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MIASTO CZEKA 
NA SZCZEPIONKI

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą

Maj 2021
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Można powiedzieć, że w walce z pan-
demią zacieśnia się współpraca rządu 
i samorządu, bo miasto angażuje się 
w realizację Narodowego Programu 
Szczepień.

Tak, uruchamiamy dwa punkty 
szczepień typowo miejskie i jeden we 
współpracy z Państwowym Szpitalem 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.  
Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, co 
zgodnie z decyzjami wojewody należa-
ło do miasta, czyli zadbaliśmy o ich wy-
posażenie m.in. w sprzęt komputerowy, 
środki łączności i niezbędne lodówki,  
a także o personel oraz grupę wolon-
tariuszy potrzebnych do ich sprawnego 
funkcjonowania. Kluczowym elemen-
tem całego przedsięwzięcia są jednak 
same szczepionki i chciałbym, by te do-
tarły do nas jak najszybciej. Wszystko 
wskazuje na to, że punkty te rozpoczną 
działalność 4 maja. Zapotrzebowanie 
na szczepienia jest obecnie bardzo 
duże, o czym świadczy ta „wędrówka 
ludów” po Śląsku w celu zaszczepienia 
się. Chcę podkreślić, że my jedynie po-
magamy, na ile możemy, a organizato-
rem Narodowego Programu Szczepień 
jest rząd. Gremia samorządowe już 
dużo wcześniej zwracały uwagę, że 
jeśli chcemy sprawnie przeprowadzić 
szczepienia na masową skalę, to lokal-
ne samorządy są do tego niezbędne.

Czy to miasto zapłaci za funkcjonowa-
nie tych punktów szczepień?

Nie. Umowy z prywatnymi pod-
miotami, które będą wykonywać szcze-
pienia w dwóch miejskich punktach, 
podpisze Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny 

im. Jana Pawła II wspólnie z MOSiR-
-em przygotowuje punkt w hali w Bo-
guszowicach, a Lens Clinic wspólnie  
z ZGM-em punkt na terenie Kampusu.

27 maja odbędzie się sesja absoluto-
ryjna. Okazuje się, że miniony trudny 
rok miasto zakończyło z budżetową 
nadwyżką.

Rok 2020 był specyficzny, covido-
wy. Z powodu pandemii i związanych  
z nią problemów wiele inwestycji zo-
stało przesuniętych na bieżący rok. 
Dokładne oszacowanie rocznych do-
chodów miasta jest praktycznie nie-
możliwe i dopiero po zakończeniu roku 
możemy je podliczyć. Najważniejsze, że 
mamy stabilną sytuację finansową. Na-
sze ratingi, czyli notowania finansowe 
miasta, zostały utrzymane i co naj-
ważniejsze możliwości inwestycyjne 
w kolejnych latach zostaną zachowane, 
więc będziemy mogli nadal pozyski-
wać dotacje zewnętrzne, w tym środki  
z funduszy Unii Europejskiej, co dla 
rozwoju miasta jest sprawą kluczową. 
Cieszę się również z tego, że w ubie-
głym roku udało się odłożyć kolejne 
10 mln na poczet zwrotu podatku od 
wyrobisk górniczych. Gdy dodamy do 
tego kwotę zaplanowaną na ten rok, 
będziemy mieli już zabezpieczoną w 
sądowym depozycie całą kwotę po-
trzebną do uregulowania tych podat-
kowych zaszłości i pozbędziemy się tej 
finansowej kuli u nogi.

Są środowiska, które chętnie zagospo-
darowałyby tę nadwyżkę.

Ale owa nadwyżka to tak naprawdę 
jedynie element zestawień finansowych.  

To nie są pieniądze, które są zdepo-
nowane na jakimś osobnym koncie. 
Niuanse tworzenia budżetu miasta są 
dość skomplikowane i owa „nadwyżka” 
to tylko jeden ze wskaźników związa-
nych z bilansowaniem budżetu.

21 kwietnia przez godzinę odpowiadał 
Pan na pytania internautów. Czy tak już 
będzie co tydzień?

Co tydzień może nie, ale na pew-
no co jakiś czas. To jednak dziwne 
doświadczenie, bo siedzę w gabinecie  
z komputerem i nikogo nie widzę. Ale 
wiem też, że mieszkańcy mają taką po-
trzebę i takie czaty są wśród samorzą-
dowców coraz popularniejsze.

To w końcu naturalne, że mieszkańcy 
chcą porozmawiać ze swoim prezy-
dentem.

I w pełni to rozumiem. Dzisiaj świat 
komunikuje się bardzo szybko, trudno 
to nawet porównać z tym, jak to wyglą-
dało jeszcze w latach 90. Mieszkańcom, 
a przynajmniej ich części, taki sposób 
kontaktowania się ze mną przypadł do 
gustu, więc będziemy to kontynuować. 
Oby tylko chcieli oni ze zrozumieniem 
podejść do możliwości finansowych  
i prawnych miasta. 

Rozmawiał Wacław Troszka

Okładka: Szpadzistki RMKS-u Rybnik, od lewej: Kinga Zgryźniak – brązowa medalistka drużynowych mistrzostw 
świata juniorów, Alicja Klasik – mistrzyni świata kadetek i również brązowa medalistka drużynowych mistrzostw 
świata juniorów.                       Zdjęcie Wacław Troszka
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Samorząd

SAMORZĄD

Absolutorium 
w maju
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W dyskusji nad owym raportem, po wcześniejszym zgłoszeniu, 
mogą wziąć udział również mieszkańcy. Do tej pory z możliwości 
tej skorzystały tylko dwie osoby: były opozycyjny radny z Niedob-
czyc Henryk Cebula i przewodniczący Rady Dzielnicy Zamysłów 
Krzysztof Kazek. Termin przyjmowania zgłoszeń przez magistra-
ckie biuro obsługi rady miasta upływa 26 maja.

Jeśli chodzi o finansowe podsumowanie roku 2020, to reali-
zacja miejskiego budżetu zakończyła się nadwyżką w wysokości 
blisko 40 mln 580 tys. zł, choć uchwalając budżet miasta na rok 
2020, zakładano deficyt wynoszący ponad 131,5 mln zł. Nadwyżka 
to przede wszystkim efekt mniejszych niż planowano wydatków 
budżetu miasta, czego trudno nie łączyć z trudnym czasem epi-
demii. Te miały wynieść 1 mld 87 mln, a ostatecznie miasto wydało 
tylko 965,6 mln zł. Mniejsze były wydatki bieżące (818 mln zamiast 
planowanych 862,8 mln zł), ale również związane z inwestycjami 
tzw. wydatki majątkowe (147,5 mln zamiast 224,4 mln zł). Z drugiej 
strony na planowane i prowadzone już inwestycje miasto zdoby-
ło znacznie więcej zewnętrznych dotacji, niż zakładano. Według 
uchwały budżetowej miało to być 69,1 mln zł, a ostatecznie uzy-
skano 109,6 mln zł. Jak dotąd po raz ostatni roczny budżet miasta 
zamknął się nadwyżką w roku 2016, wtedy wyniosła ona 15 mln 
165 tys. zł. 

Na 27 maja zaplanowano absolutoryjną 
sesję rady miasta. W jej trakcie prezydent Piotr 
Kuczera przedstawi sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu miasta, ale tematem 
dyskusji będzie również doroczny obszerny 
raport o stanie miasta, który wcześniej 
prezydent opublikuje w internetowym 
Biuletynie Informacji Publicznej urzędu miasta. 

Łączne zadłużenie miasta na 
koniec 2020 roku wynosiło prawie  
246 mln zł, co stanowi 24,44 proc. 
ubiegłorocznych dochodów miasta.

Skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach, który 
wydał pozytywną opinię o przedłożo-
nym przez prezydenta Piotra Kuczerę 
sprawozdaniu z wykonania budże-
tu, zauważył, że w ciągu minionego 
roku o ponad 6 mln do kwoty prawie  
102 mln zł wzrosły należności wyma-
galne miasta (pieniądze należące się 
miastu) i zalecił magistratowi „zwięk-
szenie skuteczności podejmowanych 
czynności w zakresie ściągania na-
leżności”. 

Zaległości z tytułu dochodów 
budżetowych na koniec 2020 roku 
wynosiły łącznie 137 mln 683 tys. zł. 
Źródła największych zaległości to: 
czynsze mieszkaniowe oraz za lokale 
użytkowe Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej – 47 mln 428 tys. (w tym  
z tytułu odsetek ponad 25 mln zł); 
kary za jazdę bez biletu miejskimi 
autobusami – 21 mln 321 tys. (6,8 mln 
odsetek); zaległe podatki od nieru-
chomości – 14 mln 302 tys.; realiza-
cja zadań zleconych z zakresu admi-
nistracji rządowej (m.in. świadczenia 
alimentacyjne) – 21 mln 744 tys. – To 
należności, które często są dla mia-
sta nie do wyegzekwowania, jak  
np. czynsz za mieszkania komunalne 
czy kary za przejazd autobusem bez 
biletu. W niektórych przypadkach je-
steśmy po prostu bezradni – komen-
tuje prezydent Piotr Kuczera.

Do otrzymania od rady miasta 
absolutorium za wykonanie ubiegło-
rocznego budżetu prezydentowi Ku-
czerze jest potrzebna bezwzględna 
większość głosów (stałego 25-oso-
bowego składu RM), czyli poparcie 13 
radnych. I według wszelkich znaków 
na ziemi i niebie na tyle głosów wciąż 
może liczyć.                                 (WaT)

Podobnie jak przed rokiem majowa sesja absolutoryjna od-
będzie się w trybie zdalnym. Pytanie, czy wirtualny jedynie 
kontakt radnych przełoży się na temperaturę dyskusji
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Samorząd

Widzisz? Czujesz? Reaguj!
Studenci psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach 
włączyli się w działania promujące walkę o lepszą jakość po-
wietrza. W ramach uczelnianych zajęć przygotowali kampanię 
społeczną pod hasłem „Nie nabieraj smogu w usta!”.
Jako miasto pilotażowe dla swojego projektu wybrali Rybnik,  
a w trakcie zajęć poświęconych kampaniom społecznym przyjrzeli 
się skali zanieczyszczenia powietrza i postawom Polaków w tej kwe-
stii; przygotowali też autorską grafikę, którą sparafrazowali znane 
powiedzenie „Nie nabieraj wody w usta”: – Celem naszej kampanii 
jest zaangażowanie osób, które są świadome problemu trującego 
powietrza, ale nie wykazują żadnej inicjatywy, nie reagują – wyjaśnia 
Katarzyna Goczoł, jedna z uczestniczek projektu. Studenci chcą, by 
więcej osób dowiedziało się o rządowym programie „Czyste powie-
trze”, w ramach którego mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie 
na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczes-
ne i mniej uciążliwe dla środowiska. Zwracają też uwagę na fakt,  
że co roku z powodu smogu umiera w Polsce ponad 40 tys. osób,  
i apelują: Widzisz? Czujesz? Reaguj! Nie pozwól sąsiadowi decydować 
o twoim zdrowiu! W nagłośnienie kampanii włączyło się rybnickie 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Śląski Ruch Kli-
matyczny, a sami studenci promują projekt w mediach społecznoś-
ciowych oraz pośród znanych sobie rybniczan.                                   (D)

Zgodnie z kwietniową uchwa-
łą rady miasta magistrat przystąpi 
do konkursu organizowanego przez 
marszałka województwa, w którym 
można zdobyć unijne fundusze na 
wsparcie proekologicznych inwestycji 
mieszkańców. Konkursowy wniosek 
miasto musi złożyć do końca czerwca, 
więc nabór mieszkańców do udziału 
w programie urząd miasta przepro-
wadzi prawdopodobnie do końca 
maja, by mieć czas na weryfikację 
wniosków mieszkańców i inwestycji, 
do których chcą otrzymać dofinan-
sowanie.

Będzie je można otrzymać przede 
wszystkim na podłączenie budynku 
do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 

ale także na montaż ogrzewania 
gazowego, elektrycznego, pieca na 
pellet drzewny lub odnawialnego 
źródła ciepła, przy czym wszystkie 
te pozostałe źródła ciepła będą bra-
ne pod uwagę tylko wtedy, gdy nie 
będzie możliwości podłączenia bu-
dynku do sieci ciepłowniczej do 15 
maja 2023 roku albo gdy wykonanie 
takiego przyłącza będzie koszto-
wać więcej niż 5 tys. zł. Maksymalna 
dotacja do jednego budynku będzie 
mogło wynieść 25 tys. zł i nie będzie 
mogła przekroczyć wartości tzw. 
kosztów kwalifikowanych inwestycji 
netto. I jeszcze jeden istotny waru-
nek – wszystkie dotowane inwestycje 
mogą zostać wykonane najwcześniej 

w 2022 roku i dopiero po podpisaniu 
umowy z miastem.

Wszystkie niezbędne informa-
cje, a zwłaszcza regulamin naboru  
i niezbędne formularze do pobrania, 
można znaleźć na stronie interneto-
wej magistratu (rybnik.eu/dla-miesz-
kancow/program-granty). 

Od 5 maja na terenie Kampusu 
przy ul. Rudzkiej ma funkcjonować 
punkt informacyjny projektu, w ra-
mach którego rybniczanie będą mo-
gli zdobyć dofinansowanie do przy-
szłorocznej wymiany starego pieca  
w swoim domu na mniej uciążliwe dla 
środowiska i sąsiadów źródło ciepła.

(WaT)

SZANSA NA EKODOTACJE
Jest szansa, że właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli w przyszłym roku otrzymać 

za pośrednictwem urzędu miasta dofinansowanie do wymiany bezklasowego pieca na węgiel bądź 
drewno (klasy nie wyższej niż 3.) na mniej uciążliwe dla środowiska źródło ciepła, przy czym nie będzie 
to mógł być piec węglowy.
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Harmonogram pracy punktu 
informacyjnego „Czyste powietrze”

MAJ
Poniedziałki: 10, 17 (od 14 do 19) 
Wtorki: 11, 18, 25 (od 8 do 14)
Środy:  5 (od 14 do 19) oraz 12, 19, 26 (od 8 do 15)
Czwartki:  6, 13, 20 (od 8 do 15) oraz 27 (od 11 
do 19)
Piątki: 7 (od 8 do 15)
Sobota: 8 (od 8 do 13)

Pracownicy punktu konsultacyjnego programu „Czyste 
powietrze” obsługują mieszkańców na terenie Kampu-
su 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.czy-
stepowietrzedlarybnika.pl bądź pod numerem telefonu: 
517  664 090. Każdy, kto nie będzie mógł dotrzeć na 
umówione spotkanie, proszony jest o poinformowanie 
o tym pracownika punktu. Nadal możliwe jest uzy-
skanie porady drogą telefoniczną, mailową (czystepo-
wietrze@feio.pl) lub za pośrednictwem komunikatora 
internetowego Skype (Czyste Powietrze Rybnik). Ze 
strony czystepowietrzedlarybnika.pl można też pobrać 
kwestionariusz i wypełniony oddać w punkcie. Na jego 
podstawie pracownik wypełni wniosek o dofinansowa-
nie i poinformuje o terminie jego odbioru.                        (D)



Miasto

MIASTO

Drodzy Czytelnicy!
To wydanie „Gazety Rybnickiej” jest ostatnim, które powstało pod moją redakcją. Jeszcze  

w ubiegłym roku w urzędzie miasta zdecydowano, że miejska gazeta gruntownie się zmieni, podobnie 
jak sposób jej kolportażu. Zdecydowano również, że gazeta potrzebuje nowego redaktora naczelnego. 

Wspólnie z zespołem redakcyjnym i gronem współpracowników współtworzyłem „GR” od wrześ-
nia 2011 roku. Zgodnie z tradycją tytułu ukazującego się od 1990 roku staraliśmy się realizować misję 
miejskiej gazety samorządowej, będącej medium publicznym, a nie gazetą urzędu miasta czy prezy-
denta. Naturalnie, z wybranymi przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich prezydentami Rybni-
ka, najpierw śp. Adamem Fudalim, a potem Piotrem Kuczerą na bieżąco współpracowaliśmy, traktując 
ich w sposób adekwatny do ich pozycji liderów rybnickiego samorządu. Dziękuję moim współpracow-
nikom za zapał, zaangażowanie i rzetelną pracę, a wszystkim pozostałym za wszelką okazaną pomoc  
i życzliwość. Przepraszam za ewentualne niedociągnięcia.                                                    Wacław Troszka

14 kwietnia odbyły się pierw-
sze po długiej przerwie negocjacje 
płacowe związkowców z prezy-
dentem Piotrem Kuczerą. Ustalo-
no, że do siedmiu dni związkowcy 
przekażą na piśmie swoją propo-
zycję wzrostu wynagrodzenia 
zasadniczego dla wszystkich pra-
cowników nieobjętych wzrostem 
wynagrodzeń w latach 2019-2020. 
Z kolei prezydent Kuczera ma po-
nownie przeliczyć proponowany 
przez stronę społeczną wzrost 
wynagrodzeń zasadniczych oraz 
ustalić jednakowe kryteria ich 
wzrostu dla wszystkich pracow-
ników jednostek miasta z wyjąt-
kiem placówek oświatowych. Ko-
lejna tura rozmów ma się odbyć 
12 maja. Jak mówi Piotr Rajman, 
przewodniczący Terenowej Sek-
cji Problemowej Miasta i Powiatu 
Rybnickiego Śląsko-Dąbrowskiej 

„Solidarności”, obecnie, nie licząc 
urzędu miasta i placówek oświa-
towych, większość pracowników 
jednostek miejskich mieści się w 

stawce zasadniczej wynagrodze-
nia minimalnego. Przedstawiciele 
poszczególnych jednostek mówią 
z kolei o przypadkach osiągania 
ustawowego minimalnego wy-
nagrodzenia  dzięki dodatkom, np. 
premiom regulaminowym. 

Tymczasem w czasie sesji, 
która odbyła się 22 kwietnia, rad-
ni wprowadzili do budżetu blisko 
2,6 mln zł na podwyżki (od lipca) 
dla urzędników, pracowników 
jednostek miasta oraz placówek 
kultury. 

