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Co nas czeka  
w nowym roku w Rybniku?

WALKA ZE SMOGIEM (46,4 MLN ZŁ)
• Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych  

w gospodarstwach domowych (program 
„Stop Smog”).

• Termomodernizacja budynków mieszkalnych 
w Boguszowicach i Niedobczycach wraz z 
wymianą źródeł ciepła

• Termomodernizacja placówek edukacyjnych 
• Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla 

obiektów użyteczności publicznej
• Termomodernizacja biblioteki

REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ 
(STREFA JULIUSZA, STREFA RZECZNA) 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KOPALNI 
„IGNACY” (OTWARCIE)

Budownictwo socjalne i komunalne
• Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy 

ul. Kolejowej 
• Przebudowa budynku wielorodzinnego przy 

ul. Przemysłowej 23a - powstanie 10 lokali 
mieszkalnych

• Rozwój społecznego budownictwa miesz-
kaniowego realizowanego przez TBS „TWÓJ 
DOM" (ul. gen. Okulickiego i Sztolniowa)

WDROŻENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ 
MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ * ZOBACZ  
RYBNICKI DROGOWIEC STR. 7

INWESTYCJE DROGOWE * ZOBACZ  
RYBNICKI DROGOWIEC STR. 7

INNE INWESTYCJE WIELOLETNIE:
• Rewitalizacja parku im. H. Czempiela  

w Niedobczycach
• Modernizacja Domu Kultury w Chwałowi-

cach 
• Rozbudowa Przedszkola nr 47 w Ochojcu 

(ZS-P nr 3)
• Budowa hospicjum stacjonarnego  

przy ul. Barbórki w Niedobczycach
• Adaptacja i przebudowa budynku przy  

ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego 
Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny

• Budowa sali gimnastycznych dla I i II LO.
• Budowa archiwum miejskiego przy  

ul. Reymonta w dzielnicy Smolna
• Budowa Centrum Edukacji Artystycznej  

przy ul. gen. J. Hallera
• Zakup taboru zeroemisyjnego oraz budowa 

infrastruktury technicznej 

INNE INWESTYCJE JEDNOROCZNE:
• Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe
• Renowacja kolektora Młynówka 
• Budowa budynku wraz z piecem  

kremacyjnym
• Doświetlenie przejść dla pieszych 
• Dofinansowanie zakupu samochodów  

dla OSP Ochojec oraz OSP Golejów
• Wsparcie WSS nr 3 - modernizacja Oddziału 

Położniczo-Ginekologicznego i Bloku  
Porodowego
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Ledwo widać dom sąsiada, zniknęły gdzieś 
turkusowe wieże bazyliki, mozolnie kręci się dia-
belski młyn, próbując rozgonić dymy i mgłę znad 
rybnickiego rynku. – Rak wisi w powietrzu – pi-
sze ktoś w sieci, ale wielu macha ręką. Każdego 
roku z powodu smogu w Polsce umiera 45 tysię-
cy osób, ale zabójcy nikt nie chwycił za rękę, nie 
widać narzędzia zbrodni, więc kolejnego zawału 
serca albo nowotworu w rodzinie nikt nie wiąże 
z zanieczyszczonym powietrzem. Alergia dzie-
cka? Owszem, uciążliwa i trzeba wydać trochę na 
leki, ale jaki to ma związek z zanieczyszczonym 
powietrzem? 

Po krótkiej przerwie wróciły odczyty z czuj-
ników smogowych we wszystkich dzielnicach 
Rybnika i na bordowo zapaliła się mapa miasta. 
Drobne cząsteczki wnikają radośnie do naszych 
tkanek mózgowych, mięśni sercowych, węglem 
będą sikać dzieci, o czym kiedyś mówiła głośno 
Rybnicka Rada Kobiet, rozpalając do czerwoności 
entuzjastów spalania węgla kamiennego.

Tych wciąż nie brakuje, będą z lubością wy-
tykać teraz Kraków, który w połowie grudnia, 
mimo podjętych wysiłków, znów szczytował na 
chwilę w niechlubnych rankingach. W Krakowie 
nigdy nie będzie czystego powietrza, jeśli oko-
liczne miejscowości nadal będą kopcić, bo smog 
nie zatrzyma się na granicy miasta, które wpro-
wadza zakazy. Ale Kraków zaczyna oddychać. 
Zniknął nagle z rocznych zestawień najbardziej 
zanieczyszczonych miast w Polsce przygotowy-
wanych przez Polski Alarm Smogowy. To najwięk-
sza poprawa jakości powietrza w rankingach PAS. 

W Rybniku też coś drgnęło. To jeszcze nie 
czas na to, by strzeliły korki szampanów, ale na-

sze miasto wypadło z pierwszej dziesiątki (14. 
miejsce) w rankingu miejscowości z największą 
liczbą dni smogowych w 2020 roku (dane za 2021 
dopiero poznamy). A można mieć nadzieję, że 
spadnie jeszcze o kilka pozycji, bo nie dymią już 
całe „ZGM-owskie osiedla” i w końcu zaczęliśmy 
likwidować kopciuchy (rybniczanie złożyli naj-
więcej, bo ponad 3 tys., wniosków w programie 
„Czyste Powietrze”).

Oczywiście wielu tak po naszemu z wymia-
ną pieca czekało na ostatni dzwonek i może nie 
zdążyło, narażając się na odwiedziny strażników, 
którzy właśnie – od początku stycznia - mogą 
zacząć karać za używanie najstarszych kotłów.

Ale z problemem smogu w końcu nie je-
steśmy sami i za zaniechania oberwą nie tylko 
mieszkańcy, ale też państwo. Rybniczanin Oli-
wer Palarz wygrał w sądzie batalię z państwem 
polskim o naruszenie dóbr osobistych z powodu 
życia w smogu. 

Można by jeszcze zbić termometr i udawać, 
że gorączki nie ma, tak jak Nowy Targ, który 
smogowe czujniki wyrzuca z centrum miasta, ale  
w mądrym Rybniku nie zbierają już tylu lajków 
hasła o tym, że „przecież smog był zawsze”. 
Wszyscy wiedzą, że był, co nie znaczy, że chcemy 
z nim umierać nadal. 

Dlatego zastanawiając się jak zapewnić 
przyszłość swoim dzieciom, zamiast zapisywać 
je na kolejne dodatkowe zajęcia w Nowym Roku, 
sprawdźmy najpierw, co mamy w kotłowni.

Aleksander Król
Redaktor Naczelny „Gazety Rybnickiej”
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Samorząd

SAMORZĄD

46,4
mln zł przy wsparciu Unii pójdzie 
na walkę ze smogiem w 2022 r.,  
w tym 4,1 mln zł na przedsię-
wzięcia niskoemisyjne w gospo-
darstwach domowych w ramach 
programu „Stop Smog” oraz  
7,1 mln zł na termomodernizacje  
w Boguszowicach i Niedobczycach.

15,1
mln zł przeznaczono w budżecie 
Rybnika w 2022 r. na budowę 
sal gimnastycznych przy dwóch 
rybnickich liceach. Inwestycja  
w I LO będzie kosztować 7,5 mln zł, 
a w II LO 7,6 mln zł (łączne nakłady 
w latach 2021-2023 – 11,7 mln zł).

224
mieszkania mają powstać w Rybni-
ku. W 2022 r. oddane zostaną te na 
ulicy Kolejowej, a budowane będą 
też przy ul. Okulickiego – 10,6 mln zł 
i Sztolniowej – 25,3 mln zł. Lokale 
mieszkalne powstaną też  
w familoku przy Przemysłowej 23a.

60,7
mln złotych w latach 2022-2023 
(a w 2022 r. – 4,1 mln zł) wyda 
miasto na zakup taboru zeroemi-
syjnego oraz budowę infrastruk-
tury technicznej dla autobusów 
zeroemisyjnych.

PODWYŻKI DLA RADNYCH

Sądząc po reakcjach radnych, w tym opozycyjnych, 
którzy w poprzednich latach mocno krytykowali przy-
gotowywane przez prezydenta Piotra Kuczerę projekty 
budżetu, ten na 2022 rok jest niezły – nie wzbudził on 
wielkich emocji podczas grudniowej sesji. Oczywiście 
nie wszyscy radni go poparli (15 zagłosowało „za”, 7 
wstrzymało się od głosu, 3 nie oddało głosu), ale awan-
tury nie było. Łukasz Dwornik, szef klubu radnych PiS, 
mówił, że przedłożony przez Kuczerę projekt budżetu 
można nazwać kontynuacją jego marzeń o Rybniku.  
– Gdyby założyć, że odzwierciedleniem tych marzeń 
jest przystrojony w okresie przedświątecznym Rybnik, 
byłoby pięknie. Niestety to piękno chwilowe, jak świę-
ta się skończą, wróci codzienność – mówił Dwornik. 
Nazwał budżet na 2022 r. „karcianym blefem”, bo ma 
wywrzeć wrażenie, że wszystko jest dobrze, a tak nie 

jest. Łukasz Kłosek, szef klubu radnych PO, przekony-
wał, że „to jest dobry budżet, a nie blef”. – Bo realizuje 
plan podniesienia jakości życia mieszkańców. To budżet,  
w którym patrzymy na Rybnik całościowo, w sposób zrów-
noważony i gwarantujący rozwój wszystkich 27 dzielnic  
– mówił Kłosek.  Małgorzata Piaskowy w imieniu klubu 
radnych Wspólnie dla Rybnika twierdziła, że to jeden  
z lepszych projektów budżetu, jakie opiniowali. Chwaliła 
m.in. planowane 46 mln zł na walkę ze smogiem, „wyj-
ście naprzeciw oczekiwaniom środowisk sportowych” 
oraz planowany wzrost wynagrodzeń w jednostkach 
miejskich. Wyraziła obawy co do realizacji zamierzo-
nych inwestycji „z uwagi na rosnącą inflację, nieustan-
ny i nieprzewidywalny wzrost cen usług energii i paliw,  
a co za tym idzie rosnące koszty związane z funkcjono-
waniem i utrzymaniem infrastruktury miejskiej”.    (AK)

Podczas sesji 16 grudnia rybniccy radni 
podnieśli wysokość swoich diet, dostosowu-
jąc stawki do nowych zapisów ustawowych. 
Za podwyżką zagłosowało 25 radnych, czyli 
wszyscy rajcy. To pierwsza podwyżka od 18 
lat. Zgodnie z przepisami rybniccy radni mogli 
podnieść swoje diety o 100 proc. kwoty bazo-
wej, czego jednak nie zrobili. 

Po podwyżce przewodniczący Rady Mia-
sta Rybnika, który otrzymywał wcześniej dietę 
w wysokości 2,2 tys. zł, dostanie teraz nieco 
ponad 3,5 tys. zł, przewodniczący stałych i 
doraźnych komisji rady miasta nieco ponad  
2,9 tys. zł, a radni w zależności od liczby komi-
sji, w których zasiadają – od ponad 1,7 do ponad 
2,3 tys. złotych. 

WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM 1.137.229.988 zł
• majątkowe 273,1 mln zł / 24%                                       • bieżące 864,1 mln zł / 76%
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Samorząd

TRADYCJA  
I NOWOCZESNOŚĆ

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą

Przełom starego i nowego roku to 
czas podsumowań i planów. Zrobił 
Pan już bilans zysków i strat? 
Na szczęście tych zysków jest zdecy-
dowanie więcej. Mam całą listę spraw, 
które przybrały pozytywny obrót, jak 
chociażby kwestia niechcianej przez 
mieszkańców kopalni Paruszowiec. 
Cieszę się, że jesteśmy konsekwentni, 
bo z jednej strony mamy projekty prio-
rytetowe, które w niektórych rzeczach 
zmierzają już do szczęśliwego finału – 
myślę o Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, 
Strefie Juliusza i Rzecznej, jako miasto 
i mieszkańcy jesteśmy w pełnym na-
tarciu w walce ze smogiem, a z dru-
giej strony realizujemy też cały zestaw 
mniejszych inwestycji, które są bardzo 
lokalne, dzielnicowe, ale potrzebne 
mieszkańcom. Do tego dochodzą jesz-
cze takie perełki, jak np. Fundacja Pani 
Lidii Grychtołówny, która będzie służyć 
całej społeczności – kształceniu dzieci i 
młodzieży. Tych dobrych tematów jest 
bardzo dużo, ale nie ukrywam też, że 
odczuwam niepokój związany z prob-
lemami, przed którymi stoi samorząd. 
 
No właśnie, radni wyrażali obawy, czy 
wszystkie inwestycje uda się zreali-
zować…
Wiąże się to z niepewnością, w jakiej 
funkcjonują samorządy. Polski Ład dla 
samorządu jest niedopowiedziany. Bar-
dziej możemy bazować na obietnicach, 
a nie konkretnych zapisach dotyczą-
cych kolejnych lat. Poza tym śledzimy 
rynek materiałów i usług, ceny prądu 
i gazu idą w górę. To wszystko będzie 
wpływało na możliwości inwestycyjne 
samorządu, ale też niestety przekłada 
się na różnego rodzaju opłaty, które 
odczuwają mieszkańcy. Mimo trudności 
budżet na 2022 rok jest zbilansowany i 

jest konsekwencją polityki inwestycyj-
nej ostatnich lat oraz chęci sprostania 
nadziejom związanym z finansowaniem 
sportu czy wzrostem wynagrodzeń. 
Chcemy kontynuować rybnicki boom 
inwestycyjny. Aż 24 proc. naszego bu-
dżetu to czyste inwestycje, a to bardzo 
duży odsetek, który jest wyznacznikiem 
rozwoju miasta, który z kolei ma wpływ 
na to, w jaki sposób Rybnik jest odbiera-
ny jako stolica subregionu zachodniego.

Rok 2022 ma być Rokiem Początków 
Górnictwa na Ziemi Rybnickiej. Co się 
z tym wiąże?
230 lat Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
zobowiązuje i to nie odczytywanej jako 
zabytek, ale miejsce żywej pamięci o 
tym, czym był i czym nadal jest Ryb-
nicki Okręg Węglowy. Chciałbym, by 
kopalnia Ignacy była miejscem, z któ-
rym utożsamiają się byli pracownicy 
kopalni, ale też wszyscy ludzie, którzy 
przepracowali swoje życie w przemyśle 
wydobywczym. Brakowało miejsca, w 
którym wszystkie pozytywne emocje 
wynikające z długiej historii wydoby-
cia na ziemi rybnickiej byłyby prezen-
towane. Chcemy podkreślać rolę, jaką 
odegrało górnictwo w ciągu ostatnich 
200 lat. Myślę, że symboliczna nazwa 
roku 2022 przy okazji rocznicy założe-
nia  kopalni Ignacy jest swego rodzaju 
hołdem dla górników i dostrzeżeniem 
czasu, gdy górnictwo odcisnęło tak po-
tężne piętno na mieszkańcach, kultu-
rze, społeczeństwie. 

Ale świat się zmienia, nazwa roku jest 
trochę pod włos transformacji…
Myślę, że nie ma dobrej transformacji 
bez pokazania korzeni. Tak, jak 200 
lat temu przechodzono z rolnictwa w 
proces industrializacji, tak dziś powoli 

wychodzimy z przemysłu wydobywcze-
go, wchodząc w inny proces gospoda-
rowania. Wszystkie przemiany społecz-
ne, które zaszły tu w przeszłości, a była 
to prawdziwa rewolucja – pojawiły się 
ubezpieczenia społeczne, renty, eme-
rytury i służba zdrowia, nowe szkolni-
ctwo – też budziły obawy, bo wiązały 
się z nowym.
Dziś podobnie w procesie transformacji 
pokażemy, że potrafimy inaczej gospo-
darować dobrami, już nie kopaliną, a 
np. energią słoneczną, wiatrową, siła-
mi natury. Na Ignacym chcemy podkre-
ślać tradycję górniczą, ale też odsyłać 
do tego, co nowoczesne. Dlatego pla-
nujemy, aby budynek administracyjny 
był obiektem zeroemisyjnym, gdzie zo-
baczymy, w jaki sposób energia może 
być dziś pozyskiwania z natury. Historia 
zatoczyła tu koło - od zielonego Ryb-
nika utrzymywanego w całości z rybo-
łówstwa i rolnictwa, poprzez przemysł 
ciężki, do powrotu znów do czystej 
energii.

Czyli na Ignacym pojawi się OZE? 
Tak, bardzo chcielibyśmy pokazać tam 
m.in. Odnawialne Źródła Energii oraz 
technologie wodorowe, które są w na-
tarciu. To ambitny program na kolejne 
lata. 

Rozmawiał Aleksander Król
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Egzamin na prawo jazdy zdała za 
pierwszym razem, prowadząc polskie-
go malucha. Podnosząc swoje kwalifi-
kacje zawodowe, egzaminy na kolejną 
kategorię prawa jazdy zdawała zawsze 
w pierwszym podejściu. W 2004 roku 
była jedną z pierwszych kobiet, które 
usiadły za kierownicą autobusu ko-
munikacji miejskiej. Wspomina, że do 
pracy w rybnickim PKS-ie przyjęto ją  
8 marca, w Dniu Kobiet. Autobusami 
jeździła w sumie 14 lat; tak poznała 
swego przyszłego męża. Potem przez 
rok, razem z nim w duecie, jeździła 
TIR-ami na trasach międzynarodo-
wych. – Tej pracy nie polubiłam. To 
ciężka robota, a warunki socjalne na 
trasie bywają bardzo różne – wspomi-
na. Po krótkiej przygodzie z rydułtow-
ską firmą Naprzód, w której jeździła 
śmieciarką i hakowcem transportują-
cym duże kontenery z odpadami, wy-
brała się do RSK, by zapytać o pracę. 
Trafiła do działu drogowego. Przydział: 
droga Racibórz – Pszczyna. Wiosną, 
latem i jesienią dowozi tam ekipy ko-
szące trawę bądź wykonujące drobne 
naprawy; w końcu to wciąż jeszcze 
droga na gwarancji. Jeździ wtedy, jak 
mówi, samochodem z warsztatem na 
pokładzie. Gdy aura robi się zimowa, 
przesiada się na pługosolarkę.   

