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Pandemia COVID-19, mimo realizacji programu szczepień (w Rybniku
idącego dość wolno) nie zwalnia. Większość dzielnic nie organizuje z
tego powodu swoich corocznych inicjatyw, pojawiają się w ich miejsce
inne, co świadczy o dużej kreatywności lokalnych społeczników. Dla
mieszkańców dzielnic szczególnie ważna wydaje się kolejna edycja
budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, która właśnie ruszyła.
Niemal do połowy maja mieszkańcy mają możliwość skonsultowania
swoich pomysłów na dzielnice i Rybnik. Na ten cel zaplanowano
prawie 5 milionów złotych, z czego niecałe 3,5 miliona złotych to
kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie. Miasto zachęca
zwłaszcza do zgłaszania różnego rodzaju eko-projektów, "zielonych"
inicjatyw, zmierzających m.in. do poprawy jakości powietrza w
Rybniku i dzielnicach. Czy mieszkańcy, zwłaszcza tych zaniedbanych
od lat infrastrukturalnie, dzielnic zechcą "zagrać w zielone"? Można w
to wątpić, ponieważ w dotychczasowych edycjach budżetu
obywatelskiego największym powodzeniem cieszyły się projekty
związane ze sportem, rekreacją i zagospodarowaniem "czasu
wolnego". Inny ważny temat poruszony w niniejszym numerze
dotyczy Narodowego Spisu Powszechnego. Mieszkańcy dzielnic
muszą mieć bowiem świadomość, że udział w spisie to obowiązek,
którego, pod groźbą różnego rodzaju kar, nie można zaniedbać.
Ponadto w numerze przeczytacie Państwo o tym jakie inwestycje
zostaną zrealizowane w kolejnych dzielnicach dzięki wsparciu z
Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, a także dowiecie się
Państwo, w których dzielnicach stanęły pojemniki na elektrośmieci. W
numerze marcowym pojawia się też, niestety, kilka informacji o
charakterze kryminalnym. Zapraszam do lektury "Rybnik27. Forum
Dzielnic" w nowym nakładzie i nowej szacie graficznej. Jeszcze trzy
kolejne numery sfinansowane zostaną ze środków Fundacji ORLEN z
programu "Moje miejsce na Ziemi". 

GRA W ZIELONE...

Sztuka pasyjna

Do 12 kwietnia trwała w
podziemiach kościoła w
Chwałęcicach wystawa
obrazów księdza
Andrzeja Gruszki o
tematyce pasyjnej.

W Kamieniu spłonęła
przydomowa wędzarnia

W sobotę 27 marca po
godz. 18:00 strażacy z
OSP Kamień zostali
zadysponowani do
pożaru wędzarni na
terenie posesji przy ul.
Brzozy w Kamieniu.

Arkadiusz Trzebuniak
Prezes Zarządu Wydawcy

Ogniem zajęły się drewniane drzwiczki i
częściowo dach. Okazuje się, że pożary
przydomowych wędzarni zdarzają się dość
często, zwłaszcza przed świętami, gdy sporo
osób przyrządza własne wędliny. Dlatego
procesu wędzenia warto pilnować i nie
pozostawiać wędzarni bez dozoru. 

Zdj. OSP Kamień

Pożar nieużytków przy
hałdzie na Rymerze

26 marca po 19:00 strażacy
gasili pożar nieużytków
przy hałdzie na
niedobczyckim Rymerze.
W akcji gaśniczej brało
udział 5  zastępów straży
pożarnej. Strażacy szybko
opanowali ogień i na
szczęście nikt nie ucierpiał.

Mógł to być efekt wypalania traw. Policja
przypomina i ostrzega, że wypalanie traw jest
niebezpieczne i nielegalne. Policja informuje
też, że zgodnie z przepisami Ustawy o
Ochronie Przyrody, a także Kodeksu
Wykroczeń za wypalanie traw grozi kara
aresztu albo grzywna, nawet do 5000 zł. W
przypadku, gdy ogień niebezpiecznie się
rozprzestrzeni i zagrozi zdrowiu lub życiu
ludzi, albo budynkom, można trafić do
więzienia nawet na 10 lat.

Zdj. nadesłane
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3SŁOWO WSTĘPNE

Trwają prace nad zmianą
przebiegu linii nr 14, która
docelowo ma dojeżdżać
do Knurowa. Pojawiła się
szansa na przywrócenie
komunikacji autobusowej
między Rybnikiem a
Knurowem. Kursy miałby
realizować ZTZ Rybnik. 