Prezydent Piotr Kuczera nie 
po raz pierwszy zwraca uwagę na 
budżetowe realia. – Sam, w moim 
przekonaniu sztuczny, wzrost 
płacy minimalnej kosztuje budżet 
miasta w skali roku 4,6 mln zł,  
a kolejnym problemem są Pra-
cownicze Plany Kapitałowe, na 
realizację których musieliśmy 
znaleźć w budżecie miasta ko-
lejne 4,1 mln zł. Zgłaszane przez 
stronę związkową postulaty 
podwyżek są zrozumiałe, ale 

ja muszę brać pod uwagę moż-
liwości budżetu. Jak wyliczył 
skarbnik miasta, gdybyśmy mieli 
spełnić postulaty związkowców, 
to w perspektywie dwóch lat 
potrzebowalibyśmy dodatkowo 
prawie 21,6 mln zł, a takich kwot 
nie mamy, podobnie jak zakładu 
drukującego pieniądze.  Po za-
mknięciu pierwszego kwartału 
wiemy, że budżetowe przycho-
dy kształtują się zgodnie z pla-
nem, ale ważny będzie bilans 
po zamknięciu dwóch kolejnych 
kwartałów – informuje prezydent 
Kuczera. 

•   •   • 
Z kolei 15 kwietnia prezydent 

Kuczera i jego zastępca Wojciech 
Świerkosz, odpowiadający za 
funkcjonowanie oświaty, spot-
kali się z liderkami oświatowej 
Solidarności. Tematem rozmów 
był dodatek motywacyjny dla 
nauczycieli, wypłacany obecnie  
w wysokości 1 zł miesięcznie. 

(WaT)  

Walczą o podwyżki
Rybnicka Solidarność i związkowcy z miejskich jednostek takich jak Rybnickie 
Służby Komunalne, Zarząd Zieleni Miejskiej czy Ośrodek Pomocy Społecznej 
walczą o podwyżki dla ich pracowników. 11 kwietnia minęły dwa lata od 
głośnego protestu pracowników jednostek miejskich przed urzędem miasta. 
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Miasto

ŚMIECIOWA KONTROLA
Ogłaszając w ubiegłym roku przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu całego Rybnika, władze miasta 
zdecydowały, że ze względów ekonomicznych 
(ceny ustawowe zamiast rynkowych) od 
początku 2021 roku podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą zostaną wyłączone 
z miejskiego systemu gospodarowania 
odpadami. Nałożono więc na nie obowiązek 
zawarcia indywidualnych umów z firmami 
odbierającymi odpady, a wpisanymi do rejestru 
tzw. działalności regulowanej, prowadzonego 
przez prezydenta Rybnika. Według urzędu 
miasta takie indywidualne umowy powinno 
posiadać 1.412 podmiotów. W marcu magistracki 
wydział gospodarki komunalnej przystąpił do 
sprawdzania, czy firmy i przedsiębiorstwa umowy 
na wywóz odpadów zawarły. Do 23 kwietnia 
wezwania do ich przedłożenia wysłano do 272 
podmiotów i 139 z nich kopie takich umów do 
urzędu przesłało. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach za brak umowy 
podmiotowi gospodarczemu grozi grzywna. 
Jak informuje urząd miasta, zgodnie z uchwałą 
rady miasta miejski system gospodarowania 
odpadami obejmuje obecnie również 188 
podmiotów publicznych: m.in. urzędy, szkoły, 
ośrodki kultury oraz remizy OSP. 

RYBNICKIE GADŻETY W SIECI
Na platformie zakupowej Allegro można 
zaopatrzyć się w miejskie gadżety z Rybnika. 
Drobiazgi dostępne dotąd głównie w punkcie 
informacji turystycznej Halo! Rybnik, który w 
czasie pandemii dość często bywa zamknięty, 
możemy więc kupić bez wychodzenia z domu. 
W sieci czekają na nas maseczki ochronne, 
smycze, peleryny i parasole, a także długopisy 
oraz bawełniane torby i T-shirty. Są też notesy, 
kalendarze, kubki, naklejki, albumy „Jestem  
z Rybnika”, a wszystko opatrzone logotypem 
miasta. Lista rybnickich gadżetów wyświetli się 
po rozklikaniu linka do Allegro, na facebookowej 
stronie Halo! Rybnik (pasek po lewej stronie 
ekranu: Sklep online w serwisie Allegro). 
Najtańszy kupimy już za 3 zł.

OLIMPIADA Z LAMPKĄ
Jakub Szymura, trzecioklasista popularnego Tygla, 
wygrał 11. edycję Olimpiady Wiedzy Górniczej 

„O Złotą Lampkę”, której finał, w reżimie 
sanitarnym, odbył się w rybnickim Zespole Szkół 
Technicznych. Finalistą tej olimpiady został 
również inny uczeń tej szkoły Roman Liszka  
i obaj zostali zwolnieni z pisemnego egzaminu 
zawodowego i zdobyli już indeksy na studia 
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki 
Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

To efekt licznych doniesień, również medialnych, informujących o złej 
sytuacji finansowej szpitala, ale również o budzących kontrowersje decy-
zjach nowej dyrektorki Ewy Ficy, w efekcie których z pracy w szpitalu może 
zrezygnować nawet 100 lekarzy specjalistów. Spore poruszenie wywołała 
też informacja, iż bezczynnie stoi urządzenie do szybkiego wykonywa-
nia testów na Covid-19, którego zakup sfinansowało przed rokiem miasto. 
Jedyna firma oferująca na polskim rynku odpowiednie do niego testy nie 
chce ich szpitalowi sprzedać, zanim ten nie ureguluje wszystkich należno-
ści za dostarczone wcześniej testy. Apel, którego podjęcie było podyktowa-
ne, jak czytamy, troską o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Rybnika  
i subregionu, trafił już do marszałka województwa śląskiego oraz, z prośbą 
o podjęcie podobnych apeli, do pozostałych gmin subregionu zachodniego 
województwa śląskiego.

Choć w treści apelu nie ma akcentów politycznych, tych nie zabrakło  
w trakcie długiej dyskusji na sesji, a Łukasz Dwornik (PiS) swoją wypowiedź 
rozpoczął od apelu do dyrektorki i lekarzy, by usiedli do rozmów, a nie 
prowadzili ich za pośrednictwem mediów, radnych i polityków. 

„Wyrażamy głęboką nadzieję, że nasze zaniepokojenie sytuacją szpitala 
nie pozostanie bez właściwej reakcji ze strony właściciela oraz nadzorcy 
kluczowych decyzji w aspekcie zarządzania szpitalem. […] Zmiany, jakie 
zaszły w ostatnim czasie w rybnickim szpitalu, stwarzają zagrożenie dla 
jego funkcjonowania, a tym samym w sposób drastyczny zmniejszają bez-
pieczeństwo zdrowotne mieszkańców Rybnika oraz całego subregionu 
zachodniego” – napisano w apelu.                 (WaT)

PRĄD Z PRZETARGU
Jeszcze w kwietniu magistrat miał ogłosić przetarg na sprzedaż energii 
elektrycznej miastu oraz wszystkim jego jednostkom i placówkom przez 
okres trzech lat, czyli od początku roku 2022 do końca 2024. 
Umowa, która będzie efektem tego przetargu, pozwoli miastu płacić za prąd według stawek 
niższych od powszechnie obowiązujących taryf. Przetarg obejmuje również sygnalizacje i 
oświetlenie uliczne, zużywające około 25 proc. całej energii, za którą płaci miejski budżet.  
W sumie miejskich liczników jest około 1.300, a łączne roczne zużycie, które wskazują, to około 
20 mln kilowatogodzin (kWh). Pierwszy taki przetarg na sprzedaż energii elektrycznej miastu 
w 2012 roku zorganizowała nieistniejąca już Spółka Obrotu Energią. Do końca bieżącego roku 
obowiązuje z kolei umowa będąca efektem przetargu, zorganizowanego przez magistrat  
w 2018 roku. Według wyliczeń opartych na taryfach obowiązujących właśnie w tym 2018 roku 
przetargowa rywalizacja trzech sprzedawców energii (PGE Obrót, TAURON Sprzedaż, ENERGA 
Obrót) pozwoliła miastu zaoszczędzić w ciągu tych trzech lat przynajmniej 9 mln zł.         (WaT)

Apel o ratowanie… szpitala
W czasie sesji 21 kwietnia z inicjatywy grupy radnych rada miasta 
jednogłośnie podjęła uchwałę o wystosowaniu apelu o podjęcie 
pilnych działań mających na celu ratowanie Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku-Orzepowicach. 

EPIDEMIAw Rybniku
Zakażonych odpoczątku epidemii: 10.420 
Ofiar śmiertelnych: 255

stan na dzień 
26.04.2021 

wg danych 
publikowanych 

na stronie gov.pl 
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ZMARŁ 
BENEDYKT 
KOŁODZIEJCZYK

12 kwietnia w wieku 63 
lat zmarł nagle Benedykt 
Kołodziejczyk. Związany od 
urodzenia z dzielnicą Ka-
mień samorządowiec w la-
tach 2006-2018 były radnym 
miejskim, a w latach 2014-2018, 
również wiceprzewodniczą-
cym Rady Miasta Rybnika. Był 
radnym bardzo rzetelnym i 
konkretnym, doskonale zna-
jącym prawne realia, w jakich 
funkcjonował samorząd, bo 
przez długie lata pracował w 
Urzędzie Gminy Marklowi-
ce na stanowisku sekretarza 
gminy. Cechował go spokój i 
pogoda ducha.

– Będę go pamiętał prze-
de wszystkim jako zaangażo-
wanego samorządowca, au-
tentycznie oddanego miastu  
i jego mieszkańcom – mówi 
prezydent Rybnika Piotr Ku-
czera. – Będę go pamiętał też 
jako człowieka, który nie-
ustanne myślał, jak zmieniać 
ten samorząd, żeby ludziom 
żyło się lepiej. Cenił sobie  

pracę sekretarza w Marklowi-
cach i traktował ją jako dzia-
łalność na rzecz samorządu, 
czyli mieszkańców. Pamiętam, 
jak przed wyborami w 2006 
roku wszedł z rozmachem 
i pewnością siebie do biu-
ra i powiedział: – Nazywam 
się Benedykt Kołodziejczyk i 
chcę powalczyć o samorząd. 
Miejsce jest nieważne. Był je-
dynym, który tak powiedział. 
Wszyscy inni pytali wtedy  
o miejsca, z których wystar-
tują. Jeszcze dwa tygodnie 
wcześniej rozmawialiśmy te-
lefonicznie o tym, jak można 
usprawnić pracę niektórych 
wydziałów urzędu. Te jego 
telefony zawsze były życzliwe, 
wynikały ze szczerej troski. 
Na pewno przez wielu zosta-
nie zapamiętany jako życzliwy, 
serdeczny i pogodny człowiek.

– To był oddany społecz-
nik, który nigdy nie odmawiał 
pomocy. W jakiś taki natural-
ny sposób od zawsze intere-
sował się sprawami dzielnicy 
i naszej ochotniczej straży 
pożarnej. Często pytał o to, 
jak OSP funkcjonuje i w jaki 
sposób jest zarządzana, i cenił 
sobie te przekazywane prze-
ze mnie informacje i rady. To 
był dobry człowiek, którego 
w tzw. przestrzeni publicznej 
na pewno będzie brakować. Ja 
poznałem Benka, bo tak się do 
niego zwracaliśmy, również 
jako dobrego sąsiada – za-
wsze uśmiechnięty, życzliwy  
i skory do pomocy – wspomi-
na Marek Krzyżowski, naczel-
nik OSP Kamień.

Śp. Benedykt Kołodziej-
czyk został pochowany na 
cmentarzu paraf ialnym  
w Rybniku-Kamieniu.

ZALEW BEZ RYKU SILNIKÓW
Jeszcze w czasie lutowej sesji radni uchwalili 
zakaz używania jednostek pływających, wypo-
sażonych w silnik spalinowy na wodach Zalewu 
Rybnickiego.
Zakaz odnoszący się oczywiście nie tyle do wyposażenia, co 
do używania silnika, obejmuje statki, łodzie turystyczne i 
sportowe, motorówki i skutery wodne, ale zawiera też wy-
jątki, które pozwolą w wyznaczonym obszarze „rybnickiego 
morza” organizować treningi i wyścigi na skuterach. Muszą 
one jednak spełniać określone wymogi techniczne. Chodzi 
mianowicie o dopuszczenie do użytku silników o mocy 
nieprzekraczającej 15 koni mechanicznych oraz jednostek 
pływających, których maksymalna moc akustyczna nie 
przekracza 105 decybeli. Dopuszczone jednostki będą mogły 
pływać po zalewie tylko w wyznaczonym bojami obszarze 
góra przez osiem godzin bez przerwy, między godz. 6 a 22. Na 
takie użytkowanie wyznaczonej części zalewu będzie jednak 
musiał każdorazowo wyrazić zgodę administrator zbiornika, 
czyli elektrownia Rybnik (PGE GiEK S.A.), a wszystko to bę-
dzie się odbywać na podstawie oficjalnego regulaminu, który 
opracowują pracownicy elektrowni.
Zakaz dotyczy też pozostałych zbiorników technologicznych 
rybnickiej elektrowni, m.in. stawu Pniowiec, a nie dotyczy 
łodzi ratunkowych, motorówek obsługujących regaty, treningi 
żeglarzy i inne zawody sportowe oraz motorówek położonych 
nad zalewem przystani. Boje wyznaczające trasę dla motoro-
wodniaków miały się pojawić na zalewie jeszcze przed długim 
majowym weekendem.                                                   (WaT)

BEZPAŃSKIE PSY I KOTY 
W PROGRAMIE 
407.760 zł, mniej niż przed rokiem, zaplano-
wało miasto na realizację tegorocznego obo-
wiązkowego dla gmin „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt”. – Gros tej kwoty prze-
znaczymy dla rybnickiego schroniska – wyjaśnia 
wiceprezydent miasta Janusz Koper.
Mowa o 383.760 zł, które schronisko w Wielopolu (ul. Mająt-
kowa 42) przeznaczy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, 
głównie psami i kotami, na ich wyłapywanie na terenie miasta, 
obowiązkową kastrację i sterylizację oraz poszukiwanie dla 
nich właścicieli, ale też na zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
bezpańskich zwierząt oraz dokarmianie kotów wolno żyją-
cych. Zgodnie z programem 20.000 zł przeznaczonych zosta-
nie na sterylizację i kastrację wolno żyjących kotek i kocurów, 
a zabiegi te nadal wykonywane będą w prowadzonym przez 
Roberta Czekalskiego radziejowskim gabinecie weterynaryj-
nym Dino. 4.000 zł przewidziano na wyłapywanie, transport i 
zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim, 
tym razem w gospodarstwie rolnym należącym do Łukasza 
Durczoka z Pstrążnej. – Co roku miasto ma obowiązek przyjąć 
taki program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zasady 
jego funkcjonowania się nie zmieniły, bo od lat się sprawdzają 

– wyjaśniał podczas marcowej sesji Janusz Koper.                    (S)

8



Miasto

Niedawna rudera przy ul. Świer-
klańskiej 4 zmieniła się w pachnący 
nowością trzykondygnacyjny budynek 
z windą i nową klatką schodową. Za-
dbano też o obejście, w którym powstał 
m.in. niewielki plac zabaw oraz miejsca 
parkingowe.

Placówka jest przeznaczona dla 
matek z małymi dziećmi, kobiet w cią-
ży, ale też dla ojców i opiekunów praw-
nych z dziećmi. Zasadniczo będą tam 
mogli przebywać przez okres jednego 
roku, ale z różnych ważnych względów 
ich pobyt będzie można przedłużyć.  

– Dotychczasowa praktyka pokazuje, 
że będą tam trafiać głównie kobiety 
z małymi dziećmi, które znalazły się 
w trudnej kryzysowej sytuacji np. ze 
względu na zagrożenie przemocą do-
mową. Okres przebywania w tym domu 
ma być czasem, w którym korzystając 
z różnych form naszej pomocy wyjdą 
na prostą. Na początek najważniejsza 
będzie sfera psychiczna i emocjonalna, 
później zajmiemy się też sferą społecz-
ną, umiejętnościami interpersonalny-
mi, a dalej tym wszystkim, co będzie 
potrzebne do tego, by osoby te mogły 
się usamodzielnić, czyli znaleźć pracę 
i bezpieczne lokum. Będziemy więc też 

współpracować m.in. z prawnikami  
i Powiatowym Urzędem Pracy – mówi 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rybniku Anna Sowik-Złotoś.

Do tej pory matki z dziećmi, któ-
re często z dnia na dzień znalazły się 
w sytuacji kryzysowej, np. bez dachu 
nad głową, trafiały do funkcjonującego 
w budynku PCK przy ul. Chrobrego w 
centrum miasta Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej. Tam jednak można prze-
bywać tylko trzy miesiące.

Budynek przy ul. Świerklańskiej 
został zaprojektowany pod potrzeby 
placówki i jest dostosowany do ograni-
czeń osób niepełnosprawnych; to jego 
największe atuty. Jest w nim siedem 
pokoi do spania, cztery łazienki, kuch-
nia, jadalnia, świetlica z telewizorem, 
pralnia, suszarnia oraz pomieszczenie 
do indywidualnych i grupowych zajęć 
terapeutycznych. Docelowo ma tam 
przebywać góra 15 osób. W budynku 
jest winda, a na zewnątrz monitoring, 
który pozwoli zadbać o bezpieczeń-
stwo lokatorów. Personel (5 osób) pla-
cówki będzie tam obecny przez całą 
dobę. – Chcemy, by ta placówka w jak 
największym stopniu przypominała 
dom. By osoby, które tam trafią, czuły 

się dobrze, swobodnie i bezpiecznie – 
podkreśla Anna Sowik-Złotoś. 

