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CHCEMY MIEĆ 
WPŁYW NA ZMIANY

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą
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Zmartwiła Pana diagnoza opracowa-
na na potrzeby nowej strategii rozwo-
ju miasta „Rybnik 2030”? Wyludnia-
nie miasta, szczególnie centrum, na 
rzecz obrzeży i wiele innych progno-
zowanych kłopotów…
Owszem, choć to nie tylko nasze kło-
poty. Badania GUS mówią wprost, że 
Polska 2050 r. to Polska 32-, a nie 
38-milionowa. Model matematyczny 
pokazuje podobne tendencje demo-
graficzne w całej Europie. Akurat Ryb-
nik czy Tychy to ponad 100-tysięczne 
miasta, w których liczba mieszkańców 
spada najwolniej. Co ciekawe, Katowice 
i Gliwice, mimo wydawałoby się boga-
tej oferty, mają jeszcze większy prob-
lem. Zauważamy ruch mieszkańców w 
kierunku peryferii. Z jednej strony mia-
sto nam imponuje, chcemy korzystać  
z jego dobrodziejstw, z drugiej - prag-
niemy mieszkać w warunkach, które 
bardziej przypominają tereny wiejskie. 
Z punktu widzenia miasta to zły pro-
ces, rozrywanie się miast powoduje, że 
koszty ich funkcjonowania są wyższe 

– na peryferie trzeba doprowadzić sieci 
gazowe, wodne, prąd, transport, wy-
wóz śmieci. Diagnoza pokazuje wiele 
problemów, ale właśnie temu służy, by 
zebrać je wszystkie w jednym miejscu  
i popatrzeć na nie z różnych stron, 
przez pryzmat wielu osób, władz miasta, 
organizacji, mieszkańców. Miasto jest 
tworem żywym, który stale ulega zmia-
nie. Ta zmiana może być kontrolowana 
lub pozostawiona sama sobie. Chcemy, 
by miała jakąś kontrolę, przebieg, a sa-
morząd, czyli mieszkańcy, mieli na nią 
wpływ. Te zmiany będą dokonywały się 
na różnych poziomach, a główną ich 
osią będą przekształcenia gospodarcze.

Diagnoza dużo uwagi poświęca 
transformacji. Z jednej strony cie-
szymy się, bo jest ona szansą na roz-
prawienie się ze smogiem, z drugiej 
obawiamy, bo przecież miasto na 
kopalniach stoi…
Wystarczy przywołać kilka symbolicz-
nych dat, by zrozumieć, jakie zadanie 
przed nami stoi. W 1792 r. powstaje w 
Rybniku pierwsza kopalnia, lata 50. to 
Rybnicki Okręg Węglowy i budowanie 
wizerunku miasta opartego na wę-
glu, i w końcu data niedawno zapisana  
w umowie społecznej - 2049 r. - czy-
li zamknięcie rybnickich kopalń.  
To najwyższy czas na zmianę mental-
ną, musimy przyjąć do wiadomości, że 
złoża się kończą i 200-letnia historia 
wydobywania węgla sięga kresu. Mu-
simy się do tego dobrze przygotować, 
bo idące zmiany dotyczą nie tylko sa-
mych kopalń, ale wielu innych zakładów  
z nimi powiązanych, a nawet instytucji, 
jak szkoły górnicze czy domy kultury. 
A mamy doświadczenie załamania się 
całego systemu - podczas zamykania 
kopalń Rymer czy Ignacy i skutków 
społecznych dla dzielnic. Jednocześ-
nie ludziom trzeba dać nadzieję na to,  
że teraz ta zmiana jest możliwa i nie 
będzie to żadna rewolucja.

Zdążymy się przygotować? Nowe 
zakłady pracy, szkoły?
Jako samorząd jesteśmy odpowiedzialni 
za planistykę, przygotowanie obszarów, 
które możemy wykorzystać pod nowe 
zakłady pracy.  Oczekujemy, że uda się 
wykorzystać też tereny zdegradowane, 
a kluczowe są w tym przypadku środki 
pomocowe Unii Europejskiej. Dlatego 
mamy tak wielkie obawy w związku  

z działaniami spółki Bapro, która ubiega 
się o uzyskanie koncesji na wydobycie 
węgla na Paruszowcu, co może pozba-
wić Rybnik szansy na miliony z Unii na 
transformację gospodarczą. Na nowo 
sprofilowana musi zostać edukacja,  
w swoim kręgu zainteresowań obej-
mować nowe technologie i atrakcyjne 
miejsca pracy. Bardzo liczę na pogłę-
bienie współpracy z Politechniką Ślą-
ską, przy której ma powstać instytut 
Fraunhofera, a także Uniwersytetem 
Ekonomicznym. Walczymy o to, by na 
kampusie powstała nowa zawodowa 
szkoła pielęgniarska. Inwestorzy 
chętnie inwestują tam, gdzie widzą 
potencjał.

Mają temu pomóc też strategiczne 
inwestycje komunikacyjne, jak ko-
lejny odcinek drogi regionalnej od ul. 
Wodzisławskiej do Sportowej?
Szlak komunikacyjny jest czymś pod-
stawowym. Dodajmy, że przy ul. Spor-
towej przygotowaliśmy 14 ha działki pod 
inwestycje, która ma być impulsem do 
rozwoju gospodarczego pogórniczej 
dzielnicy. Być może z punktu widze-
nia całego miasta ten nowy odcinek do  
ul. Sportowej nie jest już tak istotny jak 
ten pierwszy, 10-kilometrowy, który 
skomunikował kilka dzielnic praktycz-
nie z autostradą A1, ale ma on znaczenie 
dla połączenia całego regionu.

Rozmawiał Aleksander Król
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nowe busy, przystosowane do 
przewozu osób z niepełnospraw-
nościami, zakupiły dwa rybnickie 
warsztaty terapii zajęciowej 
i Środowiskowy Dom Samopomocy

600 
tys. zł na sport dzieci znaleziono 
w budżecie miasta. Wcześniej przezna-
czono na to w tym roku już 1,4 mln zł 
(w sumie 2 mln). To mniej niż w zeszłym

1295
ósmoklasistów przystąpiło do 
egzaminu z języka polskiego i ma-
tematyki, kończącego ich naukę w 
rybnickich szkołach podstawowych 

1
zł na aplikacji mobilnej kosztuje 
bilet specjalny na Pniowiec i Rudę 
(„Łikend linia PR”). Zaś na wszyst-
kich liniach bilet ulgowy 30-dniowy 
kosztuje teraz 21 zł, czyli pół ceny.

Jeden z projektów zakłada budowę wodnego pla-
cu zabaw przy tężni, inny funkcjonowanie w Golejowie 
mobilnego planetarium, zaś niestrudzeni aktywiści z 
Niedobczyc chcą za 90 tys. zł postawić na rondzie na 
ul. Wodzisławskiej miniaturę paryskiej wieży Eiffl a. 71 
projektów złożyli rybniczanie do przyszłorocznego bu-
dżetu obywatelskiego. Aż 15 z nich, najwięcej w historii, 
to projekty ogólnomiejskie, wśród których pojawiły się 
ekologiczne pomysły, np. woonerf na ul. Wysokiej łączą-
cy funkcje ulicy, ścieżki i deptaku. Wśród propozycji jest 
znany z wcześniejszych edycji park linowy Grzybówka 
(2,8 mln zł) oraz wspólny projekt kilkunastu klubów 
sportowych „#grajmy w sport” (ponad 3,4 mln zł). Na 
realizację wybranego w głosowaniu projektu ogólno-
miejskiego miasto przeznaczy 3 mln 435 tys. zł. Kwota 
przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych 
to 1 mln 395 tys. zł. Trwa ocena formalna wniosków. 
Głosowanie prawdopodobnie w październiku.     (WaT)

71 POMYSŁÓW MIESZKAŃCÓW

Szanowni 
Państwo, 
drodzy 
Czytelnicy

Pandemia w końcu daje nam od siebie 
odpocząć. W połowie czerwca odno-
towano w Polsce najmniej zakażeń 
koronawirusem od roku (14 czerwca 

- 140 zakażeń w Polsce, w tym tylko 13 
w woj. śląskim). Oczywiście to nie czas 
na odtrąbienie sukcesu. To jeszcze nie 
koniec problemu, z którym z dużym 
prawdopodobieństwem będziemy 
musieli mierzyć się znów jesienią. Dla-
tego tym bardziej wykorzystajmy czas, 
by naładować akumulatory. Wykorzy-
stajmy wakacje na odbudowanie rela-
cji – psychiatrzy coraz głośniej mówią 
o tym, że miesiące lockdownu zosta-
wią ślad w psychice naszej i naszych 
dzieci. One prawie rok nie spotykały 
rówieśników w szkole… Niewiele też 
się ruszały, co powinny teraz nadrobić. 
W pandemii nauczyliśmy się podró-
żować bliżej. Na szczęście w Rybniku 

– o czym zapewniają blogerzy podróż-
niczy – jest wiele nowych miejsc ide-
alnych na wakacyjne wypady.

Aleksander Król
Redaktor Naczelny „Gazety Rybnickiej”

Jeżech z Rybnika

facebook.com/gazetarybnicka

1 czerwca na Facebooku pojawił się 
nasz nowy profil „Gazety Rybnickiej” 

– „Jeżech z Rybnika“, który został 
ciepło przyjęty przez internautów, 
za co Państwu serdecznie dzięku-
jemy. W ciągu zaledwie miesiąca 
facebookową rodzinę „Gazety 
Rybnickiej” tworzy już ponad pół 
tysiąca Czytelników. Na profilu 

„Jeżech z Rybnika“ znajdziecie 
Państwo fotogalerie z imprez odby-
wających się w mieście, zapowiedzi 
wydarzeń i wiele przydatnych 
informacji. Jesteśmy też na Insta-
gramie i Twitterze. Spotykajmy się 
codziennie także w social mediach. 
Zapraszamy Państwa serdecznie.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 
3 realizują program rehabilitacji osób, które prze-
szły COVID-19. Rybnicki szpital jest jedną z jedena-
stu placówek w woj. śląskim, w których ozdrowień-
cy korzystają z takiej rehabilitacji. – Co pozostawia 
COVID-19? Zaburzenia wydolności oddechowej, 
słuchu i węchu, powikłania związane z układami 
krążenia i nerwowym, przewlekłe osłabienie, bóle 
stawów i mięśni, ale też lęk, a nawet depresję. Z tym 
wszystkim próbujemy sobie na oddziale poradzić – 
mówi Bernadeta Wiśniowska, kierownik oddziału 
rehabilitacji w WSS nr 3. Rybnicki pododdział reha-
bilitacji postcovidowej może jednorazowo przyjąć 
20 ozdrowieńców. Jedną z pierwszych pacjentek 
była Barbara Kasparek, która po wyjściu ze szpitala 
w Krakowie, gdzie mieszka, wciąż nie mogła dojść 
do siebie. – Nie mogłam samodzielnie przejść paru 
kroków – opowiada.                                                     (D)

REHABILITUJĄ PO COVID-19
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Samorząd

– Chciałabym, aby rada była przyja-
zna i wspierała wszystkich mieszkańców, 
nie tylko kobiety – mówi nowa prze-
wodnicząca. Hanna Kustra, działaczka 
społeczna i aktywistka, związana jest z 
Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet i regio-
nalnym stowarzyszeniem FEST, współ-
pracowała też ze Śląskimi Perłami. – Nie 
potrafi ę usiedzieć na miejscu – mówi. Ma 
dwoje dzieci, w tym niepełnosprawnego 
syna, i chętnie angażuje się w pomoc 
osobom z niepełnosprawnościami i ich 
rodzinom. Przewodniczącą została 27 
maja podczas wyborów w trakcie pierw-
szego posiedzenia RRK. Zasiadała już 
w poprzedniej radzie kobiet, do której 
dołączyła pod koniec kadencji skróco-
nej po tym, jak z pracy zrezygnowało 11 

z 13 tworzących ją wtedy pań. – Zależało 
mi, by rada działała nadal, bo powsta-
ła dla rybniczanek i rybniczan, a spraw 
do załatwienia wciąż jest wiele. Trzeba 
rozmawiać, a nie palić mosty. Jesteśmy 
silne, otwarte i pełne energii. Wierzę, 
że wspólnie możemy sporo zmienić. Roz-
poczynamy akcją „Różowa skrzyneczka”, 
ale chcemy też stworzyć lokalne Centrum 
Praw Kobiet, z ofertą pomocy prawnej 
dla kobiet, które doświadczają przemo-
cy – mówi Kustra. „Różowa skrzyneczka” 
ma przeciwdziałać ubóstwu menstrua-
cyjnemu i zapewnić dostęp do bezpłat-
nych środków higieny osobistej. – Tak 
by każda dziewczynka i kobieta w czasie 
menstruacji miała je pod ręką. Na razie 
środki higieniczne w różowych skrzy-

neczkach trafi ą do 17 podstawówek, ale 
chcemy dodawać kolejne miejsca: szkoły 
średnie, urząd, Halo! Rybnik czy bibliote-
kę – mówi. Oprócz Hanny Kustry w Ryb-
nickiej Radzie Kobiet pracować będzie też 
Barbara Płaczek, edukatorka seksualna 
i terapeutka, specjalizująca się w pracy 
z osobami niepełnosprawnymi. Debiu-
tantkami są dyrektorki szkół: Małgorza-
ta Wróbel z chwałowickiego ogólniaka 
i Bożena Fros z ZSP nr 9, ale też związana 
z lewicą Grażyna Graś oraz terapeutka 
i asystentka niepełnosprawnych, pracu-
jąca na co dzień z seniorami Agnieszka 
Urbaś. – Wzorem aktywności jest dla 
mnie mój dziadek, który jest członkiem 
Rybnickiej Rady Seniorów – mówi Urbaś, 
wiceprzewodnicząca RRK.                     (S) 

W miejsce starych pieców węglowych 
ekipy budowlane montują nowe, ekolo-
giczne źródła ciepła i docieplają budyn-
ki, co zmniejszy ich zapotrzebowanie na 
energię cieplną. Zakończono już wycenio-
ne na ponad 1 mln 800 tys. zł prace przy 
ul. Lompy 1 i 2, a przy kolejnych kilkunastu 
ulicach roboty idą pełną parą. Ich wartość 
szacowana jest na ponad 33 mln 400 tys. zł. 

Odnowione budynki będą miały jasną, 
jednolitą kolorystykę i estetyczne ozna-

czenia adresowe. Na części z nich pojawią 
się murale inspirowane twórczością Kry-
stiana Burdy, artysty, który jako wieloletni 
pracownik Huty Silesia opracował tech-
nologię malarstwa na blasze emaliowanej. 
Prace mające poprawić jakość powietrza 
prowadzone są również w Niedobczycach, 
gdzie ZGM wymienia instalacje centralne-
go ogrzewania, likwiduje kotłownie węglo-
we i ociepla budynki. 

(D)

Mówi o sobie: aktywistka na 
pełnych obrotach. Do wielu 
obowiązków właśnie dorzuciła 
kolejny – Hanna Kustra, bo o niej 
mowa, została przewodniczącą 
Rybnickiej Rady Kobiet. Obecnie 
tworzy ją sześć pań. Różni je 
wiele, łączy – entuzjazm i chęć 
działania.  

Rada 
w komplecie

Murale jak z garnków Silesii
W Boguszowicach trwa termomodernizacja ponad trzydziestu budynków 
mieszkalnych, którymi zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
Dofinansowana z funduszy unijnych inwestycja ma poprawić jakość 
powietrza w mieście. Poprawi się też estetyka, bo część budynków mają 
ozdobić murale inspirowane twórczością Krystiana Burdy.  
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Samorząd

Wiśnie, grusze, jabłonie coraz częściej 
pojawiają się przy rybnickich drogach. 
Wcześniej w Rybniku nie sadziło się 
tylu owocowych drzew… 

Wynikało to m.in. z tego, że drze-
wa owocowe osiągały wcześniej dosyć 
duże rozmiary, a w tej chwili dostępne 
są odmiany bardziej kompaktowe, zwar-
te. Można je sadzić bezpiecznie przy 
drogach, nie wymagają ciągłego cięcia 
i zabiegów związanych z utrzymaniem 
skrajni jezdni. 

Ale nie tylko o bezpieczeństwo idzie, 
prawda? 

Oczywiście, bezpieczeństwo ruchu 
drogowego to jedno, ale zależy nam też 
na owadach. Można by było wprowadzić 
dęby, graby, buki, czyli gatunki, które nie 
są atrakcyjne dla pszczół, ale jeżeli w de-
cyzji o nasadzeniach zastępczych  jest 
możliwość zastąpienia ich atrakcyjną 
lipą, głogiem czy wspomnianymi jabło-
niami i gruszami, to warto to zrobić. 

Dlaczego to takie ważne?
To nowy, ogólnoeuropejski trend. 

Zaczęto zwracać uwagę na problem z gi-
nącą populacją pszczół. Zauważono, że w 
okolicach miast jest coraz mniej trzmie-
li, bo nie znajdowały w nich schronienia. 

W związku z tym wiele miast z myślą  
o owadach zaczęło wprowadzać kwit-
nące drzewa i krzewy, a nawet pasieki 
miejskie czy hotele dla owadów. W Ryb-
niku też o tym poważnie myślimy.

Rybnik będzie miał swoją miejską pa-
siekę?

W pierwszym etapie chcemy wpro-
wadzić hotele dla owadów. To będzie 
miejsce dla dzikich pszczół, tzw. sa-
motnic. Nieduży, drewniany budynek, 
który może być wykorzystywany przez 
pszczoły.

Nowe hotele będą podobne do tych, 
które już wcześniej pojawiły się  
w mieście podczas akcji „Rybnik. Dba-
my o wszystkich”? 

Pierwsze były stosunkowo nie-
dużych rozmiarów. Teraz chcemy wpro-
wadzić kilka większych, dla większej 
liczby gatunków, choć przeznaczone 
dla pszczół, ale mogą zamieszkać tam 
też złotoki, biedronki i inne pożytecz-
ne owady, które znajdą tam schronienie. 
Starsze modele hoteli dla pszczół nie 
posiadały np. zabezpieczenia w postaci 
siatki zewnętrznej, przez co inne zwie-
rzęta miały do nich dostęp. To ograni-
czało spokój i bezpieczeństwo owadów 

tam mieszkających. Niestety zdarzały się 
też akty wandalizmu wobec tych hote-
lików.