Co z istniejącymi połączeniami? Dyrektor
rybnickiego ZTZ-u zapewnia, że przedłużenie
linii 14 w żaden sposób nie zaburzy
dotychczasowych połączeń.

Wkrótce autobusem
dojedziemy do Knurowa (?)



Spis powszechny ludności i mieszkań realizowany

jest co 10 lat. Zbierane są w nim m.in. informacje o

miejscu zamieszkania (nie zameldowania),

informacje o wieku danej osoby, jej statusie na

rynku pracy, narodowości czy wyznaniu. Dane te są

wykorzystywane później przez administrację

rządową i samorządową, przez ministerstwa,

instytucje publiczne i inne podmioty, które na

wynikach spisów opierają np. swoje decyzje i

strategiczne plany rozwojowe.

Wszystkie dane przetwarzane przez statystykę

publiczną są bezpieczne i podlegają specjalnej

ochronie (tajemnica statystyczna). Należy też mieć

świadomość, że podszywanie się pod czyjąś

tożsamość w celu zalogowania się do formularza

spisowego jest przestępstwem, zgodnie z art. 190a

Kodeksu Karnego. Każde takie zdarzenie GUS

będzie zgłaszał na policję i do Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W spisie istnieje możliwość zadeklarowania także

narodowości śląskiej i posługiwania się językiem

śląskim. Osoby, które wzięły udział w spisie mogą

dodatkowo wygrać atrakcyjne nagrody, w tym

samochód osobowy, w loterii spisowej.

                              AT, źródło: GUS, BIP UM Rybnik

(Samo)spisz się! 
Ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludno�ci i Mieszka� 

1 kwietnia 2021 r. ruszył Narodowy Spis Powszechny

Ludności i Mieszkań 2021. Podstawową metodą jest

samospis internetowy. By dokonać samospisu

wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i

wypełnić formularz spisowy. 

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w

2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku

do 30 września 2021 roku. Obowiązkową formą jest

samospis internetowy. Zgodnie z ustawą o

statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest

obowiązkowy. Osoby "wykluczone cyfrowo" mogą

skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na

infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników

statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od

8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie

spisać się poprzez formularz internetowy lub

telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani

przez rachmistrzów telefonicznie. Rachmistrzowie

telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br.

Uruchomiono również tzw. miejsca spisowe. W

Rybniku jest to Urząd Miasta przy ul. Bolesława

Chrobrego 2, pomieszczenie nr 213. Można

zadzwonić i umówić się, tel. 32 43 92 219 lub 32 43
92 229. 
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Ponad 100 budek lęgowych dla czterech

gatunków ptaków wykonano w ramach

projektu „Ptasie lokum”. W piątek, 26

marca część specjalnie przygotowanych

konstrukcji została zamontowana na

terenach zielonych Fundacji Elektrowni

Rybnik. Fundacja Elektrowni Rybnik

kładzie duży nacisk na działania

proekologiczne i edukacyjne, które

pozytywnie wpływają na środowisko

naturalne i są wartościowe dla

społeczności lokalnej. W oparciu o te idee

zrodził się pomysł projektu pod nazwą

„Ptasie lokum”, którego założeniem było

wykorzystanie drzewostanu terenów

przyległych Fundacji i montaż budek

lęgowych dla czterech, najliczniej

występujących tu gatunków ptaków.

Inicjatywa Fundacji Elektrowni Rybnik

spotkała się z pozytywnym odzewem ze

strony Państwowego Gospodarstwa

Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa

Rybnik, które udzieliło wsparcia

merytorycznego dotyczącego szczegółów

projektowych budek lęgowych oraz

nadzoru nad ich prawidłowym

montażem. Do akcji włączył się również

Zakład Poprawczy i Schronisko dla

Nieletnich z Raciborza, którego

wychowankowie wykonali ponad 100

specjalnie zaprojektowanych konstrukcji.