Nowa placówka przy Świerklań-
skiej uzupełni system placówek po-
mocowych dla samotnych matek, oj-
ców i opiekunów prawnych z dziećmi, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji  
i potrzebują bezpiecznego lokum. Two-
rzą go już m.in. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej przy ul. Chrobrego oraz 13 
rozsianych po mieście tzw. mieszkań 
chronionych. – Domy takie są obecnie 
kluczowym i obligatoryjnym elemen-
tem systemu wsparcia dla wymagają-
cych schronienia rodziców małoletnich 
dzieci i kobiet w ciąży. Mają zapobiegać 
umieszczaniu takich osób w noclegow-
niach i schroniskach dla bezdomnych 

– mówi wiceprezydent Piotr Masłow-
ski, odpowiadający za funkcjonowanie 
opieki społecznej w mieście. 

Rozbudowa i modernizacja zde-
wastowanego budynku kosztowała  
2,4 mln zł, z czego ponad 1,8 mln zł 
pokryła dotacja z funduszy Unii Euro-
pejskiej. Pierwsi lokatorzy wprowadzą 
się do nowego domu Ośrodka Pomocy 
Społecznej na początku maja. 

(WaT)

Placówka mająca być bezpiecznym schronie-
niem głównie dla matek z małymi dziećmi  
i kobiet w ciąży powstała na rondzie Kamyczek 
w dzielnicy Meksyk

Bezpieczny dom dla matek

Dobiegła końca rozbudowa 
i modernizacja opustoszałej 
kamienicy usytuowanej 
na rondzie Kamyczek. Na 
początku maja rozpocznie 
tu działalność nowa 
placówka Ośrodka Pomocy 
Społecznej – Dom dla Matek 
z Małoletnimi Dziećmi  
i Kobiet w Ciąży. 
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CAL 
z 
nominacją
Zaprojektowane 
przez rybnicką 
architekt Marlenę 
Wolnik kłokocińskie 
Centrum 
Aktywności Lokalnej 
powalczy o tytuł 
najlepszego budynku 
Europy w konkursie 
architektury 
współczesnej im. 
Miesa van der Rohe. 
CAL znalazł się w 
gronie 20 polskich 

obiektów nominowanych do tej architektonicznej nagrody 
Unii Europejskiej. Najwięcej, po 34, zgłosiły ich Francja i 
Hiszpania. Kłokociński budynek ze skręconym dachem, 
który pełni też rolę trybuny dla imprez plenerowych, służy 
lokalnej społeczności od listopada ubiegłego roku (więcej 
w „GR” 11/2020). Zdobył już nagrodę specjalną w konkursie 

„Życie w architekturze”. Laureatów europejskiej nagrody 
architektonicznej poznamy dopiero za rok. Natomiast 
w czerwcu rozstrzygnięta zostanie 10. edycja Nagrody 
Architektonicznej „Polityki”, w finale której znalazł się też 
kłokociński CAL.

W
 FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE

Aktualności

Cebulowa wiosna
Pracownicy rybnickiego Zarządu Zieleni Miejskiej posadzili 
kilkanaście tysięcy cebul typowo wiosennych kwiatów: 
krokusów, tulipanów, hiacyntów i żonkili. Efekty ich pracy można 
oglądać na rondach, zieleńcach, skwerach i rabatach m.in. w 
okolicach urzędu miasta, bazyliki czy na miejskich rondach. 
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Krótka kładka, długa 
ścieżka
Na początek maja magistrat 
zapowiedział udostępnienie pieszym 
nowej betonowej kładki nad Nacyną 
łączącej parking przy ul. Skłodowskiej-

-Curie z popularnymi bulwarami. Jej 
budowa trwała zaskakująco długo, bo 
jej drewnianą poprzedniczkę wyłączono 
z użytkowania w maju ubiegłego roku. 
Problemem okazała się rzekomo 
obrana w urzędzie miasta ścieżka 
załatwiania towarzyszących mostowym 
inwestycjom formalności.  
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Trzy lata temu podczas wybo-
rów do RRS jej kandydaturę zgłosiły 
lokalne struktury Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, opisując ją jako 
seniorkę pełną pasji, zaangażowaną 
w działalność społeczną, głównie  
w organizację spotkań mikołajko-
wych dla dzieci i babskiego combru, 
ale też założycielkę Stowarzyszenia 
dla Osób Chorych na Nieswoiste 
Zapalenie Jelit. W seniorskiej radzie 
Elżbieta Śmigowska zadebiutuje po 
uroczystym zaprzysiężeniu na rad-
ną, które nastąpi podczas najbliższej 
czerwcowej sesji. Będzie ona kolejną 

– po Lechu Gęborskim, Irenie Skatule 
i Tadeuszu Szostoku – nową osobą w 
radzie seniorów, której kadencja roz-
poczęła się pod koniec 2018 roku. Na 
pierwszej tegorocznej sesji człon-
kowie RRS spotkali się 29 marca, 
oczywiście „w sieci”. Obrady rozpo-
częły się od uczczenia minutą ciszy 
pamięci Jadwigi Jemielity. „Odeszła 
od nas Nasza Kochana Jadźka. Tyle 

radości i serca nam ubyło. Nikt nam 
nie zastąpi Jej jasnego spojrzenia na 
wszystko, Jej życzliwości, Jej dobre-
go słowa dla każdego i o każdym” – 
napisali radni Rybnickiej Rady Senio-
rów na swoim profilu na Facebooku. 

W trakcie marcowej sesji radni 
rozmawiali m.in. o tym, jak pomóc 
osobom 60 plus w zakładaniu tzw. 
profilu zaufanego pozwalającego 
korzystać m.in. z aplikacji mOby-
watel oraz Internetowego Konta 
Pacjenta i jak przedłużyć projekt 

„Złota rączka” gwarantujący bez-
płatną pomoc rybnickim seniorom 
w najprostszych naprawach domo-
wych. Mowa była również o możli-
wości obniżenia wieku kandydatów 
do RRS z 65 na 60 lat oraz o działal-
ności Rybnickiego Telefonu Senio-
ra (327 847 874), w ramach którego 
dyżurują też policjanci i prawnicy,  
a być może będą również lekarze 
czy pracownicy ZUS-u.                       (S)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

SPISZ SIĘ – TO TWÓJ OBOWIĄZEK!
• przez Internet – nsp2021.spis.gov.pl

 
• przez infolinię spisową – tel. 22 279 99 99
 
• w Urzędzie Miasta Rybnika po wcześniejszym umówieniu wizyty
  –  tel. 32 439 22 19;   32 439 22 29

OGRÓDKOWA OBNIŻKA
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, w 
naszym województwie ciągle jeszcze 
obowiązywały epidemiczne obostrzenia, 
zabraniające funkcjonowania plenerowych, 
głównie piwnych, ogródków. Jeśli jednak zła-
godzone przepisy na to pozwolą, z pewnoś-
cią się pojawią, zwłaszcza że prezydent Piotr 
Kuczera zdecydował, że w porównaniu do lat 
ubiegłych stawka za dzierżawę płyty rynku 
czy miejsca na deptaku będzie wręcz sym-
boliczna – 1 zł (+ 23 proc. VAT) za 1 m2 mie-
sięcznie. Jeszcze w ubiegłym roku było to 35 
zł w przypadku rynku i 15 zł na deptaku, a dla 
ogródków bezalkoholowych odpowiednio 20 
i 10 zł (+VAT). W tym roku według planu na 
rynku zmieści się znacznie więcej ogródków, 
bo te będą mogły, wyjątkowo, funkcjonować 
również w środkowej części płyty rynku. 
Pierwszeństwo w zawieraniu umów na 
dzierżawę płyty rynku będą mieć właściciele 
lokali funkcjonujących w obrębie rynku. W 
niektórych krajach plenerowe „ogródki” to 
jedyna dopuszczalna forma funkcjonowania 
barów, pubów i restauracji. 
Z kolei rada miasta w czasie lutowej sesji 
podjęła uchwałę, na mocy której restaura-
torzy sprzedający alkohol przeznaczony do 
spożycia w miejscu sprzedaży zostali zwol-
nieni z drugiej raty opłaty koncesyjnej, którą 
musieliby zapłacić do końca maja (jedna  
z trzech rocznych rat). Według magistratu ze 
zwolnienia tego skorzysta 135 podmiotów. 
14 z nich, którzy zapłacili już za cały rok, 
otrzyma zwrot drugiej raty. Łącznie będzie to 
kwota 97.417 zł.                                              (WaT)

SENIORKA Z PASJĄ
Zmarłą w marcu wieloletnią członkinię Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Jadwigę Jemielitę, która od końca 2018 
roku zasiadała w Rybnickiej Radzie Seniorów, zastąpi 
wkrótce nowa radna – Elżbieta Śmigowska z Chwałowic. 
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MiastoBudżet obywatelski

4 mln 830 tys. zł to kwota, którą 
zgodnie z ustawowym obowiązkiem 
(0,5 proc. wydatków budżetowych 
2021) miasto musi przeznaczyć na 
budżet obywatelski w przyszłym 
roku. Lwią część tej kwoty, czyli  
3 mln 435 tys. zł, miasto przeznaczy 
na zrealizowanie projektów o cha-
rakterze ogólnomiejskim, natomiast 
pozostałe 1 mln 395 tys. na realizację 
projektów dzielnicowych. 

Przypominamy, że w przypadku 
propozycji ogólnomiejskich razem  
z projektem trzeba złożyć w urzędzie 
listę poparcia z imionami, nazwi-
skami, adresami zamieszkania oraz 
podpisami 50 mieszkańców Rybnika. 
Warto pamiętać, że figurowanie na 
tej liście jednej osoby niezameldowa-
nej w Rybniku sprawi, że wniosek nie 
będzie spełniał wymogów formalnych. 
Podobnie jak w ubiegłym roku z uwagi 
na obowiązujące obostrzenia związa-
ne z trwającą pandemią listy poparcia 
będzie można dostarczyć w terminie 
późniejszym. Wszystkie zgłoszone 
projekty zostaną poddane pod gło-
sowanie mieszkańców, bo by zostały 
zakwalifikowane do realizacji, będą 
musiały uzyskać minimalne poparcie 
mieszkańców. W przypadku projek-
tów dzielnicowych będzie to liczba 
głosów stanowiąca odpowiednik 5 
proc. mieszkańców danej dzielnicy. 
Dla projektów ogólnomiejskich owo 
niezbędne minimum to 4 tys. głosów. 
Tam, gdzie łączny koszt realizacji 
zgłoszonych propozycji przekroczy 
dostępną kwotę, wyniki głosowania 
zdecydują o tym, który projekt bądź 
projekty zostaną wybrane do realizacji. 
Obywatelskie głosowanie odbędzie się 
najpóźniej w połowie października.

Wskazane konsultacje
Z kolei do 14 maja potrwają  

w urzędzie miasta i miejskich jednost-
kach projektowe konsultacje. Urzęd-
nicy odpowiedzialni w magistracie 
za budżet obywatelski zachęcają au-
torów wniosków, by ci, jeszcze przed 
ich złożeniem, skonsultowali swoje 
propozycje z przedstawicielami kon-
kretnych wydziałów bądź jednostek. 
Najważniejsze kwestie to własność 
gruntu, na którym coś miałoby po-
wstać albo się odbyć, oraz zgodność 
propozycji z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. Bardzo istotne są 
też kwestie finansowe, czyli szacun-
kowy koszt zgłaszanego projektu, ale 
też ewentualne koszty, które będzie 
on generować w przyszłości.

Jeśli chodzi o własność gruntu, 
zgodnie z uchwałą w sprawie budże-
tu obywatelskiego magistrat zachęca 
do lokowania planowanych inwestycji 
obywatelskich na terenach należących 
do miasta bądź skarbu państwa, któ-
rymi gospodaruje prezydent Rybnika. 
Z kolei na terenie przekazanym przez 
miasto w użytkowanie wieczyste 
spółdzielni mieszkaniowej dopusz-
cza się jedynie inwestycje w zakresie 
obiektów małej architektury. Z kolei 
na gruntach należących do innych 
podmiotów możliwa jest realizacja 
wyłącznie tzw. projektów miękkich, 
np. organizacja festynów czy spotkań 
integracyjnych. 

Zielony budżet obywatelski

Do 16 maja trwa nabór wniosków do wojewódzkiego, czyli Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. W jego ramach 5 mln 
zostanie przeznaczonych na projekty ECO wpływające na poprawę środowiska i kolejne 5 mln 
na projekty REGIO (w tym 800 tys. zł na realizację projektów w podregionie obejmującym 
Rybnik i powiat rybnicki, a także Żory i Jastrzębie-Zdrój). Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego www.bo.slaskie.pl.

Kwoty przeznaczone dla 27 
rybnickich dzielnic na reali-
zację projektów o znaczeniu 
lokalnym: Grabownia, Stodoły 
po 30 tys.; Chwałęcice, Radziejów, 
Wielopole – 35 tys.; Golejów, Kłokocin, 
Meksyk, Ochojec – 40 tys.; Gotarto-
wice, Orzepowice, Popielów, Rybnicka 
Kuźnia, Zamysłów, Zebrzydowice – 45 
tys.; Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, 
Niewiadom, Paruszowiec-Piaski – 50 
tys.; Śródmieście – 55 tys.; Smolna – 60 
tys.; Boguszowice Stare, Chwałowice, 
Rybnik-Północ – 65 tys.; Boguszowice 
Osiedle – 80 tys.; Niedobczyce – 90 tys.; 
Maroko-Nowiny – 120 tys. 

Konsultacje komplikują związa-
ne z trwającą epidemią ograniczenia  
w funkcjonowaniu urzędu miasta, 
miejskich jednostek oraz placówek 
kultury, dlatego najlepiej kontaktować 
się z urzędnikami telefonicznie bądź 
drogą mailową. Kontakt osobisty jest 
możliwy w wybranych jednostkach, 
po wcześniejszym ustaleniu daty i go-
dziny spotkania. Szczegóły dotyczące 
bieżącej edycji budżetu obywatelskie-
go znajdują się na miejskiej stronie in-
ternetowej www.rybnik.eu w zakładce 

„Dla mieszkańców” – „Budżet obywa-
telski” – „Budżet obywatelski 2022”.

Propozycje do przyszłoroczne-
go budżetu obywatelskiego można 
składać od 1 do 31 maja na trzy spo-
soby: – wysyłając wypełnione formu-
larze pocztą na adres urzędu miasta; 

– składając je w kancelarii urzędu przy 
ul. Bolesława Chrobrego 2 (wejście 
do nowszej części od ul. Miejskiej);  

– w wersji elektronicznej (format pdf)  
z wykorzystaniem profilu zaufanego w 
platformie elektronicznej ePUAP, wraz 
ze zeskanowaną dokumentacją stano-
wiącą załączniki do projektu.      (WaT)

Przez cały maj mieszkańcy będą mogli składać swoje 
propozycje do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego 
2022. Prezydent Piotr Kuczera wraz ze swymi 
współpracownikami apeluje, by mieszkańcy postawili tym 
razem na pomysły proekologiczne, których realizacja przyczyni 
się do poprawy jakości powietrza w Rybniku. Chodzi m.in. o 
ograniczanie niskiej emisji, nasadzenia drzew i wysiewanie tzw. 
kwietnych łąk czy urządzanie różnego rodzaju zieleńców.

12



DROGOWIEC
RYBNICKI

Rybnickie Służby Komunalne podsumowały 
koszty utrzymania dróg i chodników w czasie 
minionej, całkiem rzekomo typowej dla naszego 
klimatu zimy. Łączny koszt  to 2 mln 175 tys. zł, 
ale zestawienie to nie obejmuje pozimowych 
napraw nawierzchni dróg, których w tym roku 
trzeba wykonać wyjątkowo dużo.

Drogowiec rybnicki
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Kosztowna zima
Ostatnia tak kosztowna „akcja zima” zdarzy-
ła się w Rybniku na przełomie 2012 i 2013 
roku. – Jednak wtedy opady śniegu nie były 
tak długotrwałe – przypomina Przemysław 
Grycman, dyrektor Rybnickich Służb Komu-
nalnych, i dodaje: – Tej zimy oprócz częstych 
opadów śniegu mieliśmy też okresy gołoledzi 
i marznącego deszczu. Wszystko to, wraz  
z nowymi obowiązkami związanymi z utrzy-
maniem nowo oddanego odcinka drogi regio-
nalnej Racibórz – Pszczyna, spowodowało, 
że Rybnickie Służby Komunalne przez trzy 
miesiące, niemal bez przerwy, pozostawały 
w pełnej gotowości do pracy. 
Podsumowanie ostatniej zimy w przeliczeniu 
na kilometry, tony i złotówki przedstawia się 
następująco: pługopiaskarki RSK przejechały 
łącznie 58.438 km, rozsypując 3.350 ton 
soli drogowej wartej prawie 1 mln i 13 tys. zł.  

Dla porównania: w czasie poprzedniej 
śnieżnej zimy (2012/2013) przejechały nieco 
więcej, bo 60.610 km, i zużyły też więcej soli – 
3.754 tony. Ale że ceny soli były wtedy nieco 
niższe, wydano na nią mniej niż ostatniej 
zimy. Zdecydowanie mniej kłopotliwa i mniej 
kosztowna była niezbyt zimowa zima na 
przełomie lat 2018 i 2019 – tylko 36.460 km 
i 1.969 ton soli. Zestawienia te nie obejmu-
ją odśnieżania dróg dzielnicowych, czym 
zajmują się wykonawcy zewnętrzni wyłaniani 
w przetargach. Minionej zimy przepracowali 
oni w sumie 1.557 godzin, co kosztowało 
budżet miasta 213 tys. 309 zł. Gdyby zaś 
wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane 
również z odśnieżaniem chodników i pracą 
ekip niezmotoryzowanych, według wyliczeń 
RSK miniona zima kosztowała miasto prawie 
2 mln 175 tys. zł. 