A miejskie ule?
Pojawił się pomysł pasieki miejskiej, 

ale założenie jej to już większe przed-
sięwzięcie. Potrzebny byłby pszczelarz 
do obsługi ula, konieczne byłoby zabez-
pieczenie zaplecza, w którym można by 
trzymać sprzęt pszczelarski, pozyskiwać 
miód, pyłek. Trzeba by było też uzyskać 
stosowny numer weterynaryjny, by móc 
występować o odpowiednie dofinanso-
wania. To większa inicjatywa. Dlatego na 
razie muszą wystarczyć owadzie hotele.

A co z miodem?
W przypadku hotelu to działanie 

typowo proekologiczne dla przyrody. 
Nie pozyskamy z niego miodu, pierzgi 
czy pyłku tak, jak w przypadku pasieki 
miejskiej. Bezpośrednio nie pozyskamy 
niczego, ale taka inwestycja zwróci się 
w liczbie owoców w przydomowych 
ogródkach, zaś w parkach miejskich, 
gdzie występują jabłonie, głogi czy gru-
sze ozdobne, jest większa szansa na 
zawiązanie się owoców, z których ko-
rzystają ptaki jesienią. Gdy w mieście są 
pszczoły, cała miejska zieleń jest lepsza,  

DO MIASTA 
ZAPROŚMY 

PSZCZOŁY
O tym, dlaczego przy rybnickich 

drogach sadzi się wiśnie i jabłonie oraz 
o małych mieszkańcach Rybnika i ich 

pożytecznej pracy, rozmawiamy  
z Wojciechem Czerwińskim z Zarządu 

Zieleni Miejskiej w Rybniku.
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Miasto

po prostu jest w niej życie. Dlatego 
oprócz drzew od dwóch lat staramy 
się wprowadzać w Rybniku także łąki 
kwietne, które tak bardzo podobają się 
mieszkańcom.

Pszczołom nie przeszkadza miejski 
smog? Zanieczyszczenia nie dostają 
się do miodu?

Owady potrafią się dostosować. 
Pszczoła miodna ma tę zdolność, że 
potrafi oczyścić miód z zanieczyszczeń. 
Badania dowodzą, że miód pozyskiwa-
ny z pasiek miejskich nie jest zatruty 
metalami ciężkimi czy innymi związ-
kami. Kwiat nektaruje bardzo krótko, a 
pszczoła zbiera nektar na bieżąco. Sama 
żyje tylko pięć-sześć tygodni. Ani nektar, 
ani pszczoła nie zakumulują zanieczysz-
czeń ze środowiska. Pszczoły są przy 
tym dość wybredne, nie zbiorą nektaru, 
jeśli wyczują w nim zanieczyszczenia. 
Muszą przecież miodem karmić siebie  
i  swoje małe siostry. Atutem miast w po-
równaniu z terenami rolniczymi jest fakt, 
że nie stosuje się tu oprysków chemicz-
nych. Paradoksalnie miód miejski może 
być lepszy niż wiejski, gdzie stosowa-
ne są pestycydy. Opryski pola rzepaku 

stanowią większe zagrożenie niż smog 
czy zanieczyszczenia emitowane przez 
samochody. Miejskie pasieki zakładają 
duże miasta, m.in. Kraków, Wrocław.  Za-
zwyczaj usytuowane są na dachach, co 
wynika z wymogów bezpieczeństwa. Le-
piej gdy pszczoły zlatują z góry na drze-
wa, niż gdy muszą się wzbić, przelatując 
między ludźmi. Ule często pojawiają się 
przy ośrodkach naukowych, uniwersy-
tetach, gdzie od razu prowadzone są ba-
dania np. nad próbkami miodu albo jak 
reagują owady na zmianę klimatu, ocie-
plenie. To połączenie nauki i praktyki.

Pan ma praktykę, swoje prywatne ule?
Tak, jestem pszczelarzem, zajmuję 

się tym hobbystycznie od 2009 roku. 
To nieduża pasieka. W zeszłym roku 
zazimowałem dziewięć rodzin pszcze-
lich,  niestety część straciłem, bo jesie-
nią pojawiły się u mnie objawy COVID, 
więc przez sześć tygodni, ze względu 
na nałożoną kwarantannę, nie mogłem 
nadzorować tego, co się tam dzieje. Pa-
sieka nie znajduje się już bezpośrednio 
przy domu, tylko muszę dojeżdżać. Nie 
dokończyłem dokarmiania jesiennego, 
dlatego część słabszych owadów nie 

przeżyło. W tej chwili mam pięć rodzin 
pszczelich, które dobrze przezimowały.

Pana rodzina nie miała nic przeciw-
ko założeniu pierwszej pasieki obok 
domu? 

Mama miała małe obawy, jak to 
będzie, czy nie będą żądlić, ale wyko-
rzystałem czas, gdy pojechała do mo-
jego brata. Gdy wróciła, ule już stały. 
Została postawiona przed faktem do-
konanym, ale ule stały na granicy 
działki, blisko lasu, w bezpiecznej od-
ległości od domu. Nigdy nie było tak, że 
pszczoły nas goniły po podwórku. Nie 
mam sąsiadów, znalazłem bezpieczne 
miejsce, w którym sobie bytują.

Pewnie mama wybaczyła, gdy spróbo-
wała pierwszego miodu…

O, tak! I mogła jeszcze pochwalić się 
nim przed koleżankami. Osób chętnych 
na mój miód jest więcej, niż potrafię go 
pozyskać. Widzą, jaka jest różnica mię-
dzy miodem marketowym a miodem 
prosto z pasieki. W zeszłym roku z mo-
ich dziewięciu rojów uzyskałem około 
120 kg miodu, które szybko zniknęły.

Rozmawiał Aleksander Król

- Niemal wszystko zapięte jest już na ostatni guzik, 
mamy zgodę wojewody, dokumenty, które podpisze NFZ, 
personel ukraiński. Jedyne, czego potrzebujemy, to pół 
etatu polskiego lekarza – zdradza Mariusz Wiśniewski ze 
Stowarzyszenia „17-tka”, które na terenie Rybnika realizu-
je projekt „28. dzielnica” adresowany do imigrantów i któ-
re wspólnie z senatorem Markiem Plurą, pomysłodawcą 
tego przedsięwzięcia, przygotowało grunt do powołania 
niezwykłej przychodni. 

„Siedemnastka” na co dzień pracuje z obcokrajowcami, 
pomaga im odnaleźć się w nowej, rybnickiej rzeczywisto-
ści, a przez to gwarantuje, że o potencjalnych „klientów” 
przychodnia nie będzie musiała się martwić. Obecnie na 

W wakacje w Rybniku ruszy pierwsza w Polsce 
przychodnia dla Ukraińców. Pacjentów ze 
Wschodu (i nie tylko, bo ze świadczeń będą 
mogli korzystać też Polacy) będą przyjmowali 
lekarze z Ukrainy. 

Pierwsza w Polsce przychodnia dla Ukraińców powstaje w Rybniku

terenie Rybnika oficjalnie pracuje już 11,5 tys. obywateli 
Ukrainy, a kolejni są w Żorach – 7 tys., czy Wodzisławiu 
Śl. – 4 tys.

- Oni wszyscy siłą rzeczy są zarejestrowani w jakichś 
przychodniach, ale mają problemy z porozumiewaniem sie, 
więc często rezygnują z opieki lekarskiej. Dlatego, jak tyl-
ko pojawiła się informacja, że powstanie przeznaczona dla 
nich przychodnia, od razu zdeklarowali, że będą się przepi-
sywać. W końcu nie będzie bariery językowej, która szcze-
gólnie dotkliwa jest w dobie teleporad – mówi Wiśniewski.

W przychodni, która powstaje przy ulicy Wodzisław-
skiej 6, pacjentów z Ukrainy i Polski przyjmie lekarz ro-
dzinny, pediatra, internista, fizjoterapeuta, a nawet gine-
kolog z Ukrainy. Będą też pielęgniarki. - Część personelu 
średniego, który znajdzie pracę w przychodni, przyjechała 
do Rybnika i pracowała na taśmie, jedna z lekarek w tej 
chwili jest pomocą wychowawcy w przedszkolu – mówi 
Wiśniewski.                                                

(AK)
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GRAŻYNA SUSKA
sekretarka prezydenta Piotra Kuczery

Jeżdżę, odkąd mam rower. Do 
pracy dojeżdżam od niemal 10 
lat. Zainspirowali mnie do tego 
pracownicy urzędu miasta, którzy 
już długo przede mną „ciśli na kole”. 
Przez jakiś czas chodziłam pieszo, 
ale gdy policzyłam, że dystans, 
który pokonuję w 20 minut, na 
rowerze przejadę w zaledwie pięć, 
szybko zdecydowałam się na 
zmianę przyzwyczajeń. Najpierw 
pokonywałam niewielką odległość, 
jakieś 3 km w jedną stronę,  
a odkąd ten dystans zwiększył 
się do 7 km, z roweru korzystam 
praktycznie dzienne, tak długo, jak 
pozwala na to pogoda. Moje „koło” 
nie ma jeszcze opon zimowych, 
więc gdy pada śnieg, przesiadam 
się do autobusu, samochód wybie-
ram w ostateczności. Dojazd do 
pracy jest dla mnie relaksem, tym bardziej że część mojej trasy przebiega Bulwarami 
nad Nacyną oraz lasami. Na rower wkładam wygodne, sportowe ubranie, które po 
przyjeździe do urzędu zamieniam na bardziej formalny strój.  

ANNA SOWIK-ZŁOTOŚ
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 

Do pracy na rowerze po 
raz pierwszy przyjechałam 
28 maja. Pewnie nie był to 
ostatni raz, choć ze względu 
na charakter mojej pracy  
i związany z nią dość formal-
ny strój będę wybierać rower 
zwykle w ostatni piątek 
miesiąca, zgodnie z akcją 

„Ciś na kole jak urzędnik”.  
A więc nie tak często jak 
bym chciała, bo jazda na ro-
werze to pasja moja, ale też 
mojego męża, który kiedyś 
dojechał nad morze kola-
rzówką. To on opracowuje 
wszystkie trasy naszych 
rowerowych wycieczek, po 
bliższej i dalszej okolicy. 
Należymy też do sekcji ro-
werowej radlińskiego Sokoła 
i na rowerze pokonujemy spore dystanse. W trakcie ostatniego „długiego 
weekendu” przejechałam 170 km. Jazda na rowerze to doskonały sposób 
na zdrowie i idealna odskocznia od codzienności – można obcować z naturą, 
nieco się zmęczyć i dać sobie chwilę również psychicznego wytchnienia.

Cisną na kole do pracy
W ramach akcji „Ciś na kole jak urzędnik” w każdy ostatni piątek miesiąca urzędnicy będą w miarę możliwości dojeżdżać 
do pracy rowerami i hulajnogami, zachęcając mieszkańców do codziennej jazdy na jednośladzie. Tym bardziej że do końca 
czerwca Rybnik rywalizuje z innymi miastami o puchar rowerowej stolicy Polski. Wystarczy pobrać na telefon darmową 
aplikację „Aktywne miasta” i kręcić kilometry dla Rybnika. Tymczasem przedstawiamy tych, którzy już dziś „cisną na kole”.

MARIA SMYKLA
pracownik sekretariatu OPS-u 

Dokładnie nie liczę, ale 
średnio ok. 25 minut – tyle 
zajmuje mi dotarcie rowerem 
do pracy. Jeżdżę tak co-
dziennie, już od 10 lat. Kiedy 
mam do wyboru: rower albo 
autobus, na podróż tym 
ostatnim decyduję się wy-
łącznie wtedy, gdy pogoda 
jest naprawdę wyjątkowo 
niesprzyjająca. Zdążyłam 
się już przyzwyczaić do 
rowerowej trasy dom-praca 
i z powrotem. Ten rodzaj 
aktywności bardzo mi 
odpowiada, więc niechętnie 
korzystam z komunikacji 
miejskiej. Rower daje mi 
większą swobodę i oszczęd-
ność czasu, bo z autobusami 
bywa różnie, trzeba na nie 
czekać, a czasami się spóźniają.

ANDRZEJ KIEŚ 
z Punktu Informacji Miejskiej Halo! Rybnik 

Dojazd do pracy zajmuje  mi… 5 
minut, bo do pokonania mam 
zaledwie kilometr, trudno więc 
mówić o jakimś rowerowym 
wyczynie. Wybieram rower ze 
względu na wygodę – w centrum 
miasta ma on zdecydowaną 
przewagę nad samochodem  
i to właśnie warto docenić, nie 
mówiąc już o korzyściach dla śro-
dowiska czy zdrowia. Na rowerze 
jeżdżę głównie rekreacyjnie, od 
niedawna wspólnie z 9-letnim 
synem, a wkrótce też z 7-letnią 
córką, która może już pokonywać 
nieco dłuższe trasy. Rower to 
jeden z najprzyjemniejszych 
sposobów spędzania wolnego 
czasu, choć bywa też wymagający. 
Ostatnio pokonałem nim dystans 
z Gliwic do Rybnika, pierwszy tak 
znaczący w tym roku, więc nie było łatwo. 

(D), (S)
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DROGOWIEC RYBNICKI

Słychać opinie, że kontrapasami nikt nie jeździ...
Nieprawda. Prawie codziennie jeżdżę kontrapasami, po-

konując najczęściej trasę między siedzibą RSK przy Jankowi-
ckiej a urzędem miasta. Owszem tłumów nie ma, ale codzien-
nie spotykam tam kilku, czasem kilkunastu rowerzystów. To 
osoby jadące do albo wracające z pracy lub szkoły. Gdyby nie 
było kontrapasów z powodu dróg jednokierunkowych mu-
siałyby objeżdżać pół miasta albo jeździć po chodnikach. Dla 
nich to niezbędny element infrastruktury drogowej. Doceni-
my te rozwiązania, gdy rowery elektryczne staną się tańsze, 
bardziej dostępne i będą alternatywą dla samochodu. Zresz-
tą już dziś wprowadzenie tzw. kontraruchu na konkretnych 
ulicach jednokierunkowych proponują sami mieszkańcy, tak 
było w przypadku ulic Gruntowej i gen. Andersa. 

Wiele osób twierdzi, że jazda kontrapasami jest niebez-
pieczna. Co Pan na to?

Jest dokładnie na odwrót, co potwierdzają liczne bada-
nia m.in. Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa, a także 
policyjne statystyki. Do poważnego wypadku na kontrapa-
sach w Rybniku nigdy nie doszło. Na drogach jednokierun-
kowych, gdzie są kontrapasy albo jest dopuszczony kontra-
ruch, kierowcy i rowerzyści widzą siebie nawzajem, a to 
już zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo. Ważne jest 
stosowanie się do przepisów i znaków. Są miejsca, gdzie 
jako rowerzysta muszę przepuścić inne pojazdy, a kierow-
cy się zatrzymują, bo myślą, że to ja mam pierwszeństwo. 
Przygotowuję cykl filmików instruktażowych, które tra-

Pieniądze na końcówkę
Miasto ubiega się o dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg na dokończenie 
budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej 
Racibórz –  Pszczyna. Wniosek prezydenta 
Piotra Kuczery dotyczący konkursu, w którym 
zostaną podzielone dotacje na tzw. zadania 
obwodnicowe, trafił w maju do Ministerstwa 
Infrastruktury. Oddanym do użytku w kwietniu 
ubiegłego roku odcinkiem ekspresówki (DW 
935) dojedziemy obecnie od granicy z Żorami 
do ul. Wodzisławskiej. Budowa brakującego 

odcinka o długości 4,12 km do ul. Sportowej  
w Niewiadomiu ma kosztować 200 mln zł. In-
westycja jest planowana na lata 2022-2024.  

Busem na Rudę i Pniowiec
Od 3 lipca do 29 sierpnia, w każdy bezdeszczowy 
weekend na kąpieliska Ruda i Pniowiec doje-
dziemy specjalną autobusową „Łikend linią PR”. 
Autobus odjeżdżać będzie co 60 minut z przy-
stanku „Dworzec Kolejowy” i obsługiwać przy-
stanki: Pl. Wolności, Kąpielisko Ruda, Orzepowice, 
Chwałęcice, kąpielisko Pniowiec, Stodoły. Na linii 

będą obowiązywać bilety jak na inne linie oraz 
bilet specjalny – na aplikacji mobilnej za 1 zł. 

Nowa linia do ośrodków 
zdrowia i na cmentarz
Od 1 lipca na dwa próbne miesiące na prośbę 
przewodniczącej Rady Seniorów Stefanii Forre-
iter i radnego Radosława Knesza ZTZ uruchomi 
nową linię autobusową „A” na trasie Śródmie-
ście, Smolna, Nowiny, Północ. Ma zapewnić 
połączenie z ośrodkami zdrowia i cmentarzem.

(WaT) 

Kontrapasy są 
bezpieczne

Budowa dwukierunkowej drogi dla rowerzystów na 
ul. Chrobrego (od ul. Kościuszki do 3 Maja) wywołała 
kolejną dyskusję na temat sensowności kontrapasów 
w centrum. Zapytaliśmy o nie rybnickiego oficera 
rowerowego Łukasza Karbowińskiego, pracownika RSK.

fią do internetu i mam nadzieję, że zwiększą świadomość 
w kwestii przestrzegania zasad ruchu drogowego, które 
obowiązują i kierowców, i rowerzystów. Po zakończeniu 
modernizacji Chrobrego planuję też zorganizowanie wie-
czornego przejazdu rowerzystów szlakiem kontrapasów. 

Będą modernizowane na rowerowo kolejne ulice?
W centrum już niewiele można zmienić, ale kilka pomy-

słów jeszcze mam. Przez krótki jednokierunkowy odcinek ul. 
Raciborskiej na wysokości Plazy trudny jest dla rowerzystów 
dojazd z Nowin do centrum. Szukamy optymalnego roz-
wiązania. W najbliższej przyszłości poprawimy też dojazd 
z Chwałowic. Planujemy oczywiście rozbudować drogi dla 
rowerzystów poza śródmieściem,  w tym biegnące wzdłuż 
rzeki Nacyny bulwary i połączenia z naszymi sąsiadami. Na 
większość tych inwestycji chcemy uzyskać unijne dofinan-
sowanie, trwa więc opracowywanie kolejnych projektów.