5 kwietnia w Rybniku, obok kościoła w dzielnicy

Paruszowiec-Piaski, doszło do obywatelskiego

zatrzymania mężczyzny przez osoby związane z

organizacją Child Guard Unit Poland, który miał

prowadzić obsceniczną konwersację z nieletnią  i

korespondować z dziewczyną w sprawach

dotyczących sfery seksualności. Mężczyzna w

materiale nagranym przez przedstawicieli

organizacji przyznał się do tego, ale zaprzeczył,

że chciał się spotkać z dzieckiem. 37-latek miał

jednak nakłaniać dziewczynę do innej czynności

seksualnej. Mężczyzna został zatrzymany, a

policjanci zabezpieczyli także należący do niego

sprzęt komputerowy,

OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE MĘŻCZYZNY, KTÓRY
PISAŁ OBSCENICZNE WIADOMOŚCI DO NASTOLATKI

PARUSZOWIEC-PIASKI

PTASIA  DEWELOPERKA

- Sprawca został zatrzymany przez

policjantów w trakcie napadu. Na miejscu

pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza

pod nadzorem prokuratora - mówiła "na

gorąco" asp. Bogusława Kobeszko, oficer

prasowa KMP w Rybniku.

16 marca mężczyzna sterroryzował nożem

obsługę stacji benzynowej w dzielnicy

Smolna. Policjant oddał strzał, raniąc sprawcę

w łydkę. Mężczyzna zabrany przez pogotowie

do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

nr 3 w Rybniku. Do zdarzenia doszło ok.

godziny 19:40. Jak poinformowała nas

rybnicka policja, mężczyzna napadł na stację

benzynową w rejonie skrzyżowania ulic

Reymonta i Wodzisławskiej. Napastnik

sterroryzował nożem obsługę stacji.

NAPAD NA STACJĘ BENZYNOWĄ. SPRAWCA ZOSTAŁ RANNY!

5

Funkcjonariusze musieli sprawdzić czy mężczyzna

nie posiadał np. pornografii dziecięcej. - 37-letni

mężczyzna, który za pośrednictwem portalu

internetowego nawiązał kontakt z 13-latką, a

następnie składał jej propozycje obcowania

płciowego oraz poddania się innej czynności

seksualnej, został objęty dozorem policyjnym.

Sprawca był przekonany, że wymienia

wiadomości z dzieckiem, a w rzeczywistości

korespondował z osobą dorosłą. Rybniczanin

usłyszał prokuratorskie zarzuty składania

propozycji seksualnych małoletniej poniżej 15 roku

życia i przekazała nam asp. Bogusława Kobeszko,

oficer prasowa KMP w Rybniku.

RYBNICKA KUŹNIA

SMOLNA

- Napastnik jest znany policji. Jego życiu nie

zagraża niebezpieczeństwo - dodała.

- Policjant oddał strzał, raniąc sprawcę w

łydkę. Mężczyzna zabrany przez pogotowie

do WSS nr 3 - relacjonowała policjantka. 
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KALEJDOSKOP DZIELNICOWY

ZDJ. KMP RYBNIK

ZDJ. NADESŁANE

ZDJ. KMP RYBNIK

https://rybnik.dlawas.info/rybnik27/obywatelskie-zatrzymanie-mezczyzny-ktory-pisal-obsceniczne-wiadomosci-do-12-latki/cid,18982,a


CZY MIESZKAŃCY
ZAGRAJĄ W ZIELONE?
Arkadiusz Trzebuniak
Zdjęcie:  Jacek Guzik
Źród ło: materia ły prasowe UM Rybnik

Na zdjęciu:
 teren 

wokół tężni
solankowej 
w dzielnicy

Paruszowiec

"Eko-projekty 

wpisują się 

w podwyższanie

jakości życia 

w Rybniku"
Ruszyła kolejna edycja rybnickiego budżetu
obywatelskiego. Od 1 do 31 maja br.
mieszkańcy Rybnika będą mogli składać
swoje propozycje projektów do realizacji w
2022 roku. Pula środków finansowych na
realizację zadań ogólnomiejskich i lokalnych 
 wynosi tym razem 4 830 000 zł, z czego 3 435
000 zł to pula na projekty ogólnomiejskie. W
tym roku Miasto szczególnie zachęca do
składania pomysłów dotyczących szeroko
pojętej ekologii.

