili pra-
cę w czasie pandemii, a dzięki projek-
towi mogą pozyskać środki również na 
rozpoczęcie własnej działalności gospo-
darczej. Pozostałe projekty przewidują 
wsparcie w postaci m.in. staży, bonów 
zatrudnieniowych, czy dofinansowania 
do wynagrodzeń osób powyżej 50. roku 
życia. Szczegółowe informacje na stro-
nie rybnik.praca.gov.pl, na Facebooku 
(Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku) 
lub pod tel. 32 422 60 95. 

(WaT), (S) 

Miasto wspiera 
przedsiębiorców
Przedsiębiorcom, którzy z powodu epidemii, a bardziej wpro-
wadzanych przez rząd obostrzeń nie zarobkują miasto oferuje 
pomoc w postaci ulg i zwolnień z opłat.

KIK JUŻ NIE DZIAŁA
W styczniu nie odbył się doroczny 
modlitewny marsz pamięci, którego 
uczestnicy modlili się za ofiary marszu 
śmierci z 1945 roku, czyli tragicznej 
ewakuacji więźniów hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego w Oświęci-
miu. Powód: jego organizator rybnickie 
koło Klubu Inteligencji Katolickiej  
z końcem  ubiegłego roku zakończyło 
swoją działalność. 

SĄD PRZYZNAŁ RACJĘ 
MIASTU
29 stycznia Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Gliwicach uchylił rozporządzenie 
nadzorcze wojewody śląskiego, unieważ-
niające uchwałę rybnickiej rady miasta 
z kwietnia ubiegłego roku. Uchwałą tą 
RM zmieniła plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przy ul. Gole-
jowskiej tak, by spółka Bapro nie mogła 
tam wybudować planowanych obiektów 
nowej kopalni. Wyrok nie jest prawomoc-
ny, więc zmieniony plan zagospodarowa-
nia nie obowiązuje. 

PREZES WYDOIŁ 
HEJTERA
Krzysztof Mrozek, prezes żużlowego 
ROW-u Rybnik skierował do sądu 
pozew przeciwko internaucie, który 
oczernił go na łamach Facebooka. 
Sprawa zakończyła się sądową ugodą. 
Na jej mocy kibic, który nadużył wol-
ności słowa musiał wpłacić na konto 
miniżużlowego klubu Rybki Rybnik 
(decyzja prezesa Mrozka) 7,5 tys. zł. 
Pieniądze wpłynęły już na konto Rybek.

NOWY ADRES NADZORU 
BUDOWLANEGO
Od 1 marca Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego dla Rybnika 
będzie funkcjonował w nowej siedzibie 
przy ul. Jankowickiej 1 na III piętrze. 
Numery telefonów inspektoratu 
pozostają bez zmian (32 422 26 58, 
32 422 52 75).
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– Te same pyły, które osadzały się na instalacji, 
trafiają też do naszych płuc. Dopóki kopciuchy 
nie znikną z rybnickich kotłowni, powietrze bę-
dzie rujnowało zdrowie rybniczan – przekonu-
je Emil Nagalewski z projektu „Wyjście smoga”, 
podsumowując akcję „Zobacz, czym oddychasz” 
Polskiego Alarmu Smogowego. To dzięki niej ryb-
niczanie na własne oczy przekonali się, jak fa-
talna w sezonie grzewczym jest jakość naszego 
powietrza. Unaoczniły to mobilne „płuca”, które 
po dwóch tygodniach „oddychania” rybnickim 
powietrzem z białych zmieniły się w czarne. Tak 
radykalna zmiana ma zmotywować rybniczan 
do wymiany starych pieców. A czasu na to jest 
coraz mniej. – Zgodnie z uchwałą antysmogową,  
w województwie śląskim od 1 stycznia 2022 roku 
użytkowanie ponaddziesięcioletnich kotłów na 
paliwa stałe będzie nielegalne i obłożone surowy-
mi karami finansowymi – przypomina prezydent 
Piotr Kuczera. 

(S)

Harmonogram pracy 
punktu informacyjnego 
„Czyste powietrze”

MARZEC
Poniedziałki: 1, 8, 15, 29 (od 14 do 19) 
Wtorki: 2, 9, 16, 23 (od 8 do 13), 30 (od 8 do 15)
Środy: 3, 10, 17, 24 (od 8 do 15), 31 (od 8 do 13)
Czwartki: 4, 11 (od 8 do 13), 25 (od 14 do 19)
Sobota: 6 (od 8 do 13)
Piątki nieczynne 

Pracownicy punktu konsultacyjnego programu „Czy-
ste powietrze” obsługują mieszkańców na terenie 
Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 (budynek „C”, II piętro, 
pokój 3.2). Konieczne jest wcześniejsze umówienie 
wizyty. Można to zrobić za pomocą formularza na 
stronie www.czystepowietrzedlarybnika.pl bądź pod 
numerem telefonu: 517  664 090. Każdy, kto nie bę-
dzie mógł dotrzeć na umówione spotkanie, proszony 
jest o poinformowanie o tym pracownika punktu. 
Nadal możliwe jest uzyskanie porady drogą telefo-
niczną, mailową (czystepowietrze@feio.pl) lub za 
pośrednictwem komunikatora internetowego Skype 
(Czyste Powietrze Rybnik). Ze strony czystepowie-
trzedlarybnika.pl można też pobrać kwestionariusz 
i wypełniony oddać w punkcie. Na jego podstawie 
pracownik wypełni wniosek o dofinansowanie i poin-
formuje o terminie jego odbioru.                                (D)

ZOBACZYLIŚMY, 
CZYM 
ODDYCHAMY

Za sprawą antysmogo-
wej instalacji mieliśmy 
okazję zobaczyć, czym 
oddychają nasze płuca
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Pieniądze te przyznano miastu w kon-
kursie zorganizowanym w ramach 
unijnego Programu Operacyjnego „In-
frastruktura i środowisko”. Kosztorys 
inwestycji opiewa na 24,2 mln zł, ale 
budżet miasta będzie ona kosztować 
jedynie 192,5 tys. zł, bo kolejne dofinan-
sowanie w wysokości blisko 7,2 mln zł 
będzie pochodzić z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Planowane 
przedsięwzięcie obejmuje gruntowną 
termomodernizację 12 budynków wie-
lorodzinnych w dzielnicy Boguszowice 
Osiedle (przy ulicach: Bogusławskiego, 
Patriotów, Śniadeckiego i Kadetów) 
oraz 15 budynków w Niedobczycach 
(przy ulicach: Paderewskiego i gen. W. 
Andersa). W Niedobczycach zmoder-
nizowane obiekty zostaną podłączone 
do ciepłociągu, natomiast w Bogu-
szowicach do sieci gazowej, zaś w sa-
mych mieszkaniach zostaną wykonane 
ogrzewania etażowe. 
Intensywne termomodernizacje bu-
dynków ZGM rozpoczął w 2018 roku. 
W latach 2018-2020 zmodernizowano 
24 budynki, likwidując w mieszkaniach 
łącznie 397 pieców węglowych. 

Jak informuje dyrektor ZGM-u Artur 
Gliwicki, w tegorocznym budżecie 
miasta zabezpieczono środki na grun-
towną termomodernizację kolejnych 
70 budynków wielorodzinnych. Jest 
w nich łącznie 1.509 mieszkań i bli-
sko 2.700 starych pieców węglowych, 
głównie kaflowych, które zastąpi 
ogrzewanie gazowe lub ciepło syste-
mowe, pochodzące z ciepłociągu. Jeśli 
ten plan uda się zrealizować, na koniec 
roku pozostanie już tylko 1.050 miesz-
kań, w których ZGM będzie musiał wy-
mienić ogrzewanie. Wszystkich miesz-
kań w zasobie komunalnym jest 4.469. 
Z kolei łączna kwota proekologicznych 
dofinansowań, które miasto pozyskało 
z funduszy Unii Europejskiej i budżetu 
państwa, to 75, 6 mln zł.
Prezydent Piotr Kuczera zauważa, że 
kolejne, m.in. unijne, dotacje przybliża-
ją Rybnik do osiągnięcia wytyczonego 
celu, jakim jest całkowite wyelimino-
wanie z zasobu komunalnego (należące 
do miasta budynki mieszkalne i obiekty 
użyteczności publicznej, m.in. szkoły  
i domy kultury) pieców i kotłów węglo-
wych do końca 2025 roku.             (WaT)

YNTKA 
Z EKOLOGICZNYM 
DOŁADOWANIEM
W kompleksie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich 
42, w którym znajduje się m.in. pływalnia 
Yntka, zamontowano zasilane gazem 
kogeneracyjne agregaty, produkujące jed-
nocześnie i energię elektryczną, i ciepło, 
które wspomogą dotychczasowy system 
zasilania tego rekreacyjno-sportowego 
kompleksu.
Kogeneracyjne agregaty w pełni zaspokoją 
zapotrzebowanie ośrodka na energię 
elektryczną, a wyprodukowane przy okazji 
ciepło odciąży kotłownię gazową, która do 
tej pory samodzielnie go ogrzewała. Dzięki 
tej inwestycji spadną koszty utrzymania 
obiektu związane z jego ogrzewaniem i zu-
życiem energii elektrycznej i – co nie mniej 
ważne – w ogólnym rozrachunku zmniej-
szy się również emisja zanieczyszczeń.
Dwuletnia inwestycja kosztowała blisko 
929 tys. zł, ale budżet miasta tylko 291 
tys., bo w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 otrzymała ona prawie 
638 tys. zł unijnego dofinansowania. (D)

Termomodernizacyjna 
ofensywa

W końcu stycznia w magi-
stracie prezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach Tomasz Bednarek 
i prezydent Piotr Kuczera pod-
pisali umowę, na mocy której 
realizowany przez miejski Za-
kład Gospodarki Mieszkanio-
wej projekt „Termomoderni-
zacja budynków mieszkalnych 
w Rybniku-Boguszowicach 
i Niedobczycach wraz z wy-
mianą źródeł ciepła” otrzyma 
z unijnego funduszu spójności 
16,9 mln zł bezzwrotnej dotacji. 

Modernizowany przy wykorzystaniu 
funduszy unijnych blok przy ul. Pa-
triotów 20 w Boguszowicach Osiedlu
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W
  FOTOGRAFICZNYM  SKRÓCIE

Jeździła kolej, pojadą 
rowerzyści
Za 2,2 mln zł miasto kupiło od Kopalni 
Piasku Kotlarnia 8-kilometrowy odcinek 
dawnego torowiska (34 hektary) po 
zdemontowanej linii kolejowej nazywanej 
piaskową magistralą (pociągi dowoziły nią 
do rybnickich kopalń piasek na tzw. pod-
sadzkę). W przyszłości powstanie tu droga 
dla rowerzystów, która połączy ul. Miko-
łowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z 
ul. Włościańską w Kłokocinie. W tym roku 
powstanie jej projekt, a magistrat zapo-
wiada już starania o zewnętrzne dofinan-
sowanie planowanej inwestycji. Jednym 
z atutów przyszłej drogi dla rowerzystów 
będzie niewielka różnica wzniesień. 

Uroki zimy
Tegoroczna zima po części przypomina trwającą pandemię. W czasie jej drugiej fali, w drugi weekend lutego za sprawą solidnych 
mrozów rybniczanie mogli korzystać z uroków naturalnych lodowisk. Na zdjęciu oblegana nie tylko przez hokeistów urokliwa Tama 
w Wielopolu. Pamiętajmy jednak, że wchodzenie na lód przy plusowych temperaturach, albo po ledwie kilku dniach mrozu może się 
okazać śmiertelnie niebezpieczne.  