- Taki pług prowadzi się całkiem 
normalnie, trzeba tylko pamiętać, że 
przed samochodem coś jeszcze wysta-
je. Muszę oczywiście uważać, by tego 
pługu nie urwać i by nie stworzyć na 
drodze jakiejś niebezpiecznej sytuacji. 
Śnieg spod pługa ląduje na poboczu, 
trzeba więc też zwracać uwagę na to, 
co i kogo mijamy. Pole manewru mam 
jednak ograniczone, bo całkowicie po-
wstrzymać tego nie mogę – opowiada. 
W jej pracy o monotonię raczej trudno. 
Sposób i intensywność odśnieżania za-
leżą od intensywności opadów śniegu  
i temperatury. Gdy sytuacja tego wy-
maga, jej dniówka wydłuża się do 12 go-
dzin. Najbardziej efektownie odśnieża-
nie wygląda nocą, w trakcie śnieżycy. 

Na innych kierowców pani Mał-
gorzata nie chce narzekać, mimo że 
na drodze zdarza się sporo sytuacji 
świadczących o ewidentnym braku 
wyobraźni niektórych użytkowników 
dróg. Najbardziej denerwuje ją, gdy  
w czasie jakichś robót na jezdni rozpę-
dzone samochody mijają o centymetry 
ekipę remontową zamiast zgodnie z do-
raźnym oznakowaniem zjechać na drugi 
pas. – Kultura jazdy pozostawia wiele 
do życzenia. Niektórzy w ogóle nie bio-
rą pod uwagę, że pada deszcz i że jest 
śliska nawierzchnia albo nie włączając 

kierunkowskazu, zmieniają pas ruchu 
i zajeżdżają innym drogę – opowiada.

Jej praca łączy się i z niemałym 
wysiłkiem fizycznym, np. w czasie za-
ładunku soli w bazie RSK, co w czasie 
dwunastogodzinnej zmiany przy in-
tensywnych opadach śniegu trzeba 
zrobić nawet czterokrotnie, ale przede 
wszystkim z koniecznością zachowa-
nia uwagi i koncentracji w czasie jazdy. 
Przyznaje, że w czasie nocek zdarza jej 
się walczyć z sennością.

Prywatnie pani Małgorzata jest 
mamą trójki dorosłych już dzieci. 
Syn Andrzej jest solistą baletu Opery 
Wrocławskiej. Również tańcem, m.in. 
hip-hopem, zajmuje się też starsza 
córka Agnieszka, a młodsza Karolina 
mieszka we Wrocławiu; tam pracu-
je oraz wychowuje dwuletniego syna 
Stasia. Starszy wnuk pani Małgorzaty, 
czteroletni Jasiu, mieszka w Rydułto-
wach; babcia często się nim opiekuje, 
a wtedy jest czas na wspólną zaba-
wę, a jakże – samochodzikami. Stasiu  
z Wrocławia czasem dzwoni do bab-
ci, gdy akurat jest w pracy i ma chwilę 
czasu, włącza kamerę w swoim telefo-
nie i ku uciesze malucha pokazuje mu 
ciężarówki, spychacze i koparki znaj-
dujące się na wyposażeniu RSK. 

(WaT)

Odśnieżanie 
kobiecą ręką
Od września 2020 roku urodzona rybniczanka 
Małgorzata Malinowska pracuje w Rybnickich 
Służbach Komunalnych. Jej służbowy przydział 
to droga ekspresowa Racibórz – Pszczyna. 
Odcinek dwupasmówki liczący nieco ponad 
10 km zna już właściwie jak własną kieszeń. 
Najwięcej czasu spędza tu zimą, prowadząc  
pługosolarkę.

ONI PRACUJĄ
DLA MIASTA
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DROGOWIEC RYBNICKI

Budżet drogowy
W budżecie miasta na rok 2022 na najważ-
niejsze inwestycje drogowe przeznaczono 
łącznie 19,7 mln zł.

t Jeśli miastu uda się pozyskać połowę 
potrzebnej kwoty z rezerwy rządowej 
subwencji ogólnej, najpoważniejszą przy-
szłoroczną inwestycją drogową będzie 
pierwszy etap modernizacji ul. Mikołow-
skiej, czyli tak naprawdę budowa od nowa 
dwóch obiektów inżynieryjnych. Chodzi o 
most nad rzeką Rudą w obrębie skrzyżo-
wania Mikołowskiej z ulicami Wielopolską 
i Stawową w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 
oraz o wiadukt nad dawną piaskową linią 
kolejową w pobliżu odbicia na Kamień 
(skrzyżowanie z ul. Robotniczą). W budże-
cie miasta zabezpieczono połowę kwoty 
potrzebnej według wstępnych kosztory-
sów na tę inwestycję, tj. 10,3 mln zł.

t 3,5 mln zł przeznaczono na Rozbudowę 
ul. Morwowej (boczna ul. Gliwickiej) w 

dzielnicy Golejów. Przy gruntowym odcinku 
tej drogi wybudowano w ostatnich latach 
kilkanaście domów i naturalną koleją rzeczy 
ich mieszkańcy od jakiegoś już czasu 
domagają się wybudowania im drogi. Ma 
powstać w przyszłym roku z solidną pod-
budową, kanalizacją deszczową i asfaltową 
nawierzchnią.

t 2,7 mln zł ma pochłonąć budowa chodnika 
wzdłuż odcinka ul. Racławickiej (w Niewia-
domiu) od jej skrzyżowania ze Sportową  
do skrzyżowania z ul. Zygmunta Starego.

t W budżecie zabezpieczono również 1,7 
mln zł na drugi etap budowy w Rybnickiej 
Kuźni łącznika ul. Golejowskiej i Kuźnickiej z 
kostki betonowej z kanalizacją deszczową 
i oświetleniem (w roku 2021 wybudowano 
parking w sąsiedztwie kościoła i początko-
wy fragment owego łącznika).

t 1,5 mln zł przeznaczono na montaż kolej-
nych ekranów dźwiękochłonnych  
w sąsiedztwie drogi ekspresowej Racibórz 

– Pszczyna i drogi Śródmiejskiej. Jak infor-
muje naczelnik magistrackiego wydziału 
dróg Jacek Hawel, pomiary natężenia hała-
su przeprowadzone w rok po oddaniu obu 
tych dróg do użytku wykazały, że w dwóch 
miejscach, w których drogi sąsiadują z 
zabudową mieszkaniową, są one przekra-
czane, czemu kres mają położyć ekrany.

t Jednym z budżetowych priorytetów pozo-
staje wdrażanie planu zrównoważonej  
mobilności miejskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem dróg rowerowych.  
W przyszłym roku kontynuowana będzie 
budowa odcinka nadnacyńskich bulwarów 
łączącego ul. Sportową w Niewiadomiu  
z ul. Górnośląską w Niedobczycach.  
W roku 2022 ma powstać projekt budow-
lany odcinka bulwarów, który w przyszłości 
połączy wspomnianą już ul. Górnośląską  
z ul. Śląską w Chwałowicach. W nowym 
roku ma również powstać kolejny odcinek 
rowerowego traktu łączący ul. Rzeczną  
z Obwiednią Południową.               (WaT)  

100 milionów na drogę
100 mln zł ma zostać przeznaczone na budowę 
kolejnego rybnickiego fragmentu drogi regional-
nej od ulicy Wodzisławskiej do Sportowej w Nie-
wiadomiu, w ramach dotacji z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg (RFRD) zapowiedzianych 
22 grudnia przez premiera Mateusza Morawie-
ckiego. O przyznanych środkach na dokończenie 
budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu 
DW 935 poinformował podczas konferencji po-
seł Bolesław Piecha.
By zrealizować inwestycję Urząd Miasta Rybnika 
będzie musiał teraz poszukać olbrzymiej kwo-
ty, bo 100 mln złotych nie wystarczy.  - Cieszę 
się, że jednak pieniądze się znalazły, że jednak 
potrzeby naszego miasta na tę strategiczną 
inwestycję zostały dostrzeżone przez rząd. 
Chciałbym jednak podkreślić, że 100 mln zł na 
tę inwestycję to pierwszy krok, ponieważ sza-
cujemy, że przy dzisiejszej inflacji, wzrostach cen 
za materiały i usługi ten 4-kilometrowy odcinek 
razem z mostami na trasie będzie nas koszto-
wał szacunkowo około 250 mln zł. A to oznacza,  

że potrzebujemy jeszcze kolejnych 150 mln zł. 
Na moment składania wniosku do programu 
dofinansowania obwodnic szacowaliśmy około  
200 mln zł. Przed nami jest druga edycja Polskiego 
Ładu. Będziemy aplikować o kolejne środki. Póki 
co nie ma jeszcze warunków dla tego programu 
– mówi prezydent Piotr Kuczera. – Dla nas naj-
ważniejsze jest to, że główny odcinek, kręgosłup 
komunikacyjny miasta powstał – te 10 kilometrów 
miało dla nas kluczowe znaczenie – połączyło całe 
południe miasta z autostradą. Odcinek następ-
ny będzie miał strategiczne znaczenie dla całego 
Subregionu w kontekście także trasy od Raciborza 
do granic miasta – mówi Kuczera.
Dodaje, że miasto zrobi wszystko, by drugi odci-
nek tej drogi wybudować. Miasto ma już projekt  
i wykupione tereny pod budowę. - Mam nadzieję, 
że znajdą się kolejne źródła na dofinansowanie tej 
inwestycji – dodaje.
W ramach RFRD zostanie dofinansowanych 
51 obwodnic w Polsce, a dofinansowanie ma 
wynieść 2,4 mld zł.  Samorząd w ramach tego 
programu mógł otrzymać wsparcie w wysokości  

do 80 proc. kosztów jego realizacji, ale jedno-
cześnie maksymalna wysokość dotacji dla jednej 
inwestycji to 100 mln zł. 
Ponad 4 kilometry dwujezdniowej drogi o dwóch 
pasach ruchu od ulicy Wodzisławskiej do ulicy 
Sportowej mają zostać zrealizowane w latach 
2022-2024. W projekcie zaplanowano m.in. 
budowę węzła bezkolizyjnego przy ul. Grota Ro-
weckiego, 4 wiadukty drogowe oraz 5 przepu-
stów dla zwierząt, a także budowę zbiorników 
retencyjnych oraz ekranów akustycznych.  (AK)
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Rybniczanin Oliwer Palarz po 
ponad 6 latach batalii  
z państwem polskim wygrał 
sprawę o naruszenie dóbr 
osobistych z powodu życia  
w smogu. Wyrok, który 
zapadł w Sądzie Okręgowym 
w Gliwicach, jest 
prawomocny.  
– To bardzo ważny dzień 
dla mnie, mojej rodziny i dla 
wszystkich osób, którym 
smog przeszkadza i utrudnia 
życie – mówi nam Oliwer 
Palarz, jeden z założycieli 
Rybnickiego Alarmu 
Smogowego.

ZDJ. ALEKSANDER KRÓL

WYGRAŁ 
Z PAŃSTWEM 

BATALIĘ 
O  S M O G

8 MiastoWalka ze smogiem

Sędzia Artur Żymełka wygłaszając 
9 grudnia wyrok Sądu Okręgowego  
w Gliwicach (przypomnijmy: wcześniej Sąd 
Rejonowy oddalił powództwo) tłumaczył, 
że życie w smogu naruszyło dobra osobiste 
Oliwera Palarza, takie jak zdrowie, prawo do 
swobodnego przemieszczania i poruszania 
się. – Sąd rejonowy ustalił, że powód 
odczuwa skutki zdrowotne z powodu złej 
jakości powietrza – mówił Żymełka, dodając, 
że rybniczanin był z dolegliwościami (m.in. 
kaszel, podrażnienie błon śluzowych)  
u lekarza, a ten stwierdził, że występują one 
z powodu zanieczyszczenia i że powinien 
zmienić miejsce zamieszkania. Sędzia 
wspomniał też o naruszeniu zdrowia  
w wymiarze psychicznym, spowodowanym 
tym, że rybniczanin był ograniczony 
w wychodzeniu na wolne powietrze. 
Podkreślał, że doszło też do naruszenia 
prawa do wolności i nietykalności 
mieszkania, bo Palarz nie mógł otwierać 
okien i wietrzyć. 

W efekcie wyroku Skarb Państwa musi 
zapłacić rybniczaninowi zadośćuczynienie 
w wysokości 30 tys. zł. Oliwer Palarz 
tłumaczy jednak, że w tej sprawie nie 
chodzi o pieniądze, a o wskazanie tego,  
że winnym zaniedbań, jeśli chodzi  
o poprawę jakości powietrza w Polsce, jest 
państwo. – Państwo polskie odpowiada 
za naruszenie moich dóbr osobistych 
– tłumaczy Palarz. – To jest wyrok 
przełomowy, nie tylko na skalę polską, 
ale i europejską, bo wskazuje winnego za 
zaniedbania i otwiera drogę pewnej części 
mieszkańców Polski do dochodzenia 
swoich praw przed sądem i dochodzenia 
odszkodowania. Jest to też wyrok, który 
mam nadzieję zmusi organy państwa 
do zdecydowanych działań w zakresie 
poprawy jakości powietrza. Jeśli państwo 
tego nie zrobi, musi liczyć się z płaceniem 
odszkodowań obywatelom – dodaje.

Miłosz Jakubowski, prawnik  
z Fundacji Frank Bold, który reprezentował 
Oliwera Palarza, podkreśla, że orzeczenie 
sądu o winie państwa dotyczy zaniechań 
w latach przed 2015 r., w którym został 
złożony pozew. – Sąd wziął pod uwagę 
tylko trzy lata poprzedzające złożenie 
pozwu i badał stan rzeczy, który miał 
miejsce wtedy. Trzeba uczciwie przyznać, 
że od tego czasu zaszły pewne zmiany – 
pojawiły się normy dla kotłów grzewczych 

i dla węgla, program „Czyste Powietrze”, 
program „Stop Smog”. Nieuczciwością 
byłoby stwierdzić, że żadne działania 
nie zostały podjęte. One w dalszym 
ciągu są niewystarczające, widzimy to 
obserwując stężenia zanieczyszczeń 
w powietrzu, natomiast gdybym 
miał obecnie taki pozew składać, to 
zastanawiałbym się, czy współpozwanym 
nie powinna być jednostka samorządu 
terytorialnego, np. województwo, które 
mając możliwość przyjęcia skutecznej 
uchwały antysmogowej, podejmuje tylko 
minimalne działania, które nie prowadzą 
do szybkiej poprawy, albo gmina, która nie 
realizuje działań naprawczych określonych 
w programie ochrony powietrza. Obecnie 
sytuacja nie jest już czarno-biała.  
W 2015 r. wydawała się oczywista – tam 
był tylko jeden podmiot odpowiedzialny, 
czyli władza centralna, ministerstwa 
środowiska i energii, które miały wówczas 
w swoich kompetencjach podejmowanie 
działań związanych z ochroną powietrza 
i trudno było zrzucić jakąkolwiek 
odpowiedzialność na samorządy, bo 
one niewiele mogły, bo brakowało 
podstawowych regulacji na poziomie 
centralnym – mówi prawnik.

Czy w takim razie wyrok otworzył 
drogę do kolejnych pozwów? Prawnik 
zastrzega, że to nadal będą trudne, 
czasochłonne sprawy (prawnicy Fundacji 
Frank Bold pracowali nad sprawą 6 lat), 
wymagające odwagi cywilnej, choćby 
z tego względu, że Palarz naraził się na 
potężny hejt w internecie, decydując 
się na złożenie pozwu. – W każdym 
nowym pozwie trzeba będzie wykazać, 
że wystąpiła indywidualna szkoda. 
Nie każdy będzie w stanie tę  krzywdę 
wykazać,ale na pewno tych spraw będzie 
więcej. Mamy nadzieję, że to podziała 
jako dodatkowy czynnik mobilizujący na 
organy administracji, by podejmowały 
skuteczne działania na rzecz ochrony 
środowiska – dodaje Jakubowski.

Satysfakcję z wyroku sądu ma 
też Zdzisław Kuczma, współzałożyciel 
obok Oliwera Palarza i Henryka Hyły, 
Rybnickiego Alarmu Smogowego, który 
jako pierwszy złożył podobny pozew do 
sądu. – Batalia, którą rozpoczęliśmy wiele 
lat temu, miała sens – mówi Kuczma.

Aleksander Król



Miasto

Bez pobłażania

Kontrolami nieruchomości zajmuje 
się Pani od blisko dwóch lat. Jakie 
wnioski płyną z tych Pani kontrolnych 
doświadczeń? 
Kiedyś spalano wszystko: chleb, pam-
persy, telefony komórkowe itd. Dziś 
głównym problemem są płyty meblowe. 
Niektórzy ludzie nie chcą zrozumieć,  
że płyt meblowych i lakierowane-
go drewna spalać nie wolno. Na ogół 
wszelkie problemy rozwiązuję na miej-
scu, ale w jednym przypadku nie udało 
mi się przekonać właściciela nierucho-
mości, że ma obowiązek umożliwić mi 
przeprowadzenie kontroli. Sprawa tra-
fiła do sądu, bo to przestępstwo z art. 
255 kodeksu karnego. Zdarza się, że w 
kotłowni leży coś, czego ktoś nie zdążył 
wrzucić do pieca, ale formalnie nicze-
go nie można mu udowodnić. W takich 
przypadkach pobiera się próbki popiołu 
i wysyła do ekspertyzy, która wykaże, 
co spalono w piecu.