- Budżet obywatelski jest okazją, aby sfinansować
działania proekologiczne, którym w naszym
mieście powinno się przypisać szczególną rolę z
uwagi na fatalną jakość powietrza.
Podpowiadamy zatem, jakie pomysły można
składać w tym obszarze, aby w przyszłości cieszyć
się z lepszej jakości powietrza, korzystać z dóbr
natury i atrakcyjniej spędzać wolny czas – mówi
Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Do zgłaszania w ramach budżetu
obywatelskiego na 2022 rok eko-projektów
namawia również Wojciech Kiljańczyk,
przewodniczący Rady Miasta Rybnika:
- Działania zmierzające do poprawy jakości
powietrza, a także eko-projekty wpisują się w
podwyższanie jakości życia w Rybniku. To bardzo
istotne, aby kierować naszą uwagę na zielone
projekty. One są przyszłością i będą nas bardziej
wiązać z miastem. Na tej bazie możemy również
wzmacniać działania edukacyjne, które będą
tworzyć wyobraźnię ekologiczną wśród dzieci i
młodzieży.

Urzędnicy wskazują, że od dobrych kilku już lat
niektóre miasta w Polsce finansują zielone
pomysły swoich mieszkańców właśnie w ten
sposób. Co można zaliczyć do najbardziej
popularnych i najczęściej wybieranych przez
mieszkańców pomysłów?

Prawie 3,5
miliona złotych
na projekty
ogólnomiejskie!

TEMAT NUMERU6
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Miasto ma też kilka własnych propozycji, np.
utworzenie woonerfów, czyli przestrzeni
publicznej łączącej w sobie funkcje ulicy, ścieżki
rowerowej, parkingu, deptaku, miejsca spotkań
dla mieszkańców; tworzenie mini ogrodów
sensorycznych czy rozwijanie fachowego
„technicznego” doradztwa dla mieszkańców w
zakresie termomodernizacji, źródeł ciepła.
Miasto wskazało też kilka gotowych pomysłów
do realizacji. To m.in. nowy park na terenie
zielonym pomiędzy ulicami: Lipowa i Rybacka
(niezagospodarowany obszar zieleni miejskiej)
i/lub ulicami: św. Maksymiliana i Podmiejską 
 (dzielnica Rybnicka Kuźnia); pielęgnacja
starodrzewia; opracowanie kompleksowej
inwentaryzacji drzew w parkach miejskich;
budowa, przygotowanie trasy do nordic walkingu
wraz z infrastrukturą dużych, terenowych,
stałych gier planszowych (planowana lokalizacja
w dzielnicy Orzepowice - od parku osiedlowego
przy ul. Góreckiego - w stronę dzielnicy
Chwalęcice, Stodoły); budowa bulwarów
spacerowo-rowerowych wzdłuż rzeki Rudy,
wraz z infrastrukturą rowerowo-
odpoczynkową; budowa placu zabaw dla
dorosłych oraz osób niepełnosprawnych;
budowa wodnego placu zabaw z czerpakami,
rynnami do przelewania wody w pobliżu tężni
jako uzupełnienie tamtejszej infrastruktury.
 
Od 1 kwietnia do 14 maja br. mieszkańcy mogą
skorzystać z możliwości konsultacji pomysłów
na swoje projekty. Na mieszkańców Rybnika
czekają pracownicy Urzędu Miasta oraz
jednostek organizacyjnych, którzy udzielą
niezbędnych informacji służących
przygotowaniu prawidłowego wniosku.  Z uwagi
na epidemię koronawirusa oraz ograniczenia w
funkcjonowaniu Urzędu Miasta Rybnika,
miejskich jednostek organizacyjnych oraz
instytucji kultury, zalecany jest kontakt
telefoniczny oraz mailowy. Kontakt osobisty jest
możliwy w wybranych jednostkach, po
wcześniejszym ustaleniu daty i godziny
spotkania (szczegóły znajdziecie na stronie
rybnik.eu w zakładce Budżet obywatelski.

Czy mieszkańcy zechcą zagrać w zielone? W
wielu dzielnicach, niestety, od lat zaniedbywano
infrastrukturę, zwłaszcza związaną z
przestrzenią służącą zagospodarowaniu czasu
wolnego, stąd w ostatnich latach popularność
takich projektów jak place zabaw, siłownie "pod
chmurką" czy mała architektura i altany z
miejscem do grillowania, służące integracji
społecznej. Niedoinwestowanie placówek
edukacyjnych sprawia, że często składane są
również projekty związane z tworzeniem
mobilnych pracowni komputerowych czy
miasteczek ruchu drogowego. Z kolei składane
w ostatnich latach projekty ogólnomiejskie
pokazują, że w mieście najbardziej brakuje
inwestycji służących uprawianiu sportu i
rekreacji. Dzielnice, jeżeli tylko dysponują
odpowiednią przestrzenią, są więc
zdecydowanie bardziej skłonne do realizacji
projektów "twardych".