Pół na pół z rządem
Zdobyte w konkursie dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
w wysokości prawie 900 tys. zł pozwoli mia-
stu gruntownie zmodernizować 300-metro-
wy odcinek ul. Komisji Edukacji Narodowej 
w Golejowie. Przy drodze prowadzącej od ul. 
Gliwickiej do dzielnicy Grabownia są usytuo-
wane nie tylko golejowski kościół i cmentarz, 
ale również zespół szkolno-przedszkolny.
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Gliwicką do 
skrzyżowania z ul. Jarzębinową droga zosta-
nie właściwie zbudowana od nowa; otrzyma 
solidną podbudowę i będzie wyposażona w 
kanalizację deszczową, której brak w czasie 
obfitych opadów daje się we znaki mieszkań-
com sąsiadujących z ulicą posesji. Ulica zyska 
również nowe chodniki. Dofinansowanie w 
wysokości 870 tys. zł z założenia ma pokryć 
połowę kosztów tej drogowej inwestycji. Dru-
gą połowę pokryje budżet miasta (niezbędne 
zmiany w budżecie rada miasta przegłosuje 
prawdopodobnie na majowej sesji). Jeśli 
wszystko będzie przebiegać zgodnie z 
planem, przetarg na rozbudowę ul. KEN 
magistrat ogłosi w czerwcu. Jak mówi Jacek 
Hawel, naczelnik magistrackiego wydziału 
dróg, w umowie z wyłonionym  
w przetargu wykonawcą pojawi się taki ter-
min zakończenia inwestycji, który wykluczy 
układanie asfaltowej nawierzchni jezdni 
w czasie najbardziej zimowych miesięcy. 
Według kosztorysu inwestorskiego rozbiórka 
istniejącej drogi i wybudowanie 300-me-
trowego jej odcinka od nowa ma kosztować 
blisko 2 mln zł, ale faktyczną cenę poznamy 
po rozstrzygnięciu przetargu. 

(WaT)

Patrząc na ostat-
nie dziesięciolecie, 
miniona zima była 
wyjątkowo śnieżna. 
Na zdjęciu jeden ze 
specjalistycznych 
pojazdów Rybni-
ckich Służb Komu-
nalnych
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Edukacja

EDUKACJA

Wśród dziewięciu szkolnych pomysłów domi-
nowały te ekologiczne. II LO planowało zakup 
szklarni i narzędzi ogrodniczych, Ekonomik – 
oczyszczaczy powietrza, Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej – roślin 
do całej szkoły, a Mechanik – zasilanej panela-
mi fotowoltaicznymi szafki umożliwiającej ła-
dowanie telefonów komórkowych. – Nadesłane 
projekty związane były z rozwojem kółek zain-
teresowań uczniów, infrastruktury szkolnej, ale 
również z promowaniem postaw proekologicz-
nych – podsumowują członkowie Młodzieżowej 
Rady Miasta Rybnika, która wspólnie z urzędem 
miasta od czterech lat organizuje szkolny budżet 
partycypacyjny, będący odpowiednikiem budże-
tu obywatelskiego. W ten sposób w Zespole Szkół 
Urszulańskich powstał ogródek meteorologicz-
ny, w I LO studio nagrań, a w IV LO artystycz-
na pracownia. Tym razem komisja złożona z 11 
przedstawicieli MRM Rybnika reprezentujących 

wszystkie rybnickie szkoły średnie wybrała pro-
jekt „Tyglofonia, czyli rozgłośnia ZST”, przyznając 
Zespołowi Szkół Technicznych 10 tys. złotych na 
zakup mikrofonów, konsoli i kolumn głośniko-
wych. – System nagłośnienia jest mobilny, może 
więc być udostępniany również innym placówkom 
i właśnie to, zdaniem młodzieży, było kluczowym 
atutem „Tyglofonii”. Warto jednak podkreślić, że 
na tegoroczną edycję budżetu partycypacyjnego 
napłynęło wiele ciekawych pomysłów. Był wśród 
nich również wysoko oceniony „Zielony kącik” Ze-
społu Szkół nr 5 w Niedobczycach, który zakłada 
stworzenie plenerowej klasy lekcyjnej. Dlatego za-
chęcamy społeczność tej szkoły, ale też pozosta-
łych placówek, do zgłoszenia swoich projektów do 
miejskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 – mówi 
Katarzyna Korba, koordynatorka MRM Rybnika. 
Rozgłośnia w ZST powinna ruszyć już w czerwcu. 

(S)

Budżet na rozgłośnię 
Po raz pierwszy szkolny budżet partycypacyjny cieszył się tak 
dużym zainteresowaniem rybnickiej młodzieży. Jedynie dwie 
szkoły średnie z naszego miasta nie wzięły udziału  
w jego czwartej edycji. Zwycięski projekt poznaliśmy 31 marca 

– zostanie zrealizowany w Zespole Szkół Technicznych.

Zwycięzcą czwartej edy-
cji budżetu partycypacyj-
nego został Zespół Szkół 
Technicznych. Od lewej: 
Oskar Górka, główny 
pomysłodawca projektu 

„Tyglofonia, czyli roz-
głośnia ZST”, Jan Pałasz, 
przewodniczacy MRM 
Rybnika, Marta Pinior, 
jej sekretarz, oraz Piotr 
Tokarz, dyrektor nagro-
dzonej szkoły

Z
D

J.
 A

R
C

H
. S

Z
K

O
ŁY

14



Edukacja

Podobnie jak przed rokiem ma-
turzyści nie będą zdawać egzaminów 
ustnych, po raz pierwszy zaś i raczej 
jedyny nie muszą też pisać egzaminu 
z wybranego przedmiotu dodatko-
wego na poziomie rozszerzonym, ale 
okazuje się, że z takiej możliwości 
skorzystają tylko nieliczni. – Osoby, 
które zamierzają studiować, wybie-
rają jednak przedmioty dodatkowe, 
tak jak działo się to dotychczas. Nie 
widzimy praktycznie żadnej różnicy 
w porównaniu z poprzednimi lata-
mi. Tradycyjnie już w województwie 
śląskim najpopularniejszymi przed-
miotami dodatkowymi na poziomie 
rozszerzonym są: język angielski, 

geografia, biologia i matematyka – 
wyjaśnia Krzysztof Słomczyński  
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Jaworznie. Maturę z języka pol-
skiego abiturienci napiszą już 4 maja,  
z matematyki dzień później, a ostat-
nim przedmiotem obowiązkowym 
będzie język obcy; najczęściej an-
gielski. W naszym mieście chęć przy-
stąpienia do matury zadeklarowało  
1.430 tegorocznych absolwentów  
i 460 z lat ubiegłych. 

W ostatnim tygodniu maja swoje 
egzaminy napiszą uczniowie kończą-
cy naukę w szkołach podstawowych. 
W Rybniku do testu z języka polskiego 
(25 maja) i matematyki (26 maja) ma 

przystąpić 1.295 ósmoklasistów, język 
angielski wybrało 1.292, a troje zdecy-
dowało się na język niemiecki. Będą to 
kolejne egzaminy w czasie pandemii, 
więc szkoły mają już przetestowany 
sposób ich sprawnego i bezpiecz-
nego przeprowadzania. Na egzami-
ny maturzyści i ósmoklasiści muszą 
przyjść zdrowi. Po zdezynfekowaniu 
rąk usiądą w ławkach rozstawionych 
w odległości co najmniej 1,5 metra,  
a maseczki zdejmą dopiero po za-
jęciu miejsc w sali egzaminacyjnej.  
Nie mogą na nią wnieść maskotek, 
muszą za to przynieść własne przy-
bory i butelkę wody. 

(S)

Program powstał z myślą o dzieciach 
imigrantów ze Wschodu osiedla-
jących się w naszym mieście, o ich 
szkolnej aklimatyzacji i budowaniu 
relacji z rówieśnikami. – Kiedy tyl-
ko pandemia pozwoli, rozpoczniemy  
w szkołach podstawowych program 
zajęć wychowawczych poświęconych 
szeroko pojętej tolerancji i otwartości. 
Chcemy również wyprodukować film 
pod roboczym wciąż tytułem „Jo tyż 
żech jest z Rybnika”, opisujący prze-
życia dzieci imigrantów wchodzących  
w nowe środowisko i spostrzeżenia 

ich rybnickich rówieśników. W no-
wym roku szkolnym planujemy też 
dostarczyć do szkół kalendarze „dwu-
świąteczne”, tak by przybliżyć terminy  
i specyfikę świąt na Ukrainie – mówił 
Mariusz Wiśniewski ze stowarzyszenia  

„17-tka” podczas kwietniowej konferen-
cji online inaugurującej program. W jej 
trakcie rozmawiano również o różni-
cach w polskim i ukraińskim systemie 
edukacji, wsparciu, na jakie mogą liczyć 
dzieci imigrantów w rybnickich szko-
łach i poza nimi, oraz o tym, jak radzą 
sobie z nauką. – W grudniu dołączyło  

KOLEJNE EGZAMINY W KORONIE
Wszystko wskazuje na to, że maturzyści i ósmoklasiści napiszą swoje 
egzaminy zgodnie z planem, czyli w maju. Nie będą więc musieli czekać  
do czerwca jak ich koledzy przed rokiem, ale podobnie jak oni będą musieli 
przestrzegać zasad sanitarnych. Wiadomo, pandemia.

LEKCJE OTWARTOŚCI 
do nas dwoje kolejnych uczniów  
z Ukrainy – dziewczynka do piątej klasy, 
chłopczyk do pierwszej. Pierwszak ra-
zem z klasą uczy się czytania i pisania 
po polsku, ale ma też dodatkowe za-
jęcia z języka polskiego i indywidual-
ne lekcje dydaktyczno-wyrównawcze. 
Większy kłopot ma dziewczynka, któ-
ra nie mówi po polsku. Korzysta więc  
z pomocy nauczyciela znającego język 
ukraiński i z tłumacza Google w tele-
fonie, ale również z dodatkowych zajęć 
polskiego i wyrównawczych z biologii 
i historii. Dziewczynka świetnie radzi 
sobie z matematyką i geografią, ale ma 
problem z językiem angielskim, które-
go w ogóle nie uczyła się na Ukrainie 

– opowiada Beata Mielczarek, dyrektor 
SP nr 34, w której uczy się aż sześcioro 
dzieci pochodzących z Ukrainy. Obec-
nie do rybnickich przedszkoli, szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 
uczęszcza 76 dzieci obcokrajowców, 
najwięcej jest Ukraińców – 52.          (S)

W ramach projektu 28. Dzielnica, związanego z coraz liczniejszą 
w Rybniku społecznością Ukraińców, a realizowanego przez 
stowarzyszenie „17-tka”, rusza program „Krótka lekcja otwartości” 
adresowany do uczniów rybnickich szkół podstawowych i kadry 
pedagogicznej placówek oświatowych działających w naszym mieście. 
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Edukacja

Urządzenie pracowni wchodzącej 
w skład nowo powstałego Subregional-
nego Centrum Obróbki Skrawaniem 
było możliwe dzięki zdobyciu przez 
Urząd Miasta Rybnika unijnej dotacji  
w wysokości blisko 3 mln zł (EFRR-

-RPO-RIT poddziałanie 12.2.2 Infra-
struktura Kształcenia Zawodowego). 
Ponad 1,8 mln zł wydano na niezbędną 
modernizację i adaptację pomieszczeń 
przyszłej pracowni, zaś kolejne 984 tys. 
na zakup i montaż dwóch obrabiarek 
sterowanych numerycznie. – Do tej 
pory uczniowie kształcący się w za-
wodach związanych z obróbką skra-
waniem pracowali na obrabiarkach nu-
merycznych zakupionych w 2001 roku, 
a żeby zobaczyć obrabiarki CNC naj-
nowszej generacji, jeździli na wycieczki 
przedmiotowe do firm produkcyjnych. 
Teraz te nowoczesne obrabiarki mamy 
w naszej pracowni – mówi Joanna 
Kryszczyszyn, dyrektor Rybnickiego 
Centrum Edukacji Zawodowej. Z nowej 
pracowni będą korzystać m.in. ucznio-

wie Mechanika i Tygla kształcący się 
m.in. w zawodach: technik mechanik, 
technik mechatronik, technik auto-
matyk, ślusarz, operator obrabiarek 
skrawających, mechatronik i automa-
tyk. To te profesje, których przedsta-
wiciele raczej nie mają problemów ze 
znalezieniem dobrze płatnej pracy. Ale 
z nowej pracowni będą też korzystać 
dorośli, biorący udział w organizowa-
nych przez RCEZ zawodowych kursach 
kwalifikacyjnych.

Centrum, a właściwie centra
Stworzone w roku 2001 Rybni-

ckie Centrum Edukacji Zawodowej to 
de facto dwa centra – kształcenia za-
wodowego i ustawicznego. To pierw-
sze służy wszystkim funkcjonującym  
w mieście szkołom zawodowym, or-
ganizując zajęcia praktyczne dla ich 
uczniów, których obecnie jest blisko 
700. Przyszli górnicy, kucharze, kraw-
cowe, budowlańcy, mechanicy czy me-
chatronicy zawodowe umiejętności  

zdobywają w czasie zajęć praktycz-
nych odbywających się w warsztatach 
zlokalizowanych w sąsiedztwie za-
wodowych szkół średnich: Tygla oraz 
Mechanika przy ul. Kościuszki, Ekono-
mika przy ul. św. Józefa i Budowlan-
ki przy Świerklańskiej. – Kształcimy 
praktycznie we wszystkich zawodach 
i organizujemy kończące szkolną edu-
kację praktyczne egzaminy zawodowe 
nadzorowane przez Okręgową Komi-
sję Egzaminacyjną, w których co roku 
bierze udział około 300 uczniów. Za-
trudniamy nauczycieli praktycznej na-
uki zawodu; są wśród nich specjaliści, 
którzy na co dzień pracują w zakła-
dach produkcyjnych. Ich zawodowe 
doświadczenie jest dla nas bezcen-
ne – mówi dyrektor RCEZ-u Joanna 
Kryszczyszyn. 

Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego skupia z kolei wszystkie szkoły 
dla dorosłych, m.in. funkcjonujące  
w trybie zaocznym liceum ogólno-
kształcące oraz szkołę branżową II 
stopnia, w której można zdobyć tytuł 
technika. CKU organizuje też zawo-
dowe kursy kwalifikacyjne dla doro-
słych. – W tych darmowych kursach 
bierze udział wiele osób, chcących 
zdobyć nowy zawód, by zdobyć lepszą 
pracę – mówi Joanna Kryszczyszyn  
i dodaje, że miasto ma swój interes  
w tym, by odsetek ludzi pracujących, i to  
w dobrych zawodach, był jak najwięk-
szy. – Współpracując z Powiatowym 
Urzędem Pracy, szkolimy w zawo-
dach, na które jest zapotrzebowanie. 
Powstanie Subregionalnego Centrum 
Obróbki Skrawaniem to odpowiedź na 
zapotrzebowanie firm produkcyjnych 
funkcjonujących w Rybniku i w subre-
gionie – mówi Joanna Kryszczyszyn. 
Ostatnio udział w darmowych kursach 
na prawo jazdy kategorii „C” RCEZ za-
proponował członkom działających w 
dzielnicach Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Z kolei na kwalifikacyjne kur-
sy zawodowe z krawiectwa przyjeż-
dżają do Rybnika osoby aż spod Wisły. 

(WaT)

PRACOWNIA 
DLA ZAWODOWCÓW
W ramach „Marca rybnickiej edukacji” w warsztatach 
Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. 
Świerklańskiej (w sąsiedztwie Budowlanki) otwarto 
nowoczesną pracownię kształcenia zawodowego, wyposażoną 
m.in. w dwie obrabiarki cyfrowe najnowszej generacji.
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Nowa pracownia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej jest wy-
posażona w najnowszej generacji obrabiarki sterowane numerycznie
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Miasto

Zarządzenie Nr 125/2021 
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy 

Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2021 roku

Działając na podstawie: 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. 
zm.), 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu 

Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2021 roku 
w wysokości 4.341,06 zł.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Domu Pomocy 

Społecznej w Rybniku.
§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DLA SKRZYDLATYCH 
LOKATORÓW
W ramach projektu „Ptasie lokum” powstało ponad 
100 budek lęgowych dla czterech gatunków pta-
ków. 26 marca część z nich zawisła na drzewach 
wokół popularnego Klubu Energetyka, czyli siedzi-
by pomysłodawcy projektu – Fundacji Elektrowni 
Rybnik. Od marca związana z rybnicką elektrownią 
fundacja znów funkcjonuje pod tą właśnie nazwą.