Powstanie centrum projektowe
26 stycznia w budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki przedsta-
wiciele tej uczelni, urzędu marszałkowskiego, miasta i związku subregionu 
podpisali list intencyjny w sprawie powstania przy rybnickiej siedzibie tej 
renomowanej uczelni równie renomowanego Centrum Projektowego Fraun-
hofera. Przedmiotem jego działalności będzie współpraca naukowców z 
przedsiębiorcami, która ma zaowocować rozwojem i transferem nowoczes-
nych technologii, co z kolei ma wspomóc transformację gospodarczą regionu. 
Centrum projektowe zostanie stworzone w ścisłej współpracy m.in. z 
Towarzystwem Wspierania Badań Stosowanych Fraunhofera w Monachium, 
a prowadzone w nim prace będą związane z takimi dziedzinami, jak transfor-
macja energetyczna, nowe paliwa alternatywne czy technologie wodorowe. 
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DROGOWIEC
RYBNICKI

Mnogość trwających i przygotowywanych 
przetargów jest optymistyczną zapowiedzią 
przyszłych drogowych inwestycji, choć na 
pewno ich skala będzie znacznie mniejsza 
niż w ubiegłym roku.

Drogowiec rybnicki

Przetarg na asfaltowanie
Wydział dróg UM ogłosił przetarg na robo-
ty bitumiczne o wartości przekraczającej 
ponad 1 mln zł. Które drogi otrzymają nową 
nawierzchnię, okaże się, kiedy ocenione 
zostaną szkody poczynione przez zimę. 
Stary asfalt zostanie sfrezowany i wy-

mieniony na nowy, wykonana zostanie też 
regulacja tzw. urządzeń obcych, takich jak 
np. kratki ściekowe.

Remonty chodników
Budżet na remonty chodników wynosi  
w tym roku 360 tys. zł , czyli zdecydowa-

nie mniej niż w ubiegłym (ok. 2 mln zł),  
a więc i zakres robót będzie odpowiednio 
mniejszy. Przetarg został już uruchomiony; 
rozpoczęcie robót zaplanowano na marzec.

Retencyjne pod kuratelą
Trwa przetarg na utrzymanie zbiorników 

Tegoroczna zima z przeplatającymi się czę-
sto przymrozkami i odwilżami wręcz zdewa-
stowała nawierzchnie niektórych dróg 

retencyjnych wzdłuż ulic Raciborskiej, 
Wielopolskiej, Świerklańskiej, Zwycięstwa 
i Jastrzębskiej. Zbiorniki gromadzące 
wodę spływającą z jezdni usytuowane są 
również wzdłuż drogi regionalnej, na razie 
jednak są one na gwarancji.

Przetargi na projekty
W urzędzie miasta przygotowywane są 
przetargi na wykonanie dokumentacji 
technicznej rozbudowy ulic: Śniadeckiego, 
Czecha, Ujejskiego, Janiego i Kilińskiego. 
Tworzenie projektów potrwa około dwóch 
lat. Trwa już projektowanie modernizacji  
ul. Zebrzydowickiej.

Łatają już jezdnie na go-
rąco
Po tygodniach kapryśnej zimy z dużymi 
wahaniami temperatury w asfaltowych 
nawierzchniach dróg pozostały niebez-
pieczne dla opon i zawieszenia samocho-
dów wyrwy i dziury, ładnie nazywane przez 
drogowców zimowymi przełomami. Już  
w połowie lutego do ich doraźnego łatania 
przystąpili pracownicy Rybnickich Służb 
Komunalnych, wypełniając ubytki worko-
wanym asfaltem na zimno. Na pierwszy 
ogień poszły ulice Plebiscytowa, Niedob-
czycka i Hetmańska. Natomiast 22 lutego 
po raz pierwszy uruchomiono remikser 
służący do przerabiania sfrezowanego 
asfaltu na nową nawierzchnię, co pozwala 
solidnie i trwale załatać zimowe ubytki.   (r)
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Pilotażowe pięciodniowe badanie 
w stołówce Zespołu Szkół nr 3 na 
Nowinach ruszyło 15 lutego. Kolejne 

– w popielowskim Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 14 – 22 lutego. To 
efekt międzynarodowego projektu 

„StratKIT” dotyczącego żywienia dzieci 
w szkołach, a realizowanego przez 
miasto i Szkołę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego. – Chcemy sprawdzać, jak 
odżywiają się uczniowie, by w obliczu 
narastającego problemu otyłości 
dzieci wypracować dobre praktyki 
na przyszłość. Sprawdzamy też, ile 
jedzenia marnuje się w szkolnych 
stołówkach i czego dzieci nie jedzą – 
mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka 
prasowa urzędu miasta. Kolejnym 
etapem będą szkolenia kulinarno- 

-dietetyczne dla personelu kuchennego 
i intendentek oraz warsztaty  
i pogadanki online dla dzieci. – Mamy 
nadzieję, że uda się wprowadzić do 
szkolnej diety żywność ekologiczną 
i zwiększyć udział w niej warzyw 

– dodaje Monika Kubisz z urzędu 
miasta, koordynatorka projektu.  
Z obiadów w stołówce ZS nr 3 korzysta 
obecnie około 150 uczniów (również 
Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego 

„Szkoła Życia”). We wrześniu – przy 
pełnej działalności szkoły – tamtejsza 
stołówka wydawała codziennie 380 
obiadów. – Ze względu na sportowy 
profil szkoły zwracamy szczególną 
uwagę na jakość i różnorodność 
posiłków. Staramy się też uświadamiać 
uczniom i ich rodzicom znaczenie 

zdrowego i ekologicznego odżywiania 
się – mówi dyrektor ZS nr 3 Paweł 
Kaszyca. W popielowskiej placówce, 
w której badanie miało trwać do 
26 lutego, codziennie podaje się 60 
obiadów dzieciom klas I-III oraz 135 
przedszkolakom.

(S)

t Polska zajmuje 5. miejsce w Europie 
pod względem ilości marnowanej 
żywności

t 42 proc. Polaków wyrzuca produkty 
spożywcze 

t Według statystyk w Polsce 
czteroosobowa rodzina marnuje rocznie 
jedzenie o wartości 2.500 zł

Szkolne obiady pod lupą
– W niektórych przypadkach nawet połowa jedzenia przygotowywanego w szkołach nie 
jest zjadana. Warto więc sprawdzić: co, ile, kiedy i dlaczego wyrzucamy oraz ile nas to 
kosztuje. I właśnie to robimy w wybranych szkołach w Rybniku – mówi Tomasz Szuba, 
szef grupy Venturis Horeca, która zajmuje się ograniczaniem skali marnowania jedzenia 
w gastronomii, szkołach i przedszkolach. 

Jak ograniczyć skalę marnowania żywności w szko-
łach i przedszkolach? Pomocne może się okazać 
badanie przeprowadzone w dwóch szkolnych sto-
łówkach, w tym w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach  
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Dzieci chodzące już do przed-

szkola mają zagwarantowane miejsce 

w dotychczasowej placówce, wystar-

czyło, że ich rodzice złożyli deklarację 

o kontynuacji. Pozostałych obowiązu-

ją zapisy poprzez stronę internetową 

(www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl), 

które ruszą 1 marca i potrwają do 11 

marca. W 38 miejskich przedszko-

lach i dwóch szkołach podstawowych 

z oddziałami przedszkolnymi jest  

w sumie 5.000 miejsc, czyli podobnie 

jak przed rokiem, przy czym około 70 

proc. tych miejsc zajmą dzieci konty-

nuujące edukację przedszkolną. Bez-

względne pierwszeństwo w naborze 

mają dzieci mieszkające w Rybniku.  

– Kolejność logowania w systemie nie 

ma znaczenia. Rodzice powinni wy-

brać trzy przedszkola, a wydrukowa-

ny i podpisany formularz dostarczyć 

do przedszkola, na którym najbardziej 

im zależy. Obowiązek przedszkol-

ny obejmuje wszystkie sześciolatki,  

a trzy-, cztero- i pięciolatki mają 

prawo do rozpoczęcia edukacji 

przedszkolnej, co jednak nie ozna-

cza, że znajdzie się dla nich miejsce  

w najbliższym przedszkolu wybranym 

przez rodziców – tłumaczy Tadeusz 

Bonk z magistrackiego wydziału edu-

kacji. Gdy kandydatów do przedszkoli 

będzie więcej niż miejsc w danej pla-

cówce, najpierw pod uwagę brana 

będzie m.in. wielodzietność rodziny  

i ewentualna niepełnosprawność 

dziecka, jego rodzeństwa lub rodzi-

ców. Następnie rozpatrywane będą 

kryteria lokalne (ustalone przez radę 

miasta), zgodnie z którymi pierwszeń-

stwo w przyjęciu do przedszkola mają 

m.in. dzieci, których oboje rodzice 

pracują lub studiują, i takie, których 

rodzeństwo uczęszcza już do tego 

przedszkola. Lista dzieci przyjętych 

do przedszkoli zostanie ogłoszona 14 

kwietnia. Od 22 do 29 kwietnia będzie 

prowadzona rekrutacja uzupełniająca 

na wolne miejsca, które pozostaną po 

pierwszej turze naboru. Dopiero w tej 

rekrutacji będą mogli wziąć udział ro-

dzice dzieci dwuipółletnich (urodzo-

nych w styczniu i lutym 2019 r.). 

PIERWSZAKI 
JUŻ SIĘ REKRUTUJĄ

Nabór do 32 miejskich podstawó-

wek ruszył już 22 lutego. Potrwa do 12 

marca, z wyjątkiem klas sportowych, 

czyli szachowej w SP nr 2, żeglarskiej w 

SP nr 10 i interdyscyplinarnej w SP nr 31,  

w których nabór prowadzony będzie 

tylko do 5 marca. Rodzice przyszłych 

pierwszoklasistów, którzy chcą posłać 

dziecko do podstawówki obwodowej 

– zgodnej z miejscem zamieszkania 

pierwszaka – mogą potwierdzić wolę 

uczęszczania do szkoły obwodowej 

swojego dziecka za pomocą witryny 

internetowej rybnik.elemento.pl (po 

wpisaniu adresu zamieszkania podpo-

wie ona, która szkoła jest tą obwodo-

wą). Z witryny tej należy wydrukować 

stosowną deklarację i podpisaną do-

starczyć do sekretariatu danej szkoły. 

Deklarację taką można też wypełnić 

na miejscu – w sekretariacie obwodo-

wej placówki. Rodzice, którzy wybio-

rą szkołę podstawową poza obwodem 

zamieszkania, powinni wiedzieć, że 

przyjęcie ich dziecka do pierwszej 

klasy będzie uzależnione od liczby 

wolnych miejsc. Oni również powinni 

skorzystać z witryny rybnik.elemen-

to.pl, wypełnić wniosek, wydrukować 

go i dostarczyć do szkoły „pierwszego 

wyboru”. We wniosku można wskazać 

trzy szkoły, zaczynając koniecznie 

od tej najbardziej preferowanej. Nie 

należy natomiast wskazywać szko-

ły obwodowej. – W przypadku braku 

miejsc w wybranych szkołach dziecko 

„z automatu” zostanie przydzielone do 

szkoły obwodowej – wyjaśnia Tadeusz 

Bonk. Listy dzieci zakwalifikowanych 

do poszczególnych szkół podstawo-

wych znane będą 23 marca, a do 29 

marca rodzice będą musieli pisemnie 

potwierdzić zadeklarowany wcześniej 

wybór. Ostateczna lista uczniów klas 

pierwszych znana będzie 31 marca. 

(S)

UWAGA! NABORY DO PRZEDSZKOLI 
I PODSTAWÓWEK
Do 12 marca potrwają zapisy siedmiolatków i chętnych sześciolatków do 
32 miejskich szkół podstawowych. Dzień wcześniej zakończy się rekruta-
cja dzieci do przedszkoli prowadzonych przez miasto. 
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EDUKACJA

BUDŻET 
DLA UCZNIÓW
Do 20 marca rybnickie szkoły 
średnie mogą zgłaszać swoje 
pomysły w ramach czwartej 
edycji szkolnego budżetu par-
tycypacyjnego organizowanego 
przez Młodzieżową Radę Miasta 
Rybnika przy wsparciu miasta.