Rozmawiał Wacław Troszka 
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Jubileuszowa Złota Lira

W drugi weekend czerwca odbył się 
30. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych „Złota Lira”. Jubileuszowe plany 
organizatorów pokrzyżowała pandemia. 
Zrezygnowano więc z festiwalowego 
konkursu i udziału orkiestr zagranicz-
nych, które zawsze były wielką atrakcją 
Liry. Przez trzy dni, w piątek, sobotę  
i niedzielę, na rybnickim rynku wystąpi-
ło 16 polskich orkiestr dętych, zespoły 
mażoretek oraz kapele, m.in. rybnicka 
formacja Rekiny z Nacyny. 11 czerwca  
w czasie uroczystej inauguracji festiwa-
lu z udziałem prezydenta Piotra Kuczery 
hymn festiwalu odegrała Miejska Orkie-
stra Dęta „Rybnik” prowadzona przez 
pomysłodawcę, twórcę i organizatora 
Złotej Liry Mariana Wolnego.           (WaT)
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ZDJ. WACŁAW TROSZKA

Utalentowani dyplomanci 
Szkoły Szafranków

16 czerwca w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się do-
roczny koncert symfoniczny „Wielkie dzieła, młodzi 
wykonawcy”. Z towarzyszeniem Rybnickiej Filhar-
monii pod batutą Sławomira Chrzanowskiego zagrali 
najlepsi tegoroczni dyplomanci Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Rybniku, mający  
na ogół na swoim koncie nagrody zdobyte w poważ-
nych konkursach dla młodych instrumentalistów. 
W programie koncertu znalazły się utwory m.in. 
Vivaldiego, Beethovena i Maksa Brucha z solowymi 
partiami, które zagrali młodzi muzycy ze zdjęcia: Wik-
toria Heryszek (skrzypce), Monika Korytowska (gitara), 
Michał Adamczyk (saksofon), Mateusz Kołodziejczyk 
(wiolonczela), Dominik Marszałek (obój), Paweł 
Seyda (skrzypce) i Franciszek Żurawiecki (fortepian). 
Koncert odbył się z udziałem publiczności, ale był też 
transmitowany w internecie.                                        (WaT)

Rybnickie tsunami 

10 czerwca ukazał się singiel „Tsunami” rybnickiego duetu 
Dream Light. Do jego wykonania Martyna Pogorzelczyk  
i Mateusz Kluba zaprosili innego rybniczanina – Piotra Tłusto-
chowicza, finalistę 6. edycji talent show „The Voice of Poland”. 

– To opowieść o trudnej miłości, skrajnych emocjach, nostalgii 
i nadziei. Nadchodzi tsunami, niosąc emocjonalne spusto-
szenie – mówią o singlu członkowie Dream Light. Zespół gra 
muzykę elektroniczną i ma już na koncie płytę „Druga strona”. 

– „Tsunami” to unikatowy utwór w naszej kolekcji – ocenia 
kompozytor Mateusz Kluba, muzyk klasyczny i pasjonat 
muzyki elektronicznej. Martyna Pogorzelczyk śpiewa i pisze 
teksty, a rozpoczynała od „Pojedynku na słowa” i Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. Podobnie jak Piotr 
Tłustochowicz, z którym nagrali „Tsunami”. To piąty singiel 
zapowiadający nowy album grupy, który planowany jest na 
koniec roku. Teledysk do piosenki powstał w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej.                                                                                                (S)

ZDJ. WACŁAW TROSZKA

ZDJ. PATRYK WOJTKOWSKI
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– Upiekliśmy razową chałkę i 
zrobiliśmy pyszną pastę z białej fa-
soli. Podpowiadamy jak urozmaicić 
znane i lubiane dania jak spaghetti 
z sosem pomidorowym czy burgery. 
Dzieci naprawdę mogą polubić war-
tościowe produkty, również warzy-
wa i owoce – przekonuje Katarzyna 
Pieczyńska, dietetyczka i edukatorka 
kulinarna związana ze Szkołą na Wi-
delcu. Fundacja, która zmienia obli-
cza szkolnych stołówek, przygotowa-
ła szkolenia teoretyczne i praktyczne 
m.in. dla rybnickich nauczycieli–edu-
katorów kulinarnych oraz personelu 
kuchennego i intendentek Zespołu 
Szkół nr 3 na Nowinach i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Po-
pielowie. – Projekt StratKIT oferuje 
również wsparcie zakupu produktów 
na lekcje z edukacji żywieniowo-

-kulinarnej, a także opiekę meryto-
ryczną fundacji Szkoła na Widelcu 

– wyjaśnia urzędniczka Monika Ku-
bisz, koordynatorka projektu, który 
ma zmienić podejście do zbiorowego 
żywienia finansowanego ze środków 
publicznych, ale też dietę rybniczan 
i ich świadomość ekologiczną. War-
sztaty odbyły się też m.in. w kuchni 
żłobka Wesoła Rybka, gdzie gotowano 
wspólnie z kucharzem młodego poko-
lenia i autorem książek kulinarnych 
Michałem Toczyłowskim. Oprócz 
zdrowych potraw „na widelcu” był też 
rybny piątek w szkolnych stołówkach, 
który zwykle oznacza smażoną rybę, 
a mógłby – kotleciki z ryby i ziemnia-
ków, jak radził prowadzący warsztaty.   

Wcześniej w ramach projektu 
StratKIT warsztaty kulinarne zorga-
nizowano też w Miejskim Domu Po-
mocy Społecznej, w którym dania z 
produktów ekologicznych pod okiem 
dietetyka przygotowali pracownicy 
kuchni, terapeuci i opiekunowie pen-
sjonariuszy, a degustowali seniorzy. – 
Tradycyjnego mielonego zastąpiliśmy 
kotletem z ekologicznej kaszy jaglanej 
i soczewicy, który podaliśmy z sosem 
na bazie cukinii, papryki, pomidorów 
i pieczarek. Przygotowaliśmy też 
sałatkę z ekologicznymi warzywami 
i domowym majonezem, a na de-

ser – szpajzę w zdrowej wersji, czyli 
mus czekoladowy na bazie awokado, 
kakao, mleka sojowego i syropu klo-
nowego – opowiada Mariola Chice-
wicz-Natanek, dietetyczka z MDPS-u. 
Podawane tam potrawy muszą być 
nie tylko zdrowe, ale i smaczne. – Mu-
simy dobrze przemyśleć, jakie dania 
wprowadzimy do jadłospisu, by nasi 
pensjonariusze byli zadowoleni – do-
daje Mirosława Ziołko, intendentka w 
MDPS-ie, która zwraca też uwagę na 
trudność przygotowania menu dla 
wszystkich mieszkańców ze względu 
na ich żywieniowe nawyki i specja-
listyczne diety. Seniorzy sięgają też 
niestety po niezdrowe przekąski: sło-
dycze, chipsy i słodkie napoje, które 
kupują w sklepiku. – Wyjaśniamy im, 
jakie są skutki niezdrowego jedzenia, 
skąd bierze się cukrzyca i co jeść, by 
czuć się lepiej. Chcemy zmieniać na-
wyki żywieniowe seniorów – dodaje 
Chicewicz-Natanek. 

(S)

KUCHENNE 
REWOLUCJE 
W RYBNIKU
Kotleciki z roślin 
strączkowych i owocowe 
koktajle wypierają powoli 
niezdrową żywność  
w rybnickich 
podstawówkach. Prawdziwe 
pyszności powstają podczas 
warsztatów kulinarnych w 
ramach międzynarodowego 
projektu StratKIT, w którym 
uczestniczy Rybnik. 

Edukacja
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MiastoZdrowie

Pod koniec ubiegłego roku zachoro-
wał Pan na COVID-19. Czy koronawi-
rus obszedł się z Panem łagodnie? 

Przez trzy tygodnie chorowałem 
w domu. Medycyna nie zna jeszcze 
skutecznego leku na COVID-19, więc 
wysoką temperaturę obniżałem lekami 
przeciwgorączkowymi, piłem dużo pły-
nów, wietrzyłem pokój, przyjmowałem 
witaminy oraz preparaty wzmacniają-
ce odporność. Kilkakrotnie budziłem 
się w środku nocy z przyśpieszonym 
oddechem i gorączką powyżej 39 st. C.  
W tych krytycznych momentach, z te-
lefonem w dłoni, zastanawiałem się, czy 
wezwać już pogotowie. Gdy jednak wy-
obraziłem sobie, że lekarze założą mi 
aparaturę wspomagającą oddychanie, 
a sam to kiedyś robiłem, siłą woli prze-
trwałem ten kryzys. Z czasem objawy 
zaczęły ustępować, częściowo odzy-
skałem siły i powróciłem do pracy.

Jest Pan przykładem na to, że osoba 
w dojrzałym wieku może wyjść z cho-
roby bez szwanku. Nie jest to jednak 
regułą, co pokazują statystyki doty-
czące liczby zgonów spowodowa-
nych COVID-19…

Szczepienia to
błogosławieństwo

– Zdecydowanie namawiam do szczepień – 
apeluje dr Eryk Kwapuliński, jeden z najbardziej 
doświadczonych internistów w regionie. 
Ceniony lekarz opowiedział nam o swojej 
walce z COVID-19, wytłumaczył, dlaczego 
powinniśmy się szczepić i jak wyglądała praca 
medyków, gdy przed ponad sześćdziesięciu 
laty rozpoczynał swą zawodową karierę. 
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– Niektórzy chorujący na COVID-19 zbyt 
późno zgłaszają się po pomoc do lekarza 
i czasem bardzo źle to się kończy. Dlatego 
zdecydowanie namawiam do szczepień  

– mówi dr Eryk Kwapuliński 

Niestety, moi dwaj młodsi koledzy, 
lekarze: Maciej Rogoszewski i Leon 
Szkróbka, przegrali z chorobą. Mnie 
jakimś zrządzeniem losu udało się wy-
zdrowieć. Teraz jestem zaszczepiony  
i spokojniejszy o własne zdrowie. 
Obecnie objawy COVID-19 są bardzo 
różne. To już nie tylko gorączka, brak 
apetytu, ból gardła i głowy, katar czy 
zaburzenia smaku i węchu, ale też sil-
ny ból brzucha i biegunki. Trudno więc 
szybko rozpoznać chorobę, być może 
dlatego niektórzy zbyt późno zgłaszają 
się po pomoc do lekarza i czasem bar-
dzo źle to się kończy.

Sporo osób ciągle waha się, czy przy-
jąć szczepionkę przeciw COVID-19. 
Są też tacy, którzy nie zamierzają 
tego zrobić…

Wszystkich, bez względu na wiek, 
bardzo do szczepień namawiam. Mó-
wię to nie tylko na podstawie wielo-
letniego doświadczenia i własnych 
obserwacji, ale również w oparciu  
o to, co czytam w fachowej literaturze 
medycznej. To jedyna szansa na to, by-
śmy osiągnęli odporność populacyjną 
i by pandemia wreszcie się skończyła. 
Tego wirusa prawdopodobnie całko-
wicie nie wyeliminujemy, bo wirusy  
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z nami żyją, raz są bardziej, raz mniej 
aktywne. Ale szczepienia są drogą do 
tego, by zasięg koronawirusa zdecydo-
wanie ograniczyć. Cały świat medycz-
ny podkreśla, że korzyści płynące ze 
szczepienia są zdecydowanie większe 
od ewentualnych skutków ubocznych. 
Należy się szczepić nie tylko dla 
własnego bezpieczeństwa, ale również 
po to, by chronić najbliższych i nie 
rozsiewać wirusa w społeczeństwie. 
To kwestia naszej odpowiedzialności.

Szczepienia wyeliminowały lub zde-
cydowanie ograniczyły wiele chorób, 
które dawniej były poważnym za-
grożeniem dla zdrowia i życia. Dzisiaj 
praktycznie nie chorujemy na polio, 
dyfteryt, krztusiec czy tężec. Czy miał 
Pan do czynienia z pacjentami, którzy 
cierpieli na którąś z tych chorób? 

W 1957 roku rozpocząłem pracę 
w szpitalu w Żorach, w którym nie 
było wyodrębnionego oddziału in-
ternistycznego. Ten sam lekarz leczył 
dzieci, przywracał do życia górników 
po wypadkach w kopalniach, odbie-
rał porody. Widziałem tam dyfteryt 
i dzieci w bardzo ciężkim stanie. 
Szczepienia praktycznie wyelimino-
wały te choroby. Dzisiaj rodzice nie 
muszą już patrzeć na swoje cierpią-
ce pociechy, które po przejściu polio 
mają porażone mięśnie, są niepeł-
nosprawne ruchowo, sparaliżowane 
albo mają problemy z oddychaniem. 
Dlatego uważam, że szczepienia to 
błogosławieństwo.

Czy podobne epidemie będą nękać 
nas teraz częściej?

Nie możemy wykluczyć pojawienia 
się kolejnych drobnoustrojów, być może 
równie ekspansywnych i niebezpiecz-
nych. Mieliśmy już epidemie dżumy  
i cholery, wirusy gorączki krwotocznej 
(Ebola), HIV wywołujący AIDS i te, któ-
re odpowiadały za zapalenie wątroby. 
Współczesne społeczeństwo jest nie-
zwykle mobilne, a to sprzyja transmisji 
patogenów. Duże niebezpieczeństwo 
widziałbym w wirusach pochodzenia 
zwierzęcego. Pozytywne jest to, że  
w obliczu epidemii nauka niezwykle 

się mobilizuje, czego dowodem jest po-
wstanie w krótkim czasie szczepionki 
przeciw COVID-19. Powinniśmy wy-
nieść na przyszłość doświadczenia, 
które zdobyliśmy w ciągu ostatnich 
kilkunastu miesięcy. Może ta umie-
jętność wyciągania wniosków i sztuka 
przewidywania poparte rzetelną wie-
dzą naukową pozwolą na zduszenie w 
zarodku kolejnej, potencjalnej epidemii?

Jak mogłaby wyglądać walka z CO-
VID-19 przed sześćdziesięciu laty, 
gdy zaczynał pan pracę lekarza?

Na pewno szczepionka nie po-
wstałaby tak szybko. Dzisiaj cały 
świat zmaga się z epidemią, zbiera 
doświadczenia i dzieli się nimi za po-
średnictwem nowoczesnych techno-
logii informatycznych. Wtedy nie by-
łoby to możliwe. Poza tym brakowało 
sprzętu, tlenoterapia była ograniczo-
na, nie mieliśmy oddziałów intensyw-
nej opieki medycznej ani szpitalnych 
oddziałów ratunkowych, na których 
chorzy dziś otrzymują natychmiasto-
wą pomoc. Organizacja służby zdro-
wia nie sprzyjała walce z potencjalną 
epidemią. Pomoc chorym byłaby mniej 
skuteczna, za to mobilność ludzi była 
mniejsza, nie podróżowaliśmy po 
świecie tak jak teraz, więc transmisja 
wirusa byłaby ograniczona.

W latach 60. XX wieku rozpoczął Pan 
pracę w rybnickim szpitalu przy ul. 
Żorskiej. W jakich warunkach leczeni 
byli wtedy pacjenci?

Warunki były fatalne. Chorzy le-
żeli w kilkunastoosobowych salach, 
zdarzało się, że po podłodze w izbie 
przyjęć biegały szczury, przeciekał 
dziurawy dach, z powodu nieszczel-
nych okien wiatr hulał po całym bu-
dynku, a kaloryfery ledwo grzały. Win-
dy często się psuły, więc pacjentów z 
podejrzeniem zawału zanosiliśmy po 
schodach na trzecie piętro. Trudno 
jest też mówić o sprzęcie medycznym, 
bo mieliśmy do dyspozycji ciśnienio-
mierz, słuchawki, własne palce, oczy  
i uszy oraz archaiczny rentgen z demo-
bilu, który emitował promienie po całej 
pracowni RTG. Do tego laboratorium, 
w którym wykonywano jedną dziesią-
tą dzisiejszych badań. Musieliśmy więc 
polegać przede wszystkim na włas-
nej wiedzy i intuicji. Trudno też było  
o dobre leki. Nadciśnienie leczyliśmy 
jemiołą i wyciągiem z hinduskiej rośli-
ny, a operowanego pacjenta usypiali-
śmy eterem. Niełatwo było rozpoznać 
zawał, bo aparat do EKG działał jak 
sprzęt w zakładzie fotograficznym. By 
otrzymać wynik badania, wywoływa-
liśmy i utrwalaliśmy kliszę. Trwało to 
kilka godzin, wynik często był niejed-
noznaczny, a była to jedyna możliwość 
postawienia diagnozy. Dzisiaj badania 
w ciągu kilku minut odpowiadają nam 
na pytanie, czy mamy do czynienia  
z zawałem, a testy na koronawirusa 
pozwalają na szybkie wykrycie choro-
by. Skrócenie czasu i nowe możliwości 
terapeutyczne są ogromną szansą dla 
chorego, również cierpiącego na CO-
VID-19. Jedną z moich największych za-
wodowych radości była przeprowadzka 
do szpitalnego budynku w Orzepowi-
cach i możliwość pracy w znacznie 
bardziej komfortowych warunkach.

Rozmawiała 
Dominika Ingram-Nowaczyk

10.964
osób od początku epidemii zaraziło się koronawi-
rusem w Rybniku (do 21 czerwca). 
316 osób zmarło.

„NALEŻY SIĘ SZCZEPIĆ NIE 
TYLKO DLA WŁASNEGO 
BEZPIECZEŃSTWA, ALE 
RÓWNIEŻ PO TO, BY 
CHRONIĆ NAJBLIŻSZYCH 
I NIE ROZSIEWAĆ WIRUSA 
W SPOŁECZEŃSTWIE. 
TO KWESTIA NASZEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI”
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Sprawy społeczne

6 NASZYCH POMYSŁÓW NA 
WAKACYJNE WYPADY W RYBNIKU

Kopalnia Ignacy w Niewiadomiu
Otwarta codziennie od 8 do 18. Zwiedzać można maszy-
nownię szybu Głowacki z parową maszyną wyciągową 
z 1900 r. (2 zł, dzieci za darmo), wieżę widokową (8 zł, 
dzieci 4 zł) oraz budynek dawnej sprężarkowni z wysta-
wą o górnictwie (bez opłat). Zwiedzanie Ignacego  
z przewodnikiem (obowiązuje rezerwacja): od 50 zł do 75 
zł (w zależności od liczby zwiedzających). 

Ośrodek „Kotwica” nad zalewem
Marzysz o morskiej przygodzie? Żegluj!
Wypożyczalnia sprzętu wodnego: jacht omega (25 zł/
godz.), jacht kabinowy (45 zł/godz.), rowerek wodny (25 
zł/godz.) i kajak (15 zł/godz.).  