Budki dla sikorek, pełzaczy, szpaków i jerzyków wykonali pod-
opieczni raciborskiego Zakładu Poprawczego i Schroniska dla 
Nieletnich, zgodnie z projektem przygotowanym przez pracow-
ników rybnickiego nadleśnictwa. Leśnicy doradzili też, gdzie 
zamontować budki lęgowe, a do udziału w niecodziennej lekcji 
przyrody zaproszono dzieci z Przedszkola nr 37 w Rybnickiej 
Kuźni. – Nasze działania wpisują się w zainaugurowaną pierwsze-
go dnia wiosny ogólnopolską kampanię Lasów Państwowych oraz 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Łączą nas drzewa” – podsu-
mowuje Katarzyna Dutkiewicz, prezes Fundacji Elektrowni Rybnik, 
która zwraca też uwagę na zaangażowanie lokalnych partnerów 
projektu w realizację tej ekologiczno-edukacyjnej inicjatywy. W 
ramach akcji „Ptasie lokum” powstaną jeszcze informacyjne tab-
lice edukacyjne.                                                                                          (S)

Choć staycation zaczęto prakty-
kować już przed stu laty w Wielkiej 
Brytanii, to właśnie teraz, w dobie 
pandemii, gdy możliwości podróżo-
wania zostały mocno ograniczone,  
a hotele i pensjonaty są często za-
mykane, jednodniowe wycieczki bez 
noclegu poza domem i dalekich po-
dróży stały się bardzo popularne. O 
tym, jak bogaty w nieoczywiste atrak-
cje jest nasz region, przekonuje Ewa 
Gatnar, która ucząc języka angielskie-
go w rybnickich szkołach, przy okazji 
zarażała uczniów swą krajoznawczą 
pasją, organizując wyjątkowe kla-
sowe wycieczki. – Śląsk wciąż po-
strzegany jest poprzez krzywdzący 
stereotyp brzydkiego, zdegradowa-

nego przemysłem regionu. Czas po-
kazać przyjezdnym, że turystyczny 
potencjał tej części Polski wykracza 
poza zabytki postindustrialne. Pora 
też, byśmy my, Górnoślązacy, sami 
to dostrzegli – mówi pani Ewa, która 
jest licencjonowanym przewodnikiem. 
Pod koniec ubiegłego roku, na prośbę 
gdańskich twórców mobilnej aplikacji 
GuideU, łączącej przewodników z tu-
rystami za pośrednictwem smartfona, 
przygotowała cztery autorskie e-wy-
cieczki. Oprowadza w nich po Gra-
nicznym Meandrze Odry, rezerwacie 
Łężczok i zaprasza na miniwyprawy 
do Rydułtów i centrum Rybnika. Jej 
przewodnik „Po centrum Rybnika 
rodzinnie” to dwugodzinna trasa 

nazywana „grywalizacją”, w trakcie 
której gawędzie przewodniczki to-
warzyszą pytania lub zagadki mające 
urozmaicić wędrówkę i zaktywizować 
turystę. – Ruszamy spod dworca PKP 
i pomnika braci Szafranków, mijamy 
charakterystyczne budynki i miejsca 
w śródmieściu, docieramy do bazyliki 
i poznajemy kolejne ciekawe obiekty 
w sercu miasta – opowiada pani Ewa. 
Trasy opatrzone są jej zdjęciami, a by 
powędrować po Rybniku i okolicach 
z przewodniczką-pasjonatką, wy-
starczy ściągnąć aplikację na telefon 
i spośród niemal pięćdziesięciu do-
stępnych za niewielką opłatą tras po 
Polsce wybrać te, które pozwolą na 
nowo odkryć nasz region.              (D)

Staycation (nie tylko) w Rybniku
W ostatnim roku to jedno z częściej wyszukiwanych haseł w internecie. Termin 
powstały z połączenia dwóch angielskich słów „stay” i „vacation” oznacza krótki 
wypoczynek w pobliżu domu i odkrywanie atrakcji turystycznych niedaleko 
miejsca zamieszkania. W ten wymuszony pandemią, ale coraz bardziej popularny 
trend świetnie wpisują się wirtualne trasy, które dla jednej z mobilnych aplikacji 
przygotowała Ewa Gatnar, emerytowana anglistka I LO i wielka pasjonatka turystyki. 
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Kultura

KULTURALNY 
MAJ
Ze względu na sytuację pandemiczną harmonogram imprez 
może ulec zmianie (szczegóły na stronach internetowych pla-
cówek kultury).

1.05 SOBOTA
16.00  Park w Kampusie: Festiwal szczęścia 

(joga śmiechu, gimnastyka dla każdego 
i nordic walking).

17.00  Dom Kultury w Boguszowicach w sieci: 
Przygody Podróżnika Graczka.

4.05 WTOREK
14.00  Halo! Rybnik: „Wszystko we wszech-

świecie jest w ciągłym ruchu, wibruje, 
drga” – wystawa malarstwa Elwiry 
Zembrzuskiej. 

19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże 
w nieznane – Ewa i Bernard Urbańscy 
opowiedzą o Panamie.

6.05 CZWARTEK
16.30  Dom Kultury w Niewiadomiu: „Kocham 

Cię, mamo” – zajęcia rękodzielnicze dla 
dzieci z cyklu „Kopalnia fantazji”.

8.05 SOBOTA
od 7.00 Deptak: Jarmark staroci i rękodzieła. 

14.00  Halo! Rybnik w sieci: Social Language 
Meeting online – spotkanie w języku 
angielskim poprowadzi Mafalda Andra-
de.

17.00  Dom Kultury w Boguszowicach: Teraz 
Muzyka – Od Bacha do AC/DC – kon-
certowy stand-up Adama Snopka.

17.00  Dom Kultury w Chwałowicach: finał 39. 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tade-
usza Paprotnego (Facebook DK). 

11.05 WTOREK
17.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Ariaci” – Kaba-

ret Hrabi i Czesław Jakubiec.

19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże 
w nieznane – spotkanie poświęcone 
Wyspom Owczym.

14.05 PIĄTEK
18.00  Dom Kultury w Boguszowicach: „Pro-

wincja” i muzyczne „MRZenie” – wier-
sze Mariana Lecha Bednarka i występ 
Marioli Rodzik-Ziemiańskiej, Tomasza 
Rodzika i Karola Husaka.

20.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Siesta w drodze 
– koncert Miroca Paris Band.

15.05 SOBOTA
10.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Między 

nami fotografami – warsztaty fotogra-
ficzne.

16.05 NIEDZIELA
11.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Bajki 

Najnajki dla najmłodszych.

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: 4. Śląski Festi-
wal Operetki.

18.05 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże 

w nieznane – Wojciech Warzecha opo-
wie o Peru i Boliwii.

20.05 CZWARTEK
9.00  Dom Kultury w Niewiadomiu: „W Nie-

wiadomiu po śląsku” – konkurs gawę-
dziarzy dla dzieci i młodzieży.

21.05 PIĄTEK
Muzeum: „Etno Barbary Bojdy” – wystawa 

fotograficznych portretów autorstwa 
Barbary Bojdy.

19.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Fajnych Filmów. 

22.05 SOBOTA
9.00  Dom Kultury w Chwałowicach: teatral-

ne warsztaty mistrzowskie dla nauczy-
cieli i instruktorów.

14.00  Halo! Rybnik w sieci: Social Language 
Meeting online – język angielski z Ma-
faldą Andrade.

16.00  Dom Kultury w Boguszowicach: Sce-
na Małego Widza – „Plastusiowy Pa-
miętnik i Plamy” – spektakl muzyczny.

18.00  Dom Kultury w Niewiadomiu: koncert 
z okazji Dnia Matki – włoskie przeboje 
w wykonaniu duetu An Dreo & Karina. 

23.05 NIEDZIELA
15.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Dzień Matki  

z Radiem Silesia. 

19.00  Dom Kultury w Boguszowicach: „Noc 
w Wenecji” – operetka w wykonaniu 
artystów Teatru Muzycznego Arte 
Creatura.

25.05 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podró-

że w nieznane: Edyta Wysk opowie  
o Dominikanie.

26.05 ŚRODA
11.00  Dom Kultury w Boguszowicach w sie-

ci: sonda uliczna z okazji Dnia Matki.

27.05 CZWARTEK
9.00  Dom Kultury w Boguszowicach: XV 

Rejonowy Festiwal Słowa dla uczniów 
i przedszkolaków. 

19.00  Dom Kultury w Boguszowicach w sie-
ci: „Księżycowe opowieści” – trans-
misja poetycko-muzycznego projektu 
Joanny Kisielewskiej.

28.05 PIĄTEK
18.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Sza-

mański Wieczór Sztuk w ramach fe-
stiwalu Karawana (w programie m.in. 
spotkanie z podróżnikami Moniką 
Mariotti i Arunem Milcarzem). 

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Wesoła 
wdówka” – operetka w wykonaniu 
Teatru Muzycznego Castello.
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Kultura

WYSTAWY:
r Muzeum: „Etno Barbary 

Bojdy” – wystawa portre-
tów (od 21 maja). 

r Dom Kultury w Niewiado-
miu – „Obrazem i wierszem” 

– sylwetki poetów Baczyń-
skiego, Różewicza i Norwida 
(do 11 czerwca).

r Dom Kultury w Chwałowi-
cach: wystawa malarstwa 
Agnieszki Pawlitko (do 28 
maja) i fotografii Urszuli 
Kordeusz (do 15 czerwca). 

r Halo! Rybnik: wystawa ma-
larstwa Elwiry Zembrzuskiej 
(od 4 do 31 maja).

Zgłoszono do niego rekordową 
liczbę 232 projektów z całej Polski,  
a wśród 50 najlepiej ocenionych zna-
lazł się również jeden rybnicki: „Nie-
wiadom – tu (współ)tworzymy kultu-
rę”, który zakłada bliską współpracę 
domu kultury z lokalną społecznością. 

– Chcemy skupić się przede wszyst-
kim na mieszkańcach Buzowic, gdyż 
tej części Niewiadomia, graniczącej 
z Rydułtowami, wciąż nie znamy wy-
starczająco dobrze, bo dotąd koncen-
trowaliśmy swoje działania głównie 
wokół Ignacego – wyjaśnia Kamila 
Paradowska, dyrektorka Domu Kul-
tury w Niewiadomiu. Jego pracowni-
cy wyjdą więc „w teren” i przygotują 
diagnozę, na opracowanie której pla-
cówka otrzymała 8 tys. zł. Spotkania, 
warsztaty, spacery diagnostyczne  
i wywiady z mieszkańcami tzw. Nie-
wiadomia Dolnego, nazywanego też 
Buzowicami (rejon ul. Niewiadom-
skiej), pozwolą poznać ich potrzeby 
i oczekiwania, ale też zaangażować 
do wspólnych działań. – Chcemy nie 
tylko odkrywać ich talenty, ale też 
drzemiący w nich potencjał. Z jednej 
strony pozwoli to lepiej dostosować 
naszą ofertę również do ich potrzeb, 

z drugiej – znaleźć osoby, które chcą 
działać na rzecz swojej społeczności, 
a nie wiedzą, jak zacząć. W drugim 
etapie mieszkańcy stworzą własne 
projekty kulturalno-społeczne, które 
będą realizować przy naszej pomocy  
i dzięki środkom pozyskanym w ra-
mach programu Narodowego Cen-
trum Kultury. Na realizację od 5 do 
7 różnych lokalnych inicjatyw można 
otrzymać łącznie do 23 tys. zł – mówi 
Kamila Paradowska, współautorka  
projektu „Niewiadom – tu (współ)
tworzymy kulturę”, pierwszego, jaki 
placówka zgłosiła do programu NCK. 
Wymyślone przez mieszkańców lokal-
ne projekty będą realizowane od lipca 
do października. – Z oferty naszego 
domu kultury korzysta tylko część 
mieszkańców Buzowic, z różnych 
przyczyn, również z powodu pew-
nych zaszłości i animozji między tzw. 
Niewiadomiem Górnym a Dolnym. To 
oni zwrócili nam uwagę, że fajnie by-
łoby, gdyby również „na Buzowicach” 
coś zaczęło się dziać. Podejmujemy to 
wyzwanie. Cieszę się, że mieszkańcy 
wspólnie z nami chcą ożywić swoje 
Buzowice – mówi dyrektorka. 

(S)

ROK POWSTAŃ
2021 w naszym mieście będzie Rokiem Powstań Śląskich – tak zdecydowali radni w trakcie 
marcowej sesji. – Dzięki bohaterskim zrywom powstańców śląskich, ich determinacji i daninie 
krwi część Górnego Śląska została w 1922 roku przyłączona do odradzającego się państwa 
polskiego. Rybniczanie również czynnie, z bronią w ręku, włączyli się w powstańczą walkę – 
referował uchwałę radny Karol Szymura (PiS), przypominając zaangażowanie mieszkańców  
w kolejnych powstaniach (1919, 1920 i 1921). Jak zatem ma wyglądać Rok Powstań Śląskich 
w Rybniku? Wnioskodawcy liczą przede wszystkim na pomysłowość nauczycieli i uczniów, ale 
też organizacji pozarządowych, które korzystając z miejskich grantów mogłyby organizować 
okolicznościowe imprezy kulturalne, sportowe czy edukacyjne. Uchwałę przyjęto przy dwóch 
głosach wstrzymujących się, ale część z radnych podkreślała, że o szczegółach należało 
dyskutować znacznie wcześniej, już na etapie planowania budżetu miasta. 
Niebawem obchodzić będziemy setną rocznicę zwycięskiego III powstania śląskiego, które 
wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku.                                                                                               (S)

29.05 SOBOTA
12.00  Dom Kultury w Chwałowi-

cach: Festiwal RAJ NAJNAJ 
– Czwarta Akademia Malucha 
– warsztaty, zabawy i spektakle 
dla maluszków. 

16.30  Dom Kultury w Boguszowicach: 
„Sztuka kobiecości” – spotkanie 
z dr Beatą Wróbel i warsztaty 
dla kobiet. 

18.00  Dom Kultury w Boguszowicach: 
Plenerowe koncertowanie  
w ogrodzie przy placówce. 

30.05 NIEDZIELA
12.00  Dom Kultury w Chwałowi-

cach: Festiwal RAJ NAJNAJ 
– Czwarta Akademia Malucha 
– warsztaty, zabawy i spektakle 
dla maluszków, w tym „Dzień 
Bajtla w ogrodzie społecznym”. 

17.00  Dom Kultury w Chwałowicach: 
Festiwal RAJ NAJNAJ – kon-
cert „Alicja Janosz – dzieciom”. 

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert 
Grzegorza Turnaua. 

18.00  Dom Kultury w Boguszowicach: 
Teraz Muzyka w sieci – koncert 
zespołu Vinifera.

(WSPÓŁ)TWORZYĆ KULTURĘ 
Dom Kultury w Niewiadomiu znalazł się w gronie beneficjentów pro-

gramu „Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne 2021”  realizowanego przez 
Narodowe Centrum Kultury. 
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– Pamiętam jeszcze drzewa-samo-
siejki, które rosły na budynku nadszybia 
szybu Kościuszko – wspomina Marek 
Gołosz. Teraz trwają tu prace moderni-
zacyjne, finansowane przy wsparciu Unii 
Europejskiej. – Jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, wkrótce powstanie tu 
jeden z ciekawszych pogórniczych kom-
pleksów w Europie. To będzie prawdziwa 
perełka – przekonuje. Ignacego zna dość 
dobrze, bo pracując w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego, przez 
kilka lat zajmował się upowszechnianiem 
dziedzictwa przemysłowego i promowa-
niem Szlaku Zabytków Techniki, na któ-
rym znajduje się niewiadomska kopalnia. 
Angażował się też w organizację popular-
nej na Śląsku Industriady, która również 
do Niewiadomia przyciąga tłumy zwie-
dzających. Odnowiony kompleks „Koś-
ciuszko” ma być magnesem dla kolejnych.

RUSZYĆ PEŁNĄ PARĄ
Turystyczny sukces ma zapewnić 

multimedialna ekspozycja i działająca 
stuletnia maszyna parowa. – Industrial-
ny charakter i autentyzm tego miejsca  
z pewnością przyciągnie pasjonatów dzie-
dzictwa przemysłowego, a wystawa „Wiek 
pary” – rodziny z dziećmi. Z myślą o nich 
powstanie tu również industrialny park 
zabaw – wylicza Gołosz. Piotr Kuczera po-
wierzył mu funkcję dyrektora zabytkowej  

kopalni, po tym, jak miasto unieważniło 
konkurs na to stanowisko (zgłosiło się 
dwóch innych kandydatów). – Jestem 
przekonany, że doświadczenie Marka 
Gołosza okaże się cenne dla naszych 
planów wypromowania pokopalniane-
go kompleksu, jako prężnie działającego 
ośrodka na Szlaku Zabytków Techniki 

– mówi prezydent. Dyrektor zamierza  
w pełni wykorzystać potencjał wszystkich 
obiektów dawnej kopalni. – Po zniesieniu 
obostrzeń chcemy nomen omen ruszyć 
pełną parą. Ma ona „napędzać” zmiany  
i sprawić, że kopalnia stanie się miejscem 
nowego przemysłu – przemysłu czasu 
wolnego – mówi. Ma przyciągać nie tyl-
ko rybniczan, ale również mieszkańców 
sąsiednich miejscowości, całego woje-
wództwa i innych regionów Polski. Miłoś-
ników zabytków techniki – maszyna pa-
rowa, uczniów – ciekawe lekcje, a rodziny  
z dziećmi – kreatywny sposób spędzania 
czasu wolnego. Turyści mogą też łączyć 
zwiedzanie kilku obiektów. – Najpierw 
przejazd zabytkową kolejką w Rudach, 
potem wycieczka na Ignacego, gdzie 
każdy znajdzie coś dla siebie. Stawiamy 
na rekreację i mądrą rozrywkę – mówi.
Obecnie w Zabytkowej Kopalni „Igna-
cy” pracuje siedem osób (m.in. dyrektor 
i trzech pracowników merytorycznych). 
Załoga ma się powiększyć, kiedy „Koś-
ciuszko” z ekspozycją „Wiek pary” ruszy 

pełną parą. Otwarcie planowane jest na 
grudzień.  

NIEWIADOM JAK NIKISZOWIEC?
W Niewiadomiu? Przecież tutaj nic 

się nie dzieje – słyszał już tę opinię. – Przy 
wsparciu miasta, zaangażowaniu moim 
i całej załogi, i jeżeli tylko pandemia po-
zwoli, Ignacy może tętnić życiem. Zależy 
mi, aby to miejsce zmieniło oblicze Nie-
wiadomia, Rybnika i dziedzictwa przemy-
słowego. Ignacy jest przykładem udanego 
zaadaptowania obiektów najstarszej ko-
palni węgla kamiennego na ziemi rybni-
ckiej i jednej z najstarszych na Górnym 
Śląsku – mówi Marek Gołosz. Mieszka 
w Wyrach, w powiecie mikołowskim, 
gdzie jest radnym. – Wyry przypominają 
mi Niewiadom. Kiedyś też mieliśmy tam 
kopalnię – mówi. Dyrektorem Hoyma 
będzie do końca września. Potem miasto 
planuje kolejny konkurs na to stanowisko. 
Gołosz nie wyklucza, że w nim wystartuje. 

– Dawniej Nikiszowiec też był zaniedbaną 
dzielnicą, dziś jest miejscem kultowym. 
Okazuje się, że dziedzictwo przemysłowe 
może działać jak magnes i mam nadzieję, 
że tutaj będzie podobnie. Niewiadomia-
nie są dumni z Hoym gruby, ich rodziny 
przez wiele pokoleń były z nią związane. 
Pora, by Ignacego docenili też inni – mówi 
Marek Gołosz. 