Czy w tym roku zintensyfikujecie 
kontrole domowych kotłowni? 
Dla mnie nic się nie zmieni. W ciągu 
jednej zmiany kontroluję do kilkunastu 
budynków. W zdecydowanej większości 
kontrole te są efektem zgłoszeń, a naj-
częściej dzwonią do nas sąsiedzi „kop-
ciuchów”. Ale kontrole przeprowadzają 
również koledzy, którzy przypadko-
wo trafiają na mocno kopcący komin,  
bo uprawnienia do przeprowadzania 
tego typu kontroli ma każdy strażnik.

Otrzymaliście szczegółowe wytycz-
ne dotyczące kontroli w 2022 r., np. 
taryfikator mandatów?
Mandat za używanie zabronionego pie-
ca będzie wynosił do 500 zł. Nie zależy 
nam oczywiście na wypisywaniu man-
datów, ale chcemy chronić mieszkań-
ców przed tymi, którzy świadomie nas 
wszystkich trują. Jeśli ktoś nie zrobił 
nic i liczy na pobłażliwość, to się roz-

Od początku 2022 roku na mocy uchwały antysmogowej sejmiku 
nie można w naszym województwie użytkować kopciuchów, czyli 
spalać węgla w piecach mających ponad dziesięć lat i w tych bez 
tabliczki znamionowej. O egzekwowaniu tego zakazu rozmawiamy ze 
strażniczką miejską Małgorzatą Kulą. 

czaruje. Czasu było dosyć. Mandaty nie 
są wysokie, ale możemy też skierować 
wniosek o ukaranie do sądu, a wtedy 
kara może być już dotkliwa. Jeśli na-
tomiast ktoś nie zdążył z przyczyn od 
siebie niezależnych i będzie w stanie to 
udokumentować, poprzestaniemy na 
pouczeniu. O problemach np. z gazy-
fikacją kolejnych dzielnic i ulic wiemy 
od dawna. Będziemy jednak sprawdzać, 
czy ten mieszkaniec finalnie wymienił 
piec. W przypadku, gdy sytuacja ma-
terialna rodziny, która nie wymieniła 
kopciucha, będzie zła, poinformujemy 
o tym opiekę społeczną. Spodziewamy 
się, że – by uniknąć kary – wiele osób 
będzie się zasłaniało właśnie trudną sy-
tuacją materialną. W kwestiach spor-
nych sprawy będziemy przekazywali do 
rozpatrzenia przez sąd.

Aktywiści walczący ze smogiem po-
kładają m.in. w strażach miejskich 
spore nadzieje, bo bez kontroli i kar 
zapisy uchwały antysmogowej po-
zostaną martwym prawem. Nie roz-
czarują się? 
Wiele osób zrobiło wszystko, żeby 
wymienić stary piec. My natomiast 
zrobimy wszystko, co w naszej mocy,  
by w naszym mieście można było w 
końcu odetchnąć pełną piersią.

Rozmawiał Wacław Troszka

ZDJ. ARCH SM RYBNIK

, Kotły eksploatowane powyżej 
10 lat należało wymienić do 
końca 2021 roku. 

, Kotły użytkowane  
od 5-10 lat należy wymienić 
do końca 2023 roku.

, Kotły eksploatowane poniżej 
5 lat – należy wymienić do 
końca 2025 roku  
(ale dofinansowywane 
wcześniej kotły klasy 3 i 4 – 
wymiana wydłużona do 2027)
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– Zaczęliśmy tutaj działać  
w maju 2000 roku, czyli 21 lat temu. 
Od tego czasu nie było kompleksowej 
modernizacji. Cały oddział, a przede 
wszystkim blok porodowy, wymaga 
dostosowania do standardów obo-
wiązujących w kraju i na świecie. 
Potrzebne są nowe łóżka porodowe, 
nowy sprzęt. Przede wszystkim 
jednak nieograniczony dostęp do bie-
żącej ciepłej wody. Pacjentki oczekują 
lepszych warunków sanitarnych, me-
dycznych i socjalno-bytowych – mówi 
Piotr Szuścik, kierownik oddziału 
położniczo-ginekologicznego w ryb-
nickim szpitalu (na zdjęciu z pielęg-
niarką oddziałową Ewą Kubis). 

Prace modernizacyjne mają się 
rozpocząć w pierwszym kwartale 
2022 roku. – Robimy już rozeznanie 
wśród firm, bo często problemem jest 
dziś znalezienie rzetelnego wykonaw-
cy. Liczymy na to, że firmy z regionu 
zainteresują się planowaną inwestycją 
i wezmą udział w postępowaniach prze-
targowych, które niebawem ogłosimy – 
zapowiada Ewa Fica, dyrektor szpitala.

Przewidywany budżet w wyso-
kości nieco ponad 7,3 mln zł zostanie 
przeznaczony m.in. na: generalny 
remont wszystkich instalacji, mo-
dernizację pomieszczeń do porodów 
rodzinnych i tradycyjnych oraz zakup 
nowych łóżek. Sama porodówka i od-
dział zostaną też odświeżone. Prace 
obejmą też funkcjonujący na tym 
samym piętrze oddział neonatologii. 
Dyrektorka Ewa Fica zapewnia, że 
cały oddział podczas remontu będzie 
względnie normalnie funkcjonować.

Kiepskie warunki panujące  
w szpitalu spowodowały spadek popu-
larności rybnickiej porodówki. W 2019 
roku przyszło tam na świat 1200 dzie-
ci, w roku 2020 – 1050, tymczasem do 
końca listopada 2021 roku odbyło się 
tam już tylko 736 porodów. – Liczy-
my na to, że po remoncie ta tenden-
cja się odwróci. Mamy wspaniałych  
i oddanych pracowników, funkcjonu-
jącą świetnie szkołę rodzenia i tylko 
te warunki na oddziale nie przystają 
już do dzisiejszych czasów. Bardzo 
dziękuję prezydentowi Piotrowi Ku-
czerze za pomoc i zrozumienie sytu-
acji szpitala. Dodam, że gościliśmy u 
nas też radnych z komisji zdrowia. Im 
też pokazaliśmy, w jakich warunkach 
przychodzą tu na świat rybniczanie – 
mówi dyrektorka WSS nr 3 Ewa Fica. 

W listopadzie w rozmowie z „Ga-
zetą Rybnicką” prezydent Kuczera 
tłumaczył, że dotacja dla rybnickiej 
porodówki jest ważnym elementem 
budżetu na 2022 rok i będzie przeko-
nywał radnych do przeznaczenia 7,3 
mln złotych na remont oddziału, bo 
chce, by młodzi rybniczanie przycho-
dzili na świat w Rybniku w dobrych 
warunkach.                                     (WaT)

Podatki 2022
Terminy płatności podatków 
, od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 16 maja, 15 września 

i 15 listopada,
, od środków transportowych: 15 lutego i 15 września.

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płat-
ności, np. wpłat poprzez internet. Na terenie Urzędu Miasta, 
w godzinach pracy urzędu, ww. podatki można wpłacać 
gotówką oraz przy użyciu kart płatniczych w opłatomatach 
usytuowanych w budynkach UM, tj. w nowej części budynku 
urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (wejście od ul. Miej-
skiej) – na parterze (obok Wydziału Komunikacji) i na I piętrze 
(obok Wydziału Podatków), w budynku przy ul. Rzecznej 8 
 na parterze oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego (Rynek 18).

Stawki podatku od nieruchomości  
w 2022 roku będą wynosić:
od gruntów: 
, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków) – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni, 

, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni, 

, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni, 

, niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewita-
lizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznacze-
nie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni; 

od budynków lub ich części: 
, mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
– 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł  
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.

Stawki podatku rolnego  
w 2022 roku będą wynosić:
, dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 

307,40 zł za 1 ha fizyczny,
,dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych 

(gospodarstwa rolne) – 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Stawka podatku leśnego  
w 2022 roku będzie wynosić 46,70 zł od 1 ha. 

Szczegółowe informacje na temat stawek podatku od 
środków transportowych na 2022 rok oraz inne informacje na 
temat podatków lokalnych na stronie internetowej https://bip.
um.rybnik.eu w zakładce: Finanse i mienie / Podatki lokalne.

PORODÓWKA BĘDZIE JAK NOWA
W przyszłorocznym 
budżecie miasta 7,3 
mln zł przeznaczono dla 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 
w Rybniku. Pieniądze te 
mają zostać wykorzystane 
na remont i modernizację 
oddziału położniczo- 
-ginekologicznego, czyli 
popularnej porodówki.

Jeszcze w grudniu miasto prze-
kazało 3,5 mln zł dotacji Pań-
stwowemu Szpitalowi dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych  
w Rybniku. Jeszcze w 2021 
roku dyrekcja szpitala miała 
wydać te pieniądze na zakup 
karetki i niezbędnego sprzętu. 

ZDJ. BARBARA KUBICA-KASPERZEC
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MiastoSprawy społeczne

Rewolucja  
z ikrą 
– Jesteśmy małym bistrem, ale 
nie boimy się dużych wyzwań – 
mówi Piotr Puchała, menedżer 
niedobczyckiego Bistro z Ikrą.  
Catering dla 300 osób? Czemu 
by nie! Wegetariańskie potrawy 
w menu? Proszę bardzo! 
Opakowania wielokrotnego 
użytku zamiast styropianowych 
pojemników? Oczywiście! 

W Bistro z Ikrą praca wre. Zdzisia kroi 
zieloną pietruszkę, Małgosia smaży na-
leśniki, Sylwia myje garnki, a praktykanci  
z Warsztatu Terapii Zajęciowej obierają wa-
rzywa: – Do zupy – mówią. Zdecydowana 
większość przygotowywanych tu obiadów 
sprzedawanych jest na wynos, stąd po-
mysł, by plastikowe opakowania zastąpić 
ekologicznymi. – Pojemniki wielokrotnego 
użytku są ładne, szczelnie zamykane i co 
ważne przystosowane do mikrofalówek  
i zmywarek. Wystarczy raz zapłacić 15 zł za 
zestaw pojemników, by za każdym razem 
otrzymać danie w czystym, wyparzonym 
pojemniku. W przypadku rezygnacji z na-
szych posiłków kaucję zwracamy. Pomysł 
się spodobał, bo jest ekonomiczny i eko-
logiczny – mówi menedżer bistra, w któ-
rym od połowy listopada obiady na wynos 
serwowane są tylko w pojemnikach wie-
lorazowego użytku lub w recyklingowych 
opakowaniach jednorazowych. 

PRACOWNICY MAJĄ IKRĘ!
Korneliusz Kuczera – pracownik go-

spodarczy – w bistrze od początku jego 
istnienia. Zdzisława Kura gotuje, przygo-
towuje cateringi i zamówienia również 
nietypowe. – Największym przedsięwzię-
ciem była konferencja „Rybnik dla biznesu”  
z udziałem 300 osób, dla których zrobili-
śmy catering i serwis kawowy, ale przygo-
towaliśmy też posiłek dla 500 uczestników 
Rybnickich Dni Integracji i 600 porcji świą-
tecznej herbaty dla barbórkowych biegaczy.  

Wyzwaniem jest również transport,  
a zdarzyło się nam już obsługiwać imprezę 
w Łaziskach Górnych – opowiada mene-
dżer jedynej w branży gastronomicznej 
rybnickiej spółdzielni socjalnej. Pracuje  
w niej 9 osób, sześcioro ma orzeczenie  
o niepełnosprawności: fizycznej bądź in-
telektualnej. Właśnie oni najgorzej radzą 
sobie na rynku pracy. – To specyficzni 
pracownicy, jednak, gdy da się im szansę  
i wyuczy obowiązków, to możemy być 
pewni, że nikt nie wykona ich z takim za-
angażowaniem – mówi Piotr Puchała. 

KARTACZE NA ZAPISY 
Sylwia Zientek pracuje w bistrze od 

2018 roku. Przygotowuje warzywa do su-
rówek i obiadów. Marek Cisoń – spec od 
placków ziemniaczanych – nawet w dni 
wolne wpada do bistro na obiad. – Klienci 
często mówią, że szukali jakiegoś smaku 
przez lata i wreszcie znaleźli. Chwalą, że 
tak smacznie gotowały ich babcie. Mamy 
domową kuchnię, więc nigdy nie podamy 
krewetek czy sushi – mówi Piotr Puchała. 
Najpopularniejsza w bistro jest „jedynka” 
– danie dnia, ale codziennie w ofercie jest 
średnio 11 dań. Smażony ser, karczek pod 
pierzynką, roladki schabowe ze szpina-
kiem, ale też zupy świata i ryby, a w śro-
dy również coś dla wegetarian. Bistro ma 
wielu stałych klientów, spora część korzy-
sta też z dowozu. Hitem są kartacze. – Na 
to danie są zapisy. Niektórzy zamawia-
ją nawet 10 porcji. Robimy je zwykle raz  
w miesiącu, bo są pracochłonne. Zdarzało 
się, że sprzedawaliśmy nawet 100 porcji, 
czyli ok. 300 kartaczy – opowiada Puchała.  

ZDJ. I. WROŻYNA

Domowe obiady to nie wszystko. Bistro 
organizuje spotkania firmowe, chrzciny, 
roczki, komunie, przyjęcia urodzinowe,  
a nawet ślubne. Już 2 stycznia w planach bi-
stra jest impreza na 20 osób. Zwykle jednak 
pierwszy miesiąc roku bywa najtrudniejszy. 
– Po grudniowych wydatkach, w styczniu 
większość z nas oszczędza i realizuje no-
woroczne postanowienia: by więcej ćwi-
czyć, a mniej jeść – śmieje się Piotr Puchała.  

Z NADZIEJĄ W 2022
Małgorzata Wróbel przygotowuje 

warzywa, naleśniki i placki ziemniaczane. 
Angażuje się też w cateringi i imprezy ple-
nerowe. Najmłodsza stażem – Anita Gawron 
– odpowiada za dania dnia i bieżącą reali-
zację zamówień. Agnieszka wydaje obiady, 
odbiera zamówienia telefoniczne i chętnie 
zamieni z każdym kilka miłych słów, a Mo-
nika zawsze z uśmiechem dowiezie dania 
„autem z ikrą”. – Przetrwaliśmy lockdown, 
również dzięki wsparciu pewnej firmy i wie-
lu kibicujących nam osób, ale tydzień dzielił 
nas od zamknięcia – wspomina menedżer 
bistra, którego pracownicy z nadzieją pa-
trzą w przyszłość. W Nowym Roku będą 
sobie życzyć zdrowia i pracy. – Ważne, by 
przychodzili do niej z chęcią i mam wraże-
nie, że tak jest. Nadal chcemy się rozwijać 
i marzymy o lokalu w centrum miasta, nie 
tracąc jednak tego w Niedobczycach. Oko-
liczni mieszkańcy nam zaufali, są z nami od 
początku i chcielibyśmy tu zostać, właśnie 
dla nich. Pamiętam, jak dawano nam naj-
wyżej trzy miesiące na rynku, a działamy 
już ponad 3,5 roku – mówi Piotr Puchała. 

Sabina Horzela-Piskula

ZDJ. M. KOCZY

11Biznes



Charytatywna Czapka św. Mikoła-
ja, szkolny budżet partycypacyjny, karta 
rabatowa dla rybnickich prymusów – to 
tylko część inicjatyw, którymi może się 
pochwalić 20-letnia MRM Rybnika. – 
Rada umożliwia mi realizację własnych 
pomysłów i daje możliwość działania na 
rzecz młodzieży – dodaje Marta Pinior, 
uczennica I LO Powstańców Śl. Mło-
dzieżowi radni pomagają w sprzątaniu 
rzeki Rudy i organizacji miejskich targów 
edukacji, zbierają dary dla dzieci z Mi-
chałowa i sierot z Ukrainy, współpracują 
z fundacjami i organizacjami oraz z in-
nymi młodzieżowymi radami. Szkolą się, 
uczestniczą w konsultacjach na rzecz 
młodzieży i w akcjach Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Śląskiego. Mają 
na koncie organizację wyścigu środków 
transportu w Rybniku i udział w „Śląskim 
Dialogu Młodzieży”. Ich aktywność do-
strzegają inni. – Warto docenić to, że 
młodzi ludzie, którzy mają tyle szkolnych 
obowiązków, chcą jeszcze angażować się 
na rzecz swojej społeczności. To bezcen-

ne – podkreśla prezydent Piotr Kuczera. 
– Zachęcam was do dalszej aktywności 
i zapraszam do rady miasta, bo jesteście 
przyszłością Rybnika – mówił Wojciech 
Kiljańczyk, przewodniczący Rady Miasta 
Rybnika, 25 listopada podczas jubileuszu 
20-lecia MRM Rybnika. 