Tężnia solankowa na Paruszowcu 
Klimaty uzdrowiska znajdziesz w tężni. Nie tylko dla 
zdrowia, ale i wypoczynku. Atrakcją jest też urokliwe 
molo z ławeczkami, ale też infrastruktura rowerowa  
i park linowy dla dzieci, a w pobliżu tor dla rolkarzy.  

Kąpielisko w Kamieniu
Opalisz się na białej plaży i nie potrzebujesz parawanu. Kąpie-
lisko czynne codziennie od  9.00 do 18.00. Bilet – 5 zł, ulgowy  

– 3 zł, dzieci do lat 4 – wstęp bezpłatny. Pozostała część 
obiektu jest bezpłatna, m.in. pluskadełko czy siłownia na 
wolnym powietrzu. Obecnie na kąpielisku może jednocześnie 
przebywać maksymalnie 1200 osób.

Kąpielisko Pniowiec w Chwałęcicach
Lubisz „mazurskie klimaty”? Wybierz Pniowiec.
Dyżur ratowniczy codziennie od 10.00 do 18.00, poza tymi 
godzinami można się tam kąpać tylko na własną odpowie-
dzialność. Na kąpielisko Pniowiec można dojechać codziennie 
linią autobusową nr 43.

Nadleśnictwo Rybnik udostępniło 
cztery obszary leśne – w Ochojcu, Zwo-
nowicach, Baranowicach i Leboszowicach  

– w których od maja można już legalnie spę-
dzić noc. – Każde z wyznaczonych miejsc 
ma swój urok, dlatego warto sprawdzić 
wszystkie. Tereny te sąsiadują z innymi 
nadleśnictwami, więc można nie tylko za-
nocować, ale też zaplanować ciekawą trasę 
wędrówki w kierunku na Rudy czy Pszczy-
nę. Szczególnie że zbliżają się wakacje  
i pogoda coraz bardziej sprzyja nocowaniu 
pod gołym niebem, choć oczywiście są też 
osoby, które nawet zimą wybrałyby taką 
właśnie formę noclegu – mówi Paulina Sob-
czuk z rybnickiego nadleśnictwa. Okazuje 
się, że biwakowanie w lesie kusi nie tylko 
surwiwalowców, czy miłośników nocnych 
obserwacji nieba. – To propozycja również 
dla tych, którzy chcą zamienić typowe 
pole namiotowe na bardziej „dziki” nocleg 
w lesie – dodaje koordynatorka programu.  
W jednym miejscu może nocować mak-
symalnie 9 osób, nie dłużej niż dwie noce  
z rzędu. Jeżeli biwakujących ma być więcej, 
a nocleg potrwać dłużej, trzeba to zgło-
sić mailowo do rybnickiego nadleśnictwa 
najpóźniej dwa dni przed planowanym 
biwakiem (formularz oraz regulamin pro-
gramu „Zanocuj w lesie” – na stronie Nad-
leśnictwa Rybnik). Nocując w lesie, należy 
zadbać o swoje bezpieczeństwo i prze-
strzeganie porządku. – Warto też spraw-
dzać prognozy pogody i w razie ostrzeżeń 
przed wiatrami i burzami zrezygnować  
z leśnego biwakowania. Należy również 
pamiętać, że w środku lasu nie ma kosza 
na śmieci, a ognisko można rozpalać tylko 
w wyznaczonych przez nadleśnictwo miej-
scach, które ze względów bezpieczeństwa 
znajdują się poza obszarami programu – za-
znacza Paulina Sobczuk.                              (S)  

ZANOCUJ W LESIE
– Warto odpowiednio się ubrać, 
zabrać hamak i płachtę biwakową, 
ale przede wszystkim zdrowy 
rozsądek – radzi Paulina Sobczuk, 
koordynatorka programu „Zanocuj w 
lesie”, do którego przystąpiło również 
Nadleśnictwo Rybnik. To oferta nie 
tylko dla pasjonatów surwiwalu i 
tzw. bushcraftu, czyli radzenia sobie 
w dziczy, ale też dla osób, które chcą 
wypocząć na łonie natury. 

Kolejka wąskotorowa w Stodołach
Ciuchcia jak z bajki Tuwima już stoi na stacji w Rudach.
Kursy od wtorku do piątku o godz. 11, 14 i 16.15, a w 
weekendy od 11 do 18 o każdej pełnej godzinie. Bilety: 
normalny 16 zł, ulgowy 11 zł (dzieci i młodzież od 3 do 18 
lat), rodzinny: 46 zł (2+2). Szczegóły: www.kolejkarudy.
pl oraz FB.

ZDJ. DANIEL WOJACZEK

Plaże z białym piaskiem, żagle, molo, ciuchcia buchająca parą i solanki jak 
w uzdrowiskach – wszystko to znajdziesz w Rybniku, mieście, które bez 
wątpienia zasługuje na miano wakacyjnej stolicy regionu. Specjalnie dla 
Państwa wybraliśmy kilka miejsc, które trzeba odwiedzić latem.

Turystyka

Oprac. (S)
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IGNACY NA SZLAKU 

Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” trafiła na Europejski Szlak Dziedzictwa Przemy-
słowego, na którym znajdują się dwa tysiące zabytków związanych z epoką 
przemysłu. To dawne zakłady przemysłowe, industrialne parki krajobrazowe  
i interaktywne muzea, czyli zabytki zaadaptowane z myślą o spędzaniu czasu 
wolnego. Ponad sto z nich ma szczególne znaczenie historyczne i turystycz-
ne; w Polsce – dziesięć, w tym kopalnia Guido w Zabrzu i właśnie Zabytkowa 
Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu. – Każda sekunda naszego dzisiejszego 
życia ukształtowana została przez rewolucję przemysłową. Zabytki takie 
jak kopalnia Ignacy są jej materialnym świadectwem. Mieszkańcy Rybnika po-
winni być dumni z tego miejsca. Rybnickie maszyny parowe również zmienia-
ły bieg historii – mówi dr Adam Hajduga, wiceprezydent Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Przemysłowego. – Jestem przekonany, że po zakończeniu rewi-
talizacji tej kopalni nie tylko Rybnik, ale i cały Górny Śląsk będzie miał nową 
atrakcję wartą odwiedzenia – dodaje. Mowa o wspartej unijnym dofinansowa-
niem rewitalizacji nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko, gdzie znajdzie 
się multimedialno-interaktywna wystawa „Wiek pary” i maszyna parowa z 
1920 roku, która ponownie jest uruchamiana przy użyciu specjalnie zainstalo-
wanego kotła parowego.                                                                                                      (S) 

Pracująca tak jak przed 100 laty maszyna wyciągowa 
będzie największą atrakcją zabytkowego kopalnianego kom-
pleksu, który zwiedzającym ma zostać udostępniony na te-
goroczną Barbórkę. - Widok pracującej pod parą maszyny 
to spełnienie mojego wielkiego marzenia. Z grupą kolegów, 
którzy tu kiedyś pracowali, włożyliśmy w jej remont wiele 
pracy, ale i serca. Wierzyliśmy, że się uda, ale przecież wcale 
nie było to takie pewne – mówi wzruszony Alojzy Szwachuła. 
40 lat temu jako młody sztygar przyglądał się ostatniemu jej 
remontowi. Potem już jako prezes Stowarzyszenia Zabytko-
wej Kopalni „Ignacy” zabiegał przez wiele lat o uczynienie ze 
starej kopalni atrakcji turystycznej. Przez ostatnie miesiące 
z grupą byłych pracowników Ignacego czyszcząc i smaru-
jąc część po części, przywracali do życia parowego kolosa, 
wyprodukowanego we Wrocławiu w 1920 r. Długo zasta-
nawiano się, jak go uruchomić. Rozważano montaż napędu 
elektrycznego, ale specjaliści z Politechniki Śląskiej orzekli, 
że tylko pracując w naturalnych warunkach, czyli pod parą, 
maszyna będzie mogła działać bezawaryjnie przez kolejne 
lata. Zakupiono więc włoską spalinową wytwornicę pary, któ-
rą umieszczono w kontenerze przyklejonym do odnowionego 
budynku maszynowni szybu Kościuszko. 

9 czerwca było podobnie jak w „Lokomotywie” Tuwima: 
Nagle - gwizd! Nagle - świst! Para - buch! Tłoki - w ruch! Wkrót-
ce na bęben maszyny zostanie nawinięta stalowa lina, która bę-
dzie obracać koła na kopalnianej wieży wyciągowej. Sam szyb 
Kościuszko, który kiedyś obsługiwała, zasypano już w 2006 roku. 

- Serce kopalni Ignacy znowu zabiło! To niezwykle ważny krok 
na drodze do realizacji marzenia o funkcjonowaniu Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy” jako atrakcji turystycznej, ukazującej górnicze 
dziedzictwo naszego miasta – mówi prezydent Piotr Kuczera.

Wkrótce w odnowionych wnętrzach nadszybia szybu Koś-
ciuszko rozpocznie się instalacja multimedialnej ekspozycji 
obrazującej rolę pary w rewolucji przemysłowej z przełomu XIX 
i XX wieku. Łączny koszt modernizacji budynków nadszybia 
i maszynowni szybu Kościuszko, uruchomienia maszyny wy-
ciągowej i urządzenia multimedialnej ekspozycji ma wynieść 
prawie 22 mln zł, ale ponad 4,4 mln zł pokryje unijna dotacja. 

(WaT) 

Serce Ignacego 
znów pod parą
Dziś węgla w kopalni Ignacy już nie fedrują, ale jest 
ona zabytkiem techniki, mającym być już wkrótce 
atrakcyjną wizytówką górniczego dziedzictwa 
naszego miasta. 9 czerwca po blisko 13 latach 
postoju uruchomiono tu, na razie na próbę, parową 
maszynę wyciągową szybu Kościuszko.

W dużej mierze to dzięki uporowi Alojzego Szwachuły 100-letnia 
maszyna wyciągowa szybu Kościuszko znów będzie pracować 
pod parą
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Tego lata zobaczymy nowe zdjęcia z da-
lekich podróży na Waszym blogu?

Mamy nadzieję. Niedawno byliśmy 
na Malcie. To był pierwszy wyjazd od 
dłuższego czasu, a przerwa spowodo-
wana była pandemią. Na szczęście powoli 
turystyka wraca do względnej normy. 

Czy wraca? Na Waszym blogu zdjęcie 
zupełnie pustej uliczki w Valletcie, bez 
turystów… 

W Valletcie byliśmy drugi raz. Gdy 
trzy lata temu odwiedziliśmy to miasto po 
raz pierwszy, ulice były pełne od wschodu 
do zachodu. Teraz faktycznie opustoszało, 
ale mamy nadzieję, że znów będzie tętnić 
życiem. Na Maltę można było dotąd przy-
lecieć z własnym, negatywnym testem albo 
wykonać go na lotnisku. Trzeba śledzić 
przepisy, które ciągle się zmieniają.

No właśnie, podróżowanie nie jest 
już takie łatwe jak dawniej. Jesteście 

profesjonalistami, ale przysłowiowy 
Kowalski, widząc wszystkie problemy, 
dwa razy się zastanowi, czy lecieć…

Wcześniej popularne było podró-
żowanie na własną rękę, niekoniecznie 
z biurem podróży. Dużo osób samemu 
organizowało coś pod siebie. Teraz ła-
twiej wyjechać z biurem, które zapewnia  
ubezpieczenie, rozwiązuje za nas proble-
my na lotnisku i w hotelu. Na ten moment, 
dla osób, które nie czują się za granicą 
pewnie, to dobre rozwiązanie.  

To dokąd jeszcze lecicie?
Do Włoch. To zawsze dobry pomysł: 

słońce, makaron i lody. Na początku 
chcieliśmy zwiedzać jezioro Como i oko-
lice Mediolanu, ale może zmienimy plan i 
pojedziemy bardziej na południe, do Ge-
nui, może zahaczymy o Pizę. Jedziemy z 
rodzicami, którzy w Pizie czy Mediolanie 
jeszcze nie byli. Wiemy, że lecimy do Ber-
gamo, a co dalej, zobaczymy.

Zawsze podróżujecie tam, gdzie Was 
nogi poniosą?

Na przestrzeni lat to się zmieniło, 
m.in. ze względu na pracę na etacie. Teraz 
nie mamy aż tyle wolnego czasu, daty nie 
są aż tak elastyczne. Kiedyś to była kwe-
stia tanich lotów w interesujące nas miej-
sce, a potem całą resztę dostosowywali-
śmy pod zakupione loty. Teraz jest inaczej, 
choć pozwalamy sobie na modyfikacje 
planu. Na przykład gdy byliśmy w Grecji, 
przyszedł huragan, więc zmienialiśmy plan. 
Generalnie wybieramy wcześniej miejsca, 
które nas interesują najbardziej, czasem są 
to wycieczki nieszablonowe. Np. od jakie-
goś czasu planujemy wyjazd: Wilno, Ryga, 
Tallin. W zeszłym roku było bardzo blisko, 
ale pandemia uniemożliwiła wyjazd.

Z powodu pandemii podróżujemy bliżej, 
a skoro bele kaj w Rybniku, to kaj?

O, tych miejsc jest tu bardzo wiele. 
Rybnik wbrew pozorom jest miastem 

NA WAKACJE 
BELE KAJ 
W RYBNIKU

Z powodu pandemii 
podróżujemy bliżej. 
Julia i Mateusz Sebastian, 
blogerzy z Rybnika, autorzy 
bloga bele kaj, specjalnie 
dla Państwa zaplanowali 
wakacyjny weekend w Rybniku.

Dopiero niedawno 
odkryliśmy staw 
Wielopole, czyli 
zieloną oazę w środku 
lasu. Niesamowite 
miejsce, zupełnie 
niewypromowane.
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bardzo atrakcyjnym turystycznie, cho-
ciaż często tak się nie kojarzy. Molo na 
Paruszowcu przypomina mi to z Gdyni, 
obok jest tężnia, a nieco dalej familoki 
dawnej Silesii. Spacer obok familoków 
to ciekawe doświadczenie szczególnie 
dla osób spoza Śląska. A takich atrakcyj-
nych, różnorodnych miejsc w Rybniku 
jest wiele. Ukochany zalew opleciony 
ścieżkami rowerowymi, wspaniałe lasy 
Golejowa, Stodoły. Dużo atrakcji postin-
dustrialnych i mnóstwo rzeczy do odkry-
cia. Rybnik wciąż nas zaskakuje i urzeka. 
Mieszkam tu 30 lat, a dopiero niedawno 
odkryliśmy staw Wielopole, czyli zieloną 
oazę w środku lasu. Niesamowite miejsce, 
zupełnie niewypromowane. Gdy je ktoś 
tak jak my odkryje, chętnie tam wraca np. 
na rowerze. A są tu też wędkarze, biega-
cze. Zresztą takich rybnickich odkryć w 
zeszłym roku było więcej, a duży wpływ 
na to miał fakt, że z powodu pandemii 
zaczęliśmy więcej jeździć na rowerze. 
To najbezpieczniejszy środek lokomocji, 
a w samym Rybniku mamy ponad 300 
kilometrów ścieżek. To rowerowe miasto. 

Gdybyście mieli na szybko dla kogoś  
z zewnątrz zaplanować wakacyjny 
weekend w Rybniku, to co znajdzie się 
na liście rzeczy do zobaczenia?

Julia: Jeśli miałabym gości z innego 
miasta, to na pewno wzięłabym ich nad 
Zalew Rybnicki o zachodzie słońca. Wy-
starczy usiąść i napawać się widokiem. 
Jest niesamowity. Trzeba zobaczyć też 
kopalnię Ignacy, wspiąć się na wieżę wi-
dokową, z której widać hałdę Szarlotę,  
a potem zwiedzić budynki starej kopalni. 
Dodajmy, że wkrótce ożywiona zostanie 
maszyna parowa. Kopalnia przechodzi 
gruntowny remont i pięknie wygląda 
to, co już zostało zrobione. To będzie 
postindustrialna atrakcja turystyczna 
na najwyższym poziomie. Naszych gości 
weźmiemy też na deptak i zobaczymy z 
nimi pokaz fontann, na rynku zjemy lody 
albo pączki, siądziemy w jednym z letnich 
ogródków. Jeśli goście są z dzieciakami to 
od razu z rynku idziemy do parku tema-
tycznego, a potem na bulwary nad Nacyną, 
gdzie będą mogły pokarmić nutrie, które 
stały się już symbolem Rybnika. W ogóle 
bulwary są superpołączeniem rynku z za-

lewem, gdzie można dojechać na rowerze 
albo na rolkach czy desce.

Gdyby to od Was zależało, na czym opar-
libyście promocję turystyczną Rybnika?

Budujemy markę Rybnik na pięciu 
elementach: rybnicka zieleń, której w mie-
ście mamy naprawdę dużo, rybnicka woda, 
poprzemysłowe atrakcje jak wspomniany 
Ignacy czy familoki, do tego rowery i coś, 
co osobiście muszę wtrącić, czyli śląskość, 
która to wszystko spaja. Elementy tej ślą-
skości są w przestrzeni miejskiej bardzo 
dobrze widoczne. Myślę, że właśnie te pięć 
głównych aspektów spina rybnicką tury-
stykę. Na to powinniśmy stawiać. 

Przygotowujecie coś o Rybniku na swo-
jego bloga?

Stale coś o Rybniku przygotowu-
jemy. Jest parę aspektów, które chcie-
liśmy na blogu pokazać, które czasem 
są też w innych miastach promowane,  
np. szlak murali. W Rybniku mamy ich 
sporo, ostatnio sukcesywnie je odkry-
wamy. Są w Chwałowicach, przy targu, 
przy ul. Wodzisławskiej. To nieszablono-
wy, niebanalny sposób zwiedzania miasta. 
Pracujemy nad kilkoma publikacjami o 
Rybniku. Część będzie w formie blogowej, 
a część w innej, o której jeszcze nie chce-
my mówić. Myślę, że Rybnik doczeka się 
takich publikacji blogowo-podróżniczych, 
na jakie zasługuje. Trochę tego brakuje. 
Nawet jak człowiek chce wyszukać naj-
prostsze atrakcje, to Wikipedia jest na 
pierwszym miejscu, a to oznacza, że my 

– blogerzy – piszemy o Rybniku za mało.