Placówka, której społeczność wymyśli najcie-
kawszy projekt służący rozwojowi młodych 
ludzi, otrzyma 10 tys. zł na jego realizację. 
Nowością jest forma, w jakiej taki projekt może 
zostać przedstawiony – to film, prezentacja 
multimedialna lub tekst – wszystko po to, by 
ułatwić młodzieży zadanie. Do projektu należy 
dołączyć formularz zgłoszeniowy (szczegóły  
i regulamin na Facebooku MRM Rybnika i stro-
nie internetowej wydziału edukacji). Wyboru 
zwycięskiego pomysłu dokona komisja, w któ-
rej zasiądą również młodzi ludzie. Jej werdykt 
poznamy 31 marca podczas finału internetowej 
akcji „Marzec rybnickiej edukacji”. Zwycięzcą 
ubiegłorocznej edycji szkolnego budżetu party-
cypacyjnego było IV LO w Chwałowicach, które 
otrzymało pieniądze na urządzenie szkolnej 
pracowni malarskiej.                                                (S)

1 marca na stronie internetowej edukacja.rybnik.eu zosta-
nie uruchomiona zakładka „Marzec rybnickiej edukacji”, po-
święcona rybnickim szkołom ponadpodstawowym i ich ofercie 
edukacyjnej. – Będzie można odbywać wirtualne spacery po 
szkołach i uczestniczyć w lekcjach pokazowych online. Pla-
nujemy też warsztaty z doradcami zawodowymi i spotkania 
przybliżające niuanse poszczególnych zawodów. Nie zabraknie 
również informatora o zawodach – wyjaśnia Katarzyna Korba, 
kierownik referatu projektów edukacyjnych w wydziale edu-
kacji urzędu miasta. Akcja potrwa do 31 marca, a w czasie jej 
finału poznamy też zwycięzcę tegorocznej edycji szkolnego 
budżetu partycypacyjnego, czyli szkołę, która otrzyma pie-
niądze na realizację wymyślonej przez uczniów inwestycji. 

(S)

– Nasze liceum jest najlepszą szkołą ogólnokształcącą w Rybniku. 

Zajęliśmy czwartą pozycję wśród najlepszych liceów naszego 

województwa oraz 57. miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji szkół 

średnich. W porównaniu z zeszłorocznymi wynikami rankingu  

w tym ostatnim zestawieniu awansowaliśmy o 26 pozycji – chwa-

li się na swojej stronie internetowej II LO im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego. Mowa o wynikach ogólnopolskiego rankingu 

liceów i techników „Perspektywy 2021”, z których ucieszyła się 

też społeczność Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych. 

Popularny „Tygiel” zajął 11. miejsce w województwie śląskim  

i 83. w Polsce, poprawiając ubiegłoroczny wynik w skali kraju 

o 70 pozycji. W rankingu wzięto pod uwagę wyniki egzaminu 

maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, 

sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych oraz wyniki 

egzaminów zawodowych. Zwycięzcami w obu typach szkół zo-

stały warszawskie placówki, a w naszym województwie pierwsze 

miejsca zajęły: III LO z Katowic i T nr 4 z Jastrzębia-Zdroju.     (S)

Wyższe notowania
Najwyżej notowane rybnickie 
licea (w kraju i województwie):
t II Liceum Ogólnokształcące (Frycz): 57. miej-

sce (awans z 83.)/4. miejsce w województwie
t I Liceum Ogólnokształcące (Powstańcy): 173. 

miejsce (spadek ze 153.)/17. miejsce  
w województwie

t Publiczne LO Sióstr Urszulanek: 282. miejsce 
(spadek z 217.)/30. miejsce w województwie

Najwyżej notowane rybnickie 
technika:
t Technikum nr 1 (Tygiel): 83. miejsce (awans  

z 153.)/11. miejsce w województwie
t Technikum nr 3 (Ekonomik): 161. miejsce 

(awans z 278.)/23. miejsce w województwie
t Technikum nr 2 (Mechanik): 187. miejsce 

(spadek z 157.)/30. miejsce w województwie

INTERNETOWY 
PRZEGLĄD SZKÓŁ

– Ze względu na sytuację pandemiczną w miejsce jednodnio-
wych targów edukacji planujemy trwającą miesiąc interne-
tową akcję „Marzec rybnickiej edukacji” – mówi Katarzyna 
Korba z magistrackiego wydziału edukacji. W ten sposób 
ósmoklasiści, czyli przyszli absolwenci podstawówek, będą 
mogli porównać oferty szkół ponadpodstawowych i wybrać 
tę, w której będą kontynuować swoją edukację.
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– Jeżeli tylko sytuacja pandemiczna pozwoli, nasi matu-
rzyści zamiast na studniówce będą się bawić na komersie 
– mówi Małgorzata Wróbel, dyrektor IV Liceum Ogól-
nokształcącego w Chwałowicach. O balu absolwentów 
zamiast tradycyjnej studniówki myśli też społeczność 
popularnego Mechanika, czyli Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych. – Na razie termin został przełożony, 
ale mam spore wątpliwości, czy sytuacja pozwoli na udział 
w takiej imprezie. Czas pokaże… – zastanawia się dyrek-
tor szkoły Marek Holona. W ubiegłym roku maturzyści 
ZSM-E bawili się w wodzisławskim Amadeusie, licealiści 
z Chwałowic – w Białym Domku w Czerwionce-Lesz-
czynach. – Rodzice, którzy są głównymi organizatorami 
balu studniówkowego, ustalili z właścicielami restauracji 
szczegóły dotyczące wpłaconej zaliczki i nowego termi-
nu, niestety już nie studniówki, ale balu maturalnego.  
W grę wchodzi końcówka maja lub początek czerwca – 

O tej porze pewnie dzieliliby się wrażeniami  
z odtańczonego poloneza i z pierwszego doro-
słego balu w życiu. Niestety, tegoroczni ma-
turzyści zapamiętają swoje studniówki z tego, 
że się nie odbyły. Mają jednak plan B.

– To wynik podobny do tego, jaki dla 
całego kraju podało Ministerstwo 
Edukacji i Nauki – wyjaśnia Katarzy-
na Fojcik, naczelnik wydziału edukacji 
UM Rybnika. Mowa o pierwszej gru-
pie uprawnionych – nauczycielach 
obecnie pracujących stacjonarnie, 
m.in. w przedszkolach, klasach I-III 
szkół podstawowych czy placówkach 
specjalnych. Zapisy trwały od 8 do 
10 lutego, a chętnych elektronicznie 
zgłaszali dyrektorzy poszczególnych 
placówek. – W przedszkolu zapisa-
ły się dwie z czterech osób, z kolei  
w podstawówce tylko jeden nauczy-
ciel, uczący w klasach I-III, nie zgłosił  

chęci zaszczepienia się, być może 
dlatego, że to ozdrowieniec – podsu-
mowuje Bożena Fros, dyrektor ZSz-
-P nr 9. Szczepienia miały ruszyć 12 
lutego (w momencie dostawy szcze-
pionki szpital ma się skontaktować  
z dyrektorem szkoły i poinformować  
o terminie szczepień nauczycie-
li z jego placówki), dwa dni później 
rozpoczęła się rejestracja kolejnych 
chętnych nauczycieli, również aka-
demickich. Do końca lutego klasy  
I-III w podstawówkach nadal uczą się  
w trybie stacjonarnym, pozostali ucz-
niowie zdalnie. – Na razie frekwencja 
wśród dzieci jest nawet lepsza niż  

w okresie grypowym w minionych 
latach. Zachowujemy reżim sanitarny  
i bardzo się cieszymy, że przynajmniej 
część uczniów mogła wrócić do szkoły 
– przekonuje dyrektorka ZSz-P nr 9.

(S)

mówi dyrektorka chwałowickiego liceum, w którym uczy 
się obecnie 110 maturzystów. – Wszystko wskazuje na to, 
że studniówki, jakie dotąd znaliśmy, w najbliższym cza-
sie raczej już nie wrócą. A szkoda, bo to ważna szkolna 
tradycja. Każda studniówka jest inna i w każdej z chę-
cią biorę udział – mówi Marek Holona, dyrektor ZSM-E. 
Problemy ze studniówkami zdarzyły się dotąd tylko raz 
– w 1983 roku, w czasie stanu wojennego. Rezygnowano 
wtedy z ich organizacji lub skracano czas ich trwania, 
tak by maturzyści zdążyli wrócić do domu przed godziną 
policyjną. W tamtych czasach studniówki odbywały się 
jeszcze wyłącznie w szkołach.                                         (S)

NAUCZYCIELE SIĘ SZCZEPIĄ
– Lepiej tą szczepionką niż żadną. Lepiej zrobić to teraz, niż czekać nie wiadomo jak długo – tak uznali nasi 
nauczyciele – mówi Bożena Fros, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Zamysłowie,  
o rejestracji na szczepienia przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca. W naszym mieście zapisało się  
na nie 68 proc. uprawnionych nauczycieli z pierwszej grupy.

Obostrzenia zamiast studniówek

EPIDEMIA
w Rybniku
Zakażonych od początku 
epidemii: 6.519 

Ofiar śmiertelnych:  181

stan na dzień 22.02.2021 wg danych 
publikowanych na stronie gov.pl 
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Za sprawą wciąż trwającej epide-
mii we wspomnieniach tegorocz-
nych maturzystów zabraknie 
miejsca na studniówkowy bal
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Kultura

KULTURALNY 
MARZEC

1.03 PONIEDZIAŁEK
11.00-  Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna: 30-lecie oddziału zbiorów 
specjalnych (więcej na stronie 19). 

 Dom Kultury w Boguszowicach 
w sieci: Art Bazar – zakupy pełne 
piękna (możliwość nabycia wielka-
nocnych kartek autorstwa działu 
artystycznego placówki). 

2.03 WTOREK
 Industrialne Centrum Kultury  

w sieci: „Angielski z Mafaldą” – zaję-
cia językowe dla przedszkolaków (na 
stronie internetowej niewiadomskiej 
placówki w każdy wtorek i czwartek 
miesiąca).

19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: „Na-
rodnaja i Dufourspitze w Koronie 
Europy” – wykład Krzysztofa Jan-
kowskiego. 

3.03. ŚRODA
 Dom Kultury w Niedobczycach  

w sieci: „Zwolnij do 33 obrotów na 
minutę” – spotkania dla miłośników 
winyli (na Facebooku placówki  
w każdą środę miesiąca).

4.03 CZWARTEK
16.00  Industrialne Centrum Kultury  

w Niewiadomiu: „Kopalnia fantazji” – 
zajęcia rękodzieła dla dzieci. 

5.03 PIĄTEK
 Dom Kultury w Boguszowicach  

w sieci: Art Bazar – zakupy pełne 
piękna (możliwość nabycia zestawu 
do ozdabiania jajek).

17.00  Halo! Rybnik: spotkanie z Adrianem 

„Fredem” Frelichem z zespołu Dra-
gon poprowadzi Andrzej Kieś (live  
na Facebooku).

18.00  Dom Kultury w Chwałowicach: 
Wieczór Sztuk – koncert Irka Głyka, 
prezentacja multimedialna Grzegorza 
Ojrzyńskiego i wystawa malarstwa 
Aleksandry Rey. 

6.03 SOBOTA
17.00  Dom Kultury w Boguszowicach  

w sieci: Wirtualna Wieczorynka – 
Przygody Podróżnika Graczka.

7.03 NIEDZIELA
15.00  Dom Kultury w Boguszowicach: 

„Sztuka kobiecości” – spotkanie  
z okazji Dnia Kobiet z seksuologiem  
i ginekologiem dr Beatą Wróbel. 

18.00  Industrialne Centrum Kultury w Nie-
wiadomiu: Koncert Dariusza Nowi-
ckiego z okazji Dnia Kobiet. 

9.03 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: „Flory-

da z namiotem” – wykład Katarzyny  
i Krzysztofa Konopków. 

11.03 CZWARTEK
9.00  Powiatowa i Miejska Biblioteka Pub-

liczna w sieci: Bajki OdŻyły w biblio-
tece – cykl Marka Żyły (Facebook 
biblioteki).

13.03 SOBOTA
od 7.00  Rybnicki deptak: Jarmark staroci  

i rękodzieła. 
10.00  Dom Kultury w Chwałowicach: war-

sztaty fotograficzne „Między nami 
fotografami”. 

Ze względu na zmieniającą się sytuację pandemiczną har-
monogram imprez może ulec zmianie (szczegóły na stronach 
internetowych rybnickich placówek kultury). 