Sabina Horzela-Piskula

Dołoży swoją 
cegiełkę
W 2014 roku, kiedy zwiedzał kopalnię Ignacy 
w Niewiadomiu, nie przypuszczał, że to miej-
sce czekają takie zmiany. Nie przypuszczał 
też, że za kilka lat będzie tu pracować. – To nie 
tylko wyzwanie zawodowe, ale też możliwość 
realizacji moich pasji, bo od lat los dziedzi-
ctwa przemysłowego leży mi na sercu. Cieszę 
się, że dołożę swoją cegiełkę do rozwoju tego 
obiektu. Warto, by odżył na nowo i został do-
strzeżony na industrialnej mapie Rybnika, Ślą-
ska i Polski – mówi Marek Gołosz (37 lat), który 
od połowy kwietnia jest dyrektorem Zabytko-
wej Kopalni „Ignacy”.   
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– Wkrótce powstanie tu jeden z ciekawszych pogórniczych 
kompleksów w Europie. To będzie prawdziwa perełka – mówi 
o Ignacym Marek Gołosz, dyrektor zabytkowej kopalni  
w Niewiadomiu 
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Wyprodukowane na początku 
XX wieku pracowały tu przez blisko 
100 lat. Ta starsza z szybu Głowacki 
(rocznik 1900)  przez wiele lat była naj-
starszą pracującą maszyną wyciągową  
w Europie. Młodsza o 20 lat, za to dużo 
większa maszyna z szybu Kościuszko 
wkrótce znów będzie chodzić pod 
parą. Wyprodukowany we Wrocławiu 
kolos będzie najcenniejszym ekspona-
tem nowoczesnej prezentacji ukazują-
cej rolę pary w rewolucji przemysłowej, 
która dokonała się w Europie na prze-
łomie XIX i XX wieku.

Alojzy Szwachuła, prezes Stowa-
rzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, 
na jej oddziale szybowym przepraco-
wał ponad 25 lat. O budowie i sposobie 
działania obu maszyn parowych może 
opowiadać godzinami. – To prawdziwe 
cuda techniki. Obie pracowały do 10 

września 2008 roku, kiedy to odcięto 
dopływ zasilającej je pary – wspomina.

Uruchomienie zasilanej parą ol-
brzymiej maszyny jest jego wielkim 
marzeniem, więc zapału mu nie bra-
kuje i od kilku już tygodni z grupą 
dawnych współpracowników, mecha-
ników starej daty, pracują wytrwale,  
by w końcu roku wielkie stalowe tłoki 
znów zaczęły pracować.– Gwarancji, 
że nam się uda, nie ma, ale zrobimy 
wszystko, by ludzie zobaczyli, jak ta 
maszyna obraca wielki bęben urządze-
nia wyciągowego – mówi Alojzy Szwa-
chuła, który w 1981 roku jako młody 
sztygar przyglądał się jej ostatniemu 
remontowi. Para, która ma ją napędzać, 
będzie pochodziła z wytwornicy pary, 
która ma tu dotrzeć z Włoch. 

Śruba po śrubie, część po części  
z anielską cierpliwością czyszczą  

Rozmiary maszyny robią wrażenie,  
a co dopiero, gdy to wszystko będzie 
pracować pod parą   

ATRAKCJA NA PARĘ
Największym skarbem Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu 
są dwie parowe maszyny wyciągowe, dzięki którym mogły działać 
tworzące tę kopalnię szyby Głowacki i Kościuszko. 

z rdzy i smarują kolejne podzespoły. 
Nie ma instrukcji obsługi, rysunków 
ani części zapasowych. Gdy jakąś 
część trzeba wymienić, muszą ją po 
prostu dorobić.                                    (WaT) 

Ekipa mechaników, która postawiła sobie za cel 
uruchomienie wielkiej parowej maszyny wyciągowej 
z 1920 roku, od lewej: Alojzy Szwachuła, Andrzej 
Goławski, Andrzej Świdergał, Józef Gatnarczyk  
i Grzegorz Pawliczek 
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SPRAW
Y SPOŁECZNE

Zaplanuj długie życie
W maju panie w wieku 50-69 lat będą miały kolejną okazję do 
wykonania bezpłatnych badań mammograficznych. Badania prze-
prowadzane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za 
ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia „Pla-
nuję długie życie” będzie można wykonać w mammobusie, który 
18 maja od godz. 10 do 17 będzie stał przed centrum handlowym 
Focus Park przy ul. Rynkowej. Konieczna wcześniejsza rezerwacja 
pod nr. tel. 58 666 24 44 lub w internecie: mammo.pl/formularz. 
Szczegóły na stronie internetowej (www.mammo.pl).               (D)

Projekt realizuje Federacja Organizacji Streetwor-
kerskich założona w 2018 roku przez cztery organizacje 
pozarządowe z Warszawy, Poznania, Raciborza i Rybni-
ka (stowarzyszenie „17–tka”), po to, by rozwijać działa-
nia streetworkerskie i wymieniać się doświadczeniami. 
FOS zna potrzeby i problemy pedagogów ulicy nie tylko 
z własnych obserwacji, ale też z ankiet przeprowadzo-
nych na ten temat wśród aktywistów 13 organizacji. Tak 
powstał projekt szyty na miarę, który ma poprawić jakość 
usług świadczonych przez organizacje streetworkerskie. 
Na jego realizację pozyskano 30 tys. euro z tzw. Funduszy 
Norweskich. – Planujemy 10 dwudniowych szkoleń dla 
minimum 10 organizacji z całego kraju. Wstępnie zało-
żyliśmy przeszkolenie 80 streetworkerów. Chcemy też 
zorganizować 50 jednodniowych spotkań superwizyjnych 
(rodzaj konsultacji pod okiem fachowca i monitoringu 
działań pracowników ulicznych – dopisek red.). Jednym 
z rezultatów projektu będzie podręcznik dla streetworke-
rów – wylicza Grzegorz Głupczyk, prezes stowarzyszenia 

„17-tka” i kierownik projektu, o szczegółach którego roz-
mawiano 13 kwietnia podczas spotkania online. Udział w 
projekcie „SOS – wsparcie organizacji streetworkerskich” 
jest bezpłatny, a chętne organizacje, również te planujące 
wykorzystywać streetworking w pracy na rzecz dzieci  
i młodzieży, mogą się zgłaszać przez stronę internetową 
FOS (szczegóły na streetwork.org.pl).                              (S)

Początek epidemii przyniósł szok, stres, 
izolację i prawie całkowite zamrożenie życia 
społecznego. Narastały więc obawy, że prze-
moc domowa eskaluje. – Pierwszy lockdown 
był pod tym względem spokojny. Wzrost 
zgłoszeń odnotowaliśmy dopiero w maju 
i czerwcu ubiegłego roku. Ludzie od tygo-
dni siedzieli w domach, nasiliły się konflikty, 
nadużywanie alkoholu i agresja – mówi Ewa 
Świerzy, koordynator Zespołu ds. Przemo-
cy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku  
i przewodnicząca zespołu interdyscypli-
narnego. W 2020 roku prowadzono 426 
procedur Niebieskiej Karty w 369 rodzinach  
(w 2019 roku było to 418 procedur w 342 tzw. 
środowiskach). Wskazano 385 osób podej-
rzewanych o stosowanie przemocy domowej. 
W 78 przypadkach prokuratura skierowała 
akt oskarżenia do sądu, a 26 agresorom na-
kazano opuszczenie mieszkania. Pod dozór 
policji trafiło 40 osób, a wobec 27 połączo-
no ten środek z zakazem kontaktowania się  
z pokrzywdzonymi. Cztery osoby tymczaso-
wo aresztowano. Najczęściej przemoc wy-
stępowała w dzielnicach Paruszowiec-Piaski 
i Boguszowice Osiedle.

Niebezpieczne związki
Od lat większość procedur Niebieskiej 

Karty dotyczy przemocy w związkach for-
malnych i nieformalnych (w 2020 roku było 
ich 271, w 2019 – 247). Sprawcami zazwyczaj 
są mężczyźni – w minionym roku w 296 
sytuacjach wskazano ich jako stosujących 
przemoc (w 26 przypadkach krzywdzić mia-
ły kobiety). Obiektywnie liczby potwierdzają 
stereotyp mężczyzny-agresora, jednak zja-
wisko to jest bardziej złożone. – Trafia do nas 
coraz więcej rodzin, w których występuje 
nie przemoc, a konflikty. W przemocy jedna  

Miniony pandemiczny rok nie 
przyniósł znaczącego wzrostu 
liczby zgłoszeń przypadków 
przemocy domowej. Odnotowa-
no jednak nasilenie agresji  
u dzieci i częstsze występowa-
nie przemocy w rodzinach, które 
dotąd nie korzystały z pomocy 
specjalistów.

POMOGĄ PEDAGOGOM ULICY
– Głównym celem projektu jest wsparcie mery-

toryczne i szkoleniowe streetworkerów pracujących  
w organizacjach pozarządowych w całej Polsce – wyjaś-
nia rybniczanin Grzegorz Głupczyk, kierownik projektu 

„SOS – wsparcie organizacji streetworkerskich”. Mowa  
o pomocy dla tzw. pedagogów ulicy, którzy na osiedlac 
h i podwórkach pracują z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym i patologią. 
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ze stron wykorzystuje przewagę siły (fi-
zycznej, psychicznej, ekonomicznej itp.). 
Czasem ludzie są po prostu skłóceni, nie 
potrafią sobie z tym poradzić i wzywają 
policję. Obserwujemy trudności w wyra-
żaniu emocji, we wzajemnej komunikacji, 
w radzeniu sobie ze stresem. To obszary 
do psychoterapii – wyjaśnia Ewa Świe-
rzy. Kolejna przeszkoda dotyczy pracy 
z osobami doświadczającymi przemocy, 
głównie kobietami. – Pomimo interwencji 
policji i naszych działań wiele z nich wra-
ca do agresywnych partnerów. Wycofują 
zeznania i znów są w punkcie wyjścia.  
A sprawca dostaje sygnał, że nic takiego 
się nie stało – mówi pracownik socjalny 
Karina Chroboczek. Zazwyczaj poprawa 
nie jest trwała i agresor atakuje ponow-
nie. Przerwanie tego procesu wymaga 
odważnych i konsekwentnych decyzji 

– chociażby takiej, że należy zamieszkać 
osobno. To trudne wybory. Funkcjonuje-
my w społeczności, więc trzeba sporo siły, 
by sprostać pytaniom, radom i ocenom 
otoczenia. Czasem osoby krzywdzone 
mają złudną nadzieję, że pracownik 
OPS-u bez ich udziału zmieni sytuację 
i ukarze sprawcę. Gdy tak się nie dzieje, 
czują frustrację, złość, zniechęcenie. Zda-
rza się też, że ofiary stają się agresorami: 
przez lata doświadczały przemocy, więc 
same krzywdzą słabszych, na przykład 
swoje dzieci. Takie sytuacje budzą wiele 
emocji, lecz przerwanie kręgu przemocy 
to zazwyczaj praca z doświadczeniami 
kilku pokoleń danej rodziny. Bardzo trud-
no udzielić pomocy czy wsparcia w przy-
padku przemocy psychicznej, a skala tego 
zjawiska rośnie. To często działania „w 
białych rękawiczkach”, obiektywnie nie-
naruszające granic prawa, trudne do udo-
wodnienia. Wykalkulowane i prowadzone 

na chłodno, zmierzające do manipulo-
wania emocjami, pozbawienia człowieka 
godności i poczucia wartości, nadmiernej 
kontroli, poniżenia, zastraszenia. Sprawcy 
są inteligentni, szanowani w środowisku, 
z dobrą pozycją zawodową. – Dążymy do 
wzmocnienia osoby skrzywdzonej i moty-
wujemy ją do odizolowania się od agreso-
ra. Inteligentny sprawca wie, kiedy wyha-
mować, świetnie manipuluje kontekstem, 
raczej nie ma szans na proces karny  

– wyjaśnia przewodnicząca zespołu ds. 
przemocy. Różne kampanie i mówienie  
o przemocy w mediach sprawiają,  
że wzrasta społeczna wrażliwości i wie-
dza na ten temat. – Widzimy jednak też 
przypadki, w których pod hasłem „prze-
moc” dochodzi do manipulacji, by osiąg-
nąć własne cele, np. w sprawach rozwo-
dowych – zauważa Ewa Świerzy.

Młodzi, gniewni i bezradni
Nadal utrzymuje się relatywnie 

wysoka liczba krzywdzonych dzieci (w 
2020 roku 49 spośród 414 osób doświad-
czających przemocy miało mniej niż 18 
lat), ale niepokojąco wzrósł także ich 
udział po stronie sprawców. – W ubie-
głym roku odnotowaliśmy aż siedem 

przypadków, w których przemoc domo-
wą mieli stosować nieletni. Wcześniej 
notowaliśmy maksymalnie dwa takie 
zgłoszenia rocznie. Pandemia odcięła 
dzieci od wsparcia psychologicznego i 
opieki lekarzy psychiatrów. Zamknięto 
szkoły, gdzie miały stały kontakt z ró-
wieśnikami i warunki, by bezpiecznie 
rozładować napięcia typowe dla okresu 
dojrzewania – mówi Ewa Świerzy. Jeśli 
przyczyną agresji są zaburzenia bądź 
choroby psychiczne, to interwencje 
kończą się hospitalizacją. Jeśli wynika 
ona z demoralizacji nastolatka i bezrad-
ności jego opiekunów – perspektywą dla 
młodego człowieka jest placówka wy-
chowawcza. 

Dane pokazują też, że przemoc 
wzrasta w środowiskach, które wcześ-
niej nie były znane pracownikom po-
mocy społecznej ani kuratorom sądo-
wym. W 2020 roku takich rodzin było 
293 (rodzin objętych pomocą OPS – 76). 
Wniosek końcowy jest pesymistyczny: 
przemoc rośnie w siłę. Trzeba się uczyć 
dostrzegać jej sygnały, odpowiednio 
wcześnie reagować, a w razie kryzysu 
ufać specjalistom.

Małgorzata Tytko
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Odizolowanie od agresora to często jedyny sposób, by przerwać przemoc. Osoby 
krzywdzone mogą liczyć na wsparcie policji, pracowników pomocy społecznej  
i psychologów
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Z racji akcentu i warunków zewnętrznych za-
zwyczaj obsadzany jest w rolach obcokrajow-
ców, najczęściej wschodnioeuropejskich. Był już 
sowieckim kapitanem marynarki, pracownikiem 
rosyjskiej ambasady, ukraińskim mafiozo czy pol-
skim inżynierem w NASA. Grywał głównie role 
drugo- i trzecioplanowe, współpracował za to  
z najwyższej klasy reżyserami (bracia Coen, Woo-
dy Allen) i pojawiał się u boku największych gwiazd 
Hollywood, m.in. Kim Basinger, Angeliny Jolie czy 
Kevina Costnera. W ubiegłym roku Olek Krupa po-
wrócił na plan, by w filmowej biografii prezydenta 
USA (w latach 1981-89) Ronalda Reagana wcielić 
się w postać sekretarza generalnego ZSRR Mi-
chaiła Gorbaczowa. – Miałem mieszane uczucia, 
gdy zaproponowano mi tę rolę. Jestem Polakiem. 
Dla mnie i moich rodaków ten sowiecki przywód-
ca był symbolem wszystkiego, czym gardziliśmy. 
Był naszym wrogiem, kierował systemem, który 

odebrał nam wolność, możliwość podróżowania, 
swobodnego obcowania z innymi, dzielenia się do-
świadczeniami. Zanurzyłem się więc w biografii 
Gorbaczowa, by lepiej go poznać i sprawdzić, czy 
sprostam zadaniu, jakie przede mną postawiono. 
Obejrzałem jego wystąpienia, wywiady, poświęco-
ne mu filmy, przeczytałem autobiografię. Chciałem 
zrozumieć, jakim był człowiekiem, jak przeżył swe 
życie i w jaki sposób rządził. To było stresujące, ale 
ponieważ lubię wyzwania, przyjąłem propozycję 

– mówił Olek Krupa na łamach jednego z marco-
wych wydań nowojorskiego „Wall Street Journal”.
Zdjęcia do filmu w reżyserii Seana McNamary 
ruszyły w październiku 2020 roku, jednak po 
tym, jak u części ekipy zdiagnozowano korona-
wirusa, zostały czasowo zawieszone. W listo-
padzie aktorzy wrócili na plan do miasteczka 
Guthrie w stanie Oklahoma, gdzie Olek Krupa 
spotkał się z Dennisem Quaidem, odtwórcą ty-
tułowej postaci Ronalda Reagana. Przyznaje,  
że był przejęty tym, jak ułoży się jego współ-
praca z amerykańskim gwiazdorem. – Już raz,  
w 1993 roku, wystąpiliśmy wspólnie w filmie „Blu-
es tajniaków” („Undercover Blues”). Moje obawy 
okazały się niepotrzebne, bo Dennis Quaid oka-
zał się niezwykle przyjazny i chętny do współ-
pracy. Tak bardzo oddaliśmy się swoim rolom, 
że podczas kręcenia pierwszej wspólnej sceny 
rozgrywającej się podczas szczytu genewskie-
go w 1985 roku zacząłem postrzegać tych dwóch 
przywódców jako idealistów, którzy wierzyli,  
że naprawdę mogą zmienić zimnowojenny świat. 
Zanim odegraliśmy finałową, pełną emocji scenę 
spotkania na szczycie w Rejkiawiku, bardzo się  
z Dennisem zżyliśmy – dodaje Olek Krupa. 
Jeśli pandemia nie pokrzyżuje planów twórców fil-
mu z udziałem Olka Krupy, historia Ronalda Rea-
gana – chłopca, który ucieka od biedy, a po latach 
jako były aktor zostaje 40. prezydentem Stanów 
Zjednoczonych, trafi na ekrany w przyszłym roku. 

(D)

Krupa będzie Gorbaczowem
Od ponad trzydziestu lat występuje w hollywoodzkich produkcjach, gdzie partneruje 
światowym gwiazdom kina. W ubiegłym roku rybniczanin Olek Krupa stanął przed 
kolejnym zawodowym wyzwaniem, wcielając się w rolę Michaiła Gorbaczowa  
w realizowanym w Stanach Zjednoczonych filmie biograficznym „Reagan”.