Taką niewypromowaną, a raczej niewy-
korzystaną atrakcją z olbrzymim poten-
cjałem jest Zalew Rybnicki…

Ja z tą tezą się nie zgodzę. I mówię 
to jako inżynier środowiska z wykształ-
cenia. Wiem, na czym polega rola zalewu, 
dlaczego on istnieje i co można, a czego 
nie można w tej chwili zrobić. Pewnie, że 
zawsze mogłoby być lepiej, ale spójrzmy 

– po drugiej stronie ulicy Rudzkiej jest 
Pniowiec z fantastyczną plażą, na której 
przed pandemią były tłumy. A to miejsce 
żyje przez cały rok. To jest zawsze wy-
zwanie - jak się w czterech porach roku 
poruszać turystycznie. A tam powstał tor 

skiturowy, mieszkańcy morsują. Niesamo-
wite, jak w ciągu kilku lat zmieniło się to 
miejsce. A takich przemian w Rybniku jest 
wiele. Osobiście cieszy mnie przemiana 
Paruszowca. Co tam się dzieje! Tężnia, tor 
rolkarski, ścieżki rowerowe dookoła stawu. 
To dzielnica bardzo niedowartościowana, 
ale wydaje mi się, że ludzie zaczną ją od-
krywać i się nią autentycznie zachwycą.

Blog po śląsku to był dobry pomysł?
Na początku to był wabik. Jeśli ktoś 

zaczyna zabawę z nowym medium, to 
musi się czymś wyróżnić. I to był nasz 
wyróżnik. Ta społeczność, którą gro-
madzimy wokół bloga, a w tej chwili to 
jest kilkanaście tysięcy ludzi w mediach 
społecznościowych, plus kilkadziesiąt ty-
sięcy odwiedzających stronę - to ludzie 
otwarci i bardzo inteligentni. Dlatego nie 
mają problemu z czytaniem jednocześ-
nie o śląskości oraz o atrakcjach w języ-
ku śląskim. Dodam, że działam w ramach 
Ślōnskij Sztamy na rzecz promowania 
Spisu Powszechnego i deklarowania na-
rodowości śląskiej. Nie widzę tu żadnej 
przeszkody, by promować turystykę i to 
co regionalne.

Dlatego piszecie do swoich Czytelni-
ków, tak jak mówicie do bliskich?

Julia: Dokładnie. Tak też narodził się 
nasz blog. Siedem lat temu byliśmy w Sta-
nach Zjednoczonych. W trakcie studiów 
postanowiłam zrobić sobie rok przerwy 
i wyjechać do Ameryki jako opiekunka 
dzieci, która mieszka z rodziną. Udało 
mi się znaleźć superrodzinę w okolicach 
Nowego Jorku i mój mąż - wtedy chło-
pak - trochę pozazdrościł i przeprowadził 
się na jakiś czas do Nowego Jorku. Wolne 
dni staraliśmy się wykorzystać na pod-
różowanie, m.in. do Waszyngtonu, Fila-
delfii, Bostonu. A na koniec spędziliśmy  
ekstramiesiąc w Kalifornii, na zachodnim 
wybrzeżu. Byliśmy w Las Vegas, Los An-
geles, San Francisco czy San Diego. 

Tam się rodził pomysł z blogiem. W 
dniu wylotu Mateusza pojawił się pierw-
szy post. Na początku miał być adresowa-
ny do rodziny, by każdemu z osobna nie 
pisać i wysyłać zdjęć. Tak powstawał blog 
bele kaj i tak fōnguje on do dziś.

Rozmawiał Aleksander Król
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KULTURALNY LIPIEC
1.07 CZWARTEK
 Dom Kultury w Niewiadomiu: Wakacje na Igna-

cym (program: dkniewiadom.eu).

2.07 PIĄTEK
18.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Koncert w ogro-

dzie społecznym – South Silesian Brass Band 
i młodzież ze studia wokalnego Jarka Hanika.

3.07 SOBOTA
14.00  Halo! Rybnik: Social Language Meeting – okazja 

do podszlifowania języka obcego.

16.00  Halo! Rybnik: „Widzenie improwizowane” – wy-
stawa Miłosza Nosiadka.

18.00  Rynek pełen muzyki – koncert zespołu Reme-
dium.

18.00  Dom Kultury w Chwałowicach: „Opowiedziane 
ciałem” – spektakl taneczny w wykonaniu Tea-
tru Tańca kodART.

4.07 NIEDZIELA
16.30  Park przy Bazylice: Rodzinna strefa sztuki i relak-

su – koncert uczestników zajęć wokalnych z DK 
Boguszowice, animacje, warsztaty i zabawy.

18.00  Rynek pełen muzyki – koncert operetkowy, wy-
stąpią: Sabina Olbrich-Szafraniec i Mieczysław 
Błaszczyk z zespołem instrumentalnym.  

18.00  Zespół szpitalny Juliusz – Pawilon Rafał 
(ul. Klasztorna 3): „Szpital Juliusza” – prelekcja 
dr. Bogdana Klocha.

5.07 PONIEDZIAŁEK
 Dom Kultury w Niewiadomiu: Wakacje na Igna-

cym (program: dkniewiadom.eu).

 Dom Kultury w Chwałowicach: Wakacje w ogro-
dzie – cykl zajęć artystycznych i ruchowych 
w ogrodzie społecznym.

10.00  Biblioteka na Nowinach (Orzepowicka 14b): 
„Przygody ciekawskiej królewny” – spektakl 
plenerowy i zajęcia dla dzieci (każdy poniedziałek 
i czwartek wakacji).  

7.07 ŚRODA
17.00  Biblioteka główna: Wakacje z biblioteką (cotygo-

dniowe warsztaty plastyczno-literackie).

10.07 SOBOTA
od 7.00 Deptak: Jarmark staroci i rękodzieła.

10.00  OSP Wielopole (ul. Podleśna 7): Dni Wielopola 
(dwudniowy festyn połączony z obchodami 
115-lecia OSP).

16.00  OSP Orzepowice (ul. Łączna 62): Festyn rodzinny.

16.30  Park przy Bazylice: Rodzinna strefa sztuki i re-
laksu – koncert Orkiestry Dętej KWK Jankowice, 
animacje, warsztaty i zabawy.

18.00   Rynek pełen muzyki – koncert zespołu Vocatrio.

21.30  Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: „Dzikie historie” – 
kino plenerowe.

11.07 NIEDZIELA
9.00  Rajzapunkt (ul. Pełczyńskiego): Kulturalny Zamy-

słów (wyścig rowerowy, występy, konkurs 
o „Złoty Szczewik Zamysłowa”).

18.00   Rynek pełen muzyki – koncert zespołu 6 na 6.

14.07 ŚRODA
10.30  Biblioteka na Paruszowcu: Letnia czytelnia – gry 

planszowe i zajęcia animacyjne.

16.07 PIĄTEK
16.00  Halo! Rybnik: „Świerklaniec dawniej i dziś” – Ja-

cek Kamiński opowie o dziejach Świerklańca.

18.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Koncert w ogro-
dzie społecznym – zespoły Dream Light i Coria.

17.07 SOBOTA
14.00  Halo! Rybnik: Social Language Meeting – okazja 

do podszlifowania języka obcego.

15.00 Tereny Hotelu Olimpia, ul. Hotelowa: Motorocko-
wisko (dwudniowy zlot motocyklowy, parada 
uliczna i koncerty, szczegóły: motorockowisko.pl).

19.00 Zespół szpitalny Juliusz – Pawilon Rafał (ul. 
Klasztorna 3): Silent disco – plenerowa dyskote-
ka i strefa relaksu.

18.00   Rynek pełen muzyki – koncert zespołu Na Razie.

18.07 NIEDZIELA
11.00  Halo! Rybnik: Zagroda 3 Siostry z Kamienia – 

właściciele opowiedzą o opiece nad kilkudziesię-
cioma zwierzętami domowymi.

SILENT
DISCO

 
17, 24, 31 LIPCA 

7, 14 SIERPNIA 

STREFA JULIUSZA

18



WYSTAWY
r Powiatowa i Miejska Biblioteka Pub-

liczna: malarstwo Jadwigi Pietrek (do 
16.07) oraz wystawa podsumowu-
jąca konkurs na projekt książek dla 
dzieci (do 31.08).

r Muzeum: „Etno by Beata Bojda” – 
wystawa bibułkarstwa, haftów  
i koronek w portretach (do 31.08).

r Ul. Zamkowa 5: wystawa plenerowa 
z okazji 100. plebiscytu i III powstania 
śląskiego.

r Zespół szpitalny Juliusz – Pawilon 
Rafał (ul. Klasztorna 3): „Wojny 
rybniczan” i „W cieniu wielkiej płyty” 

– wystawy rybnickiego muzeum. 
„Rybnickie szpitale w ikonogra-
fii” – fotografie dokumentujące pięć 
kompleksów szpitalnych z Rybnika 

– ekspozycje można zwiedzać: 4.07, 
18.07 i 25.07 od 14.00-19.00.

r Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: „Nie 
tylko kopalnia – czas wolny górników” 
(od 25 lipca). 

Dni Kultury Ukrainy
21 i 22 sierpnia na terenie Zabytkowej Kopalni 

„Ignacy” w Niewiadomiu odbędzie się trzecia 
edycja Dni Kultury Ukrainy. Termin festiwa-
lu nie jest przypadkowy, 24 sierpnia Ukraina 
będzie świętować 30-lecie niepodległości.  

– Chcemy uczcić tę piękną, okrągłą rocznicę 
wspólnie ze społecznością ukraińską miesz-
kającą w Rybniku – mówi Mariusz Wiśniewski 
ze Stowarzyszenia „17-tka”, pomysłodawca im-
prezy. Rybniczanie będą mieli okazję poznać 
charakterystyczne dla kultury ukraińskiej 
zwyczaje. Zaplanowano m.in. warsztaty wy-
szywanek, które są bardzo popularne u na-
szych wschodnich sąsiadów. – Strój ludowy z 
charakterystyczną wyszywanką jest znakiem 
rozpoznawczym Ukrainy. W święto każdy go 
wkłada, co u nas byłoby nie do pomyślenia – 
zauważa Wiśniewski. Dodaje, że Ukraińcy 
potrafili pięknie zaadaptować starą tradycję 
do współczesnej mody, stąd na Ignacym od-
będzie się pokaz nowoczesnego wyszywania. 
W programie są też m.in. warsztaty cyrylicy, 
malarskie, koncerty ukraińskich zespołów i 
pokaz Teatru Ognia Tesserakt z Bielska-Białej.

Nowa siedziba biblioteki
Filia nr 9 PiMBP, która do połowy czerwca mieś-
ciła się przy ul. Sztolniowej w Boguszowicach 
Starych, zmieniła siedzibę. Teraz z bibliotecznych 
zbiorów można korzystać przy ul. Karskiego 29B. 

16.00  Tężnia Paruszowiec, ul. Miko-
łowska: Muzyczny Paruszowiec 
(koncert muzyki kameralnej i 
operetkowej. Ponownie: 25.07).

18.00  Rynek pełen muzyki – koncert 
zespołu The Farsk.

18.00  Zespół szpitalny Juliusz – Pawilon 
Rafał (ul. Klasztorna 3): „Wokół 
szpitala Juliusza” – prelekcja  
dr. Bogdana Klocha.

20.07 WTOREK
9.00  Kampus: Malowanie z natury – ple-

ner malarski dla dzieci i młodzieży 
(szczegóły: teatrziemirybnickiej.pl).

23.07 PIĄTEK
19.00  Dom Kultury w Chwałowicach: 

Plejada Fajnych Filmów – seans 
filmowy.

19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Film „Reset”.

24.07 SOBOTA
18.00   Rynek pełen muzyki – koncert 

zespołu Corda.

19.00 Zespół szpitalny Juliusz – Pawilon 
Rafał (ul. Klasztorna 3): Silent disco – 
plenerowa dyskoteka i strefa relaksu.

25.07 NIEDZIELA
18.00   Rynek pełen muzyki – koncert 

zespołu Stonehenge.

18.00  Zespół szpitalny Juliusz – Pawilon 
Rafał (ul. Klasztorna 3): „O rybni-
ckich szpitalach” – prelekcja  
dr. Bogdana Klocha.

26.07 PONIEDZIAŁEK
8.00  Dom Kultury w Boguszowicach: 

warsztaty wakacyjne dla dzieci 
(informacje: 32 4252016).

10.00  Dom Kultury w Chwałowicach: 
Wakacje malucha (cykliczne zaję-
cia dla dzieci z rodzicami).

12.00  Dom Kultury w Boguszowicach: 
Bezpłatne seanse filmowe dla dzie-
ci (szczegóły: dkboguszowice.pl).

30.07 PIĄTEK
19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: film „Reset”.

31.07 SOBOTA
14.00  Halo! Rybnik: Social Language 

Meeting – okazja do podszlifowa-
nia języka obcego. 

16.00  „HOYM Industry FEST” – festiwal 
sztuk industrialnych (koncerty, 
prelekcje, wystawa zdjęć indu-
strialnych, retro komputery, szcze-
góły: kopalniaignacy.pl)

16.30  Park przy Bazylice: Rodzinna strefa 
sztuki i relaksu – koncert uczestników 
zajęć gitarowych w DK Boguszowice, 
animacje, warsztaty i zabawy.

18.00  Rynek pełen muzyki – koncert 
zespołów Fuzja i The Ferrules.

19.00 Zespół szpitalny Juliusz – Pawilon 
Rafał (ul. Klasztorna 3): Silent disco – 
plenerowa dyskoteka i strefa relaksu.

DKF „Ekran” – TZR, godz. 19.00

„Śniegu już nigdy nie będzie” (5.07), „Chodźmy 
w noc” i „Ludzki Głos” (12.07), „Jeden Gniew-
ny Człowiek” (19.07), „Supernova” (26.07).

Magisterka w Rybniku!
Rybnicka filia Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach kształci studentów na kierunku 
Finanse Rachunkowość - profil praktyczny. - 
Największym powodem do radości dla rybni-
ckiej społeczności akademickiej jest uzyska-
nie przez filię w Rybniku zgody Ministerstwa 
Edukacji i Nauki na prowadzenie studiów II 
stopnia (magisterskich) na kierunku Finanse 
i Ekonomia Biznesu, na które zapraszamy ab-
solwentów studiów I stopnia (licencjackich, 
inżynierskich) – mówi dr inż. Tomasz Zieliń-
ski, Prodziekan Szkoły Studiów I i II stopnia. 
W ofercie rybnickiej filii UE są również studia 
podyplomowe, w tym studia w języku angiel-
skim. Nowy rok akademicki to także pierwsze 
na uczelni studia MBA.
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STREFA JULIUSZA - SILENT 
DISCO

W każdą wakacyjną sobotę 
i niedzielę tereny w sąsiedztwie 
byłego szpitala Juliusz u zbiegu 
ulic 3 Maja i Klasztornej zamienią 
się w klimatyczną strefę relaksu, 
a w wyznaczone soboty w miejską, 
plenerową dyskotekę. Kasztanowce 
ochronią uczestników weekendo-
wych spotkań przed słońcem, poja-
wią się drewniane domki z przekąs-
kami, wygodne leżaki, pufy, donice z 
roślinami i klimatyczne oświetlenie. 
Na Klasztornej, która będzie czaso-
wo wyłączana z ruchu, Dom Kultury 
w Chwałowicach zorganizuje pięć 
imprez tanecznych tzw. silent disco 
(17, 24 i 31 lipca oraz 7 i 14 sierpnia). – 
W ostatnich latach silent disco, czyli 
ciche imprezy, podczas których 
uczestnicy bawią się przy muzyce 
w słuchawkach, cieszą się coraz 
większą popularnością, zwłaszcza 
wśród młodych ludzi. Impreza jest 
cicha, ale tylko dla osób trzecich. 
Każdy uczestnik otrzyma na wej-
ściu bezprzewodowe słuchawki, 
wybierze, a następnie będzie tań-
czyć do muzyki jednego z trzech 

didżejów, którzy zaprezentują 
własne style muzyczne – mówi 
Karina Abrahamczyk-Zator, dyrek-
tor chwałowickiego domu kultury. 
Do strefy Juliusza zaprosi również 
muzeum, które przygotuje cykl 
prelekcji i wystaw, a także Zabyt-
kowa Kopalnia „Ignacy”, której 
spacer „Rybnickie zjednoczenie 
z Ignacym” zakończy projekcja fi l-
mu w kinie plenerowym.

RYNEK PEŁEN MUZYKI 
W każdą sobotę i niedzielę 

wakacji (od godz. 18 do 20) na usta-
wionej na rynku scenie odbywać się 
będą minikoncerty, a także wystę-
py mażoretek i popisy didżejów. - 
Po długiej przerwie chcemy ożywić 
rynek. Będziemy szczepić się mu-
zyką - zapowiada Michał Wojaczek, 
dyrektor rybnickiego teatru. Plan 
koncertów w kalendarzu na str. 18-19.

KAMPUS
W sierpniu to dobrze znane 

i lubiane przez rybniczan miejsce, 
ożyje za sprawą czterech dużych 
wydarzeń. 7 i 8 sierpnia odbędzie 
się tu ROW CAR SHOW, 14 i 15 sierp-

nia widowisko upamiętniające 100. 
rocznicę wybuchu III Powstania 
Śląskiego, a 21 i 22 sierpnia Między-
narodowy Festiwal Jazzu Tradycyj-
nego połączony z festiwalem piwa. 
Na zakończenie wakacji zaplanowa-
no „Rybnicką Majówkę-Sierpniów-
kę” (28, 29 sierpnia). – Zabawa bę-
dzie nawiązywać do imprezy „Maj, 
Bzy, Rybnik i My”, która tej wiosny, 
ze względu na obowiązujące ogra-
niczenia pandemiczne, nie mogła 
się odbyć – mówi Julia Wójcik, na-
czelnik wydziału kultury Urzędu 
Miasta Rybnika.