Jakie środki
przeznaczone są
na projekty w
ramach budżetu
obywatelskiego   
 w poszczególnych
dzielnicach?

Można zainspirować się takimi projektami
zrealizowanymi w innych miastach jak np.:
wykonywanie różnego rodzaju nowych
nasadzeń drzew, krzewów oraz uzupełnianie
istniejącego drzewostanu, rewitalizacja
istniejących parków, placów, ogrodów i
skwerów, zakładanie kwietnych łąk, zakładanie
trawników i żywopłotów, umieszczanie
klombów w zabetonowanej przestrzeni,
tworzenie parków kieszonkowych, zakładanie
ogrodów deszczowych, tworzenie zielonych
przystanków, zakładanie budek lęgowych dla
małych ptaków, zakładanie domów dla owadów,
wiewiórek i jeży, zakładanie skrzynek lęgowych
dla wróbli i jerzyków, umieszczanie nad rzekami
kaczkomatów do karmienia kaczek, tworzenie
miejsc zbioru plastikowych nakrętek –
pojemników z metalowej siatki, zakładanie
pasiek edukacyjnych i organizacja miodobrania,
organizowanie zajęć edukacyjnych o tematyce
związanej z ochroną przyrody oraz
ograniczeniem marnowania pożywienia i bycia
eko, sprzątanie różnych obszarów dzielnic.

TEMAT NUMERU 7
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Powstałe w naszych gospodarstwach

domowych odpady spożywcze takie

jak obierki, przeterminowane owoce

i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie

i herbacie oraz odpady zielone, typu

liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów

ciętych i doniczkowych, drobne

gałązki, pozostałości roślinne nie

mogą być wyrzucane w

jakichkolwiek workach. Należy je

wrzucać luzem do brązowych

pojemników. Worki zaburzają proces

kompostowania odpadów, a także

zwiększają koszty ich segregacji.

CHWAŁĘCICE

BIO BEZ WORKÓW

OGÓLNE

zdj. KM PSP Rybnik

Przebudowa placu zabaw i rozbudowa

muszli koncertowej w parku Czempiela

oraz termomodernizacja Szkoły

Podstawowej nr 19 w Kłokocinie - to

inwestycje, które otrzymają

dofinansowanie z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2014-2020. Pierwsza inwestycja

obejmuje przebudowę wykonanego w

2020 r. placu zabaw oraz planowaną na

2021 r. rozbudowę niefunkcjonalnej muszli

koncertowej (amfiteatru) wraz z

zagospodarowaniem terenu wokół

obiektu. Koszt przedsięwzięcia to 3 190

351,12 zł. Dofinansowanie uzyskała także

wykonywana w latach 2020-2021

kompleksowa termomodernizacja Szkoły

Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin.

POŻAR LASU I ROWERZYSTA PORAŻONY PRĄDEM
WIELOPOLE

8

Inwestycja obejmowała docieplenie ścian,

dachu, wymianę stolarki okiennej i

drzwiowej, modernizację instalacji c.o. we

wszystkich częściach szkoły oraz budowę

systemu wentylacji mechanicznej dla sali

gimnastycznej. Przedsięwzięcie

kosztowało 1 863 749,71 zł. W 2021 r. szkoła

uzyska również nowe ekologiczne źródło

ogrzewania oparte o pompę ciepła

zasilaną gazem ziemnym. Na wymianę

źródła również uzyskano dofinansowanie

ze środków UE.

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ W CHWAŁĘCICKIM KOŚCIELE
Na ciekawy pomysł obchodów Wielkiego Piątku

wpadli przedstawiciele chwałęcickiego

Stowarzyszenia Działań Lokalnych "Chwalynciok"

wraz z radnym Andrzejem Sączkiem.