MŁODZI MAJĄ GŁOS
– Nasze sesje są kopalnią pomysłów 

– ocenia Mikołaj Tabaka, wiceprzewod-
niczący MRM Rybnika, który zwraca 
szczególną uwagę na atmosferę panującą 
w radzie. W obecnej zasiada 26 uczniów 
rybnickich szkół średnich, w pierwszej 
było ich 34. Ówczesnym koordynato-
rem MRM była Grażyna Szynol z fun-
dacji Edukacja dla Demokracji, która 20 
lat temu zainicjowała powstanie MRM 
Rybnika. Od 12 lat z młodzieżą współ-
pracuje Katarzyna Korba z wydziału 
edukacji urzędu miasta, a wśród ryb-
niczan, którzy byli radnymi MRM, jest 
m.in. dziennikarz i producent Adrian 
Grad, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw 

20-lecie Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika

MŁODZIEŻ DLA MŁODZIEŻY
– To nie jest zabawa w radnych. Każdy z nas chce zrobić coś dla na-
szego miasta i regionu – mówił 20 lat temu pierwszy przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika Wojciech Łępicki. Tamto wyzwa-
nie wciąż pozostaje ważne dla kolejnych radnych MRM. – Działamy nie 
tylko na rzecz młodzieży, ale całej społeczności Rybnika i okolic – za-
uważa Marta Pinior, obecna przewodnicząca MRM.

Młodzieży. – Bardzo dobrze wspominam 
tamten czas w radzie. Chcieliśmy działać 
i aktywnie wpływać na to, co dzieje się 
wokół nas i mieliśmy poczucie, że może-
my coś zmienić. Tamto doświadczenie 
z pewnością wpłynęło na to, co robię 
teraz, ale też zaowocowało powstaniem 
Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży, 
które dziś wspiera charytatywną akcję 
Czapka św. Mikołaja – mówi Adrian Grad, 
radny drugiej kadencji MRM. 

RADA DA RADĘ!
– Czuję, że tu się rozwijam. Rada 

to odskocznia od czterech ścian klasy 
– mówi Mikołaj Tabaka, uczeń Akade-
mickiego Liceum Ogólnokształcącego. 
Julia Kretek z Zespołu Szkół Urszulań-
skich radną jest dopiero od paździer-
nika. – Ale już poznałam, czym jest 
MRM. Dla mnie to po prostu: młodzież 
dla młodzieży! Jesteśmy przykładem, że 
młodzi ludzie w naszym mieście wyka-
zują się inicjatywą, są ambitni, mają 
szansę na realizację własnych pomy-
słów i dbają o lepsze jutro. Zależy nam, 
by to miasto stało się jeszcze lepsze dla 
młodych – mówi Julia. W czasie dwóch 
dekad w MRM Rybnika zasiadało ok. 
400 radnych, a ich pracami kierowało 
kilkunastu przewodniczących. – Choć 
na przestrzeni lat zmieniają się radni, 
pozostają korzenie MRM, czyli działa-
nie, aktywność obywatelska i siła mło-
dzieży – podsumowuje Julia.

(S)
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– Wierzę, że dobro wraca – mówi rybniczanka Grażyna 
Bojanowska, która od 10 lat jest darczyńcą tej charytatywnej 
akcji. Tym razem wspólnie z 24 znajomymi pomogła starszej 
pani, która wychowuje czwórkę swoich wnucząt. – Mamy 
dla nich zmywarkę, dwa łóżka dziecięce, bony na buty oraz 
mnóstwo artykułów chemii gospodarczej i żywność o długim 
terminie ważności. Zawsze dbamy, by w paczkach znalazła 
się nie tylko kasza czy mąka, ale też prezenty. Dzieci dostaną 
więc zabawki, gry planszowe, kolorowanki i przybory szkolne, 
a babcia – torebkę, kosmetyki i rękawiczki, o które prosiła. To 
dzielna kobieta, która mimo problemów ze zdrowiem radzi 
sobie z wychowaniem czwórki dzieci. Dla mnie to bohater-
stwo dnia codziennego – mówi Grażyna Bojanowska, która 
co roku wspólnie z wolontariuszami jeździła z paczkami do 
obdarowywanych przez siebie osób. Obecnie utrudniła to 
pandemia. – Rodzina musi otworzyć wszystkie paczki, więc 
zwykle jest sporo zamieszania, ale przede wszystkim radości, 
a często też łez. Liczy się nie tylko materialna pomoc, ale 
też to, co ona z sobą niesie – wsparcie psychiczne, dające 
obdarowanym poczucie, że nie są sami. Szlachetna Paczka 
ma być dla nich impulsem do działania – mówi rybniczanka, 
która często utrzymuje kontakt z osobami, które obdarowy-
wała. – Pomoc przy skręceniu dziecięcych łóżek zaoferował 
mi pan „złota rączka”, dla którego robiliśmy paczkę kilka lat 
temu. Nie chciał zapłaty, stwierdził, że jemu też ktoś kiedyś 
pomógł – opowiada Grażyna Bojanowska. 

Jej córka Martyna od siedmiu lat jest liderką rybnickiej 

Szlachetnej Paczki. Mówi, że w tym roku wśród rodzin obję-
tych pomocą są też takie, które ucierpiały w wyniku pande-
mii. Jak pani Maria, która nie jest w stanie podjąć pracy, bo 
wychowuje chore dziecko, a jej partner zmarł na COVID-19. 
– To również osoby, których sytuacja pogorszyła się, gdy  
w pandemii straciły pracę. W tym roku do akcji zgłoszono 169 
rodzin z Rybnika i okolic, a pomoc ostatecznie trafiła do 77 
zweryfikowanych. Zgłoszenia nadsyłają m.in. szkoły, osoby 
prywatne, OPS i inne instytucje. Zasada jest jedna: rodzina nie 
może się zgłosić sama, a pomoc w ramach Szlachetnej Paczki 
powinna być jednorazowa – wyjaśnia liderka.

Tradycyjnie już paczki tworzyły wspólnie nie tylko oso-
by prywatne, ale m.in. rybnickie szkoły, firmy i instytucje. 
Padły nowe rekordy: największa wartość paczki to 25.000 zł,  
a do jednej rodziny trafiło aż 75 paczek.                                          (S)

Paczka serc

Nie marzą o nowoczesnych smartfonach, telewizorach i wypasionych brykach. Marzena chciałaby 
ciepłe buty, pani Magdalena gruby koc, a Piotrowi przydałaby się wkrętarka. Te i inne – większe i mniejsze 
– marzenia spełniły się podczas Weekendu Cudów (11-12 grudnia), gdy do 77 rybnickich rodzin i osób 
samotnych dotarli wolontariusze Szlachetnej Paczki. 
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CZAPKA PEŁNA DOBRA
300 paczek, a więc więcej niż przed rokiem, 
przygotowano w ramach jubileuszowej 20. Czapki św. 
Mikołaja – charytatywnej akcji Młodzieżowej Rady 
Miasta Rybnika. 
Za względu na sytuację pandemiczną młodzi ludzie 
kwestowali tylko w wybrane dni w Focusie i na ryn-
kowym jarmarku, a od 29 listopada organizowali w 
sieci aukcje charytatywne. „Czapkę” wsparły też lo-
kalne firmy, a w 13 rybnickich placówkach oświato-
wych przeprowadzono zbiórkę towarów. W sumie w 
ramach akcji zebrano ponad 16.337 zł. Kupiono za nie 
artykuły spożywcze o długim terminie ważności, sło-
dycze, zabawki i przybory szkolne. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, bo udało się nam delikatnie pobić ostatni 
rekord. Cieszymy się z zaangażowania młodych ludzi i 
rybniczan – mówi Marta Pinior, przewodnicząca MRM 
Rybnika. 18 grudnia paczki trafiły do potrzebujących 
rodzin z dziećmi i seniorów.              (S)
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Co skłoniło Pana do tego, by przyjechać 
do Polski?
Mam polskie korzenie. Część mojej rodziny 
od strony matki ma polskie pochodzenie, 
rodzina babci wciąż mieszka w okolicach 
Krakowa. Dlatego zawsze powtarzam, że 
jestem ukraińskim Polakiem. Jestem też nie-
zmiernie wdzięczny swoim rodzicom, którzy 
posłali mnie, gdy miałem 5 lat, do Szkoły nr 
3 w Iwano-Frankiwsku, w której uczy się 
zarówno w języku polskim i ukraińskim. 
Chodziłem do polskiej klasy – od pierwszej 
do czwartej prawie wszystkie przedmioty 
były w języku polskim, zaś od czwartej do 
jedenastej, czyli do końca szkoły, mieliśmy 
zajęcia z języka polskiego, literatury polskiej  
i historii Polski. Ponadto w Iwano-Frankiw-
sku mamy ośrodek polonijny - Centrum 
Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego,  
w którym byłem wolontariuszem. 

Jak trafił Pan do Rybnika?
W trakcie 11-letniej nauki w szkole mieli-
śmy wiele wycieczek do Polski. Zdarzało 
się tak, że w ciągu jednych letnich wakacji 
byłem tu aż trzy razy. W sumie w trakcie 
nauki w Iwano-Frankiwsku byłem w Polsce 
ponad 20 razy. A ponieważ Rybnik i Iwano-
-Frankwisk są miastami partnerskimi, raz 
wziąłem też udział w obozie harcerskim  
w okolicach Rybnika. Podczas tej wycieczki 
po raz pierwszy zwiedziłem Rybnik. To 
było 7 lat temu, gdy prezydentem był 
jeszcze śp. Adam Fudali. Do dziś mam 
zdjęcie w telefonie z sali w Urzędzie Miasta  
z charakterystycznymi witrażami, w której 
obradują rybniccy radni. Zapamiętałem z 
tamtej wycieczki przede wszystkim bazylikę, 
którą od razu rozpoznałem, gdy 7 lat później 
tu przyjechałem. Już wtedy wiedziałem, 
że Rybnik to świetne miejsce, do którego 
chciałbym wrócić, ale wówczas nie myślałem 
jeszcze, że nie wrócę tu jako turysta, ale 
pracownik Urzędu Miasta Rybnika, co jest 
dla mnie ogromnym zaszczytem. 
Gdy byłem w 10. klasie, postanowiłem,  
że wyjadę do Polski. Czułem, że tyle lat nauki w 
polskiej szkole nie może iść na darmo. Czułem, 
że tutaj perspektywa jest lepsza. Gdy przy-
jechałem do Polski, miałem prawie 17 lat. Ro-
dzice wsparli mnie w mojej decyzji. Mieszkam 
tu od 5 lat, obecnie w Sosnowcu, za granicą 
[śmiech]. Studiuję w Katowicach na Uniwersy-
tecie Śląskim, skończyłem licencjat i zostałem 
specjalistą do spraw mediów i komunikacji.  

POMAGAM 
UKRAIŃSKIEJ 
SPOŁECZNOŚCI  
Z RYBNIKA
Mykhailo Solovienko od 1 listopada 
pracuje w rybnickim magistracie, gdzie 
tłumaczy teksty i pomaga Ukraińcom 
mieszkającym w Rybniku załatwiać 
formalności. 
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Miasto

Teraz kontynuuję ten kierunek na studiach 
magisterskich. W Urzędzie Miasta Rybnika 
rozpocząłem pracę w listopadzie tego roku, 
ale bywałem tu wcześniej na Dniach Kultury 
Ukraińskiej, które odbywały się w Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy”. Podczas tego wydarzenia 
poznałem wielu wartościowych ludzi. 

Czym zajmuje się Pan w Urzędzie Miasta 
Rybnika?
W Rybniku żyje ponad 10 tys. obywateli 
Ukrainy. Miasto stara się pomóc miesz-
kańcom Rybnika narodowości ukraińskiej. 
Stąd moja rola. Moim zadaniem jest pomoc 
ukraińskiej społeczności. Podczas pracy w 
urzędzie w Rybniku chcę dzielić się swoim 
doświadczeniem, które zdobyłem podczas 
5 lat życia w Polsce. Zacząłem od tłumacze-
nia strony internetowej  miasta Rybnika. 
Ukraińcy, którzy tu przyjeżdżają, niestety 
zwykle nie posługują się biegle językiem 
polskim. Mają problemy np. z załatwieniem 
dokumentów. Zajmuję się tłumaczeniem, 
pisaniem tekstów w języku ukraińskim, 
także związanych z turystyką, a od stycznia  
(18.01 i 1.02 w godz. 15-18) zaczynam dyżury 
w Punkcie Informacji Miejskiej Halo! Rybnik. 
Mieszkający w Rybniku Ukraińcy będą mogli 
pytać o wszystko, co ich interesuje, a ja będę 
zbierał informacje, przekazywał w urzędzie 
i próbował im pomóc. 

Ma Pan wykształcenie wyższe, nadal 
studiuje i znalazł pracę w urzędzie. Wielu 
wykształconych Ukraińców pracuje u nas 
poniżej swoich kwalifikacji…
Rzeczywiście wiele osób, które tu przyjeżdżają, 
ma trudności ze znalezieniem pracy w swoim 
zawodzie. Często problemem jest bariera ję-
zykowa, trudności z adaptacją. Często Ukra-
ińcy boją się integrować z Polakami i dlatego 
trzymają się razem. To wielki problem. Akurat 
w moim przypadku było inaczej, bo na całym 
roku na 150 osób, które rozpoczynały studia, 
byłem jedynym Ukraińcem. Była jeszcze kole-
żanka z Białorusi, która zrezygnowała po roku. 
Dlatego w trakcie studiów nie miałem okazji, 
by spędzać czas wyłącznie z Ukraińcami, by-
łem w pewnym sensie zmuszony integrować 
się z Polakami, za co jestem wdzięczny losowi. 
Mam już polskich przyjaciół. W Rybniku o takie 
przyjaźnie jest chyba jeszcze łatwiej. Prężnie 
działa tu „28. dzielnica”, czyli organizacja pana 
Mariusza Wiśniewskiego, która łączy Ukraiń-
ców, pomaga im adaptować się w Rybniku, nie 

pozostawia ich sam na sam z trudną sytuacją. 
Przyjechał tu Pan będąc nastolatkiem. 
Pewnie tęsknił Pan za rodziną…
Owszem, to był stres – dziecko w wieku 16 
lat wyjechało do Polski i mieszka samo – ale 
powiem też, że była to fajna szkoła. Wie-
lu rzeczy się nauczyłem – np. gotować, bo 
wcześniej nie potrafiłem. Za rodzicami i ro-
dzeństwem nadal tęsknię i oni też tęsknią za 
mną, ale też rozumieją, że tu więcej osiągnę. 
Rodzice chcą dla swojego dziecka, co najlep-
sze. I chyba cieszą się, że mieszkam w Polsce. 
Rok pandemii spędziłem na Ukrainie z ro-
dziną. Na Uniwersytecie Śląskim nauczanie 
i tak było zdalne. Na Ukrainę wracam też 
na święta i czasem na wakacje, ale od 5 lat 
mieszkam na stałe na Śląsku.

No właśnie świetnie mówi Pan po polsku, 
a co ze śląskim? 
Zanim przyjechałem na Śląsk, myślałem, że 
to szare miasta, węgiel, kopalnie, wydawało 
mi się, że życie tutaj będzie szare, a ludzie 
pracujący na kopalni smutni. Już po kilku 
miesiącach zrozumiałem, że to bzdury. Ale z 
językiem śląskim nie było łatwo. Na studiach 
miałem koleżankę z Chorzowa, której rodzi-
na posługuje się językiem śląskim. Czasem 
prosiłem ją, by mówiła po śląsku i niczego 
nie rozumiałem. Brzmiało to fajnie, ale było 
trudno wyłapać sens słów. Jednak w ciągu 5 
lat poznałem wiele osób mówiących po śląsku 
i już trochę godom, a przynajmniej nie mam 
już większych problemów ze zrozumieniem. 
Co ciekawe, w Katowicach ludzie rzadziej 
rozmawiają po śląsku niż w Rybniku. Nawet 
w Urzędzie Miasta Rybnika czasem rozmawia 
się po śląsku. Nie zamierzam się stąd wypro-
wadzać. Chcę zostać tutaj, na Śląsku. Może 
przeprowadzę się do Rybnika, oglądałem już 
ceny mieszkań, jest trochę taniej niż w Ka-
towicach czy Sosnowcu. Mój wybór to Śląsk.

Jacy jesteśmy wobec Ukraińców?
Idealnego społeczeństwa nie ma – od czasu 
do czasu zdarzają się takie sytuacje, że np. 
ktoś ma pretensje, gdy wchodząc do auto-
busu rozmawiam przez telefon po ukraińsku 
z mamą. Jakaś osoba może zwrócić mi wów-
czas uwagę, ale też z drugiej strony od razu 
pięć innych osób z tego autobusu powie: „a 
co chcesz od niego, niech sobie mówi, jak 
chce, przecież on nie robi nic złego”. Nie 
odczuwam jakiejś ksenofobii w związku  
z tym, że pochodzę z Ukrainy. Pamiętam,  

że była dyskusyjna sytuacja na uniwersyte-
cie związana z jednym wykładowcą – cho-
dziło o historię i rozbieżności dotyczące 
jakiegoś terytorium w interpretacji polskiej 
i ukraińskiej, ale uniwersytet jest właśnie 
odpowiednim miejscem na takie dyskusje, 
więc mnie to nie dotknęło.

Czułby się Pan bardziej komfortowo, gdy-
by Pana rodzina była tutaj? Coraz częściej 
mówi się o napiętej sytuacji między Rosją  
i Ukrainą, że Rosja może zaatakować.
Od czasu do czasu pojawia się w mojej gło-
wie pytanie, co zrobiłbym, gdyby moje ro-
dzeństwo, które jest w Iwano-Frankiwsku, 
było zagrożone, gdyby tam rozgrywała 
się wojna. Trudno mi to sobie wyobrazić. 
Gdyby coś zagrażało ich życiu, zrobił-
bym wszystko, by ich uratować. Wojna na 
wschodzie Ukrainy trwa nie pierwszy rok  
i nie pierwszy raz doświadczamy narasta-
jącego napięcia. To jest w każdym człowie-
ku - gdy słyszy słowo „wojna”, pojawia się 
lęk. Obecnie media ukraińskie, amerykań-
skie, europejskie mówią jednym głosem,  
że Rosja gromadzi wojska na wschodzie 
Ukrainy, do tego jeszcze przejmuje kontro-
lę nad Białorusią. Lęk coraz bardziej szerzy 
się w ukraińskim społeczeństwie. Ukraiń-
cy nie chcą eskalacji konfliktu, mamy na-
dzieję, że w dyplomatyczny sposób, który 
bardziej przystoi do XXI wieku, uda się 
rozwiązać problem.