PLAC JANA PAWŁA II 
4, 10 i 31 lipca oraz 1, 28 i 29 

sierpnia na placu Jana Pawła II 
przy bazylice, sąsiadującym z nim 
skwerze i placu zabaw Dom Kultury 
w Boguszowicach stworzy rodzin-
ną strefę sztuki i relaksu. Będą cie-
kawe animacje, leżaki, występy mu-
zyczne oraz zabawy i warsztaty dla 
najmłodszych.                                   (D)

Kulturalne przebudzenie
Po wielotygodniowym, pandemicznym uśpieniu kultura i rozrywka powoli, 
krok po kroku, choć wciąż z sanitarnymi ograniczeniami, otwierają się dla 
publiczności. Możemy już iść do kina i do teatru, wybrać się na koncert albo wziąć 
udział w plenerowej imprezie. Tych ostatnich w czasie tegorocznych wakacji 
w Rybniku nie zabraknie. Wśród zaplanowanych atrakcji są też takie, których 
jeszcze w Rybniku nie było. Na terenie Juliusza odbędzie się „silent disco”!  
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facebook.com/gazetarybnicka
Jeżech z Rybnika
Fotorelacje z imprez oglądaj na profilu
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NAJLEPSZE BIOGRAFIE
W POLSCE

Parada motocyklowo-samochodowa i koncert zespołu 
Tabu – to główne atrakcje zaplanowanego na 17 i 18 lipca 
festiwalu Motorockowisko, który po raz pierwszy odbędzie 
się w Kamieniu, a nie, jak dotychczas, w Niewiadomiu. Za to 
na Ignacym 31 lipca będziemy się bawić na HOYM Industry 
FEST, czyli festiwalu sztuk industrialnych.  

– Trudno powiedzieć, czy przenosimy się na stałe. Kopal-
nia Ignacy w Niewiadomiu, gdzie trwa remont, jest wyjątkowo 
klimatyczna i to miejsce spodobało się uczestnikom Motoro-
ckowiska, ale Kamień ma idealną infrastrukturę do zorgani-
zowania typowego zlotu – mówi Przemysław Dorczak o ósmej 
edycji festiwalu, który po Bogunicach i Niewiadomiu przenosi 
się do Kamienia. 17 lipca ulicami Rybnika przejedzie para-
da z udziałem motocyklistów i zabytkowych samochodów, 
głównie amerykańskich. – Pojadą w niej również członkowie 
Rybnickiego Klubu Offroadowego. Po paradzie na terenie 

ośrodka w Kamieniu planujemy koncerty lokalnych zespołów 
oraz występ grającej reggae grupy Tabu – opowiada Dorczak 
(program na motorockowisko.pl i FB festiwalu). 

– Tym razem zdecydowaliśmy się na wakacyjny termin, 
by uniknąć pandemicznych komplikacji. Wszystkie koncerty 
odbędą się w odnowionym budynku dawnej sprężarkowni,  
a wystąpią wykonawcy prezentujący szeroko pojętą muzykę 
elektroniczną i industrialną – mówi Andrzej Kieś o HOYM 
Industry FEST, który ruszy 31 lipca od godz. 16. A wystąpią: 
10th Floor, Sunset (Sosnowiec), Bukowicz (Rybnik), Düssel-
dorf (Katowice), Nothing Has Changed (Tarnowskie Góry)  
i Stealth (Końskie). Ponadto w programie festiwalu, na który 
wstęp jest bezpłatny: prelekcje, wystawa zdjęć industrialnych 
(Sebastian Rosiak i inni), strefa retrokomputerów i animacje 
dla najmłodszych (szczegóły na FB festiwalu). 

(S)

Do tegorocznej, szóstej edycji „Ju-
liusza” z całego kraju nadesłano blisko 
70 książek napisanych w ubiegłym roku. 

– Wybraliśmy 46 świetnych, znakomicie 
napisanych, bardzo różnorodnych. Na-
prawdę warto zabrać choć kilka z nich 
na wakacje. Jest w nich wszystko to, co 
najciekawsze i najbardziej pasjonujące: 
miłość, zdrada, wierność sobie, porażki 
i oczywiście sukces. Są zagadki krymi-
nalne i zaskakujące zwroty akcji – mówi 
Aleksandra Klich. Zdradza, że wśród bo-
haterów są politycy, artyści, podróżnicy, 
himalaiści, bokser. Tłumaczy, że dzięki 
konkursowi widać, jak rozwija się rynek 
biografii w Polsce. – Coraz mniej jest 
klasycznych, ciężkich biografii. Autorzy 
nie boją się eksperymentować. Aby opo-
wiedzieć o człowieku, wybierają różne 

formy: reportaże, eseje. Mnie osobiście 
najbardziej podoba się, że bardzo czę-
sto są to opowieści relacyjne: mówią  
o bohaterze w związkach z innymi ludź-
mi, o przyjaźniach, miłościach, lojalno-
ści i odpowiedzialności za drugiego.  
W czasie pandemii przekonaliśmy się, 
jak ważny jest dla nas drugi człowiek i 
jak straszna jest samotność. To bliskość 
z drugim, co z nią zrobimy - czyni z nas 
człowieka – zauważa Aleksandra Klich.

Wśród autorek ciągle mniej jest ko-
biet, choć powoli ich przybywa. W tym 
roku spośród 46 dopuszczonych do kon-
kursu 20 to biografki. Niestety, tylko 14 
książek poświęcono kobietom. Kilka po-
zycji dotyczy Górnego Śląska. – Widać,  
jak nasz region wybija się na biograficz-
ną niepodległość – mówi Klich.

Spośród wybranych na przełomie 
czerwca i lipca pięciu biografii, kapi-
tuła wskaże tę jedną, która zdobędzie 
tegoroczną Górnośląską Nagrodę Lite-
racka „Juliusz”. Zwycięzcę poznamy 23 
października podczas uroczystej gali 
w Tearze Ziemi Rybnickiej, wieńczącej 
Rybnickie Dni Literatury.

W tym roku, w związku ze 100-le-
ciem powstań śląskich, przyjmą one 
nieco inny charakter. – Przez pryzmat 
literatury i sztuki chcemy pokazać ślą-
skie wartości – mówi Michał Wojaczek, 
dyrektor TZR. W planach jest m.in. wy-
stawienie spektaklu „Pokora” na pod-
stawie najnowszej powieści Szczepana 
Twardocha, a także „Cholonka” Teatru 
Korez czy koncert Michała Bajora.             

(AK)

W Gdyni nagradzają świetne filmy Złotymi Lwami, w Opolu wybierają 
festiwalowe „Debiuty“, a Rybnik docenia najlepsze biografie napisane 
w Polsce, honorując ich autorów statuetką Górnośląskiej Nagrody 
Literackiej „Juliusz“. – Nasz konkurs zdobył uznanie i ogólnopolską 
sławę. Bardzo to cieszy – mówi Aleksandra Klich, sekretarz kapituły, 
redaktor naczelna „Wysokich Obcasów“.

MOTOROCKOWISKO I HOYM INDUSTRY FEST
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Na spotkanie przyjechał veloreksem, czyli trój-
kołowym czeskim motocyklem z 1967 roku. – Nie  
zawsze ôdpoli – przyznaje Neblik, ale to go nie znie-
chęca. Taki już jest – w szkole wolał matematykę od 
polskiego, a dziś pisze fraszki, limeryki, bajki, wier-
sze i opowiadania, głównie po śląsku. – W dōma  
zawsze sie godało, gorzej było z poprawnym zapi-
sem – mówi pochodzący z Radziejowa mieszkaniec 
dzielnicy Nowiny, który pisze tzw. częściowym 
ślabikorzym (używa ō i ô), przydatnym szczegól-
nie w rybnickij godce. Od 10 lat jest na emerytu-
rze, wcześniej prawie 30 lat był strażakiem, stąd 
pseudonim Fojerman, który wymyślił mu Utopek 
z Wielopola, czyli Bogdan Dzierżawa. To on dodał 
mu odwagi do pisania po ślōnsku.

– Aby język śląski mógł przetrwać, trzeba za-
chęcać do niego dzieci – mówi Neblik. Tak powsta-
ły „Bojki Fojermana” – zbiór 28 wierszowanych 
opowieści niczym u mistrza Brzechwy. Neblik ma 
kilka ulubionych: „Mrowiec a glizda”, „Ô wywiōrce 
co chciała mieć piōrka” i „Kot a mysz”. – Bojki 
majōm namawiać dzieci do czytanio po ślōnsku, 
a ich starzikōw i ôjcōw – żeby czytali dzieckōm w 
tym naszym piyknym jynzyku – mówi autor. Bajki 
zilustrował Szymon Porwoł z Niewiadomia, grafik 
i misjonarz w Papui-Nowej Gwinei, gdzie redaguje 
lokalny tygodnik. Kiedy był w Polsce, znalazł czas 
na narysowanie ilustracji do „Bojek Fojermana”. 
To druga, po „Do rymu po naszymu, abo ślōnski 

miszmasz”, książka Neblika. Można ją kupić w księ-
garniach na Śląsku, również w Halo! Rybnik (25 zł). 

– To nowa jakość w dziecięcej literaturze pisanej po 
śląsku. Stanisław Neblik jak profesjonalny pisarz 
zachował w sobie zdolność do dziecięcego zadzi-
wienia światem, do zastanowienia się nad językiem, 
zabawy słowami – napisał o książce językoznaw-
ca dr Artur Czesak. To on zainspirował Neblika  
do stworzenia słownika ślōnskij godki. 

Jo nie dōm Ci sam, Godko, 
zmiynić sie w hasiok słōw,
Bo Ty mi w gymbie słodko smakujesz, 
choćby miōd *

Internetowy Dykcjōnorz Ślōnskij Godki po-
wstaje od kilku lat. Liczy dziś ponad 4000 słów 

– rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i inne – 
od „abfalu” po „zymft”; od „ankrować” po „żynić”. 
Każde słowo jest przetłumaczone, odmienione i 
 przykładowo użyte w zdaniu. W wyszukiwarkę 
można wpisywać słowa po polsku i śląsku. – To 
spis ślōnskich słōw ôd ludzi, kerzi miyszkajōm 
kole Rybnika – opowiada Neblik, który prowadzi 
też stronę internetową „Giskana Fojermana”, gdzie 
umieszcza swoje teksty. – Nie ma czegoś takie-
go jak gwara. Jest język śląski abo ślōnsko godka 

– przekonuje. Mówi też o nieco powierzchownej 
modzie na śląski. – Coraz częściej na koszulkach, 

Do rymu po naszymu

Kiedyś usłyszał, że po polsku mogą pisać wszyscy, 
po śląsku – nieliczni. Dziś Stanisław Neblik ma na 
koncie dwie książki w ślōnskij godce. – „Bojki Fo-
jermana” są dla dziadków i wnuków – tym pierw-
szym do uciechy, drugim do nauki – mówi o  nowej.
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czy kubkach pojawiają się hasła i napisy 
jedynie stylizowane na śląski – ocenia 
rybniczanin, który w 2015 roku wy-
grał drugą edycję śląskiego dyktanda 
i od kilku edycji jest jurorem tej orto-
graficznej zabawy, prowadzonej przez 
Józefa Porwoła, ojca Szymona. Kolejne 
śląskie dyktando planowane jest na 25 
września. 

Velorex wyciōngōm z garażu 
i wciskōm tak gaz do dechy,
aż piszczy fest na wirażu, 
a wiela mōm przi tym uciechy

Na zdjęciu z 1968 roku trzyletni 
Stanik siedzi w veloreksie swojego nie-
pełnosprawnego wujka Emila Kufiety. 
Pojazd skonstruowano w Czechach, 
właśnie z myślą o inwalidach. – Ujec jeź-
dził nim kilka lat i czasem zabierał mnie 
na przejażdżki. Potem velorex stał i nisz-
czał – wspomina Neblik. Miał skończyć 
jako wózek na siano, więc rybniczanin 
odkupił go i przez cztery lata wspólnie 
z siostrzeńcem remontował. – Miał na 
liczniku 5,5 tys. kilometrów, teraz – 24 
tys., więc przez 13 lat zrobiłem prawie 
20 tys. km; średnio – półtora tysiąca ki-
lometrów rocznie. Bez problemów do-
jechałem nim  do Pobierowa i kilka razy 
do Czech, na zlot miłośników veloreksów 

– opowiada rybniczanin, który w 2010 
zorganizował podobny zlot w Rybniku, 
z udziałem dwunastu trzykołowych 
motocykli z Polski i Czech. – To prosta 
konstrukcja, parę rurek i plandeka, więc 
trudno mówić o komforcie. Zdarza się, 
że podczas jazdy otwierają się drzwi, 
ale największe problemy są z zapłonem 
i ładowaniem akumulatora. Mój rekord 
prędkości to 70 km/h – opowiada nasz 
bohater. W Czechach miał wypadek, na 
szczęście niegroźny. Tam też poznał 
Mojmira Stranskiego, konstruktora ve-
loreksa. Wyprodukowano ich ok. 15 tys., 
z czego połowa trafiła na eksport. Na 
Śląsku „na chodzie” wciąż jest ich kilka, 
w tym velorex Neblika. Żeby nim jeździć, 
wystarczy prawo jazdy na motocykl  
i sporo zapału. Tego jednak rybniczani-
nowi nie brakuje. 

(S)
*Cytaty zaczerpnięto z wierszy Stanisława Neblika

ZMARŁ 
MARIAN RAK, 
ARTYSTA 
WYJĄTKOWY

30 maja w wieku 89 lat zmarł 
Marian Rak, artysta wyjątko-
wy i wielki humanista. Z równie 
wielką pasją oddawał się pełnej 
głębi i napięć własnej twórczości, 
co wprowadzaniu w świat sztu-
ki innych – tak dorosłych, jak  
i dzieci. Potrafił pięknie opowiadać  
o sztuce i procesie jej tworzenia. 
Z zaangażowaniem interpreto-
wał dzieła największych artystów  
w dziejach ludzkości i prace ma-
larzy amatorów z działającego 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej od 
1980 roku zespołu Oblicza, któ-
ry stworzył i przez długie lata 
prowadził. Pozostawił po sobie 
nie tylko obrazy, freski czy poli-
chromie, ale też wiele drobnych 
śladów swojej niezwykłej osobo-
wości. Marian Rak był absolwen-
tem Akademii Sztuk Pięknych  
w Krakowie i wykładowcą  malar-
stwa i rysunku oraz filozofii sztu-
ki współczesnej na Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie.  

O jego sztuce pisaliśmy 
w „Rybnickiej” wielokrotnie,  
a w latach 90. na łamach „GR” 
ukazał się cykl jego felietonów, 
w których interpretował wielkie 
dzieła sztuki. Dziełem Mariana 

Raka, które zna najwięcej rybni-
czan i mieszkańców regionu jest 
bez wątpienia wyjątkowy fresk 
umieszczony nad wejściem na 
salę widowiskową Teatru Ziemi 
Rybnickiej. Przedstawia sześć 
muz, czyli bogiń różnych rodza-
jów sztuki. W 1993 roku Barbara 
i Marian Rakowie zostali laure-
atami Honorowej Złotej Lampki 
Górniczej, wyróżnienia przy-
znawanego artystom szczególnie 
zasłużonym dla Rybnika i regionu 
w czasie dorocznych Rybnickich 
Dni Literatury. Artysta był też 
radnym w czasie pierwszej po 
przywróceniu samorządu ka-
dencji.

- Miałam szczęście, że tra-
fiłam właśnie na niego, dużo 
mnie nauczył. Nasze grupowe 
zajęcia były wspólną ciężką pra-
cą. W tym, co robił, był bardzo 
profesjonalny, zdyscyplinowany  
i bardzo krytyczny. Do każdego 
z nas podchodził indywidualnie, 
był cierpliwy i wyrozumiały, ale 
nie lubił, gdy ktoś podchodził do 
malarstwa zbyt lekko; wymagał 
zaangażowania i skupienia. Orga-
nizował dla nas przepiękne ple-
nery. Wspaniałe były spotkania 
w jego niezwykłym domu z laubą 
i ogrodem, wypełnionym jego 
obrazami i antykami. Byliśmy jak 
jedna wielka rodzina – wspomina 
dobrze znana naszym Czytelni-
kom Kazimiera Drewniok.  

- Wszyscy, bez wyjątku,  
w Jego towarzystwie czuli się 
ważnymi i jedynymi. Dzieci z ze-
społów plastycznych biegły na 
spotkanie z Nim z radością, nie-
cierpliwie czekając na porywają-
ce opowieści. Otwarta na innych 
osobowość Mariana Raka pro-
centowała też przekazywaniem 
własnych fascynacji wszelkimi 
przejawami sztuki – mówiła na 
zakończenie mszy pogrzebowej 
w bazylice św. Antoniego Elżbie-
ta Bimler-Mackiewicz z Muzeum  
w Rybniku.                                (WaT) 
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HISTORIA

Przed kilkoma laty w Rybniku na 
śmietniku znalazłem obraz, który 
pewnie musiał ustąpić miejsca jakiemuś 
nowocześniejszemu wizerunkowi  
w antyramie z supermarketu...

Abecadło Rzeczy Śląskich

XIX wiek był dla Śląska przełomowy. Jeszcze 
około 1810 roku ludzie praktycznie musieli od-
rabiać pańszczyznę, a w 1847 umierali masowo  
z głodu podczas wielkiej zarazy. Natomiast w latach 
1870-1900 zaczyna się rozwijać wielki przemysł  
i Ślązoki powoli przestają martwić się o wyży-
wienie i planują budowanie murowanych domów.  
W mieszkaniach ubrania 
nie są już przechowywane  
w drewnianych skrzyniach, 
ale pojawiają się szranki, czyli 
szafy i inne coraz ładniejsze 
meble. Na ścianach zaś dla 
ozdoby wieszane są obrazy. 
Początkowo to tylko „świynte 
obrozki” kupowane podczas 
pielgrzymek lub od wędrow-
nych handlarzy obrazów, zwanych obraźnika-
mi. Tak na śląskich ścianach zawisły podobizny  
św. Antoniczka, św. Anny z Anabergu albo Świętej 
Rodziny czy Matki Boskiej z Pszowa. 