Na planie filmu „Reagan” Olek Krupa (z lewej)
spotkał się nie tylko z odtwórcą tytułowej roli 
Dennisem Quaidem, ale również z Jonem  
Voightem (z prawej), grającym agenta KGB, który 
śledzi amerykańskiego prezydenta
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Ponownie bez majówki
Podobnie jak przed rokiem, miasto zrezyg-
nowało z organizacji koncertowej majowej 
imprezy „Maj, Bzy, Rybnik i Ty”. Powodem 
jest oczywiście trudna sytuacja pande-
miczna i przedłużające się obostrzenia 
covidowe.

Karawana wyruszy później
Pandemia pokrzyżowała też plany organi-
zatorom Rybnickiego Festiwalu Podróżni-
ków „Karawana”, który co roku przyciąga 
do Domu Kultury w Chwałowicach wielu 
miłośników podróży. Tym razem na relacje  
z egzotycznych wypraw będą musieli 
poczekać do 12 i 13 czerwca. Z kolei na 
spotkanie z Moniką Mariotti i Arunem 
Milcarzem – gośćmi Szamańskiego Wie-
czoru Sztuk – do 28 maja (godz. 18.00). 
Zakupione już bilety i karnety na Karawanę 
zachowują ważność (dodatkowe informacje 
w kasie DK Chwałowice tel. 32 42 16 222 
w. 39, dkchwalowice.kasa@gmail.com). 

OFPA we wrześniu
Ani w lutym, ani, jak planowano, w maju nie 
wysłuchamy uczestników i artystów 25. 
jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 2021. 
Ze względu na pandemię jedną ze sztanda-
rowych imprez Fundacji Elektrowni Rybnik 
ponownie przeniesiono tym razem na 
drugą połowę września. – Nie odwołujemy 
jubileuszu, ale z konieczności przesuwamy 
go w czasie, tak abyśmy mogli świętować 
wspólnie, radośnie i przede wszystkim 
bezpiecznie – poinformowali na Facebooku 
organizatorzy OFP-y.

Czas na finał 
8 maja odbędzie się finał 39. Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprot-
nego, organizowanego przez Dom Kultury 
w Chwałowicach. Transmisja koncertu 
finałowego rozpocznie się o godz. 17 na 
Facebooku placówki, ale jeżeli tylko pojawi 
się taka możliwość, występy na scenie 
domu kultury będzie mogła oklaskiwać 
również publiczność (szczegóły na stronie 
internetowej placówki). Jury festiwalu (Ja-
rosław Hanik, Joanna Spandel i Katarzyna 
Chwałek-Bednarczyk) ma za sobą interne-
towe przesłuchania, do których zgłosiło się 
aż 87 solistów. Pozwoliły one wyłonić 14 
finalistów i to z tego grona 8 maja jurorzy 
wybiorą zdobywcę Grand Prix. Gośćmi 
koncertu będą siostry Agnieszka  
i Patrycja Wajs, piszące i śpiewające pio-
senki dla najmłodszej publiczności.

Nie udało się w marcu z okazji Dnia Kobiet, może więc uda się w maju, 
przy okazji święta matek? Mowa o spotkaniu „Sztuka kobiecości”, które 
zaplanowano na 29 maja w Domu Kultury w Boguszowicach.

Jego bohaterką bę-
dzie seksuolożka i gine-
kolożka doktor Beata 
Wróbel. – Inspiracją do 
spotkania jest książka 

„Sztuka kobiecości”, bę-
dąca zapisem rozmowy 
dziennikarki Anety Bo-
rowiec z doświadczo-
ną, słynącą z ciętego 
języka, ale i poczucia 
humoru, doktor nauk 
medycznych Beatą 
Wróbel. Panie rozma-
wiają o wszystkim, co 
składa się na kobiecość 

– opowiada Dorota Zyg-
munt z boguszowickiej 
placówki, zapraszając 
wszystkie kobiety, nie-
zależnie od wieku, do 
udziału w spotkaniu 

„Sztuka kobiecości”. Za-
planowano je na 16.30. 
Godzinę później ma się 
rozpocząć występ Pa-
trycji Mizerskiej i Ka-
mila Owczarka, duetu 
wokalno-instrumental-
nego, a o 18 – warsztaty 
kobiecości (m.in. gimnastyka słowiańska i malowania mandali – szczegóły na 
stronie internetowej placówki). Imprezie towarzyszyć będzie również „tar-
gowisko natury i rozwoju”, na którym panie będą mogły kupić m.in. biżuterię 
artystyczną i naturalne kosmetyki. Bilety do nabycia na biletyna.pl (spotkanie  
z dr Beatą Wróbel – 40 zł; warsztaty kobiecości – 30 zł).                                       (S)

KARTKI NAGRODZONE
Rybnicka biblioteka wyłoniła zwycięzców konkursu „Wszystkiego najlepszego, Panie Ander-
senie” przygotowanego z okazji 216. urodzin duńskiego pisarza. Zadaniem młodych czytelni-
ków było stworzenie kartki urodzinowej dla jubilata. Na ogłoszony w lutym konkurs wpłynęło 
59 prac plastycznych. Nagrody główne, rodzinne bilety do edukacyjnego centrum Bajki Pana 
Kleksa w Katowicach oraz książki H.Ch. Andersena przyznano Marcelinie Liszce (kategoria 
7-9 lat) oraz Karolowi Zimnemu (10-12 lat). Wyróżnienia i upominki trafiły do kolejnych dzie-
sięciu autorów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!                                                                       (D)

O KOBIECOŚCI W BOGUSZOWICACH
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O czerpaniu radości z kobiecości opowie doktor Beata 
Wróbel. Spotkanie zaplanowano na 29 maja w Domu 
Kultury w Boguszowicach
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Tekst znanej piosenki Andrzeja Sikorowskiego mówi: „Nie przenoście nam stolicy do 
Krakowa”. To oczywiście z pozoru tylko żart. W rzeczywistości bowiem to głos w dys-
kusji na temat kultury Krakowa i Warszawy, dawnej i obecnej stolicy Polski. Nas jednak 
bardziej powinna interesować sprawa Rybnika jako „stolicy”. I to też nie jest żart.

Rybnik – stolica 
Górnego Śląska

Pomnik piastowskiego 
księcia Mieszka Pląto-
nogiego stojący obok 
rybnickiego sądu przy-
pominałby stołeczny 
wątek w dziejach naszego 
miasta

Abecadło Rzeczy Śląskich

W XII wieku, z powodu skomplikowanej sytuacji 
politycznej na Górnym Śląsku, książę śląski Mieszko 
I Plątonogi w latach 1163-1202 utracił kontrolę nad 
swoimi stołecznymi zamkami w Raciborzu i Opo-
lu. Dlatego podjął decyzję, by swoją stolicą uczy-
nić Rybnik. Wówczas w naszym mieście ufundo-
wał swój książęcy zamek. Budowla w pierwotnym 
kształcie była oczywiście o wiele mniejsza niż to, 
co widzimy dzisiaj – ale zamek dobrze spełniał 
podstawowe funkcje. Oprócz murów chroniły go 
stawy i wody rzeki Nacyny. Z biegiem lat jednak 
sytuacja się zmieniła i książę ostatecznie osiadł w 
Raciborzu, a zamek rybnicki pomiędzy rokiem 1202 
a 1211 przekazał zakonnicom norbertankom, które 
do 1228 roku miały w nim swój klasztor. Później za-
mek przechodził różne koleje losu i miał kolejnych 
gospodarzy. Był m.in. hotelem dla pruskich żołnie-
rzy na emeryturze i przytułkiem dla dzieci osiero-
conych podczas epidemii tyfusu. W roku 1857 stał 

się wreszcie siedzibą sądu i pozostaje nią do dzisiaj.
Wróćmy jednak do czasów księcia Plątonogie-

go, bo to wtedy Rybnik był tak ważnym miejscem 
na mapie regionu jak nigdy wcześniej ani później. 
Po drodze jednak parę razy nasze miasto zdoby-
ło ponadmiejskie uznanie. Niewątpliwie było to w 
1818 roku, gdy powstał powiat rybnicki, a Rybnik 

– wprawdzie z przerwami – ale był jego stolicą. Nie 
możemy również zapomnieć o tym, że około 1952 
roku powstał Rybnicki Okręg Węglowy ze „stolicą” 
w Rybniku. Choć różnie ten okres z gospodarczego 
punktu widzenia jest oceniany, to jednak miasto 
na tym zyskało przez przeróżne inwestycje, jak 
budowa elektrowni, nowych kopalń, dróg i szkół… 
I choć dzisiaj formalnie ROW już nie istnieje, to 
jednak jego ostatecznym i symbolicznym końcem 
będzie planowane na rok 2049 zamknięcie dwóch 
ostatnich śląskich kopalń w Chwałowicach i Bogu-
szowicach. Takie przynajmniej są plany.
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Spoglądając na Rybnik ze 
stołecznego punktu widzenia, 
trzeba również wspomnieć 
o planach uczynienia z Ryb-
nika siedziby nowej diece-
zji, co miało być rozważane 
trzydzieści lat temu. Watykan  
i polscy biskupi przygotowy-
wali się wtedy do podziału 
bardzo licznej diecezji kato-
wickiej. Ówczesny proboszcz 
parafii św. Antoniego w Ryb-
niku, nieżyjący już ks. Alojzy 
Klon, powiedział mi wtedy 
trochę na ucho, że być może 
powstanie diecezja rybnicka, 
sięgająca od Raciborza po 
Orzesze, a Rybnik będzie jej 
stolicą. Tak się jednak nie sta-
ło, bo ówczesny biskup kato-
wicki Damian Zimoń nie chciał 
się pozbyć z diecezji swego 
rodzinnego Rybnika, zaś bi-
skup opolski Alfons Nossol nie 
chciał utracić ulubionej ziemi 
raciborskiej. W konsekwencji 
tych targów stolicą nowej die-
cezji zostały Gliwice. 

Może jeszcze kiedyś Ryb-
nik zostanie jakąś stolicą? 
Uważam jednak, że i tak mia-
sto wśród mieszkańców oko-
licznych miejscowości cieszy 
się sympatią i pozycją lokalnej 
stolicy. A przecież nie jest to 
zjawisko na Śląsku powszech-
ne. Przykładowo bowiem nie-
którzy Ślązacy z tyskiej okoli-
cy źle się czują w ogromnych 
Tychach, które masowo zalud-
niają przybysze z wszystkich 
zakątków Polski. Tymczasem 
mieszkaniec Jankowic czy Jej-
kowic może być pewien, że jak 
powie na zakupach w rybni-
ckim w sklepie, że chce kupić 
galoty, kreple albo koło, to wie, 
że nie spotka się z pytaniem: 
Przepraszam, o co chodzi? 

Tekst i fotomontaż: 
Marek Szołtysek

Według najbardziej prawdopodob-
nej hipotezy do katastrofy przyczyniły 
się prace remontowo-budowlane pro-
wadzone w budynku, w tym demontaż 
stropu nad parterem, co zbyt mocno 
osłabiło konstrukcję budynku. Wia-
domo już, że wymiana starego drew-
nianego stropu na nową betonową 
konstrukcję nie była objęta projektem 
prac remontowych ani wydanym przez 
prezydenta miasta pozwoleniem na ich 
prowadzenie. Wkrótce na kluczowe w 
tym postępowaniu pytania odpowie 
w pisemnej opinii biegły, który brał 
udział w oględzinach miejsca zdarze-
nia w dniu katastrofy. Prokuratura 
chce wiedzieć, czy wykonywane pra-

ce, głównie zaś wspomniana rozbiórka 
stropu, były prowadzone zgodnie ze 
sztuką budowlaną i przepisami prawa 
budowlanego i jaki wpływ miały na za-
walenie się części budynku. Biegły od-
powie też na pytanie, czy do zdarzenia 
mógł przyczynić się wstrząs górniczy 
mający epicentrum w kopalni w Ryduł-
towach, który według wstępnych usta-
leń odnotowano kilkanaście sekund po 
zawaleniu się Świerklańca.

Właściciel budynku, który zamie-
rza odbudować historyczną kamienicę 
wykonał już niezbędne prace rozbiór-
kowe oraz zabezpieczające i przystąpił 
do pierwszych prac budowlanych.

  (WaT)

Specjalistyczna firma z Podhala rozebrała już wiszący nad zapadliskiem dach oraz dużą 
część bocznej, północnej ściany od ul. św. Jana

Pytania do biegłego
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Rybnicka prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie w spra-
wie katastrofy budowlanej, w wyniku której 18 marca zawaliła się 
duża część historycznej kamienicy Świerklaniec, położonej przy 
ul. Sobieskiego w samym centrum miasta. 
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Z kolei w rozgrywanych tam również mistrzo-
stwach świata juniorów (starsza kategoria wiekowa) 
razem z klubową koleżanką Kingą Zgryźniak i po-
zostałymi kadrowiczkami wywalczyła też brązowy 
medal w turnieju drużynowym. Trenerem polskiej 
ekipy był Artur Fajkis, który na co dzień zajmuje 
się szkoleniem w sekcji szermierczej Rybnickiego 
Młodzieżowego Klubu Sportowego.  W rywaliza-
cji indywidualnej juniorek (do lat 20) Klasik została 
sklasyfikowana na miejscu 9., a Zgryźniak na 34. 

W rywalizacji kadetek (do lat 17) Alicja Klasik, 
dla której był to już ostatni międzynarodowy wy-
stęp w tej kategorii wiekowej, okazała się bezkon-
kurencyjna. – Ala pokazała, że pomimo swojego 
młodego wieku potrafi walczyć bardzo mądrze, 
co podkreślało wielu komentatorów. Wiedzieli-
śmy, że jest w bardzo dobrej formie, co pokazy-
wała na zawodach krajowych, jednak z powodu 
pandemii i odwoływanych turniejów nie mogliśmy 
tego sprawdzić w rywalizacji międzynarodowej. 
Walkę półfinałową i finałową rozpoczęła od kilku 
punktów straty, ale w późniejszych fazach tych 
pojedynków walczyła fantastycznie i wszystko 
zakończyło się tytułem mistrzyni świata – rela-
cjonuje Artur Fajkis. 

Świeżo upieczona mistrzyni świata przyznaje, 
że nie obyło się bez stresu. – To był wyczerpujący 
turniej, bo walczyłam trzy dni z rzędu, ale wie-
dzieliśmy, że tak będzie. Jestem zadowolona, bo 
w kadetkach zdobyłam tytuł mistrzowski, a razem 
z dziewczynami zdobyłyśmy drużynowo brązowy 
medal mistrzostw świata juniorek. W juniorkach, 
w turnieju indywidualnym przegrałam finałową 
ósemkę, ale przy tym sporo się nauczyłam i wy-
ciągnęłam wnioski na turniej drużynowy. Przed 
startem w kadetach bardzo się stresowałam, bo 
wiele osób na mnie liczyło, więc tym bardziej 
się  cieszę, że wszystko skończyło się najlepiej, 
jak tylko mogło – powiedziała nam Alicja Klasik. 
Obie medalistki mieszkają poza Rybnikiem: Alicja  
w Stanowicach, Kinga w Przegędzy.

Trener rybnickiej zawodniczki już myśli  
o przyszłości. – Będziemy chcieli powalczyć  
o igrzyska w 2024 roku. Jest jednak wiele czyn-
ników, które zdecydują o tym, czy nam się to uda. 
Musimy mieć odpowiednie warunki w klubie. Na 
dziś nie wiemy, gdzie dziewczyny będą studiować, 
czy zostaną w naszym klubie. Zrobimy wszystko, 
żeby tak było, ale nie wszystko zależy od nas – ko-
mentuje trener Artur Fajkis.                Marek Pietras

Powitanie medalistek mistrzostw 
świata Alicji Klasik i Kingi Zgryźniak 
w klubowym mateczniku sekcji 
szermierczej RMKS-u Rybnik. Na 
spotkanie do  magistratu zaprosił 
je również prezydent Piotr Kuczera

Alicja Klasik mistrzynią świata kadetek 
Czołowa szpadzistka RMKS-u Rybnik Alicja Klasik w czasie turnieju rozgrywanego w Kairze 
wywalczyła tytuł mistrzyni świata kadetów. 
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Do ostatnich sekund sezonu 2020/21 koszykarze 
MKKS-u Rybnik drżeli o utrzymanie w gronie drugo-
ligowców. 

Podopieczni Łukasza Szymika, by być pewnym utrzy-
mania w II lidze, potrzebowali zwycięstwa w ostatnim 
meczu sezonu, który rozgrywali w Ekonomiku przeciwko 
GTK-owi Gliwice. W innym przypadku musieli liczyć na 
porażkę AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice. Ostatecznie 
spełnił się ten drugi scenariusz – MKKS przegrał 70:81, 
ale przegrał też AZS Politechnika Śl. Po ostatnim gwizdku 
sezonu nie było widać radości wśród rybnickich graczy. 

– Przegraliśmy 22 mecze w sezonie. Gramy słabo, nie po-
trafimy dostosować się do gry przeciwnika, który wywiera 
na nas presję. Nie tak wyobrażaliśmy sobie ten sezon, dwa 
zwycięstwa to tyle co nic, na szczęście Gliwice wygrały 
tylko raz, co pozwoliło nam się utrzymać. Jedyny plus tego 
sezonu to rozwój młodych graczy, którzy spędzali sporo 
minut na parkiecie. I to pewnie przyniesie efekty w przy-
szłości – stwierdził po ostatnim meczu Tomasz Czajkowski, 
zawodnik MKKS-u.