Dotąd obywatele Ukrainy przyjeżdżali do 
Polski głównie z powodów ekonomicz-
nych. Ta motywacja może być inna w wy-
niku odczucia zagrożenia? 
Może tak być, bo wojna niesie tylko same ne-
gatywne skutki, przed którymi ludzie chcą 
uciec. Dotąd Ukraińcy przyjeżdżali do Polski, 
bo wyczuwali, że jest im ten kraj bliższy niż 
Niemcy czy Francja, nawet język jest podob-
ny. Jeśli nie daj Boże dojdzie do wojny, część 
Ukraińców będzie myślała o tym, by ucie-
kać do Polski i być może dalej. Jednak jestem 
optymistą. Chciałbym wierzyć, że wszystko 
będzie dobrze. 

Rozmawiał Aleksander Król 

Od przyszłego numeru w „Gazecie Rybni-
ckiej” będziemy zamieszczać też krótkie 
użyteczne dla społeczności ukraińskiej 
teksty w języku ukraińskim tłumaczone 
przez Mykhaila Solovienkę.
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ROK 2021. Co miesiąc nowa inwestycja,

• 23 stycznia przed Teatrem Ziemi Rybnickiej odsłonięto tablicę informującą, że 
patronem placu Teatralnego jest Kazimierz Kutz, wybitny reżyser m.in. filmów 
o Śląsku i Ślązakach. Miasto rozpoczęło też wdrażać System Informacji Miej-
skiej, czyli jednolite stylistycznie oznaczenia adresowe, tablice informacyjne  
i drogowskazy ułatwiające poruszanie się w przestrzeni miasta.

• Po zakończonej 
budowie nowych 

tras dla miłoś-
ników kolarstwa 

górskiego na 
Wiśniowcu przy 

ul. Gliwickiej 
przybyło rów-

nież… górek i tras 
dla saneczkarzy.

• Nigdy wcześniej w Rybniku nie termomodernizowano budynków wielorodzin-
nych na taką skalę jak w tym roku. W samych Boguszowicach ZGM termomo-
dernizuje 61 budynków. Inwestycja, na którą przeznaczono 75,5 mln złotych 
(z czego około 80 proc. to dofinansowanie unijne), ma zdecydowanie poprawić 
jakość powietrza w Rybniku. – Takiej inwestycji w naszym mieście jeszcze nie 
było – przyznaje Artur Gliwicki, dyrektor ZGM w Rybniku.

• Szpadzistka RMKS-u 
Rybnik Alicja Klasik wy-
walczyła tytuł mistrzyni 
świata kadetów w Kairze, 
a w rozgrywanych tam 
również mistrzostwach 
świata juniorów (starsza 
kategoria wiekowa) razem 
z klubową koleżanką Kingą 
Zgryźniak i pozostałymi 
kadrowiczkami wywalczy-
ła też brązowy medal  
w turnieju drużynowym. 

• Ukończono budowę nowej 
betonowej kładki nad Na-
cyną łączącej parking przy 
ul. Skłodowskiej-Curie  
z popularnymi bulwarami.

• 9 czerwca po blisko 13 latach postoju uruchomiono na kopalni Ignacy, na razie na próbę, 
parową maszynę wyciągową szybu Kościuszko. Pracująca tak jak przed 100 laty ma-
szyna wyciągowa będzie największą atrakcją zabytkowego kopalnianego kompleksu.

• 20 maja otwarto Dom dla Samotnych 
Rodziców. Powstał dzięki adaptacji 
zniszczonego i opuszczonego budynku 
wielorodzinnego przy ul. Świerklańskiej 
4. Inwestycja warta ponad 2,6 mln zł 
uzyskała unijne dofinansowanie  
w wysokości 1,8 mln zł. 

• Po 8 latach przerwy Bartosz 
Giemza sięgnął po mistrzostwo 
Polski w kategorii masters na 
torze pumptruckowym w Nisku 
koło Stalowej Woli. 

Kwiecień
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duże sukcesy sportowców i artystów

Sierpień

Wrzesień

Listopad

Grudzień

• Trwa wiele inwestycji w całym mieście. W grudniu ruszyła m.in. budowa hospicjum 
stacjonarnego w Niedobczycach za 27 mln zł (blisko 15 mln zł to dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

• Trwa budowa kolejnego odcinka bulwarów nad rzeką Nacyną, który połączy ul. Górnoślą-
ską z ul. Sportową, czyli dzielnice Niedobczyce i Niewiadom. 

• Budowane są boiska przy ZST w Rybniku w ramach budżetu obywatelskiego.
• W Niewiadomiu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” powstaje industrialny plac zabaw.
• Trwa instalacja wystawy w szpitalu Juliusz, a także ruszyła modernizacja pawilonu Rafał.

• Nasi dżudocy Julia Kowalczyk, Agata Perenc 
(Polonia Rybnik) i Piotr Kuczera (Kejza Team) 

wrócili z igrzysk olimpijskich w Tokio bez 
medalu. Ich olimpijski występ to wydarzenie 
bez precedensu w historii sportu rybnickie-

go, bo jeszcze nigdy na jednych igrzyskach 
nie wystąpiło aż trzech rybniczan.

• Wyjątkowa inwestycja Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy ul. Chrobrego 13 w centrum miasta dobiegła 
końca. W miejscu zabytkowej kamienicy postawiono 
nowy budynek z pieczołowicie odtworzoną – i to z tej 
samej cegły – fasadą poprzedniczki. Jest wyjątkowym 
i efektownym połączeniem współczesnej technologii 
budowlanej i tej z początków XX wieku.

• Silesia Rybnik 
wywalczyła 

wicemi-
strzostwo 

Polski. W tym 
roku klub 

świętował 
100-lecie.

• Igor Fojcik z Rybnika 
wygrał 4. edycję Ninja 
Warrior Polska. 21-latek 
otrzymał tytuł Last Man 
Standing i czek na 15 
tysięcy złotych.

Październik

• Odsłonięto 
efektowną elewację 
odbudowywanego 
Świerklańca. Ściana 
kamienicy runęła 18 
marca. Prawdopo-
dobnie na początku 
roku swoją restau-
rację otworzy w 
kamienicy Ino Wino. 

• Z krajobrazu 
Rybnika 
znikają stare 
betonowe 
wiaty przy-
stankowe, w 
których miej-
sce pojawiają 
się estetyczne 
szklano-stalo-
we obiekty  
(w sumie 18).

• W Rybniku wszystko jest 
możliwe, nawet majówka 
w sierpniu. Na przeło-
żonej z powodu pan-
demicznych obostrzeń 
imprezie zagrało wiele 
gwiazd, m.in. Dream 
Light, Baranovski, Król 
oraz Karaś i Rogucki.

• Na ruchliwym 
odcinku ul. Bole-
sława Chrobrego, 
łączącym ulice 
Kościuszki i 3 
Maja, wybudo-
wano dwukie-
runkową drogę 
dla rowerzystów, 
oddzieloną 
zielenią od ruchu 
samochodowego.

• Od września rybniccy 
wodniacy, czyli mło-
dzież z 6. Harcerskiej 
Drużyny Żeglarskiej, 
ma do swojej dys-
pozycji efektowny i 
funkcjonalny budynek 
stanicy, wybudowany 
w ramach budżetu 
obywatelskiego.

• 25. urodziny świętował 
RYJEK, czyli Rybnicka 
Jesień Kabaretowa. Złote 
Koryto kabaretów i Złote 
Koryto Publiczności zdobyła 
7-osobowa formacja zawią-
zana specjalnie na rybnicki 
festiwal – Zdolni i Skromni. 

• W tym roku termomodernizowano 
kilka remiz strażackich OSP, m.in. OSP 
Chwałowice (na zdj.), OSP Gotartowice, 
OSP Golejów.

• Marta Grzywacz została lau-
reatką Górnośląskiej Nagrody 
Literackiej „Juliusz” za książkę 
„Nasza pani z Ravensbrück”.

Lipiec
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KULTURALNY  STYCZEŃ

POLSKIE 
BETLEJEM
15 /  01  /  2021
Kampus

4.01 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia „Żółty Młynek”: Podróże w nieznane 

– „Kolej transsyberyjska. Podróż przez Rosję, Mon-
golię i Chiny” (Alicja i Jędrzej Łukowscy).

6.01 CZWARTEK
18.00  Kościół w Niedobczycach: koncert świąteczno-

-noworoczny – Cleo oraz soliści, wokaliści i Miejska 
Orkiestra Dęta „Rybnik”.

8.01 SOBOTA
Od 7.00  Deptak: Jarmark staroci i rękodzieła.
14.00  Halo! Rybnik: Social Language Meeting – okazja do 

podszlifowania języka obcego.
17.00  Halo! Rybnik: Jacek Kamiński przepytuje Mariusza 

Brzezinę – rozmowa o książkach z rybnickim poli-
cjantem, pisarzem i muzykiem.

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: 35 lat VOO VOO – koncert.
19.00  Kościół w Kamieniu: koncert świąteczno-noworocz-

ny – Rafał Brzozowski oraz soliści, wokaliści i Miejska 
Orkiestra Dęta „Rybnik”.

19.00  Dom Kultury w Boguszowicach: Kartka z kalendarza 
poety w sieci – „Maślanka” – Teatr Mariana Bednar-
ka. 

9.01 NIEDZIELA
16.00  Halo! Rybnik: „Szpilki Elki” – finisaż wystawy prac 

Elżbiety Ostrowickiej.
18.00  Kościół w Chwałowicach: koncert świąteczno-no-

woroczny – Rafał Brzozowski oraz soliści, wokaliści 
i Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”.

10.01 PONIEDZIAŁEK
17.00  Halo! Rybnik: Wieczorek poetycki Elżbiety Zaremby, 

emerytowanej polonistki i metodyka.
17.30  Dom Kultury w Boguszowicach: Teatralna Wieczo-

rynka – Święta, święta i po świętach… 

11.01 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w niezna-

ne – „Nowa Zelandia – w krainie Hobbitów, owiec 
i nieziemskich krajobrazów” (Małgorzata Ciepła-
-Forczek).

12.01 ŚRODA
17.00  Halo! Rybnik: „Środy z Wytrychem” – spotkanie poe-

tyckie Wolnej Inicjatywy Artystycznej „Wytrych” dla 
osób, które chcą się podzielić swoją twórczością.

13.01 CZWARTEK
10.30  Biblioteka na Paruszowcu: „Spotkanie z książeczką” 

– zajęcia animacyjne dla maluszków. 
16.00  Biblioteka, Filia nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30): Dysku-

syjny Klub Książki –„Ich siła” Meg Wolitze.

16.30  Dom Kultury w Niewiadomiu: „Kopalnia Fantazji” – 
zajęcia rękodzielnicze dla dzieci.

18.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: Koncert noworoczny 
uczniów Raciborskiego Ogniska Muzycznego.

18.30  Dom Kultury w Boguszowicach: Wystawa uczestni-
ków zajęć Pracowni Rzeźby.

14.01 PIĄTEK
17.30 i 20.15 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Kolacja dla głupca” – 

spektakl komediowy.
18.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Wieczór sztuk  

– w programie m.in. wernisaż Beaty Tarnowskiej oraz 
wystawa uczestników warsztatów fotograficznych.

18.00  Dom Kultury w Boguszowicach: Filmowy Zefir – se-
ans komediowy „Ja cię kocham, a ty z nim” (wstęp 
wolny). 

15.01 SOBOTA
10.00  Dom Kultury w Boguszowicach: Filmowy Zefirek – 

animowany film „Strażnicy marzeń” (wstęp wolny).
17.00  Kampus: „Polskie Betlejem” – rodzinny koncert ko-

lęd (wystąpią m.in: Marek Piekarczyk, Maciej Balcar, 
Magda Anioł, Gabriela Gąsior, Viola Brzezińska, Ma-
rika i laureaci The Voice of Poland). 

19.00  Kościół pw. św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu: 
koncert świąteczno-noworoczny – Rafał Brzozowski 
oraz soliści, wokaliści i Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”.

16.01 NIEDZIELA
16.00  Halo! Rybnik: „Moje Indie” – o podróży po Indiach 

opowie Lidia Białecka.
17.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: 5. Śląski Festiwal Operetki – 

koncert „Tenorowy zawrót głowy”. 
18.00  Kościół w Popielowie: koncert świąteczno-nowo-

roczny – Cleo oraz soliści, wokaliści i Miejska Orkie-
stra Dęta „Rybnik”.

18.01 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane 

– „W cieniu Everestu” (Magda Lassota).

19.01 ŚRODA
17.00  Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub Książki – „Przy-

jaciel” Sigrid Nunez.
18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Opera &Balet w Kinie – Ri-

chard Strauss „Elektra”. 

20.01 CZWARTEK
19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz w Teatrze – Krzysztof 

Popek z zespołem. 

21.01 PIĄTEK
18.00  Dom Kultury w Niewiadomiu: „Ławka” – spektakl 

amatorskiej grupy teatralnej z Ustronia. 
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KINO SENIORA – TZR, godz. 13.00
r „Dom Gucci” (3.01), r „Moje wspaniałe 
życie” (10.01), r „Poufne lekcje per-
skiego” (17.01), r „Bo we mnie jest seks” 
(24.01), r „Szef roku” (31.01).

DKF „EKRAN” – TZR, godz. 19.00
r „Fantazje” (3.01), r „Benedet-
ta” (10.01), r „(Nie)długo i szczęśliwie” 
(17.01), r „Hiszpański romans” (24.01), r 

„Wszystko poszło dobrze” (31.01).

PROGRAM UTW 
Przerwa świąteczna do 9.01.2022
r 7 .01., godz. 12.00 – msza św. w kościele 

akademickim
r 9. 01. – Filharmonia Śląska – koncert kolę-

dowy (zapisy u dyżurnych)
r 10.01., godz. 12.00 – warsztaty psycholo-

giczne 
r 11.01., godz. 10.30 – warsztaty rękodzieła 
r 13.01., godz. 11.00 – „Jakie sprawy zała-

twisz w kancelarii notarialnej” 
r 17.01., godz. 12.00 – dyżur prawniczy 
r 18.01., godz. 10.30 – warsztaty prozdro-

wotne 
r 20.01., godz. 11.00 – „Cyberbezpieczeństwo” 
r 20.01., godz.12.30 – DKK „Ręka mistrza”
r 22.01. – Międzyuczelniany Turniej Brydżowy 
r 24.01, godz. 12.00 – warsztaty literackie
r 25.01., godz. 10.30 – warsztaty rękodzieła
r 27.01., godz. 11.00 – „Bitcoin, NFT, Ethere-

um – czy mnie powinno to interesować?”
r 27.01., godz.12.30 – Klub Wiedzy o Wszech-

świecie. Pojazdy marsjańskie 
r 29.01. – koncert chóru Moderato (Częstochowa) 
r 31.01., godz.12.00 – dyżur prawniczy 
Wyłady otwarte dla wszystkich zainteresowa-
nych odbywają się w budynku A na Kampusie.

19.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Faj-
nych Filmów.

22.01 SOBOTA
14.00 i 16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Mali 

Tropiciele Wielkich Przygód – Czekolada  
z babcią i dziadkiem (zajęcia cukiernicze).

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Ciało moje” – spek-
takl Studia Tańca „Vivero”.

23.01 NIEDZIELA
17.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Gwara śląska na we-

soło” – XVII Powiatowy Turniej Kabaretowy 
Kół Gospodyń Wiejskich.

27.01 CZWARTEK
16.00  Biblioteka, Filia nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30): 

Dyskusyjny Klub Książki – „Polska odwraca 
oczy” Justyny Kopińskiej.

16.30  Halo! Rybnik: „Ślōnski sztwortek” – Tragedia 
Górnośląska 1945-1956 (dr Bogdan Kloch, 
Jan Rduch i Jan Lubos opowiedzą o losach 
Ślązaków mordowanych i prześladowanych 
przez komunistyczne władze).

28.01 PIĄTEK
17.30 i 20.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Pozytywni” – 

spektakl.

29.01 SOBOTA
18.00  Dom Kultury w Boguszowicach: Teraz Muzyka 

– Tribute to Maanam (przeboje grupy Maanam 
w wykonaniu Agi Bieńkowskiej z zespołem).

30.01 NIEDZIELA
11.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Teatralny pora-

nek Najnaja – „Pan Tom buduje dom” spektakl 
Teatru Ateneum.

15.00 Halo! Rybnik: Niedziela z grami bez prądu – 
planszówki. 

16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Opowieść wigilijna” 
– spektakl.