14.00  Halo! Rybnik: Social Language 
Meeting online – spotkanie w języku 
angielskim poprowadzi wolontariusz-
ka Mafalda Andrade.

16.00  Dom Kultury w Boguszowicach: Mali 
tropiciele wielkich przygód –eduka-
cyjne warsztaty dla dzieci. 

14.03 NIEDZIELA
11.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Bajki 

Najnajki – „Daleki, Daleki Wschód: 
Indie”. 

16.03 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: „Pana-

ma – kraj serdecznych ludzi” – wy-
kład Ewy i Bernarda Urbańskich. 

19.03 PIĄTEK
19.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Pleja-

da Fajnych Filmów.

20.03 SOBOTA
11.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Zaproś do 

domu wiosnę” – warsztaty arty-
styczne przy kawie (zapisy do 9.03, 
tel. 32 42 23 246, e-mail: reklama.
rck@gmail.com). 

17.00  Dom Kultury w Boguszowicach: „Pla-
stusiowy Pamiętnik i plamy” – bajka 
muzyczna agencji Prym Art. 

21.03 NIEDZIELA
18.00  Dom Kultury w Boguszowicach  

w sieci: „Godzina seniora” – rozmo-
wy z najstarszymi mieszkańcami 
dzielnicy.

23.03 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: „Wę-

drując ścieżkami Inków – Peru i Boli-
wia” – wykład Wojciecha Warzechy. 

24.03 ŚRODA
18.00  Dom Kultury w Boguszowicach: Tea-

tralna Wieczorynka z teatrem Supeł.  

25.03 CZWARTEK
9.00  Powiatowa i Miejska Biblioteka Pub-

liczna w sieci: Bajki OdŻyły w biblio-

-19.00
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tece – cykl Marka Żyły (Facebook 
biblioteki).

26.03 PIĄTEK
19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Kon-

cert zespołu Gotar. 

27.03 SOBOTA
14.00  Halo! Rybnik: Social Language 

Meeting online (spotkanie w języku 
angielskim poprowadzi Mafalda An-
drade). 

30.03 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: „Wy-

spy Owcze – czyli jak wpaść na owcę 
we mgle i przeżyć”. 

ŚWIĘTA  
NA JARMARKU 
Już 12 marca na rybnickim rynku rozpo-
cznie się doroczny jarmark wielkanocny, 
któremu tym razem towarzyszyć będzie 
zagroda z alpakami i karuzela wenecka. 
Tradycyjnie na stoiskach znajdziemy re-
gionalne wyroby i przysmaki oraz ozdoby 
świąteczne, m.in. palmy, zajączki ze słomy, 
bazie, koszyki i obrusy. Zakupy będzie 
można tam robić do Wielkiej Soboty 3 
kwietnia, w dni powszednie od 10 do 18,  
a w soboty i niedziele od 10 do 20.

WYSTAWY:
r Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Oblicza 

– wystawa prac uczniów rybnickiej 
„Szkoły Życia” (do 14 marca).

r Muzeum: wystawa masek ceramicz-
nych Zbigniewa Mury (do 3 maja). 

r Industrialne Centrum Kultury  
w Niewiadomiu: wystawa fotografii 
Jastrzębskiego Klubu Wysokogórskie-
go (do 31 marca).

r Dom Kultury w Chwałowicach: wysta-
wa malarstwa Aleksandry Rey  
i fotografii Grzegorza Ojrzyńskiego 
(do 10 kwietnia).

r Halo! Rybnik: wystawa akwarel Ma-
cieja „Ossiana” Kozakiewicza (do 12 
marca).

Świetnie przyjęty przez 
publiczność występ 
jazzowego kwartetu 
saksofonisty Szymo-
na Łukowskiego, który 
miał miejsce 18 lutego, 
był pierwszym od paź-
dziernika koncertem 
z udziałem publicz-
ności w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. – Piękny 
koncert!!! I wspaniali 
muzycy!!! A to, że mo-
głam tam być, słuchać 
i bić brawo - bezcen-
ne!!! Dziękuję!!! – napi-
sała na Facebooku TZR 
jedna z uczestniczek. 
Radości z obecności 
publiczności nie krył 
też dyrektor placówki 
Michał Wojaczek. 

(WaT)

Urodziny rybnickiej mediate-
ki będą okazją do spotkania 
z czytelnikami, miłośnikami 
muzyki i audiobooków. – Na 
każdego czekać będzie słod-
ka niespodzianka, a 30. gość 
otrzyma prezent. W tym dniu 
w przestrzeni biblioteki można 
będzie usłyszeć znanych akto-
rów czytających polską i zagra-
niczną literaturę – zapowiada 
Karolina Doliba z rybnickiej 
biblioteki. W mieszczącym się 
na I piętrze Oddziale Zbiorów 

Specjalnych można wypoży-
czać płyty analogowe, płyty CD 
z muzyką rozrywkową, jazzową, 
filmową, klasyczną i dziecięcą, 
koncerty muzyczne na płytach 
DVD oraz czasopisma muzycz-
ne. To również miejsce dla fa-
nów audiobooków – można tam 
znaleźć kryminały, fantastykę, 
reportaże, biografie, książki 
historyczne, podróżnicze, au-
diobooki dla dzieci i młodzieży,  
a także oczywiście lektury 
szkolne.                                                     (S)

TRZYDZIESTKA MEDIATEKI
1 marca między 11 a 19 Oddział Zbiorów Specjalnych 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
świętować będzie 30-lecie. 

Pierwszy 
koncert
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KULTURA

O swojej muzyce mówią: katolpunk. – To po-

łączenie katolickich tekstów z muzyką rockową  

i punkrockową, na której się wychowaliśmy. Uzna-

liśmy, że muzyka katolicka w nieco mocniejszym 

wydaniu może trafić do różnych słuchaczy, nawet 

do młodzieży, która często jest daleko od kościoła 

– mówi Michał Kula. To on na początku 2017 roku 

wspólnie z dwójką innych smolnioków: gitarzystą 

Sylwestrem Wrzesińskim i basistą Bartoszem Pie-

chaczkiem, założyli SGG. – Nasze córki należały do 

scholi przy franciszkańskiej parafii pw. św. Józefa 

Robotnika w Rybniku. Tak się poznaliśmy – wspo-

mina Michał Kula, wokalista, gitarzysta i tekściarz. 

Wspólnie ze scholą nagrali też ostrą rockową pa-

storałkę pt. „Chojka” i wystąpili w teledysku nakrę-

conym w kościółku akademickim. Schola stoi też 

GANGSTERZY 
ŚWIĘTEGO JÓZEFA
21 stycznia. Studio nagrań GOrecords w Wodzisławiu Śl. – To 
jeden z lepszych dni, kiedy możemy się spotykać w studio  
i wspólnie nagrywać. Cieszymy się, bo robimy to, co naprawdę 
lubimy – mówi Michał Kula, lider San Giuseppe Gangsta, 
rybnickiego zespołu, który pracuje nad swoją debiutancką płytą. 

Członkowie rybnickiego zespołu San Giuseppe Gangsta 
w wodzisławskim studio nagrań. Od lewej: Brat Gauden-
ty, Andrzej Motyka, Dariusz Latos i Michał Kula
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za nazwą zespołu. – Dziewczyny nie 

były aniołkami i przekornie nazywa-

liśmy je gangiem. Chcieliśmy do tego 

nawiązać, stąd San Giuseppe Gangsta 

– z włoskiego – Gang Świętego Józefa. 

Jesteśmy związani z tą rybnicką para-

fią i nie jesteśmy tak do końca grzeczni 

– mówi z uśmiechem. Nazwę wymyślili 

wspólnie, logo stworzył basista Bar-

tosz Piechaczek.

BARTEK JEST, BARTEK BYŁ...
– Wnosił do zespołu mnóstwo po-

mysłów. Był stanowczy, ale bardzo do-

brze nam się współpracowało. Byliśmy 

nie tylko kolegami z zespołu, ale też 

kumplami z osiedla Sławików – mówi 

Michał Kula o Bartku, fanie meta-

lu. Na początku października zespół 

wypuścił do sieci teledysk „Korona” 

o pandemii widzianej oczami kato-

lika, nakręcony w dawnym szpitalu 

Juliusz. Jeszcze w połowie paździer-

nika nagrywali razem w wodzisław-

skim studio. Kilka dni później Bartosz 

Piechaczek zachorował na Covid-19. 

– Początkowo wydawało się to nawet 

nieco zabawne, że kilka dni po na-

graniu utworu o pandemii zarażony 

zostaje członek zespołu, jednak wirus 

nie odpuszczał i Bartek trafił do szpi-

tala w Jastrzębiu-Zdroju. Nawet wtedy 

nikomu z nas nie przyszło do głowy, 

że to może się skończyć tak tragicz-

nie – opowiada lider grupy. Jej współ-

założyciel Bartosz Piechaczek zmarł 2 

listopada. 

NIE GRAMY COVERÓW
Mają różne zawody i gusta mu-

zyczne. Miłośnik bluesa Michał Kula 

jest inżynierem budownictwa i pracuje 

w spółdzielni mieszkaniowej. Gitarzy-

sta, spec od partii solowych, wokalista 

i korzystający z życia emeryt – Andrzej 

Motyka – swój pierwszy zespół zało-

żył w wieku 12 lat. Najmłodszy stażem  

w zespole – basista Dariusz Latos – 

prowadzi własną firmę transporto-

wą, a niedzielne wieczory najchętniej 

spędza w swoim domowym studio, 

grając jazzowe standardy z rybnickim 

muzykami jazzowymi. Natomiast per-

kusista Gaudenty Sylwester Fedorczyk 

jest franciszkaninem. – Nie wzoruje-

my się na innych zespołach i nie gramy 

coverów. Tworzymy swoją muzykę – 

mówi lider grupy, która ma na koncie 

pięć utworów i cztery teledyski oraz 

spore roszady w składzie. Najbardziej 

„gorące krzesło” zajmowali perkusiści 

– obecny – decyzją przełożonych za-

konnych na początku lutego trafił do 

klasztoru w Opolu. – Zawsze mieliśmy 

kłopot z perkusistami, ale namówiłem 

do współpracy Gaudiego, franciszka-

nina z naszej parafii, który wcześniej 

grał już na perkusji. Dobrze nam się 

pracuje, więc mam nadzieję, że nadal 

będzie mógł z nami grać – mówi Mi-

chał Kula.

GANGSTERZY ZA KRATAMI
Pierwszy utwór „Głoś Imię Pana” 

nagrali w lutym 2018 roku. Ich debiu-

tancki krążek powinien się ukazać 

jesienią. Ma się na nim znaleźć około 

10 utworów. – Na rynku muzycznym 

funkcjonuje dziś mnóstwo zespołów, 

więc trudno zaistnieć w tej branży, 

szczególnie grając tego typu muzy-

kę. Dlatego traktujemy granie głów-

nie jak hobby, choć bardzo wierzy-

my, że kiedyś uda się nam wystąpić 

dla szerszej publiczności. Myśleliśmy  

o zagraniu kilku koncertów również 

w więzieniach. Być może kiedyś nam 

się to uda? – zastanawia się lider San 

Giuseppe Gangsta. 

Sabina Horzela-Piskula

Halo! po przerwie
12 lutego mieszczący się przy ul. So-
bieskiego 20 Punkt Informacji Miejskiej 
Halo! Rybnik wznowił swoją działalność 
po pandemicznej przerwie. Placówka nie 
funkcjonuje już pod auspicjami Industrial-
nego Centrum Kultury w Niewiadomiu, 
ale Teatru Ziemi Rybnickiej. Halo! Rybnik 
czynne jest od poniedziałku do niedzieli 
od 10.00 do 18.00 i pracuje w reżimie sa-
nitarnym (jednocześnie może tam prze-
bywać 6 zamaskowanych osób). Pierwsze 
atrakcje przygotowane przez placówkę 
po wznowieniu działalności związane 
były z walentynkami. W czasie weekendu 
(12-14 lutego) pary zakochanych (urzędo-
wych zaświadczeń nie wymagano) mogły 
zrobić sobie selfie  
w ramce w kształcie serca i wziąć udział 
w walentynkowych podchodach na te-
renie Śródmieścia, zaś rybnicka Brewera 
Beer&Cafe serwowała na wynos kawę  
i herbatę oraz bezalkoholowego grzańca  
i walentynkowe słodkości.