Wolontariusze stowarzyszenia namalowali stacje

Drogi Krzyżowej.

ich reprodukcje w postaci banerów zawieszono

przed tamtejszym kościołem parafialnym. Dzięki

tej inicjatywie wierni mogli w Wielki Piątek, z

zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego,

uczestniczyć i przeżywać na zewnątrz

odprawianą w kościele Drogę Krzyżową,

SDL CHWALYNCIOK

Na początku kwietnia nieznany

sprawca tej samej nocy zniszczył

przyciski przeciwpożarowe w dwóch

dzielnicach - w Chwałęcicach i

Grabowni - wywołując fałszywy

alarm. Do incydentu przy OSP

Grabownia doszło w piątek (02.04.)

przed północą - osobnik w kapturze

zniszczył przycisk przeciwpożarowy

na budynku straży, uruchamiając

syreny alarmowe, po czym szybko

się stamtąd oddalił. Zdarzenie

zarejestrował monitoring. Nieco

wcześniej, do takiej samej sytuacji

doszło przy budynku OSP w

Chwałęcicach. Najprawdopodobniej

zrobiła to ta sama osoba. Komenda

Miejska PSP w Rybniku potwierdza,

że otrzymała zgłoszenia z Chwałęcic

i Grabowni. Jednostki OSP

zapowiedziały zgłoszenie sprawy

również policji.

CHWAŁĘCICE, GRABOWNIA

WANDAL ZNISZCZYŁ 
PRZYCISKI PRZECIWPOŻAROWE
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ZDJ. OSP GRABOWNIA



Pod koniec marca rozstrzygnięto kolejny już konkurs na
wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
(RFIL). Rybnik uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 315 000 zł
dla 2 inwestycji w zakresie poprawy jakości powietrza.

Dzięki rządowej pomocy zostanie zrealizowana inwestycja
kompleksowej termomodernizacji budynku oraz sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 24 w dzielnicy Radziejów
(docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana
okien i drzwi, zamurowanie części otworów, docieplenie
stropodachów, modernizacja instalacji c.o. budowa wentylacji
mechanicznej sali gimnastycznej). Ponadto zaplanowano
wymianę węglowego źródła ciepła na potrzeby c.o i c.w.u. na
źródła oparte o OZE (2 pompy ciepła – gruntowa i powietrzna).
Wartość inwestycji to 2,4 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z
RFIL to 2,04 mln zł (85% kosztów). Inwestycja jest planowana do
wykonania w 2021 r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w
ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i
miast w całej Polsce na różnego rodzaju inwestycje
strategiczne w wymiarze lokalnym, takie jak: przebudowa
drogi, doposażenie szpitala, budowa żłobka czy remont
biblioteki. Lokalne inwestycje są bowiem impulsem do
rozwoju całego kraju. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

L O K A L N E  I N W E S T Y C J E  -
I M P U L S E M  R O Z W O J U  W  C Z A S I E  P A N D E M I I

MPT, źródło: UM Rybnik, Śl. UW w Katowicach
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INWESTYCJE

Drugi z projektów dotyczy Przedszkola nr 32 w dzielnicy
Kamień. Przedmiotem inwestycji będzie jego kompleksowa
termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian
zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych, wymianę okien
i drzwi, docieplenie stropu, modernizację instalacji c.o.  Ponadto
w budynku zaplanowano wymianę węglowego źródła ciepła na
potrzeby c.o i c.w.u. na źródło oparte o gaz. Wartość inwestycji to
1,5 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z RFIL to 1,275 mln zł
(85% kosztów). Inwestycja również jest planowana do
wykonania w 2021 r.

"Obie inwestycje mają wygenerować szereg korzyści
ekonomicznych. Dzięki obniżeniu zapotrzebowania na energię
cieplną łącznie o 2276,70 GJ rocznie, redukcji ulegnie emisja
pyłu PM10 oraz CO2 o odpowiednio 252,83 kg oraz 181,90 ton. Co
istotne zmniejszone zostaną także koszty związane z
ogrzewaniem obydwu budynków oświatowych. Nie bez
znaczenia będzie również poprawa ich estetyki" - czytamy w
miejskim serwisie internetowym.

To już kolejne wsparcie z RFIL dla naszego miasta. W 2020 r.
Rybnik otrzymał 22 970 895 zł z przeznaczeniem na dowolne
inwestycje realizowane do końca 2022 r. oraz dodatkowo 10 000
000 zł z przeznaczeniem na budowę hospicjum stacjonarnego
w dzielnicy Niedobczyce.

W sumie Rybnik w ramach RFIL uzyskał do tej pory 32 970 895
zł.