WYSTAWY:
r Muzeum: Dawne zawody w miniaturze 

(do 16.01) * „Moje obrazy płoną, pło-
ną, płoną…” – dorobek twórczy Aliny 
Podleśny-Małeszczyk, w ramach cyklu 
Rybnickie Biennale: In Memoriam.

r Biblioteka główna: „Inaczej – tak samo” – 
wystawa zdjęć dzieci mieszkających w 
krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, 
autorstwa Anny Dudzińskiej (5-31.01) * 
Dziadek z Wehrmachtu – doświadczenia 
zapisane w pamięci (do 15.01). 

r Dom Kultury w Niewiadomiu: „Moje po-
dróże” – wystawa fotografii podróżniczej 
Grzegorza Kłeczka (do 31.01).

r Halo! Rybnik: „Akwarelowe impresje” – 
wystawa obrazów Haliny Dąbik, członkini 
grupy Artystycznie Aktywni (do 9.02).

r Galeria Smolna, Filia nr 8 Biblioteki głów-
nej: „Paradoksy” – wystawa grafik cyfro-
wych Marty Frąckowiak (od 10.01-4.03). 

r Aeroklub ROW: Muzeum Lotnictwa w 
miniaturze (po wcześniejszym umówie-
niu -  tel. 32 42 18 189).

facebook.com/gazetarybnicka
Jeżech z Rybnika

Śledź codziennie

KULTURALNI LAUREACI
17 grudnia w Domu Kultury w Niedobczycach w trakcie 
koncertu adwentowo-świątecznego Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik” wręczono nagrody prezydenta miasta w 
dziedzinie kultury. – Trzeba pamiętać o tych, którzy two-
rzyli życie chóralne tej ziemi – mówił prezydent Piotr Ku-
czera o nagrodzie w wysokości 10 tys. zł za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury dla Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr 
Okręgu Rybnickiego z okazji 100-lecia istnienia. Drugą z 
nagród – za aktywną działalność na rzecz upowszech-
niania tańca w kraju i za granicą – przyznano Rybnickiej 
Akademii Mażoretek działającej pod auspicjami DK w 
Niedobczycach. 21 grudnia w rybnickim magistracie 
prezydent wręczył kolejne trzy „kulturalne nagrody”. 
Otrzymali je: Jacek Kamiński, miłośnik historii miasta, 
za książkę „Dwudziestowieczne plany urbanistyczne 
Rybnika i ich realizacje”, dr Jan Krajczok, nauczyciel IV 
LO, za książkę „Opowieści chwałowickie” oraz Teatr 
Mariana Bednarka za całokształt działalności na rzecz 
upowszechniania sztuki teatralnej. 

TELEFON Z TYTUŁEM
Rybnicki Telefon Seniora został Wolontariuszem Roku 
2021 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 
To miejska linia telefoniczna dla seniorów i co równie 
ważne – prowadzona przez rybnickich seniorów-
-wolontariuszy, która przyczynia się do wzmocnienia 
aktywności społecznej osób starszych i utrzymywania 
ich w dobrej kondycji psychicznej. 

ZDJ. SABINA HORZELA-PISKULA

ZDJ. ARCH. ORG.

ZDJ. WACŁAW TROSZKA
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Podobno pierwszy publiczny koncert 
zagrała Pani w Białej Sali Hotelu Pol-
skiego w Rybniku w wieku 5 lat. To mu-
siało być olbrzymie przeżycie? 
To była sala balowa, w której w karnawa-
le odbywały się piękne bale, na których 
często gościli moi rodzice. Rzeczywiście 
pierwszy koncert zagrałam w Hotelu 
Polskim mając 4 lata i 8 miesięcy. Jednak 
bardziej ode mnie przeżywali to moi ro-
dzice. Ojciec strasznie się denerwował, 
gdy po mieście chodzili chłopcy z duży-
mi tablicami zapowiadającymi koncert 
„najmłodszej polskiej pianistki”. Nie wie-
dział, jak się zachowam, bo wcześniej nie 
grałam publicznie. Nigdy nie wiadomo, 
co sobie wymyśli małe dziecko. Jednak 
zachowałam się tak, jakby to było dla 
mnie normalne. Posadzili mnie przy 

fortepianie, a ja zagrałam swoje. Potem 
stanęłam na taboreciku, by mnie widzia-
no, a ludzie bili brawo. Podobno sama też 
zaczęłam sobie je bić.

To wtedy, stojąc na taboreciku przed 
publicznością postanowiła Pani, że 
muzyka będzie całym Pani życiem?
Co wtedy myślałam, nie mogę powie-
dzieć, ale na pewno nie traktowałam 
tego jako sprawy poważnej. Po prostu 
cieszyłam się, że ludzie mnie posłuchali 
i że dostałam kwiatki oraz bombonierkę. 
I tyle. Rok później grałam kolejny kon-
cert w kinie Apollo. Żona pana Białego, 
znanego rybnickiego lekarza, która była  
ważną osobą w mieście, wręczyła mi 
wówczas duże czekoladowe jajko. Tyle 
zapamiętałam [śmiech]. 

Jak rodzice odkryli Pani talent?
Moja mamusia dobrze grała na fortepia-
nie, pobierała prywatne lekcje i ćwiczy-
ła, a ja się temu przysłuchiwałam. Byłam 
niemowlaczkiem, a wózek stał przy for-
tepianie. Któregoś dnia zauważyła, że 
gdy ćwiczy, to ja nie kwilę, jestem zupeł-
nie cichuteńka i słuchałam. Gdy już za-
częłam chodzić, siedziałam blisko mamy 
i obserwowałam, jak porusza palcami po 
klawiaturze. Gdy miałam prawie 4 lata, 
a mama wyszła z pokoju, wdrapałam się 
na taboret i zaczęłam po jednym palusz-
ku szukać tych dźwięków, które zapa-
miętałam z jej grania. Mama ćwiczyła 
Mazurka Chopina, więc zaczęłam sobie 
składać tę muzykę jak dziecko klocki  
z obrazka. I tak pomalutku „robiłam” 
cały utworek. Mama była w innym  

Światowej sławy pianistka Lidia Grychtołówna 
planuje utworzyć  
w Rybniku fundację, której celem będzie 
wsparcie młodych, zdolnych artystów, których 
nie stać na własny rozwój. Siedziba Fundacji 
Lidii Grychtołówny  
i Janusza Ekierta ma znaleźć się  
w Rybniku, w wilii przy ul. Powstańców 
Śląskich 36, gdzie mieszkała przed wojną. 
Miasto wyremontuje budynek.

FUNDACJA POMOŻE 
ROZWINĄĆ TALENTY

Wywiad z Lidią Grychtołówną
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ALidia Grychtołówna 

otrzymała tytuł 
„Honorowego 
Obywatela Miasta 
Rybnika" 31 maja 2017 r.
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pomieszczeniu i pomyślała sobie – „kto 
tak gra?”. Gdy weszła do pokoju i zoba-
czyła mnie przy fortepianie, była zdu-
miona. Od razu poprosiła pana Karola 
Szafranka, który miał w Rybniku pry-
watną szkołę muzyczną, by mnie po-
słuchał. Przyznał, że dziecko jest uzdol-
nione muzycznie. A potem mój ojciec 
pracując w starostwie dowiedział się,  
że do Urszulanek raz w miesiącu przy-
jeżdża pani profesor Chmielowska  
z Katowic, która uczyła panienki w kato-
wickim konserwatorium. Zapytał ją, czy 
mogłaby posłuchać córkę, która prawdo-
podobnie ma bardzo duże zdolności mu-
zyczne. I tak się stało. Pani Chmielowska 
spełniła tę prośbę. Potem, po latach, gdy 
byłam już studentką, wspominała jesz-
cze, że gdy pierwszy raz przyszła do na-
szego domu, miałam jakąś gwiazdkę we 
włosach, bo to było tuż po świętach Bo-
żego Narodzenia. Wspominała, że byłam 
bardzo rezolutna. Spytała: „no to maleń-
ka, co mi zagrasz? A ja odpowiedziałam 
– „co sobie pani życzy, mogę zagrać Cho-
pina, Ogińskiego, Paderewskiego”. Potem 
rodzice jeździli ze mną na zmianę do Ka-
towic, do prywatnego mieszkania pani 
Chmielowskiej. Miałam tam lekcje dwa 
razy w tygodniu. W wieku 7 lat zdałam 
egzamin wstępny do konserwatorium  
w Katowicach, gdzie uczyłam się do wy-
buchu wojny. Studia w Katowicach były 
drogie, ale na II roku dostałam stypen-
dium wojewody Grażyńskiego. 

Wojna przerwała lekcje muzyki?
Nie, ćwiczyłam przez całą okupację. Do-
wiedziałam się, że pan Szafranek uczy  
w Katowicach, dlatego nawiązałam z nim 
kontakt i od czasu do czasu jeździłam do 
niego na lekcje. A ćwiczyłam w restaura-
cji w Dębieńsku. Pianino było tam stare  
i każdy klawisz miał inną tonację. Ćwi-
czyłam w rękawiczkach, bo w pomiesz-
czeniu było zimno. Stały tam jakieś wina 
w beczkach, to były bardzo trudne wa-
runki. Ale wiedziałam, że jak nie będę 
grać, to nigdy moje marzenie, by być pia-
nistką, się nie spełni. Jakoś przetrwałam 
wojnę. Mieszkałam już wówczas z moją 
mamą pod Rybnikiem, w Dębieńsku 
Starym, gdzie wynajęliśmy pokój u da-
lekiej rodziny mojego ojca. Nie mieliśmy 
wówczas wiele. Niemcy wszystko zabrali 

z naszego domu przy kościele św. Anto-
niego, w którym mieszkaliśmy przed 
wojną i który rodzice zdążyli pięknie 
umeblować. Był tam już perski dywan, 
a pół roku przed wojną rodzice kupili 
prawdziwy obraz Kossaka. To wszystko 
przepadło łącznie z wszystkimi doku-
mentami. Ojciec uciekł bez płaszcza w 
ostatniej chwili, gdy Niemcy dojeżdżali 

już do rynku w Rybniku. Od razu by go 
powiesili, bo był najbliższym współpra-
cownikiem Korfantego… Niczego nie od-
zyskaliśmy po wojnie. Nigdy już rodzice 
nie mieli tego, co przed nią. Po wojnie 
trzeba było zaczynać od przysłowiowej 
aluminiowej łyżeczki.

To w tym domu ma powstać pani fun-
dacja? 
Tak, ja się urodziłam w tym domu  
i codziennie ćwiczyłam. Muzyka roz-
brzmiewała w tych murach od rana do 
wieczora. Czasami przychodziły do na-
szego domu ważne rybnickie osobistości 
[śmiech]. Rybnik przed wojną był pro-
wincjonalnym miasteczkiem. Pamiętam, 
że żony aptekarzy, lekarzy i sędziów były 
bardziej dumne niż ich mężowie. Często 
to wyśmiewałam, za co karcili mnie moi 
rodzice. „Przyszła pani sędzina” – mówi-
łam z ironią zmieniając głos. 

Wspomniała Pani, że w czasie studiów 
dostała stypendium od wojewody Gra-
żyńskiego, bez którego pewnie byłoby 
trudno się uczyć. Teraz chce Pani, by 
fundacja ułatwiła studia innym…
Tak, ta fundacja ma pomóc rozwijać ta-
lenty. Nie brakuje młodych ludzi, którzy 
chcą się doskonalić, studiować, a nie mają 
na to środków finansowych. Chciałabym,  

by wsparcie mogli uzyskać nie tyl-
ko zdolni pianiści i muzycy, ale też na 
przykład poeci czy malarze. To wszyst-
ko jest jeszcze do uzgodnienia. Na czele 
fundacji mojego imienia i imienia mojego 
męża Janusza Ekierta [redaktor i krytyk 
muzyczny, autor licznych publikacji  
i książek – red.] ma stanąć pan Norbert 
Prudel, który będzie miał do pomocy też 
innych.

W grudniu miała Pani zagrać w teatrze 
w Rybniku, niestety koncert został 
przełożony z powodu pandemii. Słu-
chaliśmy za to Pani recitalu online Live 
from home. Zapytam z przymrużeniem 
oka – trudniej gra się przed „swoimi”, 
czyli rybnicką publicznością, przed ju-
rorami Konkursu Chopinowskiego, czy 
koncerty online?
Prezydent miał po mnie wysłać samo-
chód do Warszawy, ale dobrze się stało, 
że koncert w Rybniku został przełożo-
ny. Zagram, gdy epidemia będzie mniej 
dokuczała. Dlaczego miałoby się trud-
niej grać przed rybnicką publicznością? 
Może już trudniej przed tą w Nowym 
Jorku, bo tam gra się kilka koncertów 
na dzień [śmiech]. A tak na poważnie 
– koncert jest koncertem i do każdego 
się przygotowuję i chcę zagrać jak najle-
piej. Oczywiście stres jest zawsze, także 
podczas koncertów online z własnego 
mieszkania. Wolę publiczne koncerty. 
Jeszcze inne emocje towarzyszą Kon-
kursom Chopinowskim.

Większy jest stres, gdy się gra same-
mu, czy ocenia podczas Konkursu 
Chopinowskiego?
To inny stres. Gdy się gra, człowiek chce 
wypaść jak najlepiej, gdy jest się jurorem 
– a byłam 6-krotnie jurorem Konkursu 
Chopinowskiego – duży stres związany 
jest z odpowiedzialnością, by jak najle-
piej ocenić uczestników.

Poziom Konkursu się zmienia?
Powiedziałabym, że jest coraz wyższy. Są 
coraz lepsi pedagodzy, ludzie grają coraz 
lepiej, muzyka bardzo poszła do przo-
du. Bruce (Xiaoyu) Liu, który zwyciężył  
XVIII Konkurs Chopinowski, od początku 
był moim faworytem.

Rozmawiał Aleksander Król

CHCIAŁABYM, BY 
WSPARCIE UZYSKALI NIE 
TYLKO ZDOLNI PIANIŚCI  
I MUZYCY, ALE TEŻ POECI 
CZY MALARZE
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Odczuwa Pan niedosyt, że tak nie-
wiele zabrakło do zwycięstwa?  
Dotrzeć do finału to już było coś! Jestem 
szczęśliwy, bo dałem z siebie wszystko, 
podobnie jak pozostali finaliści. Nasz 
los był w rękach widzów i to oni zde-
cydowali. Jestem zadowolony ze swo-
ich występów, choć pewnie znalazłyby 
się jakieś niuanse do poprawy. Jednak 
osiągnąłem to, co sobie założyłem – 
pokazałem się szerszej publiczności  
z jak najlepszej strony i pozostałem 
sobą. Jestem z siebie dumny.

Zwyciężyła Marta Burdynowicz.  
To dla Pana zaskoczenie?
Marta ma spore doświadczenie sce-
niczne, występowała na deskach kil-
ku teatrów, jest aktorką musicalową  
i dubbingową, i z pewnością to zapro-
centowało. W porównaniu z nią jestem 
zupełną „świeżynką”, choć śpiewam od 
dziecka. Jestem pewien, że doświad-
czenie, jakie tu zdobyłem, również za-
owocuje. Tak naprawdę „The Voice of 
Polnad” nie jest programem wyłącznie 
o śpiewaniu, ale daje możliwość poka-
zania, jakimi ludźmi jesteśmy. Posta-
wiłem na szczerość i nie udawałem 

Klucz 
do kariery

– Od dziecka stałem na scenie i marzyłem, by śpiewać 
i dzielić się tym z innymi. Dziś mam w ręku klucz, 
przekręcam zamek i z ciekawością otwieram drzwi. Co 
za nimi znajdę? Z pewnością więcej muzyki, więc bardzo 
się z tego cieszę. Jestem wdzięczny za to, co udało mi się 
osiągnąć w tym programie i dziękuję wszystkim, którzy mi 
to umożliwili – mówi rybniczanin Rafał Kozik, zdobywca 
trzeciego miejsca w programie „The Voice of Poland”.  

kogoś, kim nie jestem. Zawarłem też 
wyjątkowe przyjaźnie, które mam na-
dzieję przetrwają na dłużej. 

Czy był taki moment w programie, 
który będzie Pan szczególnie wspo-
minać?
Z pewnością wszystkie chwile spędzo-
ne z Sylwią Grzeszczak. To fantastycz-
na osoba – wyjątkowo charyzmatyczna, 
prawdziwa, pełna pozytywnej energii i 
zawsze pomocna. Nadawaliśmy na tych 
samych falach i współpraca z nią była 
dla mnie prawdziwą przyjemnością. 

Czy po programie rozwiązał się worek 
z muzycznymi propozycjami?
Jest ich dużo i co ciekawe, nie tylko 
muzyczne. Wszystkie propozycje prze-
analizuję w nowym roku. Teraz chcę 
odpocząć, bo program był bardzo inten-
sywny i wymagający. Wśród propozy-

cji, jakie otrzymałem, były nawet takie  
z branży modowej. Pewnie byłaby to 
miła odskocznia, ale zawsze na pierw-
szym miejscu będę stawiać muzykę. 

Jakie są zatem Pana plany muzycz-
ne? 
W 2022 roku czeka mnie wiele muzycz-
nych wyzwań, co bardzo mnie cieszy! 
W pierwszym kwartale chcę wejść do 
studia i zająć się produkcją kolejnego 
singla. Chciałbym, aby był on w bardziej 
balladowym stylu niż ten pierwszy, któ-
ry zaprezentowałem w programie. Ale 
są też propozycje, by był on utrzymany 
w stylistyce lat 80. Jeszcze nie wiem, 
na co ostatecznie się zdecydujemy, ale 
obie propozycje są ciekawe. Wiadomo 
natomiast, że do singla powstanie tele-
dysk. Z nadzieją patrzę w przyszłość, bo 
mam wokół siebie zaufanych ludzi. Nie 
mogę też doczekać się spotkań z pub-
licznością, dlatego chcę popracować 
nad własnym materiałem muzycznym, 
który mógłbym prezentować na kon-
certach. Podobnie zresztą jak pozosta-
li uczestnicy programu. Brakuje nam 
czasu, dlatego nie wiem, czy uda mi się 
wystąpić w duecie z jednym z nich, ale 
nie zdradzę, o kogo chodzi.