Dla kogo Juliusz 2021? 
Do 15 marca można zgłaszać książkowe 
biografie do tegorocznej edycji Górno-
śląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. 
Laureatką ostatniej była Agnieszka 
Dauksza, nagrodzona za książkę „Jare-
mianka”. Nagroda w wysokości 50 tys. zł 
przyznawana jest za najlepszą biografię 
napisaną i wydaną po polsku w roku 
poprzednim. Książki mogą zgłaszać m.in. 
wydawnictwa i osoby reprezentujące 
instytucje kultury. Do zgłoszenia należy 
dołączyć dziesięć egzemplarzy książki – 
pięć trafi do członków kapituły konkursu, 
pozostałe do rybnickiej biblioteki. Książki 
wraz z kartą zgłoszeniową (szczegóły 
na nagrodajuliusz.pl) należy przesłać na 
adres rybnickiego magistratu. Na przeło-
mie czerwca i lipca kapituła wskaże pięć 
książek, które będą walczyć o nagrodę 
główną. Zwycięzcę poznamy w trakcie 
jesiennych Rybnickich Dni Literatury. 

OFPA w maju? 
„Mając na uwadze obowiązujące obostrze-
nia, a jednocześnie z nadzieją patrząc  
w przyszłość, zdecydowaliśmy się zmienić 
tradycyjny – od 24 lat – lutowy termin 
naszego festiwalu na późniejszy, tak aby 
jubileuszowa, 25. edycja OFP-y była nieza-
pomniana, a przede wszystkim bezpiecz-
na” – napisali na Facebooku organizatorzy 
rybnickiego Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Artystycznej OFPA. Jego tego-
roczna edycja ma się rozpocząć 6 maja.

KULTURALNYM 
SKRÓTEM
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Wiem, że jesteś samoukiem, że nie chodziłeś jako 
dziecko do szkoły muzycznej, jak więc zaczęła się 
twoja przygoda z muzyką?

Muzyką zarazili mnie moi starsi bracia, a głównie 

najstarszy brat Irek, który był didżejem. Bardzo mi 

imponowało, że prowadząc imprezy, m.in. rockote-

ki, puszczając muzykę, sprawia innym tyle radości. 

To właśnie od niego nauczyłem się, że warto być 

otwartym na różne gatunki muzyczne. Dzięki nie-

mu miałem dostęp do różnych albumów, słuchałem 

więc i rocka, i hip-hopu, i jazzu. Gdy później zdecy-

dowałem się na naukę w szkole muzycznej, okazało 

się, że praktycznie jest już za późno, bo musiałbym 

zacząć od muzycznej podstawówki. Tymczasem 

przejąłem pałeczkę po moim bracie i, tak jak on, 

zostałem didżejem i puszczałem muzykę na impre-

zach. Najpierw w kilku rybnickich klubach, a potem 

rozpoczęły się wyjazdy do klubów w Gliwicach, 

Katowicach i dalej po całej Polsce. Własną muzykę 

zacząłem tworzyć w pierwszej klasie gimnazjum 

(odpowiednik 7. klasy szkoły podstawowej). Kolega 

miał niezły komputer i program muzyczny, na tym 

jego sprzęcie stworzyłem moje pierwsze podkłady 

muzyczne. Jako 16-latek prowadziłem już imprezy  

w rybnickiej Mega Bibie. Dość szybko wyrosłem, więc 

wyglądałem na znacznie starszego. Moi pracodawcy 

byli przekonani, że jestem już pełnoletni i dzięki temu 

mogłem zarabiać swoje pierwsze pieniądze. Serwu-

jąc muzykę innych wykonawców, czegoś mi brako-

wało. I tak zacząłem puszczać własne kompozycje.  

W końcu napisałem też moje pierwsze teksty. 

Twoja specjalność to zdaje się eksperymenty 
muzyczne…?

Tak, wynika to z mojego charakteru, z mojej cie-

kawości. To z jednej strony mój plus, ale również 

pewien minus. Te eksperymenty bardzo rozwijają, 

a dzięki temu, że sięgam po różne gatunki, dwu-

krotnie wystąpiłem na Woodstocku Jurka Owsiaka 

i na festiwalu muzyki elektronicznej, i na festiwalu 

muzyki reggae i na wielu naprawdę przeróżnych im-

prezach. I to jest piękne. Minusem jest to, że ludzie 

LEPSZA 
WERSJA 
GRUBSONA

Wywiad z Tomaszem Iwańcą

Z internetowej Wikipedii dowiemy się, że jest raperem i producentem 
muzycznym. Ale jest również autorem tekstów i didżejem. Nie poddaje 
się gatunkowym ograniczeniom i lubi eksperymentować. Ma też wielu 
muzycznych przyjaciół, więc stosunkowo rzadko występuje na scenie 
bez dodatkowego towarzystwa. Grubson, czyli Tomasz Iwańca, w czasie 
trwającej pandemii wydał swoją pierwszą akustyczną płytę i, całkiem 
niedawno, obchodził swoje 35. urodziny. Wychował się na Nowinach,  
na osiedlu Chabrowa. Od kilku lat mieszka w domu pod lasem, ale wciąż  
w Rybniku.

Grubson jest jednym z najbardziej popularnych 
artystów związanych z Rybnikiem. W swoim 
dorobku ma zarówno złote, jak i platynowe 
płyty. Jego albumy „Holizm” i „Gatunek L” były 
nominowane do Fryderyka w kategorii Hiphopowy 
album roku, a wielki przebój „Na szczycie” doczekał 
się na YouTubie ponad 100 milionów wyświetleń.
W końcu listopada ukazał się jego najnowszy, 
szósty już studyjny album o przewrotnym tytule 

„AKUSTYCZ(NIE)ZUPEŁNIE”. Powstał w ścisłej 
współpracy z gitarzystą i kompozytorem Jakubem 
Mitorajem, związanym z formacją Sanepid Band, 
która gra z Grubsonem od lat.
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nie wiedzą, do jakiego gatunku mnie 

zaklasyfikować. Niby jestem wciąż po-

strzegany jako raper, a przecież moje 

nowe utwory to mieszanka wielu sty-

lów i gatunków. Inspiracji szukam, słu-

chając jazzu, muzyki poważnej, folku, 

a nawet afrykańskiej muzyki etnicznej. 

Bardzo mi się podoba, że nigdy nie wia-

domo, z czym Grubson wyskoczy.

Kolejny charakterystyczny rys Twojej 
twórczości to liczne grono zaprzyjaź-
nionych wykonawców. 

I to grono właściwie wciąż się rozrasta. 

Bardzo się cieszę, że na nowej płycie 

znalazły się kawałki, które zrobiłem 

wspólnie m.in. z Igorem Herbutem, 

Mariką i Mrozem, a wcześniej jeszcze  

z Krzysztofem Zalewskim czy Marceli-

ną. Nie wszystkie takie wspólne wyko-

nania trafiają na płyty. Wiele z nich to 

rzeczy niepowtarzalne, które np. zda-

rzają się tylko na koncertach. Kiedyś 

zupełnie spontanicznie wystąpiłem np. 

razem z Luxtorpedą i jej liderem Ro-

bertem Friedrichem znanym wszyst-

kim z Arki Noego. Podobnie bywa  

z zagranicznymi wykonawcami. Kiedyś 

na festiwalu w Gdańsku zaśpiewałem 

jeden utwór w czasie koncertu amery-

kańskiego rapera Chali 2na, który wy-

stępował w legendarnej hiphopowej ka-

peli Jurassic 5. Takich spontanicznych 

akcji było wiele. 

Do takich spontanicznych akcji, 
wspólnych występów z innymi wyko-
nawcami trzeba też mieć odpowiedni 
charakter…?

Wychodzę z założenia, że szacunek dla 

innych artystów i otwartość na to, co 

tworzą, pozwala mi samemu się rozwi-

jać. Efektem wspólnego eksperymento-

wania są na ogół rzeczy ciekawe i war-

tościowe. Podobne zasady staram się 

stosować w życiu. Artyści mają często 

wybujałe ego, ale z tego nic ciekawego 

tak naprawdę nie wynika.

A jak znosisz pandemię i związane  
z nią obostrzenia? 

Samopoczucie nie jest najlepsze, gdy  

z jednej strony nie możesz robić tego, 

co lubisz i czym się normalnie zajmu-

jesz, a z drugiej, gdy nie masz dokąd 

wyjść, bo restauracje, kina i teatry są 

pozamykane. Spotkania ze znajomy-

mi, z innymi ludźmi to nasza naturalna 

potrzeba. Na początku pandemii było 

mi bardzo ciężko, to był trudny dla 

mnie okres, ale dzisiaj twierdzę, że 

dobrze się stało, że coś takiego nam 

się przydarzyło. Wyciągnąłem wnioski 
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z tych pierwszych trudnych doświad-

czeń i kilka rzeczy w moim życiu udało 

mi się zmienić na lepsze. Czasem do-

brze, jak jest źle, bo wtedy możemy się 

uczyć na własnych błędach. Dostajemy 

od życia policzek, ale dzięki temu mo-

żemy spojrzeć na wiele rzeczy z innej 

strony i zobaczyć, że w rzeczywistości 

wyglądają one zupełnie inaczej.

To dlatego na Twojej najnowszej 
płycie jest kawałek „Lepsza wersja”,  
w którym śpiewasz: Znam wreszcie 
lepszą wersję siebie?

W tym numerze tak naprawdę tylko 

częściowo nawiązuję do tego, o czym 

mówiłem wcześniej, bo bawię się  

w nim słowem i jego tekst można różnie 

interpretować. Płyta „AKUSTYCZ(NIE)

ZUPEŁNIE” z założenia miała być w ca-

łości akustyczna, ale wyszło jak wyszło 

i jest na niej sporo muzyki elektronicz-

nej. Stwierdziliśmy, że nic nie powinno 

nas w sztuczny sposób ograniczać. Pły-

cie wyszło to na pewno na dobre.

W Twoim przypadku pandemia prze-
łożyła się już na sztukę. W teledysku, 
który powstał do piosenki „Umysł”, 
występuje kilkadziesiąt osób, które 
właściwie podglądamy, oglądając, 
czym się zajmują skazane na domo-
wą izolację.

To dowód na to, że mimo że każdy  

z nas siedzi zamknięty w swoim domu, 

to jednak jesteśmy w stanie współdzia-

łać i coś stworzyć. A skoro jest to moż-

liwe w czasie pandemii, to co dopiero 

będziemy mogli zdziałać, gdy te różne 

obostrzenia i rygory nie będą nas już 

ograniczać. Jako społeczeństwo mamy 

ogromny potencjał i jeśli tylko się poro-

zumiemy ze sobą, to naprawdę może-

my wiele zdziałać i mieć duży wpływ na 

rzeczywistość, która nas otacza.

W tym społeczeństwie w ostatnim 
czasie wiele się wydarzyło. Jak Ty się 
czujesz jako członek tego społeczeń-
stwa? Jak się czujesz wśród rodaków?

W pewnym momencie uświadomiłem 

sobie, że nie miałem pojęcia, że jest  

z nami aż tak źle. Jesteśmy pozamy-

kani nie tylko w domach, ale też poza-

mykani na ludzi, którzy myślą inaczej 

niż my. Kto wie, może to też efekt tej 

naszej domowej izolacji, obostrzeń  

i braku spotkań z innymi. Mam nadzie-

ję, że jako społeczeństwo wyciągniemy 

z tej lekcji wnioski i będziemy patrzeć 

na siebie inaczej. Pierwsze symptomy 

poprawy, podchodząc do sprawy nieco  

z przymrużeniem oka, już widać. Ja do-

strzegam je w modzie na morsowanie.  