4 kwietnia w inauguracyj-
nym meczu rybnickie „rekiny” 
rozgromiły 63:27 drużynę te-
gorocznego beniaminka Wil-
ki Krosno. Po awansie do I ligi 
drużynę z Podkarpacia wzmoc-
nili ubiegłoroczni reprezentan-
ci ROW-u Andrzej Liebiediew 
i Mateusz Szczepaniak (przed 
trzecią kolejką dołączył do nich 
jeszcze Wacław Milik), ale w 
Rybniku niczego wielkiego nie 
pokazali. Rybniczanie indywi-
dualnie wygrali w tym meczu 
13 z 15 wyścigów, a drużynowo 
11. W drugiej kolejce, tydzień 
później drużyna ROW-u bez 
zakażonego covidem Duńczy-
ka Jepsena Jensena ambitnie 
walczyła w Gdańsku, gdzie 
ostatecznie zremisowała, zdo-
bywając jeden punkt. Po meczu 
chwalono zwłaszcza juniora 

Mateusza Tudzieża, zdobywcę 
8 pkt. W trzeciej kolejce rybni-
czanie wybrali się po punkty do 
Łodzi, gdzie mimo optymalnego 
składu przegrali z tamtejszym 
Orłem 43:45. Bardzo przeciętnie 
punktowali tym razem i Kacper 
Gomólski, i Siergiej Łogaczow, 
z kolei juniorzy przysporzy-
li tym razem kibicom więcej 
nerwów niż punktów. W po-
wtarzanym w trzyosobowej 
obsadzie biegu młodzieżowym 
Giera i Tudzież jechali daleko 
za prowadzącym juniorem 
gospodarzy i mieli już tylko 
bezpiecznie dotrzeć do mety. 
Niestety najpierw na łuku 
przewrócił się Przemysław 
Giera, a chwilę potem z impe-
tem uderzył w niego Mateusz 
Tudzież. Na szczęście skończy-
ło się na bólu i siniakach.

MKKS ZOSTAJE W II LIDZE

ZADOWALAJĄCY 
POCZĄTEK ŻUŻLOWCÓW

MKKS Rybnik – GTK Sordrew Gliwice 70:81 (17:19, 15:31, 
14:17, 24:14)
MKKS: Tomasz Czajkowski 20, Andrzej Mazur 17, Adam 
Anduła 13, Tomasz Tomanek 10, Jan Czorny 6, Maciej 
Stachowicz 4, Łukasz Ochodek 0, Szymon Kukuczka 
0, Piotr Kawczyński 0, Rafał Koczy 0, Adrian Ścieszka 
0, Marcin Kosiorowski 0

– Utrzymanie wywalczyliśmy w najgorszym możliwym 
stylu i zdajemy sobie sprawę, że czas na głębokie zmiany w 
drużynie. Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, jak 
będzie wyglądała nasza przyszłość. Ważne są sprawy fi-
nansowe, a jak wiemy, w naszym mieście to kuleje. Wspar-
cie samorządu jest mniejsze, do tego dochodzą problemy 
sponsorów spowodowane pandemią. Zarząd klubu cały 
czas pracuje i mam nadzieję, że to pozwoli wystartować 
naszej drużynie w kolejnym sezonie – powiedział Łukasz 
Szymik, trener MKKS-u, którego na tym stanowisku zastą-
pił kilkanaście dni później Jakub Krakowczyk. Nowy trener 
koszykarzy asystował już swemu poprzednikowi w cza-
sie ostatnich spotkań ligowych. Łukasz Szymik prowadził 
drużynę koszykarzy MKKS-u Rybnik od jesieni 2013 roku.  

Teraz podopiecznych Marka Cieślaka czeka 
długi żużlowy weekend. W sobotę 8 maja o 16 
zmierzą się na swoim torze z Unią Tarnów, która 
przegrała pierwsze trzy swoje mecze, a w ponie-
działek 10 maja o 20.30 również na swoim torze 
podejmą Ostrovię, która zdążyła już przegrać na 
swoim torze ze wzmocnionymi Milikiem Wilka-
mi Krosno. 16 maja ROW czeka wyjazdowy mecz  
w Bydgoszczy.                                                   (WaT) 

Całkiem dobrze rozpoczęła I-ligowe zmagania żużlowa 
drużyna ROW-u Rybnik, którą w tym sezonie prowadzi utytu-
łowany trener Marek Cieślak. Po pierwszych trzech meczach 
rybniczanie mają na swoim koncie 3 pkt.

W pierwszym meczu na swoim torze ROW Rybnik 
wysoko pokonał beniaminka z Krosna. W czerwonym 
kasku najbardziej doświadczony żużlowiec rybnickiej 
drużyny 48-letni Norweg z polskim obywatelstwem 
Rune Holta 
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SPORT

Po 70 minutach gry przy pa-
dającym śniegu wodzisławianie 
prowadzili 2:0, ale to podopiecz-
ni Rolanda Buchały wygrali mecz 
3:2. – Warunki do gry były fatal-
ne, wynik do 70. minuty rów-
nież. Mówiliśmy sobie w szatni 
przed meczem, że nawet jeżeli 
będziemy przegrywać, musimy 
walczyć do końca. Zasłużyliśmy 
co najmniej na remis, a boisko 

nagrodziło nas za grę ofensyw-
ną trzecią bramką. Przegry-
wając, zmieniliśmy ustawienie, 
wszedł trzeci napastnik i rywal 
nie umiał sobie z tym poradzić.  
W tym meczu debiut zaliczył 
Wiora, który asystował przy 
bramce Migusa. Coś piękne-
go – powiedział po finale trener 
Buchała. – W takich meczach 
jak ten finał rodzą się drużyny, 

indywidualności. Jestem prze-
konany, że wielu z naszych mło-
dych zawodników ma przed sobą 
fajną, piłkarską przyszłość. Mecz 
z Odrą udowodnił, że ciężka pra-
ca się opłaca – dodał rybnicki 
obrońca Marek Krotofil. Bramki 
dla ROW-u 1964 zdobyli: Adrian 
Pytlik (’73), Dawid Migus (’85)  
i Tomasz Gomola (’90). 

(pm)

W batalii o utrzymanie w III lidze tak dobrze już się piłkarzom 
ROW-u nie wiedzie. 

Po niespodziewanej wygranej w Brzegu trzy kolejne mecze prze-
grali i po 27. kolejce zajmowali 14. miejsce w tabeli, mając tylko 3 pkt 
przewagi (i jeden mecz rozegrany mniej) nad pierwszą z drużyn ze 
strefy spadkowej. Na 15. miejscu był wtedy drugi zespół Miedzi Legnica, 
z którym 16 kwietnia przegrali u siebie 1:3. – Wiedzieliśmy, że ta runda 
będzie bardzo trudna. Dobrą serią daliśmy sobie trochę nadziei, ale 
mamy bardzo młodą drużynę i wahania formy będą się zdarzać. Mu-
simy na bieżąco wyciągać wnioski, sezon trwa do 20 czerwca, przed 
nami jeszcze 11 meczów, więc sporo pracy przed nami – mówi Roland 
Buchała, trener rybniczan. – W pewnych momentach brakuje nam 
doświadczenia, ale z drugiej strony stworzyliśmy fajny kolektyw, każdy 
walczy za każdego, pokazujemy swój charakter i jestem przekonany, 
że to nam da utrzymanie w lidze – dodaje grający w pomocy 22-letni 
piłkarz ROW-u Adrian Pytlik.            (pm)

ZA NAMI: Stal Brzeg – ROW 
1964 1:2; Gwarek Tarnowskie 
Góry – ROW 1964 2:1; ROW 
1964 – Miedź II Legnica 1:3; 
Pniówek Pawłowice – ROW 
1964 2:1

PRZED NAMI: sobota 1 maja, 
godz. 17: ROW 1964 Rybnik 

– LKS Goczałkowice Zdrój; 
Górnik II Zabrze – ROW 1964 
(5 maja); niedziela 9 maja 
godz. 17: ROW 1964 – Polo-
nia-Stal Świdnica; Ruch Cho-
rzów – ROW 1964 (15 maja); 
sobota 22 maja, godz. 17: 
ROW 1964 – Warta Gorzów 
Wielkopolski; MKS Kluczbork 

– ROW 1964 Rybnik (26 maja)

ROW 1964 z pucharem
Niezwykle emocjonujący był tegoroczny finał piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu 
Podokręgu Rybnik. 7 kwietnia na stadionie przy ul. Gliwickiej spotkały się w nim ROW 1964  
i IV-ligowa Odra Wodzisław. 

KŁOPOTY W LIDZE

Piłkarze 
ROW-u 1964 
ciężko się na-
pracowali, by 
w iście zimo-
wych warun-
kach wygrać 
z Odrą ry-
walizację o 
Puchar Polski 
na szczeblu 
Podokręgu 
Rybnik. Tym 
większa była 
więc radość 
ze zwycię-
stwa 
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MOSIR URUCHAMIA AKADEMIE 
Po lekkim zluzowaniu pandemicznych obostrzeń MOSiR 
zaprasza do udziału w Akademiach Biegania i Nordic 
Walking. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instrukto-
rzy, którzy pokażą prawidłową technikę, poprawią błędy 
i podpowiedzą różnego rodzaju ćwiczenia dla biegaczy 
i osób chcących prawidłowo używać kijów do nordic 
walkingu.
Zajęcia będą się odbywać na stadionie lekkoatletycznym 
przy ul. Żużlowej, a gdyby rząd po raz kolejny zdecydował 
o zamknięciu obiektów sportowych, na pobliskich tere-
nach zielonych (spotkania uczestników na parkingu przed 
kąpieliskiem Ruda). Opłaty za udział w wybranej akademii 
są uzależnione od wieku uczestników: młodzież od 15. do 
18. roku życia – 50 zł, zaś dorośli – 100 zł. Dla najbardziej 
systematycznych „akademików” MOSiR przygotował 
nagrody. Więcej informacji i regulaminy obu akademii na 
stronie internetowej (www.mosir.rybnik.pl). – Zapraszamy 
do aktywności na świeżym powietrzu – mówi Daria Kudio, 
kierownik działu organizacji imprez w MOSiR Rybnik. 

MISTRZOSTWA BEZ DOBRYCH 
WYNIKÓW 
Czterech rybnickich dżudoków Julia Kowalczyk i Agata 
Perenc z Polonii Rybnik oraz Anna i Piotr Kuczerowie z Kej-
za Team wystąpili w mistrzostwach Europy, które odbyły 
się w portugalskiej Lizbonie (16-18 kwietnia). Niestety, 
rybniczanie nie będą tych zawodów dobrze wspominać; 
nikomu z tej czwórki nie udało się awansować do czołowej 
ósemki turnieju. Dwa tygodnie wcześniej w tureckiej 
Antalyi w turnieju z cyklu Grand Slam trzecie miejsce 
wywalczyła Julia Kowalczyk (57 kg). Po półfinałowej po-
rażce z Kanadyjką Deguchi w pojedynku o brąz pokonała 
Rumunkę Loredanę Ohai. W kategorii do 52 kg na piątym 
miejscu sklasyfikowana została Agata Perenc. Z kolei 
Piotr Kuczera (90 kg) wygrał w Turcji tylko jedną walkę. 

RAFAŁ SZYMURA MISTRZEM POLSKI 
Wychowanek Volleya Rybnik – siatkarz Rafał Szymura 
(26 lat) – zdobył z drużyną Jastrzębskiego Węgla tytuł 
mistrzów Polski. W finale PlusLigi Jastrzębski pokonał 
obrońcę tytułu ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 2:0, wygrywając 
najpierw mecz na parkiecie rywali, a potem we własnej 
hali. – To dla mnie wyjątkowy rok. Wróciłem do gry na 
Śląsku i powiedziałem prezesowi jeszcze przed sezonem, 
że zdobędziemy tytuł. Teraz prezes stwierdził, że jestem 
wróżką ze Śląska i niech tak zostanie. Z żoną oczekujemy 
też dziecka, więc mam wiele powodów do radości. Po 
wygraniu w Kędzierzynie uwierzyliśmy, że możemy ten 
finał zakończyć na swoim parkiecie i to się udało. Mam 
nadzieję, że za rok powtórzymy ten sukces – powiedział 
grający na pozycji przyjmującego Szymura po odebraniu 
złotego medalu. To już jego drugie złoto mistrzostw Polski, 
pierwsze oraz Puchar Polski zdobył w 2019 roku właśnie 
z drużyną ZAKSY. W swoim dorobku rybniczanin ma 
również brązowy medal mistrzostw świata kadetów.

Przygodę z szachami 
Karolina rozpoczęła już w 
przedszkolu pod okiem in-
struktorów z uczniowskiego 
klubu Smerfy Rybnik. Zawod-
niczką Zefira Boguszowice, 
klubu obchodzącego w tym 
roku swoje 30-lecie, jest od 
niespełna trzech lat. Na swo-
im koncie ma już m.in. me-
dale mistrzostw Śląska oraz 
wywalczony w ubiegłym roku 
brązowy medal mistrzostw 
Polski w szachach błyska-
wicznych w swojej kategorii 
wiekowej. Za sprawą tytułu 
mistrzowskiego rybniczanka 
weźmie w tym roku udział w 
juniorskich mistrzostwach 
Europy w Turcji i mistrzo-

stwach świata w Gruzji.
Do 8 maja trwać będą w 

Bydgoszczy rozpoczęte 28 
kwietnia szachowe mistrzo-
stwa Polski. Po raz pierwszy 
w roli obrończyni tytułu mi-
strzowskiego występuje w 
nich rybniczanka Karina Cyf-
ka, która też po raz pierwszy 
przystąpiła do nich jako mło-
da mama. Trzymamy kciuki!

Szachowe mistrzynie

Walczące o awans do I ligi koszykarki RMKS-u XBEST Ryb-
nik wygrały w ostatni weekend kwietnia półfinałowy turniej w 
Zgorzelcu i wystąpią w turnieju finałowym II-ligowych rozgrywek. 

Podopieczne Grzegorza Korzenia w Zgorzelcu wygrały 
wszystkie trzy mecze, pokonując zespoły ze: Zgorzelca (65:49); 
Skierniewic (71:67) i Warszawy (75:37). – Cieszę się, że zawod-
niczki wytrzymały presję. W takich turniejach ważne jest 
doświadczenie i długa ławka rezerwowych, my to mieliśmy 
i dlatego możemy cieszyć się z awansu do finału ligi. Teraz 
dziewczyny dostaną kilka dni wolnych, a potem wracamy 
do pracy, aby jak najlepiej przygotować się do decydujących 
meczów sezonu – mówi Grzegorz Korzeń, trener RMKS-u. De-
cydujący o awansie do I ligi turniej zostanie rozegrany między 
7 a 9 maja. Z czterech drużyn, które w nim wystąpią (Ósemka 
Skierniewice, Zagłębie Sosnowiec, Huragan Wołomin i RMKS 
Rybnik), awans wywalczą dwie najlepsze. Kierownik sekcji ko-
szykówki RMKS-u Rybnik Marcin Troszka podjął starania o pra-
wo zorganizowania finału ligi w Rybniku.                                 (pm)

Koszykarki w finale ligi 

Jeszcze w lutym mło-
dziutka szachistka Klubu 
Szachowego Zefir Boguszo-
wice Karolina Figa w czasie 
turnieju zorganizowanego w 
Jastrzębiej Górze wywalczyła 
tytuł mistrzyni Polski młodzi-
ków do lat 10. 

10-letnia szachowa mistrzyni 
Karolina Figa     
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Ogłoszenia i reklamy

Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmono-
gramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od poniedziałku do piątku i w nie-
dziele 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 dostęp-
ne 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

1/2.05 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

2/3.05 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

3/4.05 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

4/5.05 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ

5/6.05 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

6/7.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

7/8.05 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058, Śródmieście

8/9.05 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

9/10.05 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

10/11.05 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

11/12.05 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

12/13.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Raciborska 126, 32 42 22 806, Maroko-Nowiny

13/14.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

14/15.05 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036, Kamień

15/16.05 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście

16/17.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

17/18.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście

18/19.05 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka

19/20.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

20/21.05 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

21/22.05 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

22/23.05 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

23/24.05 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

24/25.05 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk

25/26.05 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza

26/27.05 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

27/28.05 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

28/29.05 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

29/30.05 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom

30/31.05 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

31.05/1.06 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

e-mail: gazeta@miastorybnik.pl
gazeta w internecie: www.rybnik.eu/dla-mieszkan-
cow/gazeta-rybnicka/
cennik i zasady publikacji reklam: http://bip.biblio-
teka.rybnik.pl/organizacja/publikacjareklamgazetyryb-
nickiej.pdf

40.000
Biuro ogłoszeń:
Rybnik, ul. J. Szafranka 7, tel. 32 42 60 070

Największy lokalny nakład 
Twojego ogłoszenia!

rprzygotowanie grobu i wykonanie pochówku r umieszczenie urny 
w grobie ziemnym, urnowym lub w kolumbarium r czynności eks-
humacyjne r przechowanie zwłok w chłodni r wynajęcie kaplicy na 
pogrzeb wyznaniowy lub uroczystość świecką r przyjmowanie opłat 
przedłużających rezerwacje grobów (o kolejne 20 lat)

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
DZIAŁ CMENTARZY KOMUNALNYCH

Rybnik, ul. Rudzka 70B, tel. 32 42 28 991; czynny 7-15, soboty 8-13
OFERUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI CMENTARNE:

Zarząd Zieleni Miejskiej administruje bądź nadzoruje następujące cmentarze 
komunalne przy ulicach: Rudzkiej 70B (dzielnica Północ), Karłowej (Chwałęcice), 
Kamiennej (Chwałowice) i Zadumy (Boguszowice Stare)  
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GABINETY LEKARSKIE

www.gab inety - reymonta50 .p l

Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)  Rejestracja od 12.00, tel. 32 432 77 94

specjalista urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Jan Pawlikowski

specjalista endokrynolog,
kardiolog, USG tarczycy, UKG
tel. 32 432 77 94 od 12.00

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

specjalista neurolog,

tel. 32 432 77 94 od 12.00

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

specjalista urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

specjalista chirurgii ogólnej
i naczyniowej

tel. 504 154 566 od 9.00 do 17.00

lek. med. 
Maciej Kubicz

specjalista chirurgii ogólnej
i naczyniowej

tel. 504 154 566 od 9.00 do 17.00

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

specjalista laryngolog

tel. 32 432 77 94 od 12.00

lek. med. 
Lidia Kucza

specjalista chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. 
Urszula Zimoń

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc

tel. 784 019 766

lek. med. 
Maciej Nowak
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