Co doradziłby Pan osobom, które za-
stanawiają się nad udziałem w takim 
programie?
Warto się odważyć, bo program otwie-
ra furtkę do świata muzyki, nowych 
doświadczeń i przyjaźni, ale koniecz-
nie trzeba zachować zdrowy dystans. 
Zgłoszenia do „The Voice of Poland” 
wysyłałem kilka razy, udało się dopie-
ro za czwartym razem, kiedy już nie 
„spinałem się” tak bardzo. Bo marzenia 
spełniają się w najmniej oczekiwanym 
momencie…

Rozmawiała Sabina Horzela-PiskulaZDJ. SABINA HORZELA-PISKULA

Rafał Kozik wystąpił 
podczas grudniowego 
koncertu z Miejską 
Orkiestrą Dętą „Rybnik”, 
a już 15 stycznia 
będziemy go oklaskiwać 
na Kampusie podczas 
koncertu Polskie 
Betlejem
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Skąd pomysł na tworzenie autorskich 
kalendarzy ściennych?
Co roku kupowałam kalendarz w pre-
zencie dla siostry i kiedyś znalazłam 
taki, który miał tylko kalendarium  
i puste miejscem do ozdobienia według 
własnego pomysłu. Bardzo mi się to 
spodobało, a na studiach uznałam, że 
sama mogę tworzyć kalendarze. Pierw-
szy, z zastosowaniem techniki linorytu 
i odręcznymi rysunkami, podarowałam 
najbliższej rodzinie, kolejne powstawały 
już w komputerze, ale wciąż drukowa-
łam je na drukarce i spinałam domowymi 
sposobami. Wreszcie znalazłam drukar-
nię, która drukuje również mniejsze na-
kłady i tak mój kalendarz co roku trafia 
do rodziny i znajomych, ale też do osób, 
które go kupiły, bo im się spodobał.

Jaki jest Jusiowy kalendarz na 2022 rok?
Różnorodny – każda ilustracja jest inna. 
Przez cały rok zbieram inspiracje, two-
rzę rysunki w szkicowniku, ekspery-
mentuję. Zwykle na jeden miesiąc mam 
kilka pomysłów. Kalendarium tworzę od 
podstaw, a w każdym miesiącu zazna-
czam jeden zabawny dzień, np. dzień 
ciasta marchewkowego. Kiedyś zdarzyło 
mi się zapomnieć o tłustym czwartku,  
w kolejnym roku już się znalazł: niestety, 
tydzień wcześniej i do tego w piątek! 
W tym roku realizowałam wiele zawodo-
wych projektów, więc na przygotowanie 
kalendarza miałam niewiele czasu, ale 
powstał, bo to już tradycja. Od czterech 
lat rysuję też ilustracje dla toruńskiej 
fundacji wspierającej koty. Najnowsza 
znalazła się na okładce kalendarza na 
2022 rok, którego hasłem są koty z pasją. 

Kalendarze to tylko część Pani działal-
ności. Czym się Pani zajmuje?
Obecnie to głównie kolorowanki i ilu-
stracje do książek dla dzieci. Pocieszne 
– tak określam to, co tworzę. Zawsze 
lubiłam rysować, ale obawiałam się, że 
nie będę mogła się z tego utrzymać. 
Wybrałam grafikę na UŚ, bo pozwalała 
mi wykorzystać artystyczne zaintere-
sowania, ale dawała też większą szansę 
na znalezienie pracy. Pierwszą książkę 
– „Legendy i podania od źródeł Wisły” – 
zilustrowałam w 2017 roku. Potem były 
kolejne. Po studiach brakowało mi cie-
kawych propozycji pracy, ale nie chcia-
łam stąd wyjeżdżać, więc mimo obaw 
otworzyłam własną pracownię – Jusio-
wo. Oprócz ilustracji do książek wyko-
nuję projekty graficze i sporadycznie 
rękodzieło. Działam już ponad cztery 
lata i tylko w tym roku stworzyłam 22 
zeszyty z kolorowankami i ilustracje do 
dwóch książek. 

Dziecko to wymagający klient?
Ilustracja powinna być prosta, co nie 
znaczy dosłowna. Zostawiam dzieciom 
miejsce na wyobraźnię. Mój Wilk na 
planszy z teatrzyku kamishibai „Czerwo-
ny Kapturek” ma tylko czerwoną kokard-
kę na zębach, ale maluchy domyślają się, 
jaki los spotkał Kapturka, bo wystarczy 
symbol. Większość ilustracji tworzę na 
tablecie, potem przenoszę je do kompu-
tera, ale zawsze zaczynam od odręcz-
nych szkiców. Kolorowanki powstają 
szybko, ale najbardziej lubię tworzyć 
ilustracje do książek, bo praca z kolorem 
jest ciekawym wyzwaniem. Zdarzają się 
też nietypowe projekty.

Jaki będzie 2022 rok? Pocieszny! Maj spędzimy w towarzystwie 
kolorowej rowerzystki i jej czworonożnych kompanów, październik 
– na grzybobraniu z fioletowym borsukiem, a grudzień ubierając 
choinkę w przedziwne ozdoby. Tak przynajmniej widzi to Justyna 
Tkocz, rysowniczka z Pracowni Kreatywnej Jusiowo.  
– Co roku tworzę własne kalendarze, ale rysuję też ilustracje dla 
charytatywnego kalendarza fundacji KOT, która zaprasza do 
współpracy polskie ilustratorki – mówi rybniczanka.

Wyłącznie dla dzieci?
Nie tylko. Współpracuję z Dinksami – 
studiem projektowo-ilustratorskim, 
które wyjaśnia trudne rzeczy za pomocą 
obrazków. Uczestniczyłam m.in. w even-
towym rysowaniu na żywo w Chorzowie 
oraz na krakowskim kongresie ekono-
miczno-społecznym, tworząc zapiski 
na bieżąco do wygłaszanych wykładów, 
ale rysuję również filmy, tak zwane video 
explainery, na różne tematy, jak korona-
wirus, segregacja śmieci czy działalność 
uniwersytetów trzeciego wieku. W tym 
zawodzie elastyczność się przydaje. 

Czego życzy sobie Pani w 2022 roku?
Zdrowego balansu. Chciałabym znaleźć 
czas na wyjazdy w góry, kajaki i podró-
że, oraz na twórczość poza ekranem 
komputera jak ceramika czy malarstwo. 
Marzę też o narysowaniu postaci, która 
stałaby się powszechnie rozpoznawalna.

Życzymy więc, by to się udało.

Rozmawiała Sabina Horzela-Piskula

POCIESZNY NOWY ROK

ZDJ. WACŁAW TROSZKA
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– Pamiętam, jak „za łebka” chodziliśmy 
boso kąpać się „na stawki”. Przechodzi-
liśmy zawsze obok tej studni – uśmiecha 
się do wspomnień Krzysztof Szymura  
z Boguszowic. Roman Zakrzewski dodaje, 
że jej początków należy szukać u schyłku 
XIX w. – Wówczas powstała nasza Ochot-
nicza Straż Pożarna, która kawałek dalej 
miała swoją siedzibę. Strażacy czerpali 
stąd wodę – tłumaczy pan Roman.

Do „Gąsiorowej studni” - bo tak nazy-
wano ją od nazwiska właściciela gruntu, na 
której się znajdowała – przychodzili daw-
niej też mieszkańcy z klukami na plecach, 
czyli drewnianymi żerdkami, do których  
z obu stron na rzemieniach albo łańcusz-
kach zawieszone były comberka. Najlepsze 
były takie z cienkich deseczek, bo nie ciąży-
ły tak bardzo, gdy namokły wodą. Gdy wody 
trzeba było więcej, przyjeżdżano do studni 
tragaczem z jednym kołem, na którym wio-
zło się harynczok, czyli lekką, niedużą becz-
kę ze sklepu po słonych śledziach. A gdy 
trzeba było wody do budowy domu, podjeż-
dżano zaprzęgiem konnym z wielką becz-
ką na wozie. – Pani Helena Białecka, która  
w okolicy wypasała krowy, i pan Roman 
Oleś opowiadali też, że istniał zwyczaj, że ci, 
którzy wodę brali regularnie, odwdzięczali 
się gospodarzowi, przynosząc mu jaja albo 
pomagając przy pracach polnych.

Wraz z elektryfikacją przy studni za-
instalowano pompę elektryczną, dzięki 
której doprowadzano wodę do wszyst-
kich domów na Gąsiorowej kępie. Po 
wprowadzeniu we wsi wodociągu studnia 

przestała pełnić ważną rolę, aż wreszcie o 
niej zapomniano. – Zarosła trawą, z czasem 
została zasłonięta warstwą ziemi i śmieci – 
tłumaczy pan Krzysztof, pokazując zdjęcia 
18 worków śmieci, które tu zebrali.

Pasjonaci lokalnej historii i pamiątek  
z przeszłości postanowili odbudować miej-
sce, które odgrywało tak ważną rolę w hi-
storii tej części Boguszowic. Emerytowani 
górnicy z kopalni Jankowice zakasali rę-
kawy i własnoręcznie wymurowali studnię  
i znajdujący się obok budyneczek pom-
powni, zbili dach i położyli na nim dachów-
ki, wyłożyli czerwoną cegłą podłogę przed 
obiektem…  – Mieliśmy tu szychta w kożdo 
sobota z przerwami przez trzy lata – mó-
wią panowie, wspominając, że gdy zaczy-
nali, budyneczek pompowni był zakopany 
dwie trzecie w ziemi. Nie wystarczyło go 
też odkopać, bo przodkowie budowali go 
„do lica”, czyli od środka do ściany ziemi, 
nie dbając o zewnętrzny wygląd obiektu. – 
Ale zostawili obok w ziemi luźne kamienie 
piaskowca. Może przewidzieli, że kiedyś 
ktoś będzie chciał to porządnie wymuro-
wać? – zastanawia się pan Roman. To on 
wykonał metalowe drzwi, które przywołują 
na myśl takie z zamków rycerskich. Wy-
glądają fantastycznie – nie ma się czemu 
dziwić – na kopalni pracował jako ślusarz…

Część materiałów zdobyli, a część ku-
pili. – Dachówka jest ze starej fary, zrzucona 
z dachu zabudowań gospodarczych. Stara, 
przepalona, ale myśmy ją pomalowali. Cegła 
też zdobyczna, częściowo zorganizował ją 
radny Łukasz Kłosek. Cięliśmy ją sami ką-

tówką do półkola, by obmurować studnię – 
tłumaczy pan Krzysztof. Panowie przyznają, 
że gdy zaczęli pracę, z pomocą przyszli inni. 
Pan Adam zrobił ławy, pan Zbyszek pomagał 
przy planowaniu wycinki drzew, a pan Piotr 
murował. Pojawili się też harcerze z Bogu-
szowic. To im przekażą wkrótce pałeczkę. 
– Harcerze będą tu gospodarzami. Po są-
siedzku mają harcówkę – mówi pan Roman, 
trzymając wielki harcerski krzyż, który bę-
dzie zawieszony na budyneczku przy studni. 
– Nasz kolega, harcmistrz Krzysztof Liszka, 
obiecał przygotować tabliczkę z opisem tego 
miejsca – dodaje pan Krzysztof. 

Pasjonaci nie chcą przekazać har-
cerzom pustych murów. Zamierzają wy-
posażyć budynek pompowni w artefakty 
związane z wodą. – Dlatego apelujemy do 
mieszkańców, by jeśli mają jakieś stare 
naczynia, większe dzbanki i inne przed-
mioty, przekazali je nam – mówią. Proszą 
też o dzielenie się historiami dotyczącymi 
Gąsiorowej studni. Na przykład takimi jak 
ta o 15-letniej sierocie Gabrysi, która przy 
nabieraniu wody wpadła do oblodzonego 
otworu i tak się wystraszyła, że już zawsze 
się jąkała, a przestawała tylko wtedy, gdy 
śpiewała w kościele...

Przy studni łatwiej też uwierzyć  
w ludzi. Społecznicy nie czekali na nic, nie 
żądali funduszy, tylko sami postanowili za-
dbać o dziedzictwo przodków. – Dzięku-
jemy wszystkim, którzy pomogli, a przede 
wszystkim naszym żonom, które tolerują 
nasze działania – mówią.

Aleksander Król

Spotkamy się kiedyś u studni…
„Spotkamy się kiedyś u studni takiej zwykłej - z kołowrotem. Woda  
w niej będzie chłodna, w świat uwierzymy z powrotem” – śpiewało kiedyś 
Stare Dobre Małżeństwo. Widać Krzysztof Szymura i Roman Zakrzewski, 
społecznicy z Boguszowic, wzięli sobie te słowa do serca. Dzięki nim 
mieszkańcy znów mogą spotykać się przy „Gąsiorowej studni za kępą”. Z
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ZŁOTE GODY

ZDJĘCIA WACŁAW TROSZKA

Pół wieku we dwoje

Anna 
i Jerzy 
SZUMSCY

Daniela 
i Stanisław 
BOBER 

– Poznaliśmy się pierwszego dnia, kiedy przyjechałam na Śląsk, 
w restauracji Foka w Boguszowicach. Poszłam z koleżanką na 
kawę – opowiada pochodząca z Warmii Janina Szcześniewska. 
Jej mąż Wiesław pracował w górnictwie, ona w sklepie. – Trze-
ba się kochać, szanować i wybaczyć potknięcia – mówią zapy-
tani o receptę na wspólne 50 lat. Kolejna para świętująca Złote 
Gody – Janina i Józef Jarochowie – dodają: – Ważne jest zaufanie  
i zrozumienie. Mają czwórkę dzieci i sześcioro wnuków. 
Małżonkowie świętowali 7 grudnia w ratuszu. W trakcie 
uroczystości zorganizowanej przez Urząd Stanu Cywilnego 
prezydent miasta wręczył im medale za długoletnie pożycie, 
przyznane przez prezydenta RP.                                             (S)

Cecylia i Józef 
BŁACHOWIAKOWIE

Urszula
i Jan 
DZIWOKI

Bogumiła 
i Jerzy 
GRYTOWIE

Janina 
i Józef 
JAROCHOWIE

Janina i Wiesław 
SZCZEŚNIEWSCY

25



Historia

Abecadło Rzeczy Śląskich

Zaczynała się w Gorzycach i biegła na Nieboczowy, Kornowac i  Raszczyce – zostawiając Racibórz po stronie niemieckiej. 
Bliżej Rybnika granica biegła obok Bogunic, Suminy, Chwałęcic, Ochojca i Wilczy – zostawiając Rudy i Stodoły po stronie nie-
mieckiej. Dalej biegła na Knurów, Przyszowice, Makoszowy, ale Gliwice, Zabrze i Bytom zostały po stronie niemieckiej. Dla jej 
ochrony w naszej okolicy stacjonowało wówczas wielu strażników granicznych. Mieli wiele roboty, bo na granicy tej pojawiło 
się nieznane dotąd na Śląsku zjawisko – szmugiel, czyli przemyt. Proponujemy zapoznać się z pracą dawnych podrybnickich 
strażników granicznych, oglądając poniższe unikalne fotografie z około 1930 roku.

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

Zdjęcia z dawnej granicy
W 2022 roku przypada dokładnie stulecie włączenia części Górnego Śląska do Polski, do czego doszło po 
powstaniach śląskich. Od tego roku do drugiej wojny światowej Rybnik był miastem przygranicznym. A jak 
przebiegała ta nowa polsko-niemiecka granica w naszej okolicy? 
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PAMIĘTACIE 
SYLWESTRY 
NA RYNKU?

Nie brakowało przebierańców i muzyki, choć – jak donosiła wówczas nasza ga-
zeta – „niestety, nagłośnienie tego szczególnego tanecznego parkietu nie było 
najlepsze i trzeba się było cierpliwie wsłuchiwać w rytm serwowanych szlagie-
rów, by nie popaść w chocholi, pokraczny taniec”. 
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Pamiętacie sylwestry organizowane 
w latach 90. na rybnickim rynku? Bawiło 
się tam chyba pół miasta! „Tradycyjnie 
już o północy strzeliły korki szampa-
nów i rozpoczęła się barwna kanona-
da sztucznych ogni. Wielu reagowało 
spokojnie, tonąc w ramionach swych 
bliskich i składając życzenia stawiające 
nowy roczek w sytuacji nie do poza-
zdroszczenia. W chwilę później prezy-
dent miasta Józef Makosz złożył wszyst-
kim noworoczne życzenia i na rynku 
rozległo się iście szampańskie „Sto lat” 
– pisaliśmy w styczniu 1994 roku w „Ga-
zecie Rybnickiej”. Było wesoło i radośnie, 
ale niestety rodząca się wówczas nowa 
tradycja w kolejnych latach szybko przy-
brała nieciekawą postać. W 1995 r. o syl-
westrowej rynkowej nocy pisaliśmy już 
w zupełnie innym nastroju: „Niestety,  
w tym roku było wielu naprawdę bardzo 
pijanych, agresywnych, ordynarnych 
małolatów […] O drugiej, trzeciej w nocy 
wielu młodych uczestników zabawy, zu-
pełnie nieprzytomnych, leżało na ulicy  
i w bramach…” Wiele pracy mieli też le-
karze dyżurujący w szpitalnej urazów-
ce, w efekcie z organizacji sylwestrów na 
rynku miasto w końcu zrezygnowało…
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Miastofacebook.com/gazetarybnicka
Jeżech z Rybnika

10 grudnia, po kilku przedpremierowych 
pokazach dla szkół, w TZR przy komplecie 
publiczności odbyła się oficjalna premiera „Opo-
wieści Wigilijnej”. Rybnicka adaptacja sceniczna 
najpopularniejszej powieści Karola Dickensa 
to wspólne przedsięwzięcie TZR i działającego 
od 2016 roku Teatru Lalek Marka Żyły. Były 
kabareciarz na podstawie oryginału przygotował 
własny scenariusz i całość wyreżyserował.  