Około roku 1900 na śląskich ścianach poja-
wia się nowość - pamiątkowe fotografie. Robili je 
przebranżowieni obraźnicy, którzy stali się wtedy 
wędrownymi fotografami. Od domu do domu cho-
dzili z wielkim aparatem fotograficznym, statywem 
i rozwijanym tłem. Tło to zawieszali na zewnątrz, 
przykładowo na drzwiach chlewika, i robili domow-
nikom zdjęcie jakby w atelier. Ostatecznie jednak 
wędrowni obraźnicy i fotografowie nie wytrzymali 
konkurencji z firmami obraźniczymi, które gdzieś 

Obraz znaleziony w Rybniku przy  
ul. Kościuszki. Ktoś go wyrzucił i postawił 
obok kubłów ze śmieciami. Jest to 
obramowany i zaszklony oleodruk z około 
1910 roku. Ma wymiary 70 cm na 140 cm  

Obraźnicy

„OKOŁO 1900 ROKU NA 
ŚLĄSKICH ŚCIANACH 
POJAWIA SIĘ NOWOŚĆ 
- FOTOGRAFIE”

w latach 1900-1910 rozpoczęły na masową skalę 
sprzedawać gotowe motywy obrazów techniką 
oleodruku. Ich oferta była bardzo szeroka. Publiko-
wali w gazetach swoje reklamy albo rozsyłali do do-
mów katalogi. Widziałem kiedyś taki katalog. Było 
tam ponad dwieście różnych obrazów od religijnych, 
przez landszafty, czyli widoczki z jeleniem na ry-
kowisku, po półnagie nimfy tańczące nad jeziorem. 
Aby kupić taki obraz, wystarczyło z katalogu wy-
brać odpowiedni numer motywu oraz format – bo 
były proponowane w różnych wielkościach - i za-
mówić to listownie. Wtedy po kilku tygodniach ku-
rier (!) obraz przywoził do domu. Na terenie Śląska 
działały głównie firmy niemieckie, ale też czeskie, 

austriackie, a później polskie. 
A  j a k i e  b y ł y 

najpopularniejsze motywy 
obrazów ze śląskich ścian 
gdzieś w pierwszej połowy XX 
wieku? Ostatnia Wieczerza, 
Matka Boska z Jezuskiem wśród 
gołąbków, Święta Rodzina przy 
pracy… Natomiast do grupy 
motywów świeckich należy 

obraz, jaki znalazłem przed kilkoma laty w Rybni-
ku, obok śmietnika przy ulicy Kościuszki. Komuś 
ten obraz przestał się podobać albo musiał ustąpić 
miejsca jakiemuś nowocześniejszemu wizerunkowi, 
np. wieży Eiffla w antyramie z supermarketu bu-
dowlanego. Co o tym sądzić? Pewna cywilizowana 
zasada uczy, że o gustach się nie dyskutuje. Zatem 
nie mam zamiaru wartościować, czy mieć w domu 
ściany puste, czy lepiej mieć na nich Antonicz-
ka, wytatuowanego gitarzystę albo obraz w stylu 
tego, który znalazłem przy Kościuszki. Jednak to,  
co mamy na ścianach, bardzo dużo mówi o ludziach, 
którzy między nimi mieszkają.  

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek
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Na polu kempingowym, pod 
namiotem, na działce lub za 
miastem nad wodą – tak naj-
częściej wypoczywali rybni-
czanie w dobie PRL-u. 

Z sentymentem wspominamy wyjaz-
dy na kolonie i obozy młodzieżowe, wcza-
sy pracownicze w ośrodkach wczasowych 
czy niezapomniane eskapady na drugi 
koniec Polski „maluchem”, w którym nie 
wiadomo jakim cudem mieścił się pełen 
ekwipunek biwakowy – od namiotu po 
zapasy mielonki turystycznej – nie licząc 
oczywiście członków rodziny. Dzieci spę-
dzające wakacje w mieście nie znały słowa 
nuda. Kto to jeszcze pamięta?                  (S)

BYLIŚMY 
NA WCZASACH, 
W TYCH 
GÓRALSKICH 
LASACH

W syrence 
i „maluchu” 
mieściło 
się wszyst-
ko, co 
mogło się 
przydać na 
polu biwa-
kowym

Podróż popularnym 
„ogórkiem” dostar-
czała dodatkowych 
wrażeń. Wyjazd 
spod Domu Kultury 
w Chwałowicach  
Zdjęcie: L. Wac-
ławczyk

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum 
im. o. E. Drobnego w Rybniku 

Pamiętacie kolonie i obozy młodzieżowe? 
Zupa mleczna, poranna gimnastyka i apele 

– to dopiero były atrakcje! Zdjęcia z lat 70.
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Moda na bieganie nie mija. Biegacze – młodzi 
i seniorzy – są w lasach, parkach, na ulicach. 
Skąd bierze się popularność biegania?

Z dostępności – biegać może każdy, o każdej 
porze dnia, a nawet nocy, nie trzeba specjalnych 
przygotowań ani trenera – jeżeli nie biegamy wy-
czynowo, a jedynie rekreacyjnie. Biegamy dla zdro-
wia, żeby być w dobrej formie i się odstresować. 
Biegamy, bo modne jest bycie fit, chcemy dobrze 
wyglądać, bo panuje kult pięknego ciała. Powo-
dów do biegania jest wiele, słyszałam nawet takie: 

„biegam, bo ludzkość mnie wkurza” i „chcę poże-
rać więcej ciastek”. Ale biegamy również dlatego,  
że inni nas motywują, tworzy się coraz więcej grup 
biegowych, zmieniła się nasza mentalność i prze-
staliśmy się wstydzić. Kiedyś biegaczka w wieku 
mojej mamy była zjawiskiem, teraz jest normą.

Jak zacząć biegać?
Proponuję mosirową Akademię Biegania – cykl 

zajęć dla początkujących, którym trener wskaże, 
co robić, żeby się nie zniechęcić i nie przetreno-
wać, bo są osoby, które chcą biegać codziennie 
i od razu na długich dystansach, a potem czują 
ból, zmęczenie i rezygnują. Trzeba biegać z głową,  
a więc małymi kroczkami, najlepiej z kimś, kto ma 
już doświadczenie. Zaczynamy od wygodnych bu-
tów i marszobiegu.  

A Pani jak zaczynała?
Zawsze byłam aktywna, ale po urodzeniu 

dziecka nie miałam już tyle czasu na zajęcia fit-
ness i jazdę rowerem. Mąż i znajomi biegali, więc 
pomyślałam sobie, że też spróbuję. I spróbowałam, 
a skończyło się codziennymi treningami pod okiem 
trenera. Obecnie biegam średnio 3 razy w tygo-
dniu, kiedy mam czas, ochotę i siłę – w rożnych 
miejscach i na różnych dystansach, dłuższe poko-
nuję zwykle w weekendy. Dziś czuję się członkiem 
społeczności biegaczy – pozdrawiamy się na trasie 
jak motocykliści czy kierowcy autobusów.

Udział w zawodach biegowych był naturalną 
koleją rzeczy?  

Uwielbiam rywalizację i mam za sobą różne 
starty. W ubiegłym roku pobiegłam nawet w Mi-
strzostwach Polski Biegów Przeszkodowych OCR, 
oczywiście w fali dla amatorów. Byłam też najszyb-
szą rybniczanką w Rybnickim Półmaratonie Księ-
życowym i Biegu Barbórkowym. Uczestniczyłam w 
Biegu Po Moczkę i Makówki, w którym liczy się też 
przebranie, dostaje się medal z piernika i moczkę 
jako posiłek regeneracyjny. Wyjątkowa atmosfera 
panuje podczas biegu kobiet w Jastrzębiu, gdzie 

BIEGNIJ 
PO PRZYGODĘ!

– Kiedy zaczynałam biegać, niemal nie spotykałam innych 
biegających. Teraz, szczególnie w weekendy, mijam na 
trasie tłumy biegaczy, ale też spacerowiczów, pasjonatów 
nordic walking i rowerzystów – mówi Daria Kudio z MOSiR-u, 
biegaczka i organizatorka imprez biegowych w mieście.   

Daria Kudio:
Biegam, bo …? Bo mogę!
Bieganie uczy...? Dyscypliny.
Kiedy biegam... ? Myślę kreatywnie.
Kiedy nie biegam... ? Tęsknię za bieganiem
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startuje ponad 1000 pań, niekoniecznie 
dla rekordowych osiągnięć. Najbardziej 
jednak zapamiętałam udział w ultrama-
ratonie górskim – pomyliłam trasę, któ-
ra była dość ekstremalna i wiodła przez 
Babią Górę, również korytem rzeki. Był 
to mój pierwszy start na takim dystan-
sie. Chciałam tylko dobiec do mety, 
a okazało się, że w swojej kategorii wie-
kowej zajęłam drugie miejsce. Pamię-
tam też ubiegłoroczny Letni Bieg Pia-
stów, z cudowną trasą w Jakuszycach. 
Bieganie to nie tylko rywalizacja, ale 
przede wszystkim wielka przygoda.  

Również w Rybniku nie brakuje im-
prez biegowych.

I to nie tylko tych organizowanych 
przez rybnicki MOSiR, takich jak Bieg 
Wiosny czy czerwcowy Rybnicki Pół-
maraton Księżycowy, w którym star-
tuje ponad 1000 osób. IV LO organi-
zuje Bieg Kopernika, Rybnicka Grupa 
Biegowa – Zielony Bieg, mamy również 
w Rybniku oryginalną imprezę - ultra-
maraton 40 Rybnickich Rond oraz inne 
mniejsze imprezy organizowane przez 
lokalne grupy biegowe. Niektórym 

bieganie przestaje wystarczać, więc 
próbują triatlonu oraz biegów z prze-
szkodami. To z myślą o nich 31 lipca 
w Kamieniu odbędzie się Śląska Liga 
OCR, a 26 września – Kamień Extreme, 
po raz pierwszy pod marką Armage-
donu, z dłuższymi trasami, na których 
ścigać się będą wyczynowcy, ale zacho-
wany zostanie też „zabawowy” dystans 
5 km dla tych, którzy chcą spróbować 
swoich sił. W grudniu planujemy Bieg 
Barbórkowy, w którym ulicami Rybnika 
przebiegnie ok. 1000 osób.

Szkoda, że w szczycie smogowym…
Niestety, zimą przeszkodą w biega-

niu nie jest mróz, ale właśnie smog. Nie 
potrafi ę biegać w maseczce, a po kilku 
minutach biegania w smogu człowieko-
wi robi się niedobrze. Dlatego zalecam 
rozsądek – można wybrać mniej uciąż-
liwe smogowo pory dnia, pojechać do 
lasu, a czasem warto zastąpić bieganie 
siłownią czy salą fi tness.

Rynek artykułów dla biegaczy to nie 
tylko maski antysmogowe. W co war-
to zainwestować?  

Podstawą są buty. Oczywiście 
można biegać w takich za 100 zł, ale 
i w dużo droższych. Można mieć buty 
do biegania po asfalcie, po górach, le-
sie i stadionie – można mieć więcej 
par butów sportowych niż wizytowych. 
Są osoby, które biegają w „byle czym”, 
ale i takie, które zakładają markowe 
stroje. Są panie, które biegają w pełnym 
makijażu i ze starannie ułożoną fryzurą, 
ale i takie, które nie przywiązują wagi 
do wyglądu. Nieważne w czym i gdzie 
biegamy, choć cudownie, że w Rybniku 
mamy tyle lasów i miejsc do biegania, 
choćby nad zalewem, w Kamieniu czy 
na bulwarach. Ważne, by wyjść z domu 
i pomyśleć, jak dobrze poczuję się, kie-
dy przebiegnę kolejny dystans. Dla mnie 
w bieganiu piękny jest moment tuż po, 
kiedy zaczynają działać endorfi ny. Wy-
starczy pół godziny biegu, a człowiek 
już czuje, że zrobił dla siebie coś do-
brego. Warto wyznaczać sobie cele. Mój 
najnowszy: na 40. urodziny przebiec 10 
km poniżej 40 minut. Polecam, by zna-
leźć dla siebie taką formę aktywności 
która sprawi nam przyjemność. 

Rozmawiała: Sabina Horzela-Piskula

Dom Kultury w Chwałowicach zaprasza dzieci 
od 7 do 15 lat na 4 turnusy pięciodniowych półkolonii pod hasłem „Re-
tro” i „W ogrodzie”. Pierwszy turnus rusza 28 czerwca, kolejne 5 lipca 
oraz 16 i 23 sierpnia. Półkolonie w stylu retro wypełnią kreatywne 
warsztaty - najmłodsi będą m.in. tworzyć filmy poklatkowe i bajkowe 
kreacje. Będzie też teatr w plenerze, gra terenowa, bajki i retro zabawy 
w ogrodzie. Z kolei uczestnicy ogrodowych półkolonii wezmą udział 
w warsztatach ogrodniczych, ekologicznej grze terenowej i stworzą 
wiklinowe cuda. Zajęcia odbywać się będą od godz. 9 do 15. Szczegó-
ły: dkchwalowice.pl

Dom Kultury w Boguszowicach od 26 do 30 
lipca proponuje seanse filmowe (godz. 12 do 13.30) oraz warsztaty 
wakacyjne „W poszukiwaniu skarbu”. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat 
odbędą podróż do Azji, gdzie poznają tamtejsze sztuki walki, odkryją 
indiańskie tropy na Dzikim Zachodzie w Ameryce Płn., zatańczą capo-
eirę w Ameryce Płd., poznają rytmy gorącej Afryki i sztuki zdobnicze 
Europy.  Szczegóły: dkboguszowice.pl

Dom Kultury w Niewiadomiu organizuje 3 
turnusy półkolonii dla uczniów podstawówek (od 28 czerwca do 2 
lipca, od 5 do 9 lipca i od 16 do 20 sierpnia). W programie m.in. seanse 
filmowe w Cinema City, wycieczki do Dream Parku w Ochabach, 

Zatorlandu w Zatorze, Parku w Dechę w Bielsku-Białej, ogrodu 
zoologicznego w Opolu i na kąpielisko Leśne Zacisze w Knurowie.  
Szczegóły: dkniewiadom.eu

Biblioteka (ul. Szafranka 7) przygotowała zajęcia literacko-
-plastyczne „To i owo na bajkowo”, które odbędą się w każdą wakacyj-

ną środę od godz. 16 do 17. 

Filia nr 4 przy ul. Zatorem 3B w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 
zaprasza rodziców i ich pociechy do 3. roku życia na spotkania z ksią-
żeczką, czyli zajęcia mające wzbogacić wiedzę rodziców o potrzebach 
rozwojowych maluchów. Spotkania w plenerze (15 lipca i 19 sierpnia 
o 10.30) rozpocznie głośne czytanie, po którym odbędą się zajęcia 
animacyjne z elementami sensoplastyki, biblio- i arteterapii. Zaplano-
wano międzypokoleniowe rozgrywki gier planszowych (14 lipca i 18 
sierpnia, godz. 10.30).

Filia nr 18 przy ul. Orzepowickiej 14B w dzielnicy Nowiny w 
wakacyjne poniedziałki i czwartki organizuje „Bajkowy ogród malu-
cha”, czyli plenerowe zajęcia plastyczno-literackie pod hasłem „Bajki 
malowane”. Będą też dwa plenerowe przedstawienia w wykonaniu 
grupy Bajkowe Skarbki Śląska. 5 lipca dzieci zobaczą „Przygody 
ciekawskiej królewny”, a 26 sierpnia „Opowieść z zielonej doliny”. 
Szczegóły: biblioteka.rybnik.pl

Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza na Kampus, gdzie 
od 20 do 22 lipca (od godz. 9 do 12) odbędzie się plener malarski dla 
dzieci i młodzieży „Malowanie z natury”. Młodzi adepci sztuki będą 
mieli do dyspozycji profesjonalne sztalugi, blejtramy, farby i pędzle, a 
swoje prace będą tworzyć pod czujnym okiem Barbary Budki, która 
wprowadzi ich w świat malarstwa. Szczegóły: teatrziemirybnickiej.pl 

(D)

NA WAKACJE
Podczas wakacji dzieci nie będą się 
nudzić. Jak co roku, zadbają o to miej-
skie placówki kulturalne, które przygo-
towały zajęcia, warsztaty artystyczne, 
wycieczki i zabawy w plenerze. 

100 LAT
SILESII
19 czerwca w Ligockiej 
Kuźni świętowano 
100-lecie baseballowe-
go klubu Silesia Rybnik. 
Po mszy jubileuszowe 
uroczystości odbyły 
się na stadionie przy ul. 
Partyzantów. Sze-
roko o tradycji Silesii 
pisaliśmy w czerwco-
wym numerze „Gazety 
Rybnickiej”.
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Pewnie Jura Krakowsko-Często-
chowska to nie jest, ale jak się Panu 
jeździ na rowerze po Rybniku?

Bardzo fajnie, jest gdzie jeździć 
w Rybniku. Kamil Gradek, kolarz za-
wodowy z Częstochowy, z którym się 
dobrze znam i czasem jeżdżę, mówi, 
że dobre jest takie urozmaicenie, bo 
u nas jest trochę po górach, więc 
jedzie się wolniej, a tu, w Rybniku, jest 
płasko. Robię sobie taką trasę prawie 60 
kilometrów i staram się narzucić tempo. 
Na płaskim można się rozpędzić, a tam 
mam bardziej siłowy trening. Zresztą 
tylko bawię się kolarstwem, a nie 
trenuję, by być coraz lepszym. Wystar-
czy, że jeszcze przez kilka lat utrzymam 
taką formę, to będę bardzo zadowolony.

Trasa przy Morzu Rybnickim, któ-
rą pokonujemy, to ulubiona ścieżka 
wielu rybniczan, Pana też?

Bardzo mi się podoba, jeżdżę tędy 
do Rud, lubię też Park Krajobrazowy, 
bo las jest ładnie uporządkowany. Tam 
jest dużo ścieżek dla górali czy rowe-
rów trekkingowych. Latem jeżdżę tyl-
ko po szosie, jesienią różnie. Tam, gdzie 
mieszkam, mam piękne tereny – wyjeż-
dżam z domu i jestem już na trasie. Jak 
chcę lasami, to jadę do Olsztyna, Góry 
Sokole. Taki sposób na życie.

Udało się Panu zarazić rowerem żuż-
lowców ROW-u Rybnik?

Siergiej Łogaczow jeździ ze mną 
dużo i dobrze. Młody chłopak, lekki, daje 

sobie radę. Inni raczej rezygnują po jed-
nym razie. [śmiech] Kiedyś jeździłem z 
Kacprem Gomólskim, zresztą wcześniej 
dużo zawodników jeździło ze mną, ale 
gdy ciągle zmienia się klub, każdy miesz-
ka w innym mieście, to jest to trudne, 
by to zgrać. Wiele kilometrów zrobiłem  
z Jarkiem Hampelem i Grzegorzem Zen-
gotą, których zmuszałem do roweru, bo 
chodziło o to, by po kontuzjach odbudo-
wali mięśnie. Dużo z Doyle’em, Lindgre-
nem, Madsenem, a jeszcze w Tarnowie  
z Kołodziejem, Vaculikiem, trochę  
z Bartkiem Zmarzlikiem. Uzbierałby się 
fajny peleton żużlowców.