No świetnie! Ludzie rezygnują  
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Kartka dla Andersena
Rybnicka biblioteka zachęca młodych 
czytelników do udziału w konkursie 

„Wszystkiego najlepszego, Panie An-
dersenie”, przygotowanym z okazji 216. 
urodzin pisarza. Ma on być formą rekom-
pensaty za odwołaną, a cieszącą się dużą 
popularnością biblioteczną „Noc z An-
dersenem”. Konkurs jest skierowany do 
czytelników między 7. a 12. rokiem życia, 
którzy mają stworzyć kartkę urodzinową 
dla Hansa Christiana Andersena. Należy 
ją dostarczyć do 26 marca do oddziału 
dla dzieci i młodzieży biblioteki głównej 
lub przesłać pocztą (szczegóły na www.
biblioteka.rybnik.pl). Wyniki (na stronie 
internetowej i profilu facebookowym 
placówki) poznamy 2 kwietnia, w dniu 
urodzin Andersena, a nagrodami w kon-
kursie będą m.in. książki i bilet rodzinny 
do katowickiego centrum zabawy i nauki 
Bajki Pana Kleksa, które konkursowi 
patronuje.

Gospodynie online
Marek Żyła oraz lalki z jego jednooso-
bowego teatru: Trudka, Hanusz, Starzik, 
Kret i Szczur, poprowadzili tegoroczną 
edycję powiatowego turnieju kabare-
towego kół gospodyń wiejskich „Gwara 
śląska na wesoło”. Jak na czas pandemii 
przystało, turniej, którego celem jest 
kultywowanie dziedzictwa kulturalnego 
i kulinarnego regionu, odbył się w wersji 
online. Gospodynie z Książenic, Janko-
wic, Czuchowa, Dębieńska i rybnickiego 
Radziejowa przygotowały i nagrały 
skecze pod hasłem „O czym gawiedź 
rozprawio”, które premierowo można 
było zobaczyć 31 stycznia. Ich sceniczne 
popisy są wciąż dostępne w internecie, 
na kanale YouTube i Facebooku Teatru 
Ziemi Rybnickiej.

Wyrusz na podchody
Do 19 marca Punkt Informacji Miejskiej 

„Halo! Rybnik” organizuje zabawę w pod-
chody. Wystarczy zaopatrzyć się tam w 
mapę z kartą zadań (lub wydrukować ją 
ze strony www.podchody.pl/podchody-z-

-halo-rybnik), dotrzeć do 6 zaznaczonych 
na niej miejsc, wykonać zadania i odpo-
wiedzieć na pytania z karty zadań i wrócić 
do Halo! Rybnik. Na uczestników czeka 
niespodzianka. 

z komfortu i robią coś dla zdrowia. 

Przy okazji mają kontakt z naturą  

i drugim człowiekiem, nawiązują nowe 

relacje. To rzeczy 

niezwykle waż-

ne. Wiadomo, że 

pandemia wiele 

osób wpędzi-

ła w poważne 

problemy; wie-

le osób straciło 

źródło utrzy-

mania, a nawet 

m ajątek .  A le 

wiem, że człowiek poradzi sobie  

w każdej sytuacji. 

A Ty już morsowałeś?

Nie, morsowanie jeszcze przede mną, 

ale zabrałem się za mój organizm z 

innej strony, skupiając się na techni-

ce oddychania i oddając się medyta-

cji. Przeczytałem kilka książek Wima 

Hofa, nazywanego „człowiekiem lodu”, 

który kontrolując swój organizm jest 

w stanie przebywać w bardzo ni-

skich temperaturach. Ja też bardzo 

lubię prawdziwą, mroźną zimę, więc 

tegoroczna bardzo mnie ucieszyła.  

W czasie niedawnych solidnych mro-

zów biegałem po lesie tyko w czapce 

i krótkich spodenkach. Wrażenia są 

wyjątkowe, a samopoczucie jeszcze 

lepsze; nawet przez chwilę nie było 

mi zimno. Wręcz się zastanawiałem, 

kto nam wmówił, że jest nam zimno, 

że musimy się ubierać. Oczywiście 

wszystko to trzeba robić z głową, 

stopniowo, więc wcześniej urządza-

łem sobie w domu lodowate prysznice. 

Twoja córka chodzi już do szkoły. Jak 
tata Grubson radził sobie ze zdalnym 
nauczaniem?

Szkoła, do której chodzi moja córka, 

drugoklasistka, miała to zdalne na-

uczanie bardzo dobrze zorganizowane, 

ale i tak wymagało to od nas, rodziców, 

poświęcenia jej 

n auce sporo 

czasu. Dzieciom 

do rozwoju jest 

jednak potrzeb-

ny żywy kontakt 

z rówieśnikami 

i nauczycielami. 

Lekcje online nie 

są w stanie go za-

stąpić. Widziałem 

po moich dzieciach, jak bardzo im tego 

kontaktu, zwłaszcza z rówieśnikami, 

brakuje. W końcu ileż można bawić się 

z rodzicami?

Wiem, że wciąż jeszcze trudno snuć 
plany na przyszłość, ale pewnie jakieś 
koncertowe plany masz?

Jesteśmy po próbach i mamy już przy-

gotowany nowy materiał na koncerty. 

Mam nadzieję, że przynajmniej pod ko-

niec lata nasze koncertowe życie wróci 

do normy. Nie mogę się już doczekać, 

bo to przecież najważniejsza część 

mojego zawodu. Po to wydajemy płyty, 

by ludzie chcieli przyjść na koncert, na 

którym zagramy im na żywo. Wkrót-

ce powinny się już pojawić informa-

cje o datach planowanych koncertów.  

W marcu powstanie klip do czwartego 

kawałka z nowej płyty. To będzie tele-

dysk do utworu „Serca twego chłód”, 

który powstał z inspiracji książką 

Przemka Korso pod tym samym tytu-

łem. To thriller psychologiczny, który 

wydaje dopiero teraz, ale mi przysyłał 

wcześniej kolejne jego rozdziały. Pomy-

ślałem sobie, że skoro są piosenki, które 

promują filmy, to dlaczego piosenka nie 

może promować książki. 

Rozmawiał Wacław Troszka

KULTURALNYM 
SKRÓTEM

GRUBSON: - ZNAM 
WRESZCIE LEPSZĄ 

WERSJĘ SIEBIE. NIECH 
SERCE MNIE NIESIE, A TY 

W NIE WLEJ SIĘ.
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ABECADŁO  RZECZY  ŚLĄSKICH

Jeżeli na wiosnę epidemia ustąpi i będzie można zorganizować jakiś miejski festyn, 
to historia naszego miasta podsuwa ciekawy pomysł. Można zrobić widowisko 
świetlne przy pomocy laserów czy sztucznych ogni. Dokładnie bowiem w czerwcu 
minie 100 lat od największej eksplozji w dziejach Rybnika, a może i całego Śląska. 

Była wiosna 1921 roku. Od maja trwało trze-
cie powstanie śląskie, w którym Ślązacy walczyli  
o przyłączenie możliwie największej części Górne-
go Śląska do Polski. Od pierwszych dni maja Rybnik 
praktycznie był już w polskich rękach. Wśród ludzi 
czuło się jednak zdenerwowanie. Wszyscy zadawa-
li sobie pytanie, co będzie, gdy miasto pozostanie  
w Niemczech, a co, gdy przejdzie do Polski. Najwięk-
szy stres przeżywali ci, którzy publicznie deklarowali 
się po niemieckiej albo po polskiej stronie. A poglądy 
ówczesnych rybniczan wcale nie były takie oczywi-
ste. W tej nerwowej atmosferze wyczekiwania na wy-
nik powstańczych walk, w drugiej połowie czerwca 
1921 roku doszło do „fest szpryngnięcia”, czyli do 
wielkiej eksplozji pociągu w sąsiedztwie rybnickie-
go dworca kolejowego. Tak opisuje to wspomniany 
już Trunkhardt w książce „Dzieje miasta Rybnika” 
z 1925 roku: „Dnia 22 czerwca 1921 roku około go-
dziny 6.30 był Rybnik świadkiem wielkiej katastrofy 
wybuchowej. Na torze nr 19 koło tutejszego dworca 
znajdowały się cztery wagony zawierające materiały 
wybuchowe. Jego personel został dosłownie zmiaż-
dżony. Z okien wystawowych sklepów i okien domów 
wyleciały szyby. Dach budynku gimnazjum przy  
ul. Kościuszki (dzisiejsze I LO im. Powstańców Śl.) 
został zupełnie odkryty /…/”.  Uszkodzony został 
też kościół św. Antoniego, co opisuje ks. Emil Drobny  
w wydanej w 1931 roku książce „Kościół św. Antoniego  
w Rybniku”:  /…/ W kościele wyleciały wszystkie 

okna, dach został do połowy zniesiony, architekto-
niczne części zniszczone. /…/ Zamknięto kościół, gdyż 
spadające cegły zagrażały życiu przechodzących/…/. 

Kto był winny tej eksplozji? Jedni twierdzili, że był 
to nieszczęśliwy wypadek albo efekt nieuwagi obsługi 
pociągu, jadącego z dynamitem do okolicznych kopalń. 
Przyczyn eksplozji nigdy jednak nie ustalono. Cała 
załoga zginęła, a ratownicy nie byli nawet w stanie 
ustalić, czy ofiar było siedem, czy osiem. Z braku kon-
kretnego winnego Polacy i Niemcy nawzajem podej-
rzewali siebie o sabotaż. Znamy opinie Niemców, które 
przekazał nam w swej książce Drobny: /…/ Zarząd 
kościoła św. Antoniego, by zebrać potrzebne do na-
prawienia szkód fundusze, zwrócił się do okolicznych 
kopalń, ale spotkał się wszędzie z odmową. Natomiast 
Śląski Wydział Pomocy Doraźnej [wtedy jeszcze organ 
władzy niemieckiej] odpisał cynicznie: Nie posiadamy 
na taki cel funduszów i polecamy zwrócić się do or-
ganizatorów powstania /…/. 

Przyczyn eksplozji nigdy nie ustalono. Nie istnie-
je nawet dokumentacja tego wyjątkowego zdarzenia. 
Jedyne, co udało mi się zdobyć, to publikowane zdję-
cie, choć nie jestem pewien, czy faktycznie przed-
stawia ono szkody spowodowane wybuchem. Za taką 
wersją przemawia stan widocznego w tle budynku 
ówczesnego dworca kolejowego, który zestawiłem 
z innym jego zdjęciem z tamtych czasów. Proszę sa-
memu porównać.

Marek Szołtysek

Największa eksplozja 
w dziejach Rybnika

ZDJ. MAREK SZOŁTYSEK

Domniemane 
zdjęcie szkód, 
jakie spowodo-
wała eksplozja 
dynamitu   
w pobliżu bu-
dynku dworca 
kolejowego 22 
czerwca 1921 
roku. Nałożone 
mniejsze zdjęcie 
przedstawia inne 
ujęcie rybni-
ckiego dworca 
sprzed około 
stu lat
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Pierwszą realistyczną rzeźbę  

z gliny wzorowaną na teatral-

nej lalce ze ściennego kalenda-

rza wykonał na początku lat 80. 

Swoją pierwszą maskę – replikę 

maski meksykańskiej – w 1989 

roku. – Żeby stworzyć jakąś 

maskę, potrzebuję natchnienia. 

Kiedy już je mam, zaczynam 

od modelowania – opowiada 

Zbigniew Mura podczas wir-

tualnego oprowadzania po wy-

stawie zatytułowanej „Maski… 

niekończący się temat”, którą 

po otwarciu muzeów można już 

oglądać w ratuszu na rynku na 

własne oczy, oczywiście prze-

strzegając reżimu sanitarnego 

(regulamin zwiedzania na stro-

nie internetowej rybnickiego 

muzeum). 