W sztuce trwającej niespełna godzinę, którą 
mogą oglądać i małe dzieci, i dorośli, zagrali 
aktorzy i lalki. Co ważne, owi aktorzy to rybni-
czanie.  – To osoby, dla których teatr jest czymś 
ważnym. Mają duże umiejętności, talent,  
a w sercu miłość do teatru – mówi Marek Żyła. 
Z udanego wspólnego przedsięwzięcia cieszy 
się dyrektor TZR Michał Wojaczek: – Z tej naszej 
kolaboracji powstał bardzo dobry autorski 

spektakl, który przypadł do gustu zarówno 
najmłodszym, jak i starszym widzom – mówi. 
W „Opowieści Wigilijnej” wystąpili: Magdalena 
Martyniak, Monika Kubica-Skaba, Michał 
Hajduczek, Szymon Skaba, Mateusz Suchan 
i Marek Żyła. Autorką scenografii jest Alicja 
Woźnikowska-Woźniak; kostiumy stworzyła 
Ilona Niespodziany; muzykę Tomasz Manderla, 
zaś za światło odpowiada Tomasz Paszenda. 

MIKOŁAJ Z MUZEUM

Przed rybnickim muzeum można było spotkać tradycyjnego Św. 
Mikołaja z pastorałem, czyli biskupa z Miry, który z twarzy nieco 
przypominał dyrektora Bogdana Klocha. Pomagały mu elfy  
z Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika, a towarzyszyły też Miko-
łaje na motocyklach.

RYBNIK W TELEWIZJI

Rybnik gościł w programie „Dzień dobry TVN”. Stacja swoje plenerowe, przed-
świąteczne studio urządziła na naszym rynku, a prowadząca je Dorota Wellman 
rozmawiała m.in. z Grubsonem, Markiem Szołtyskiem, Sabiną Jeszką i Kaba-
retem Młodych Panów. Od mocnego uderzenia pierwsze rybnickie wejście na 
antenę rozpoczęła Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” w towarzystwie mażoretek. 
Na ogólnopolskiej antenie pojawiła się również Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, 
skąd m.in. Tomasz Zubilewicz przedstawił prognozę pogody. 

KOLĘDOWY MOST

Kolędowy Most połączył mieszkańców dwóch dzielnic Rybnika: Boguszowic Starych 
i Boguszowic Osiedla. 

CLEO ŚWIĄTECZNIE

W kościele w dzielnicy Rybnicka Kuźnia odbył się koncert świąteczny 
zorganizowany wspólnie przez radę dzielnicy i Dom Kultury w Niedob-
czycach. Z Miejską Orkiestrą Dętą „Rybnik” kolędy i świąteczne przeboje 
zaśpiewała m.in. Cleo i finalista The Voice of Poland Rafał Kozik.

PREMIERA WIGILIJNA
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Będzie 
lodowisko

Jeśl i  pogoda dopisze,  
2 stycznia Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji uruchomi sezono-
we sztuczne lodowisko, usytu-
owane w sąsiedztwie kąpieliska 
Ruda. Bilet normalny na godzin-
ną sesję będzie kosztować 9 zł, 
a ulgowy 5 zł. Dla dzieci do lat 
czterech wstęp będzie bezpłat-
ny. Harmonogram funkcjonowa-
nia lodowiska można znaleźć na 
stronie internetowej MOSiR-u 
(mosir.rybnik.pl).               (WaT) 

– To program działań mających 
doprowadzić do osiągnięcia celu, jakim 
jest skuteczna promocja sportu wśród 
dzieci i młodzieży. Potrzebne są do tego 
silne kluby. Program pokazuje, co zrobić,  
a przede wszystkim jakie nakłady musi-
my ponieść, by te silne kluby w mieście 
były – mówił o programie Marek Pietras, 
kierownik Działu Organizacji Imprez 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji. Jak wyjaśnia dalej, celem programu 
jest też zatrzymanie w Rybniku utalen-
towanych sportowców, którzy szkolą 
się i trenują przez wiele lat w naszym 
mieście, ale potem przez ograniczone 
możliwości naszych klubów opuszczają 
Rybnik i reprezentują inne miasta. – Je-
śli chodzi o sporty zespołowe, musimy 
mieć kluby, których drużyny występu-
ją przynajmniej w najniższych ligach 
rozgrywek centralnych, a w przypadku 
dyscyplin indywidualnych kluby, które 

Program na sport 
przyjęty!
W czasie grudniowej sesji rada miasta praktycznie jednogłośnie 
przyjęła Program współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w 
latach 2022-2023. Najważniejsze w tym programie są oczywiście 
kwestie finansowe.

W roku 2020 i 2021 całość tych środków 
skonsumował żużlowy ROW Rybnik.

Budując modę na sport, MOSiR  
w ramach swojego budżetu ma organi-
zować minimum 40 imprez rocznie dla 
łącznie 10 tys. uczestników. Trzy naj-
ważniejsze cele uchwalonego progra-
mu to generalnie „zwiększenie liczby”: 
dzieci trenujących w klubach, uczestni-
ków imprez rekreacyjnych i kibiców na 
imprezach sportowych.   

W punkcie, który zapewne naj-
bardziej interesuje osoby zarządzające 
klubami, zapisano, że chcąc zrealizo-
wać cele szczegółowe programu, w bu-
dżecie miasta należałoby przeznaczyć  
5,5 mln zł na system grantowego wspar-
cia klubów oraz 2,1 mln zł na promocję 
Rybnika poprzez sport. 

W budżecie na rok 2022 na gran-
ty przeznaczono 4 mln, a na promocję 
przez sport 1,5 mln zł. W programie po-
jawiła się też adnotacja, że kwota, któ-
rą na sport miasto przeznaczy w roku 
2023, będzie uzależniona od ówczesne-
go stanu finansów miasta.   

Konkurs grantowy na rok 2022 dla 
klubów sportowych magistrat ogłosił 20 
grudnia, termin składania dokumentów 
wyznaczono na 10 stycznia. Jego roz-
strzygnięcie ma nastąpić do 10 lutego. 

(WaT)

stworzą ścieżki olimpijskie, tak by mło-
dzi rybniczanie mieli pewność, że trenu-
jąc w Rybniku, mogą osiągnąć najwięk-
sze sukcesy – wyjaśniał Marek Pietras. 
Tłumaczy również, że w programie sport 
jest przedstawiony jako czynnik miasto-
twórczy. – Coraz więcej osób chce żyć  
w mieście, w którym dostępna jest re-
kreacja na wysokim poziomie, gdzie 
można aktywnie spędzać czas wolny. 
Sport to dzisiaj styl życia – przekonuje.        

Istotną częścią programu jest 
Rybnicka Piramida Sportu. Wskazu-
je ona, które dyscypliny drużynowe  
i indywidualne będą w szczególny spo-
sób wspierane przez miasto. Z kolei  
o poziomie finansowania owych spor-
tów priorytetowych ma decydować 
„potencjał danej dyscypliny w zakresie 
upowszechniania aktywności fizycznej 
lub promocji miasta, przy szczególnym 
uwzględnieniu jej olimpijskiego charak-
teru”. W Rybnickiej Piramidzie Sportu 
znalazły się: piłka nożna mężczyzn  
i kobiet, koszykówka kobiet i mężczyzn 
i siatkówka mężczyzn oraz ze sportów 
indywidualnych: dżudo, szermierka, że-
glarstwo i lekkoatletyka.

W przypadku pozostałych dyscy-
plin miasto ma wspierać kluby szkolące 
dzieci i młodzież poprzez zapewnienie 
dostępu do infrastruktury MOSiR-u 
oraz dofinansowując poprzez granty 
koszty szkolenia. Deklaracja współpracy 
i wsparcia dotyczy również sportu osób 
niepełnosprawnych. Z kolei przedstawi-
ciele dyscyplin najchętniej oglądanych 
przez rybniczan i transmitowanych 
przez ogólnopolskie telewizje mogą 
liczyć na pieniądze z tzw. promocji.  
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Na wstrzymanym oddechu
3 i 4 grudnia na pływalni Akwarium w Boguszowicach 
rozegrano zawody w nurkowaniu na wstrzymanym odde-
chu, czyli Puchar Śląska we Freedivingu, który tym razem 
miał rangę mistrzostw Polski. 36 zawodników i zawodniczek 
z całego kraju walczyło o tytuły mistrzowskie w trzech kon-
kurencjach – tzw. statyce, w której liczy się czas spędzony 
pod wodą, oraz w dwóch konkurencjach dynamicznych, 
czyli w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu z płetwami i 
bez, gdzie mierzy się przepłynięty pod wodą dystans. 
Wśród mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Karol Karcz  
z Krakowa, zdobywca tytułów mistrza Polski we wszystkich 
trzech konkurencjach. Pod wodą wytrzymał 7 minut i 12 
sekund, zaś w konkurencjach dynamicznych przepłynął 205 
i 181 metrów. Wśród kobiet tytułami podzieliły się aktualne 
rekordzistki świata – statykę wygrała Julia Kozerska z 
Katowic (6 min 45 s) , zaś obie konkurencje dynamiczne 
Magdalena Solich-Talanda z Bielska-Białej (189 i 242 m)
Jedyny startujący w zawodach rybniczanin Aleksander 
Ryszka w klasyfikacji generalnej sumującej wyniki trzech 
konkurencji zajął szóste miejsce. Obecnie freediving sporto-
wy uprawiają w Rybniku dwie osoby.                                    (WaT)

Wzięło w nim udział blisko 100 
zawodników z 17 klubów skupionych 
w śląskim oddziale Olimpiad Specjal-
nych. Program mityngu obejmował 38 
wyścigów w różnych stylach i na bardzo 
różnych dystansach, dostosowanych do 
możliwości niepełnosprawnych spor-
towców. W przeprowadzenie zawo-
dów zorganizowanych przez Zespół 
Szkolno-Rewalidacyjny „Szkoła Życia” 
i działający przy nim Klub Olimpiad 
Specjalnych „Promyk” zaangażowali się 
również sędziowie, ratownicy WOPR-u i 
liczne grono studentów-wolontariuszy 
(na zdjęciu) pomagających i czuwają-
cych nad bezpieczeństwem uczestni-
ków pływackich zmagań. Zabrakło tylko 
publiczności, czyli uczniów rybnickich 
szkół, którzy co roku z wysokości bal-
konu dopingowali swoich niepełno-
sprawnych rówieśników. Organizatorzy 
zadbali oczywiście o przestrzeganie 
reżimu sanitarnego, zresztą za sprawą 
rozwijającej się kolejnej fali epidemii 
obsada mityngu była nieco skromniej-
sza niż zwykle. Bo we wcześniejszych 
jego edycjach regularnie brała udział 
150-osobowa grupa pływaków.

– Jako że zawodników było zdecy-
dowanie mniej niż zwykle, całe zawody 
przebiegały dużo bardziej spokojnie. Nie 
było tej presji uciekającego czasu. Tre-
nerzy kilku ekip podkreślali, że dzięki 
naszej imprezie treningi, które prowa-
dzą, znów nabrały sensu, bo pojawiła 
się „impreza docelowa”, czyli mityng, 
do startu w którym mogli się przygo-
towywać – mówi kierownik zawodów 
Adam Rek ze Szkoły Życia. 

W Rybniku działają dwa kluby 
sportowe olimpiad specjalnych: Fair 

WYCZEKIWANY 
MITYNG
26 listopada na pływalni 
MOSiR-u w Boguszowicach po 
dwuletniej przerwie odbył się 
28. (doroczny w normalnych 
warunkach) Śląski Mityng 
Pływacki Olimpiad Specjalnych. 

Play (przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym) i Pro-
myk (przy Zespole Szkolno-Re-
walidacyjnym „Szkoła Życia”). 
Łącznie kilkanaście różnych dy-
scyplin sportowych uprawia w 
nich około 160 niepełnospraw-
nych sportowców. 

Tydzień przed mityngiem 
pływackim w kręgielni miesz-
czącego się w centrum handlo-
wym Plaza klubu Pink odbył się 
VII Rybnicki Bowlingowy Turniej 
Drużyn Integracyjnych, w któ-
rym razem z zawodnikami Pro-
myka zagrali bejsboliści Silesii 
Rybnik, aktualnego wicemistrza 
Polski. 

(WaT)
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Na pokonanie 10-kilometrowej trasy 
potrzebował tym razem 30 minut i 33 se-
kund. Do pobicia własnego rekordu trasy 
zabrakło mu blisko 30 sekund. – Wczoraj 
świętowałem Barbórkę, a dzisiaj trzeba 
było się zmierzyć z tą 10-kilometrową 
trasą. Ten bieg odbywa się zawsze już po 
zakończeniu sezonu biegowego, więc i 
tym razem podszedłem do niego na 
luzie. Od początku biegłem w czołów-
ce i kontrolowałem sytuację – mówił po 
zwycięstwie górnik z Radlina. Na metę 
wbiegł z kilkunastometrową przewagą 
nad Oliwierem Mutwilem. Trzeci był  
doświadczony rybniczanin Dawid Ma-
lina, którego strata do zwycięzcy wy-
niosła 10 s. Najszybszą kobietą okazała 
się Agnieszka Gortel-Maciuk (44 lata) z 
Chorzowa.   

W samo południe, przy dźwiękach 
górniczej orkiestry Dębieńsko na trasę 

wyruszyło 608 biegaczy z całego re-
gionu. Ubiegłoroczna edycja z powodu 
epidemii odbyła się w lipcu tego roku 
na trasie leśnej, więc można przyjąć, że 
barbórkowe bieganie w niskich, gru-
dniowych temperaturach odbyło się 
właściwie po dwuletniej przerwie. Tuż 
przed startem udanego biegu życzył 
biegaczom prezydent Piotr Kuczera.

Jak zawsze rywalizacja odbywała 
się w wyjątkowej atmosferze. Na trasie 
widoczni byli reprezentanci Rybnickiej 
Grupy Biegowej i podobnych grup dzia-
łających w ościennych miejscowościach 
m.in. w Radlinie i Jejkowicach. Byli bie-
gacze w górniczym rynsztunku i bardziej 
rozrywkowi przebierańcy. Na wszystkich 
czekały nie tylko pamiątkowe medale, ale 
i m.in. gorąca herbata z mandarynkami. 

Na 545. miejscu dotarł do mety 
(czas: 1:02:08) najstarszy jego uczestnik 

79-letni Norbert Sielski. Na mecie ten 
niestrudzony propagator biegania, rów-
nież na nartach, oświadczył, że był to 
jego ostatni oficjalny start w karierze. 

Już tradycyjnie organizatorzy przy-
gotowali nagrody również dla zwycięz-
ców poszczególnych grup wiekowych, 
najlepszych rybniczan, górników, 
mieszkańców powiatu rybnickiego i 
zwycięzców klasyfikacji drużynowej. 
Bieg Barbórkowy był ostatnią z czterech 
imprez zaliczanych do tegorocznego 
Biegowego Grand Prix Rybnika. Zwy-
ciężyli w nim 36-letnia Barbara Rataj 
(Jejkowice biegają) i 30-letni Marcin 
Ciepłak z grupy „Ja cię kocham, a Ty 
biegasz”. Szczegółowe wyniki 17. Biegu 
Barbórkowego i Biegowego GP Rybnika 
można znaleźć na stronie internetowej 
MOSiR-u (mosir.rybnik.pl). 

(WaT)

Górnik znów wygrał Bieg Barbórkowy
27-letni Mateusz Mrówka z Radlina jest górnikiem kopalni Marcel. Codziennie kilkaset metrów pod 
ziemią jako maszynista prowadzi kursującą chodnikami kolejkę. W niedzielę 5 grudnia czwarty raz z 
rzędu wygrał organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bieg Barbórkowy. 
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Ogłoszenia i reklamy

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
DZIAŁ CMENTARZY KOMUNALNYCH

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

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

Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. 
Dyżury nocne rozpoczynające się w dni robocze oraz w niedziele trwają od 
22.00 do 7.00, a z soboty na niedzielę od 22.00 do 8.00. Informacje o dyżu-
rach aptek oraz o ewentualnych zmianach w harmonogramie są dostępne na 
stronie internetowej (rybnik.eu), 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

1/2.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście

2/3.01 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka

3/4.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

4/5.01 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

5/6.01 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

6/7.01 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

7/8.01 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

8/9.01 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk

9/10.01 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza

10/11.01 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

11/12.01 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

12/13.01 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

13/14.01 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom

14/15.01 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

15/16.01 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

16/17.01 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

17/18.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

18/19.01 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście

19/20.01 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

20/21.01 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

21/22.01 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

22/23.01 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ

23/24.01 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

24/25.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

25/26.01 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058, Śródmieście

26/27.01 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

27/28.01 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

28/29.01 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

29/30.01 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

30/31.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Raciborska 126, tel. 887 750 033, Maroko-Nowiny

31.01/1.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek
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PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl 
lub zadzwoń: 32 438 8000

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje,  
Twojej rodziny i Twoich finansów.

Należymy do największego producenta węgla
koksowego wUE. Poszukujemy nowych
pracowników. Zatrudnimy spawaczy,ślusarzy
i operatorów obróbki skrawaniem.

OFERUJEMY:
➢ Terminowe i dobre warunki finansowe,  
➢ Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
➢ Pewne godzinypracy,
➢ Ubezpieczenie grupowe na życie, 
➢ Nagrodę coroczną wypłacaną w lipcu,  
➢ Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej benefitów znajdziesz na naszej stronie!
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