A prezes Mrozek jeździ z Panem?
Nie. Śmieje się z nas, widząc mnie 

Miałem obawy, by umówić się na przejażdżkę rowerową z Markiem Cieślakiem, legendarnym, 
najlepszym trenerem w Polsce, a obecnie szkoleniowcem ROW-u Rybnik, z jednej strony dlatego, 
że słyszałem, ile kilometrów dziennie robi na rowerze i w jakim tempie je pokonuje, ale także z tego 
względu, że czytałem jego świetną książkę „Pół wieku na czarno“, w której opisał też gafy dziennikarzy. 
Jednak zaryzykowałem. Oczywiście spuchłem pod drugim wzniesieniem na jego ulubionej ścieżce przy 
Zalewie Rybnickim, próbując gonić mistrza, ale mam nadzieję, że przynajmniej w ewentualnie nowej 
książce będzie wspominał wyłączie zielony Rybnik i sukcesy żużlowców, a nie potknięcia redaktorskie.

Z MARKIEM CIEŚLAKIEM NA KOLE
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i Siergieja w obcisłych strojach. Mówi 
„seblecz te galoty”, a ja odpowiadam - 
prezes, a ty w jakich gaciach jeździsz 

- w dynamówach? Zrobię ci zdjęcie, po-
każę żonie, to będzie się śmiała.

Ma pan jeszcze Kurę?
Oczywiście! Papuga jest, trochę 

zdominowała dom, dużo mówi.

To co mówi po meczach ROW-u Rybnik?
Już z nią nie gadam o żużlu. Nie 

uczę jej, bo kiedyś był u mnie prezes 
Dowhan i chiał, by papugę nauczyć 
hasła: „kto wygra mecz – Falubaz”.  
A ja mówię - może będę rok w Falubazie, 
a papuga będzie mi potem przez 10 lat 
gadała, że Falubaz wygra mecz. I to wy-
szło na zewnątrz, więc potem pisali, że 
jestem niegodny być trenerem Faluba-
zu. To papuga Żako, która ładnie mówi, 
kojarzy. To niesamowite, ale zajmuje 
się treserką psów! Wydaje im komendy, 
hymn Polski gwiżdże. Jak tylko za klam-
kę chwycę, to krzyczy „Marek, Marek”. 
Jak nie odpowiadam to się drze coraz 
głośniej, a gdy w końcu się spytam „co”?, 
to mi powie „jajco”. Psy potrafi uspo-
kokoić, jak szczekają, krzyczy na nie  

„spokój tam!”. No i przeklina.

Myślał Pan, że będzie lżej z ROW-em? 
Wygrywamy, ale nie są to łatwe mecze...

Jak pierwsza liga zaczęła budować 
zespoły, to wiedziałem, że tak będzie, 
że te wszystkie mecze będą bardzo 
ciężkie. Nie ma ekstramistrzów w tych 
drużynach, ale też nie ma słabych za-
wodników. Często liczy się dyspozycja 
dnia, tor. Te mecze są bardziej zacięte  
i wyrównane niż w ekstralidze.

 
Jeśli chodzi o formację juniorską, to 
bardzo czekamy na Trześniewskiego?

Oczywiście, bo teraz praktycznie 
jedziemy jednym juniorem i to nie za-
wsze. Gdybyśmy mieli 5-7 punktów, to 
byłaby Ameryka, a nieraz mamy 1 punkt. 
Trześniewski jeździ fajnie, jak dostanie 
jeszcze trochę lepszy sprzęt, to bę-
dzie bardzo dobrze. Bo na razie jeździ 
na tym, co tam ma. To jest nieporów-
nywalny poziom do zawodników np.  
z Częstochowy. Jak się chce, by chłopaki 

jeździły, to trzeba w nich inwestować. 
Paweł ma już zamówione nowe silniki. 
Chcę, by pojeździł na nich trochę 
wcześniej, mam nadzieję, że wypali. 
On może nawet jakieś punkty seniorom 
urywać, ale nie można mu narzucać 
presji w tym momencie.

Atmosfera w klubie jest dobra?
Tak, wszyscy współpracują, dzielą się 

informacjami. Na razie nie można powie-
dzieć, by coś nie chodziło, o czym świad-
czy to, że wiele meczów wygrywamy  
w końcówce. Tak było w Bydgoszczy - 
dwa razy po 5:1, punkt bonusowy wyszar-
pany w Gnieźnie czy w Gdańsku remis, 
gdzie jechaliśmy osłabieni, a każdy wal-
czył do końca. Z jednej strony te mecze 
są denerwujące, ale z drugiej - hartują 
drużynę. Takie łatwe wygrywanie jest 
fajne, ale potem przyjdzie moment, gdy 
coś nie pójdzie i wówczas chłopaki mogli-
by się rozkleić. Trochę też te mecze u nas 
bywają pechowe. Jedziemy na 5:1 i Wiktor 
Trofimow się przewraca i zamiast wygrać, 
przegrywamy 4:2, albo Holta prowadzi  
i łapie gumę. Takich sytuacji jest sporo. 
Myślę, że jesteśmy na dobrej pozycji, bo 
na wyjazdach mało przegraliśmy. Mamy 
teraz te drużyny u siebie i jest nadzieja, 
że te 3 punkty pozdobywamy.

Wilki też idą jak burza. Obawiamy się ich?
Mają dużo szczęścia, np. w meczu z 

Gnieznem, które zafundowało sobie pra-
ce torowe, tor się rozleciał, nie wiedzieli, 
o co chodzi, więc goście wygrali. Trzeba 
wejść do fazy play-off. Mamy teraz czer-
wiec, a ona jest dopiero we wrześniu. Do 
jesieni wszystko może się jeszcze zdarzyć. 

Musimy zająć dobre miejsce, a wcale nie 
jest powiedziane, że nie wygramy tej ligi, 
bo mamy kilka meczów u siebie. Jedziemy 
do Wilków i liczę, że wygramy.

Zostanie Pan w Rybniku na kolejny 
rok? Chciałby Pan?

Tego nie wiem, wszystko zależy 
od sytuacji. Umówiliśmy się na rok, ale  
w moim wieku trudno planować. Zobaczę, 
jak się sprawy ułożą. Wszyscy mnie pytają, 
jak układa się współpraca z prezesem 
Mrozkiem. Były zakłady, że będziemy się 
bili. Ale to bzdura. Prezes zostawił to mi  
i myślę, że dobrze. Nie jest tak, jak prezesi 
sobie czasem myślą, że jak ich nie będzie w 
parkingu, to drużyna nie wygra i odwrot-
nie. Dlatego, że to prezes jest szefem klubu, 
płaci pieniądze, więc potem zawodnicy nie 
wiedzą, kto jest w tym parkingu ważniej-
szy – prezes czy szkoleniowiec. Prezesów 
trzeba szanować – sukces drużyny jest 
także jego sukcesem. On musi to wszyst-
ko wymyślić, znaleźć pieniądze, sponsorów, 
zorganizować. Trener ma swoją rolę. Oczy-
wiście po meczu rozmawiamy o zawodni-
kach, gdzie zrobili błędy, gdzie jest nadzieja, 
by coś tam poprawić, by był sukces.

A sukcesów cała masa. Wiem, że się 
Pan dzieli swoimi medalami...

Medali mistrzostw świata mam dużo  
i one teraz pracują, bo co roku przekazuję 
je na jakiś cel. W Częstochowie co roku były 
bale, podczas których znani sportowcy czy 
artyści wystawiali swoje rzeczy. Dawałem 
medale zdobywane przez naszą kadrę i 
które sam zdobywałem, więc uzbierało się 
z nich dużo forsy. Np. za brązowy medal 
Speedway of Nations ktoś zapłacił 30 tys. 
zł, a za medal mistrzostw świata z Leszna 

– 20 tys., za brązowy medal Włókniarza też 
20 tys. Ofiarowałem też medale na WOŚP, 
a teraz medal SoN na małą Ninę, na którą 
zbiera cała żużlowa Polska. Jedna pani ku-
piła go za prawie 10 tys. W sumie ze 100 tys. 
medale zarobiły, a mam ich jeszcze dużo. Z 
kadrą zdobyłem 21 medali, w tym 14 złotych, 
swoich też mam trochę i ligowe - jako tre-
ner 14 medali, w tym 4 mistrzostwa. Jeszcze 
się przydadzą.

Rozmawiał Aleksander Król
* Po zwycięstwie w Tarnowie (20.06) ROW 
objął prowadzenie w tabeli I ligi.

„TRASA PRZY 
ZALEWIE JEST 

ŚWIETNA. ROBIĘ 
60 KM I MOGĘ TU 
NARZUCIĆ TEMPO”
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Spotkali się najpierw na mszy w koś-
ciele św. Jadwigi na Nowinach, a po niej 
na jednokoszowym boisku na obrzeżach 
największego rybnickiego osiedla, by  
w przyjacielskim gronie rozegrać kon-
kurs rzutów osobistych. Zwyciężył naj-
starszy w tym gronie Jerzy Krzak (81 lat), 
który był trenerem kilku koszykarzy 
biorących udział w spotkaniu. - To były 
zupełnie inne czasy, inny ustrój, realia  
i zupełnie inny sport - bez zawodników 
z zagranicy i na ogół bez międzyklu-
bowych transferów. Drużyny tworzyli 
wychowankowie klubu. Jak wspominali 
weterani koszykówki, wtedy światy mę-
skiej i żeńskiej koszykówki się przenikały, 
mimo że dziewczęce zespoły grały za-
zwyczaj na wyższym szczeblu, a przez 
pięć sezonów w I lidze, odpowiedniku 
dzisiejszej ekstraligi. – Najlepszym tego 
dowodem było małżeństwo Moniki  
i Krzysztofa Fojcików (Krzysztof Fojcik 
zmarł w marcu tego roku – przyp. redak-
cji). Często sparowałyśmy z chłopakami, 
ale nie pamiętam, żebyśmy kiedyś 
wygrały – wspominała Barbara Waje-

rowska-Oniszczuk. – Adam lubił faulo-
wać Basię… Takich szczeniackich, spor-
towych miłości było oczywiście więcej. 
Z wiekiem ta nasza sportowa przyjaźń 
dojrzewała. Dużo później graliśmy ze 
sobą nawet jako emeryci - dodaje orga-
nizator dorocznych spotkań Aleksander 
Fros. Jako 17-latek dołączył do starszych 
kolegów, gdy grali jeszcze w koszykar-
skiej A-klasie. Awansowali do okręgów-
ki, potem do ligi międzywojewódzkiej  
i wreszcie do II ligi (odpowiednik dzisiej-
szej I ligi), w której grali przez dwa sezo-
ny. W pierwszym (sezon 1970/71) spisali 
się rewelacyjnie i zajęli czwarte miejsce. 
W kolejnym zagrali już znacznie gorzej 

– ich rywalami były wtedy m.in. druży-
ny Legii Warszawa, Startu Lublin, Wisły 
Kraków i Górnika Wałbrzych. – Na ot-
warcie hali w Jastrzębiu-Zdroju graliśmy 
mecz w ramach Pucharu Polski z utytu-
łowaną Wisłą Kraków. W pierwszej poło-
wie (podział meczu na kwarty wprowa-
dzono dopiero w roku 2000) kadrowicz 
Wiesław Langiewicz „wciepnął” nam 
30 pkt i poszedł się kąpać – wspominał 

Koszykarki i koszykarze, od lewej: Monika 
Fojcik, Adam Zart, Marek Kuna, Barbara 
Wajerowska-Oniszczuk, Mirosław Salamon, 
Jerzy Krzak, Iwona Gołucka, Aleksander 
Fros, Gabriela Wistuba i Maciej Korbasiewicz

Koszykarska 
przyjaźń 
Spotykają się co roku, byłe koszykarki i koszykarze, którzy przed 
laty grali w rybnickich drużynach, tych szkolnych, młodzieżowych, 
ale przede wszystkim w ligowych zespołach ROW-u Rybnik.

Aleksander Fros. - Wszyscy graliśmy  
w naszym mieście. Dzisiaj wynik spor-
towy jest uzależniony od budżetu klubu 
i zakontraktowania dobrych, na ogół za-
granicznych zawodników, z czym trudno 
nam się pogodzić. Z drugiej strony tak od 
lat funkcjonuje NBA, najlepsza koszykar-
ska liga świata – mówili Barbara Waje-
rowska-Oniszczuk i Jerzy Krzak. Maciej 
Korbasiewicz wspominał kibicowanie zza 
siatki oddzielającej kaloryfery i okna od 
boiska na ligowych meczach starszych 
kolegów rozgrywanych jeszcze w sali 
obok pływalni przy ul. Powstańców Śl. 

Wspominano oczywiście trenerów-
-pionierów, którzy tworzyli w Rybniku 
pierwsze męskie i dziewczęce drużyny 
koszykarskie, czyli Andrzeja Zygmunta, 
wuefistę Mechanika Andrzeja Powązkę  
i Mieczysława Korbasiewicza, później-
szego prezesa ROW-u Rybnik, który w 
latach 1971-74 prowadził przy II LO, czyli 
przy popularnej Hance, dziewczęcą dru-
żynę SKS Olimpię Rybnik. Mirosław Sa-
lamon przypomniał z kolei mistrzostwo 
Polski wywalczone w roku 1973 przez 
koszykarzy Szkoły Podstawowej nr 6 na 
Zamysłowie, prowadzonych przez nieży-
jącego już wuefistę Jana Nowobilskiego. 

– Turniej był rozgrywany w Nowej Soli na 
asfaltowym boisku pod chmurką. Grał  
z nami m.in. Krzysiu Fojcik, a Justyn Wę-
glorz, przyszły kadrowicz, siedział wtedy 
jeszcze na ławce rezerwowych - wspo-
minał. Takich ciekawych sportowych 
historii pamiętają oczywiście znacznie 
więcej.                                                 (WaT)
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Dla całej trójki będzie to oczywiście 
olimpijski debiut. Jeśli chodzi o starty 
międzynarodowe, najbardziej utytu-
łowana w tym gronie jest najmłodsza 
24-letnia Julia Kowalczyk (kategoria 57 
kg), która w 2019 roku właśnie w Tokio 
zdobyła brązowy medal mistrzostw 
świata. W rankingu Międzynarodowej 
Federacji Dżudo nasi zawodnicy nie zaj-
mują czołowych lokat w swoich katego-
riach wagowych. 31-letnia Agata Perenc 
(52 kg) jest sklasyfikowana na miejscu 
24., 26-letni Piotr Kuczera (90 kg) na 32., 
a Julia Kowalczyk na 14. W czerwcowych 

TROJE DŻUDOKÓW
Z RYBNIKA JEDZIE 
NA OLIMPIADĘ
Tego w historii rybnickiego sportu 
jeszcze nie było! Na igrzyskach 
olimpijskich, które rozpoczną się 
w Tokio 23 lipca, wystartuje aż 
trzech rybniczan. Cała trójka to 
dżudocy – Agata Perenc i Julia 
Kowalczyk z Polonii Rybnik oraz 
Piotr Kuczera z Kejza Team. 

mistrzostwach świata w Budapeszcie 
walczyła cała trójka, ale medalu niko-
mu nie udało się zdobyć. W tym roku 
najważniejszą imprezą są jednak igrzy-
ska w Tokio, a olimpijskie starty zawsze 
wyzwalają dodatkowe pokłady energii 
i ambicji. Obecnie nasi dżudocy biorą 
udział w ostatnich przedolimpijskich 
zgrupowaniach. Wylot do Tokio zapla-
nowano na 17 lipca. - Po mistrzostwach 
świata na Węgrzech, gdzie Piotrek w III 
rundzie po wyrównanej walce przegrał 
ze zdobywcą złotego medalu Hiszpa-
nem gruzińskiego pochodzenia Shera-
zadishvilim, jestem przekonany, że stać 
go na medal. Mam nadzieję, że okaże się 
czarnym koniem olimpijskiego turnieju. 
Jest zdrowy i bardzo dobrze do niego 
przygotowany – powiedział nam Artur 

Kejza, klubowy trener Piotra Kuczery.
Juliusz Kowalczyk, prezes Polonii 

Rybnik i wiceprezes Polskiego Związku 
Dżudo, nie wdając się teraz w szczegó-
ły, zapowiedział, że w ostatnich dniach 
czerwca klub zorganizuje konferencję 
prasową z olimpijkami i wyda własne 
wydawnictwo poświęcone ich karierom 
i przygotowaniom do igrzysk w Tokio.

Rybniczanie nie mają wyjścia: po-
zostaje trzymać kciuki i kibicować na-
szym sportowcom przed telewizorami! 

(WaT)

Począwszy od 8 lipca w kolejne czwartki lipca, sierpnia  
i września będzie istniała dodatkowa możliwość spisania się  
w wybranych punktach miasta (co tydzień w innym).  Szczegó-
łowe informacje można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rybnika  bip.um.rybnik.eu 
Jednocześnie przypominamy, że aby spisać dom lub mieszkanie 
wystarczy obecność w punkcie spisowym jednego domownika.

Możesz spisać się w dzielnicach
Osoba taka powinna: • Znać nazwisko rodowe swojej matki • Mieć ze sobą numery PE-
SEL wszystkich domowników • Znać wykształcenie, zawód, miejsce pracy, rodzaj dzia-
łalności zakładów pracy, w których zatrudnieni są domownicy • Posiadać informacje 
na temat najwyższego ukończonego poziomu wykształcenia domowników • Posiadać 
informacje na temat niepełnosprawności/posiadania aktualnego orzeczenia o niepeł-
nosprawności wszystkich domowników • Znać powierzchnię użytkową domu/miesz-
kania • Znać rok oddania budynku do użytku (jeśli jest to dom, nie mieszkanie).

Starty rybniczan 
na igrzyskach w Tokio:

25 lipca – Agata Perenc (dżudo - 52  kg)
26 lipca – Julia Kowalczyk (dżudo - 57 kg)
28 lipca – Piotr Kuczera (dżudo - 90 kg)

Julia Kowalczyk Agata Perenc Piotr Kuczera
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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

1/2.07 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

2/3.07 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom

3/4.07 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

4/5.07 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

5/6.07 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

6/7.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

7/8.07 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście

8/9.07 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

9/10.07 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

10/11.07 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

11/12.07 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ

12/13.07 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

13/14.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

14/15.07 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058, Śródmieście

15/16.07 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

16/17.07 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

17/18.07 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

18/19.07 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

19/20.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Raciborska 126, 32 42 22 806, Maroko-Nowiny

20/21.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

21/22.07 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036, Kamień

22/23.07 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście

23/24.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

24/25.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście

25/26.07 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka

26/27.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

27/28.07 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

28/29.07 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

29/30.07 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

30/31.07 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

31.07/1.08 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk
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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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