– Na tej wystawie jest też kilka 

masek, które różnią się od po-

zostałych. Jest maska bardziej 

realistyczna czy jedna z moich 

ostatnich, misternie wykoń-

czona. Nie mogłem pokazać 

wszystkich swoich prac, stąd 

też część masek można obej-

rzeć wyłącznie na zdjęciach 

– opowiada autor, którego do 

świata ceramiki wprowadził oj-

ciec. Dziś Zbigniew Mura eks-

perymentuje z ulubionym two-

rzywem, jakim jest glina i masa 

porcelitowa.                             (S)

Zbigniew Mura swoje niezwykłe maski tworzy już od ponad 25 lat

MASKI W MUZEUM
Tworzy je od ponad ćwierćwiecza. Każda jest inna i ma niewiele wspólnego z tra-
dycyjnym pojmowaniem maski – nie zasłania twarzy, ale odsłania najróżniejsze 
emocje, od radości po agresję. – Na wystawie w muzeum przedstawiam około  
80 masek, które powstały w ubiegłym roku – mówi Zbigniew Mura, artysta rzeź-
biarz-ceramik z Marklowic. Wystawę można oglądać do 3 maja.
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SPORT

– Od 5 do 8 marca zapraszamy wszystkie panie na 
tradycyjne obchody Dnia Kobiet aktywnie i w raj-
tuzach. Zaproszenie to kierujemy do wszystkich 
kobiet. Zabierz mamę, koleżankę, córkę albo przy-
jaciółkę i bawcie się razem z nami – zachęca Da-
ria Kudio, kierowniczka Działu Organizacji Imprez  
w MOSiR Rybnik. Zabawa będzie polegała na poko-
naniu 4-kilometrowej trasy (pieszo, spacerkiem, bie-
giem lub rowerem) oraz na odnajdywaniu kodów QR,  
w których zaszyfrowane będą zadania dla uczestni-
czek. Trasa z zadaniami będzie miała swój początek 
w okolicach Stadionu Miejskiego przy ul. Gliwickiej 
i będzie dostępna od piątku 5 marca od godz. 12 do 
poniedziałku 8 marca do godz. 15.
Rywalizacja odbędzie się w kilku kategoriach:  
Super Miss – najwyższa suma punktów za odna-

lezione kody QR i wykonane zadania na trasie + 
najatrakcyjniejszy strój; Miss Quziz – najwyższa 
punktacja za zadania na trasie; Miss w rajtuzach – 
najciekawszy strój. Na panie, które zajmą w poszcze-
gólnych kategoriach miejsca I-III, czekają drobne 
nagrody rzeczowe, a każda uczestniczka, która do-
trze do mety, otrzyma drobny upominek, szczegóły  
w ostatnim kodzie QR. Finał imprezy odbędzie się  
8 marca – szczegóły w ostatnim kodzie QR na trasie 
(kod QR METY).
Zgłoszenia można dokonać do 2 marca za pośedni-
ctwem elektronicznego formularza na stronie inter-
netowej (www.mosir.rybnik.pl). Odpłatność za udział 
w zabawie wynosi 10 zł. O umieszczeniu na liście 
startowej decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń 

– limit uczestników: 100 osób.                                (pm)

Podopieczne Grzegorza Korzenia o 2. miejsce premiowane 
awansem rywalizują z ekipą z Niepołomic. Niestety, bezpo-
średni wyjazdowy pojedynek RMKS przegrał zdecydowanie. 

– W tym meczu nasza gra była bardzo nerwowa i chaotyczna. 
W grze obronnej brakowało komunikacji, a w ataku proble-
mem była zła organizacja gry, co skutkowało złymi decyzjami 
i w efekcie słabą skutecznością. Jako drużyna popełnialiśmy 
zbyt wiele strat, które miały wpływ na losy tamtego spotka-
nia – powiedziała po zawodach Ewelina Najduch, koszykarka 
RMKS-u. Na szczęście dla rybnickiej ekipy, Niepołomice prze-
grały mecz w Katowicach i u siebie z Sosnowcem, co sprawia, 
że rybniczanki nadal liczą się w grze o awans. Warunkiem 
jest wygranie pozostałych spotkań i pokonanie Niepołomic  
w meczu rewanżowym na swoim parkiecie. Ostatnim rywalem 
RMKS-u była ekipa SKF Jura Basket Zabierzów. Spotkanie to 
zakończyło się wygraną rybniczanek 78:56.                           (pm)

DZIEŃ KOBIET NA SPORTOWO 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji już tradycyjnie zachęca panie do spędzenia ich 
święta na sportowo. 

Koszykarki nadal w grze o awans

ZA NAMI: RMKS XBEST – MKS Pałac Młodzieży Tarnów 102:64; 
IKAR Niepołomice – RMKS XBEST 91:87; RMKS XBEST –Jura 
Basket Zabierzów 78:56

PRZED NAMI: Pałac Młodzieży Tarnów – RMKS XBEST (27.02);  
sobota 6 marca godz. 17: RMKS XBEST - Ikar Niepołomice;  
czwartek 11 marca godz. 17: RMKS XBEST  – Wisła CanPack 
Kraków;  Wisła CanPack Kraków - RMKS XBEST (14.03)   

Rybnickie koszykarki rywalizują w finale A II-ligowych rozgrywek i walczą o awans do 
turnieju półfinałowego, w którym rozpocznie się bezpośrednia walka o awans do I ligi. 

Z
D

J.
  D

A
R

IU
S

Z
 T

U
K

A
LS

K
I

Jeden z powietrznych pojedynków w wy-
granym przez rybniczanki meczu z Jurą 
Zabierzów
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W eliminacjach grupowych, a potem 
w fazie pucharowej nie dały szans 
swoim rywalkom. Niestety los chciał, 
że Kinga i Ala spotkały się w walce  

o finał. Tym razem lepsza okazała się 
Kinga Zgryźniak, która wygrała 15:13, 
a potem w finale również jednym tra-
fieniem pokonała Karolinę Szymanow-

ską z Warszawianki. Klasik 
zdobyła medal brązowy. 
Teraz przed szpadzistkami 
RMKS-u mistrzostwa Polski 
juniorów, które odbędą się 
w połowie marca we Wroc-
ławiu. 
W rywalizacji mężczyzn naj-
lepiej poradził sobie w Gliwi-
cach Wiktor Wałach, który 
jednym trafieniem przegrał 
pojedynek o pierwszą ósem-
kę turnieju.                      (pm)

TRUDNA WIOSNA 
PIŁKAREK

W pierwszy weekend marca na-
sze piłkarki rozpoczną rundę 
wiosenną w ekstralidze. Po je-
siennej TS ROW Rybnik zajmuje 
ostatnie miejsce w ligowej tabeli 
i na wiosnę podopieczne Krzysz-
tofa Klonka czeka trudna walka o 
utrzymanie. Obecnie rybniczanki 
trenują na swoich obiektach i roz-
grywają mecze kontrolne (prze-
grały m.in. z Rolnikiem Głogówek 
(0:1), z UJ Kraków (1:5) i GKS-em 
Katowice (0:3), a pokonały II ze-
spół Czarnych Sosnowiec (3:0). 

– Z każdym meczem kontrol-
nym widać, że robimy krok do 
przodu. Dziewczyny zaczynają 
wierzyć, że mogą rywalizować  
z drużynami, które są przed nami 
w tabeli. Będziemy szukać punk-
tów w lidze również w meczach 
z zespołami ze środka tabeli. 
Dziewczyny pokazują, że może 
się to udać. Wierzę, że jesteśmy 
w stanie wywalczyć około 10 pkt, 
co da nam utrzymanie. Cały czas 
szukamy optymalnego ustawie-
nia i nie zamykamy się na żaden 
system grania, musimy być ela-
styczni i wykorzystać cały nasz 
potencjał. Patrzę w przyszłość  
z optymizmem i mam nadzieję, że 
dziewczyny też uwierzą w swój 
potencjał. Zrobię wszystko, żeby 
przed pierwszym ligowym me-
czem tak się stało – mówi Krzysz-
tof Klonek, trener ekstraligowych 
piłkarek TS ROW Rybnik. Tak jak 
jesienią piłkarki będą rozgrywać 
swoje mecze na stadionie Rymera 
w Niedobczycach.                  (pm)

PRZED NAMI: Śląsk Wrocław – TS 
ROW (7.03); sobota 13 marca: TS ROW 

– GKS Katowice; KKP Bydgoszcz – TS 
ROW (20.03)

Rybniczanie najpierw przegrali bardzo 
ważny mecz w Miasteczku Śląskim, 
z którym bezpośrednio rywalizują  
o uniknięcie fazy play-out, w której 
trzeba będzie walczyć o utrzyma-
nie w II lidze. Na domiar złego Volley 
przegrał także w Jastrzębiu-Zdroju  
z Akademią Talentów, mimo że wygrał  
w tym meczu pierwsze dwa sety. Po-
rażki te spowodowały, że rybniczanie 
spadli na 7. miejsce w tabeli. – W Ja-
strzębiu chyba za szybko uwierzyliśmy, 
że wygramy. W naszej grze było zbyt 
dużo niedokładności, nie byliśmy sku-
teczni. Zdobyliśmy tylko jeden punkt, 
a to spotkanie trzeba było wygrać.  

Słabo zagraliśmy w Miasteczku Ślą-
skim i to zostało w głowach zawod-
ników – powiedział po spotkaniu  
w Jastrzębiu-Zdroju Dawid Hołda. 
27 lutego Volley rozegra na swoim par-
kiecie ostatni mecz fazy zasadniczej  
z AZS-em z Częstochowy, ale nawet 
wygrana za 3 pkt nie musi dać ryb-
niczanom upragnionego 6. miejsca. 
Będzie trzeba poczekać na wieści z 
Miasteczka Śląskiego. Jeżeli miejsco-
wy zespół wywalczy w pojedynku z 
drużyną z Jastrzębia komplet punktów, 
siatkarzom Volleya przyjdzie bić się w 
play-outach o pozostanie w II lidze. 

(pm)

VOLLEYOWI GROZI BITWA O UTRZYMANIE
Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że rybniccy siatkarze, rywalizujący 
w II lidze, są bliscy zajęcia po fazie zasadniczej przynajmniej 6. miejsca gwa-
rantującego bezpośrednie utrzymanie. Niestety, słaba postawa podopiecz-
nych Dawida Hołdy w ostatnich meczach mocno skomplikowała sytuację 
Volleya. 

Spotkały się za wcześnie
W Gliwicach odbył się III Puchar Polski juniorów w szpadzie. I edycję 
tych zawodów wygrała Alicja Klasik, w II rozegranej w Rybniku najlep-
sza okazała się Kinga Zgryźniak. Obie były więc zaliczane do fawory-
tek III PP i nie zawiodły oczekiwań.

Szermierczy tercet jakich mało, 
od lewej: Alicja Klasik, trener 
Artur Fajkis i Kinga Zgryźniak
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PRZEDWIOŚNIE 
ŻUŻLOWCÓW
Jeśli aura pozwoli 8 marca żużlowcy ROW-u 
odbędą pierwszy w tym roku trening na 
torze. Ostatnim etapem przygotowań do 
sezonu ligowego będą oczywiście sparingi. 
Na 19 i 20 marca zaplanowano pojedynki  
z II-ligową drużyną z Poznania, a tydzień 
później z ekstraligowcami z Lublina. Co 
będzie dalej zobaczymy. Start I-ligowych 
rozgrywek zaplanowano na sobotę 3 kwiet-
nia, kiedy to spadkowicz ROW zmierzy się 
na swoim torze z beniaminkiem Wilkami 
Krosno, których barw w tym sezonie będą 
bronić eks-rybniczanie Mateusz Szczepa-
niak i Łotysz Andrzej Liebiediew. Tymcza-
sem firma One Sport poinformowała, że 
w sobotę 10 lipca na stadionie w Rybniku 
odbędzie się czwarty, decydujący finał 
indywidualnych mistrzostw Europy (SEC).

ŚLĄSKIE MEDALE 
LEKKOATLETÓW
W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich 
w Spale odbyły się Halowe Mistrzostwa 
Województwa Śląskiego w lekkoatletyce. 
Do rywalizacji w kategorii seniorów, U20  
i U18 przystąpiło ponad 300 zawodników,  
w tym reprezentanci sekcji lekkoatletycz-
nej RMKS-u i Towarzystwa Lekkoatletycz-
nego ROW Rybnik.
Lekkoatleci RMKS-u wywalczyli trzy złote 
medale. Dwa zdobył Michał Kuligowski  

– w biegach na 60 i 200 m. Trzeci dorzucił 
Mikołaj Laskowski, który wygrał rywalizację 
w trójskoku (obaj w kategorii U20).
Zawodnicy TL ROW wrócili z mistrzostw 
z czterema krążkami. W gronie seniorek 
Julia Polak zwyciężyła w biegu na 60 m,  
a w biegu na 200 m zajęła miejsce drugie.  
W kategorii U18 Krzysztof Ludwiczak 
zwyciężył w skoku w dal i trójskoku. 

ZAGRAJĄ W FINAŁACH MP
W Rybniku odbył się turniej półfinałowy 
mistrzostw Polski dziewcząt U-14 w fut-
salu. W hali Ekonomika spotkały się trzy 
zespoły: Skra Częstochowa, Polonia Tychy 
i TS ROW. W pierwszym meczu rybniczan-
ki pokonały tyszanki 2:1. W drugim Skra 
wygrała z Polonią 5:0. W decydującym 
spotkaniu pomiędzy Skrą  
i ROW-em faworytem były przyjezdne, ale 
to piłkarki z Rybnika okazały się lepsze i po 
raz piąty z rzędu awansowały do turnieju 
finałowego. Ten odbędzie się w pierwszy 
weekend marca w Gliwicach. 

Zdecyduje 
mecz  
w Gliwicach 
Koszykarze MKKS-u Rybnik 
nadal pozostają z jednym, ligo-
wym zwycięstwem. Podopiecz-
ni Łukasza Szymika, którzy  
w ostatnich meczach muszą 
sobie radzić bez kontuzjowa-
nych, najbardziej doświadczo-
nych zawodników i bez Marci-
na Sroki, który sezon dokończy 
w I ligowym Prudniku, w kilku 
spotkaniach nawiązali walkę  
z rywalami, ale zwycięstwa  
nr 2 nie udało im się odnieść. 

– W takim zestawieniu nie za-
wsze będziemy w stanie dopro-
wadzać do zaciętych końcówek, 
jednak możemy obiecać, że 
nasz zespół da z siebie wszyst-
ko w każdym pojedynku. Cie-
szy to, że pomimo poważnych 
braków kadrowych, młodym 
składem gramy z werwą, am-
bitnie, wierząc w zwycięstwo. 
Szkoda, bo kilka razy zabra-

kło niewiele, aby cieszyć się  
z wygranej. Od kilku lat pracu-
jemy nad zmianą pokoleniową  
w naszym zespole, ogrywamy 
młodzież, która robi postępy. 
Ich prawidłowy rozwój i dobra 
gra będą kluczowe dla rozwoju 
całego klubu – twierdzi trener 
Łukasz Szymik. 
Wszystko wskazuje na to, że 
meczem decydującym o utrzy-
manie w II lidze będzie poje-
dynek z AZS-em Politechnika 
Śląska z Gliwic, który MKKS 
rozegra na wyjeździe 13 mar-
ca. To ten jedyny zespół, który 
rybniczanie w tym sezonie po-
konali.                                    (pm)

ZA NAMI: KK UR Kraków – 
MKKS 77:51; MKKS – Polonia 
Bytom 59:88; BH Bielsko-Biała – 
MKKS 85:74; MKKS – AZS AWF 
Mickiewicz Katowice 51:92

PRZED NAMI: Cracovia Szkoła 
Gortata Kraków – MKKS (6.03); 
KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwi-
ce – MKKS (13.03); KKS Tar-
nowskie Góry – MKKS (21.03); 
niedziela 28 marca godz. 18: 
MKKS – GTK Gliwice

W ostatnim czasie kontrakt 
z ROW-em 1964 podpisało 
dwóch piłkarzy. 20-letni po-
mocnik Chojniczanki Chojnice 
Mateusz Tomaszewski trafił 
do Rybnika na półroczne wy-
pożyczenie z opcją pierwoku-
pu. Drugim nowym piłkarzem 
Zielono-Czarnych został 17-let-
ni Cezary Stolz (transfer defini-
tywny), który wzmocni defen-
sywę rybnickiego zespołu. Do 
ROW-u trafił z Pogoni Szczecin. 

Piłkarze przygotowujący się 
do rundy wiosennej w III lidze 
(pierwszy mecz 6 marca w Biel-
sku-Białej z Rekordem) mają już 
za sobą tygodniowe zgrupowa-
nie w Kamieniu i kilka sparin-
gów, w których przegrali m.in. 
z Pniówkiem Pawłowice (0:3)  
i Odrą Wodzisław (2:7), ale tre-
ner Roland Buchała podkreśla, 
że mecze te służyły głównie 
testowaniu nowych graczy. 

(pm)

Próbują zbudować drużynę 
Trudne zadanie czeka sztab szkoleniowy piłkarskiego 
ROW-u 1964 Rybnik. Po tym, jak z klubu odeszli czołowi 
zawodnicy, m.in.: Wodecki, Jary, Niedźwiedzki, Piejak czy 
Vasil, klub testuje młodych zawodników, którzy chcieliby 
się wypromować w Rybniku. – Nie mamy środków na do-
świadczonych piłkarzy, dlatego szukamy utalentowanych 
młodzieżowców – mówi Henryk Frystacki, prezes klubu. 
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– Niezwykłe sytuacje zdarzają się  
w czasie każdego finału. Tym ra-
zem jeden z naszych wolontariuszy 
otrzymał pudełko z biżuterią, głównie 
srebrną – opowiada Arkadiusz Klim-
czak, szef rybnickiego sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 31 
stycznia na ulicach naszego miasta 
zebrano 145 tys. złotych.
– Biorąc pod uwagę sytuację pande-
miczną – brak licytacji i koncertów  
w Kampusie – to bardzo dobry wynik. 
Nie spodziewałem się, że przekroczymy 
100 tys. złotych. Pomogła nam niedzie-
la handlowa, a zbierano nie tylko przed 
sklepami, ale też na przykład wśród mor-
sów na Pniowcu – mówi szef rybnickiego 
sztabu. Podczas tegorocznego 29. finału 
WOŚP na rybnickich ulicach kwestowało 
210, głównie młodych, osób. To prawie  
o stu wolontariuszy mniej niż przed rokiem.  
– Tym razem mieliśmy zdecydowanie 
mniej starszych kwestujących – pod-
sumowuje Arkadiusz Klimczak, który  

Siedmioletni pojazd, z którego obecnie korzystają niepełno-
sprawni warsztatowicze, jest już wyeksploatowany, dlatego 
potrzebny jest nowy, który bezpiecznie przewiezie ich z domu 
na zajęcia, imprezy integracyjne czy spotkania organizowane 
w ramach aktywizacji zawodowej. – Planujemy zakup busa 
przystosowanego do przewozu ośmiu osób z niepełnospraw-
nościami, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich – mówi 
Joanna Absalon, kierownik WTZ nr 2 w Niedobczycach. 
Na zakup pojazdu placówka otrzymała 90 tys. zł dofinanso-
wania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, jednak to wciąż za mało, bo nowy pojazd ma 
kosztować około 160 tys. zł. Stąd pomysł internetowej zbiórki 
pod hasłem „Zbieramy na busa, bo bez busa WTZ nie rusza” 
na portalu zrzutka.pl., która ma potrwać do 10 marca. Wpłat 

BEZ BUSA ANI RUSZ
Pod koniec stycznia Warsztat Terapii Zajęciowej 
nr 2 „Latarnia” w Niedobczycach uruchomił inter-
netową zbiórkę, która ma pomóc w zgromadzeniu 
środków na zakup nowego busa.

można również dokonywać na konto w ING Banku Śląskim 
(43 1050 1344 1000 0004 0188 2741 z dopiskiem: Darowizna 
BUS WTZ 2). – Ubiegły rok był dla naszych warsztatowiczów 
bardzo trudny: przez wiele miesięcy nasze pracownie były 
zamknięte. W połowie stycznia warsztatowicze wrócili na 
zajęcia, na co czekali z utęsknieniem – dodaje Joanna Absa-
lon, która niedobczyckim warsztatem kieruje od roku. 
Tymczasem z nowego busa cieszą się już pod-
opieczn i  Środow iskowego Domu Samopomo-
cy działającego przy ul. Karłowicza w dzielni-
cy Północ. Pojazd został im uroczyście przekazany  
5 lutego. Jarosław Tobiasz, wiceprezes stowarzyszenia Oli-
gos, które na zlecenie miasta prowadzi placówkę, nie krył ra-
dości z nowego nabytku: – Do tej pory korzystaliśmy z usług 
zewnętrznego przewoźnika, co było bardzo uciążliwe, bo nasi 
podopieczni na zajęcia rozpoczynające się o godz. 7 musieli 
wyjeżdżać z domu już dwie godziny wcześniej. Teraz dowóz 
będziemy mogli podzielić na dwa samochody, co znacznie 
ułatwi nam codzienne funkcjonowanie – wyjaśnia. Samochód  
z ośmioma miejscami dla pasażerów kosztował 149,9 tys. 
zł; 60 proc. tej kwoty pokrył PFRON, a pozostałe 40 proc. 
miasto, rybnicka elektrownia, stowarzyszenie Oligos i in-
dywidualni darczyńcy.                                                           (D)

z orkiestrą jest związany od 2010 roku, 
a sztabowi szefuje od 2012 roku. W tym 
roku siedzibę rybnickiego WOŚP prze-
niesiono z Kampusu do biblioteki głów-
nej, w której łatwiej było zachować reżim 
sanitarny. Atutem tej lokalizacji była też 
bliskość banku, do którego trafiły zebrane 
pieniądze. Zostaną one przeznaczone na 

zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej 
laryngologii, otolaryngologii i diagnosty-
ki głowy. Warto dodać, że do końca lutego 
do szpitali w 11 polskich miastach, w tym 
do rybnickiej lecznicy, mają trafić pierw-
sze sprzęty medyczne ofiarowane przez 
specjalistyczne firmy w ramach tegorocz-
nego finału WOŚP Jurka Owsiaka.       (S)

Wśród kwestujących na ulicach Rybnika wolontariuszy byli 6-letni Fabian z Boguszo-
wic Osiedla (z lewej) i jego nieco starszy kolega Szymon z Paruszowca

Wolontariusze w maseczkach
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Ogłoszenia i reklamy

Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego 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 harmonogramie są dostępne na stronie internetowej miasta, 
w zakładce „Dla mieszkańców/ Zdrowie”.

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.

NOCNE DYŻURY APTEK

1/2.03 brak dyżuru

2/3.03 Apteka „Przy Elektrowni:, ul. Podmiejska 48, tel. 32 73 91 637, Rybnicka Kuźnia

3/4.03 brak dyżuru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28/29.03 brak dyżuru

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

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

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

Jak płacić w urzędzie miasta
Urząd Miasta Rybnika informuje, że wszelkich wpłat można dokony-
wać w urzędzie wyłącznie bezgotówkowo w następujący sposób:

– przy użyciu kart płatniczych (transakcje bezpłatne) – w 
budynku głównym przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (I piętro, pokój 
165) i w budynku przy ul. Rzecznej 8 (parter, pokój 6) oraz w wydziale 
komunikacji (budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 2) na wybranych 
stanowiskach (wyłącznie opłaty komunikacyjne; prowizja 2 zł),

– poprzez usługę WebPOS Paybynet na wybranych 
stanowiskach.

Ponadto podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz za dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów 
lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego można regulować 
bez wychodzenia z domu poprzez internetowy portal Rachunki (ra-
chunki.rybnik.eu).
Urząd Miasta Rybnika wdrożył także szybkie płatności online, za pomo-
cą których, bez wychodzenia z domu, można regulować przez internet 
większość opłat za czynności urzędowe, np. za rejestrację pojazdu, 
wydanie prawa jazdy czy zaświadczenia (rybnik.oplatyurzedowe.pl).
Od 16 marca w Urzędzie Miasta Rybnika płatności za wyżej wymienione 
czynności urzędowe będzie można dokonywać również w opłatoma-
tach, czyli kasach automatycznych, które zostaną zainstalowane w 
budynkach magistratu: przy ul. Bolesława Chrobrego 2 i ul. Rzecznej 8 
oraz w budynku Urzędu Stanu Cywilnego (Rynek 18). Płatności przy ich 
użyciu będzie można dokonywać zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą i 
to bez żadnych prowizji czy dodatkowych opłat.
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