Do czerwonych pojemników można wrzucać zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny o niewielkich gabarytach, np.

drukarki, laptopy, tostery, telefony, tablety czy karty pamięci.

Z kolei odbiór elektrycznych śmieci powyżej 50 cm jest ustalany

indywidualnie pod numerem infolinii 572 102 102. Odbiorem

elektrośmieci będzie się zajmowała firma MB Recycling. Miasto

nieodpłatnie udostępnia miejsca na pojemniki, w zamian nie

ponosi kosztów związanych ze zbiórką elektroodpadów.

Lokalizacja pojemników jest na razie propozycją. Miasto chce

przetestować jak sprawdzą się one w wybranych miejscach, by

zdecydować o ich dołożeniu albo zmianie lokalizacji.

Osiedle Południe (dzielnica Boguszowice Osiedle); 

ul. Pukowca i ul. Śląska (dz. Chwałowice), 

ul. Paderewskiego (dz. Niedobczyce); 

ul. Rejewskiego i ul. Małachowskiego (dz. Boguszowice Stare),

ul. Kuźnicka (dz. Rybnicka Kuźnia). 

ul. ks. Jośki (dz. Maroko-Nowiny), 

ul. Kilińskiego (dz. Smolna), 

ul. Łukowa (dz. Ochojec), 

ul. Sygnały (dz. Gotartowice).

"(...) Rybnik dołącza do ogólnopolskiego projektu Elektryczne

Śmieci. Nasz udział w projekcie wpisuje się w prowadzoną od lat

politykę proekologiczną. Troska o środowisko jest jednym z

wiodących priorytetów naszego miasta, które stanowi zieloną

oazę w sercu przemysłowego Śląska. W Rybniku otoczonym

lasami dawnej puszczy śląskiej dbanie o przyrodę jest szczególnie

ważne. Jestem przekonany, że mieszkańcy naszego miasta będą

chętnie korzystać z czerwonych pojemników pozbywając się ze

swoich domów, mieszkań, garaży i piwnic zalegających tam

elektrycznych śmieci" – mówi Piotr Kuczera, prezydent miasta.

Aktualnie pojemniki można znaleźć: 

W  N I E K T Ó R Y C H  D Z I E L N I C A C H  S T A N Ę Ł Y
P O J E M N I K I  N A  E L E K T R O Ś M I E C I

11 charakterystycznych czerwonych pojemników

przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

nieprzekraczający 50 cm, stanęło na ulicach naszego miasta,

w 9 rybnickich dzielnicach. Mieszkańcy zyskali dzięki temu

możliwość bezpiecznego, szybkiego i ekologicznego oddania

elektrycznych śmieci. Jest to działanie w ramach projektu

realizowanego przez Fundację Odzyskaj Środowisko, MB

Recycling oraz organizację odzysku Biosystem

Elektrorecykling S.A.

MPT, źródło: materiały prasowe UM Rybnik
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27 marca około godz. 11:30 na ul. Rudzkiej

w Orzepowicach, w rejonie skrzyżowania,

doszło do wypadku. Kierujący busem,

wykonując manewr włączania się do

ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa

przejazdu 19-letniemu rowerzyście, który

jechał w kierunku ul. Góreckiego. 19-latek

doznał urazu kończyn dolnych. Młody

mężczyzna z obrażeniami ciała został

zabrany przez Lotnicze Pogotowie

Ratunkowe do szpitala. Obaj uczestnicy

wypadku byli trzeźwi. Ulica Rudzka w

Orzepowicach była przez dłuższy czas

zamknięta w obie strony, wprowadzono

też objazdy.

24 marca mieszkańców m.in. Gotartowic i

Kamienia zaniepokoiły helikopter krążący nad

tamtejszymi lasami oraz pojawiające się na

ulicach wojskowe pojazdy. Na szczęście były to

tylko ćwiczenia. - Helikopter widziano
popołudniem i wieczorem, m.in. przy ul. Wolnej,
nad lasami pomiędzy pomiędzy Gotartowicami  
i Przegędzą, śmigłowiec nie miał włączonych
świateł nawigacyjnych, ponadto wyjeżdżały
wojskowe samochody - napisał do nas czytelnik.

Okazało się, że były przeprowadzane ćwiczenia:

- Mamy normalne ćwiczenia, które są
realizowane w Rybniku i okolicach,

SPOKOJNIE - TO BYŁY TYLKO ĆWICZENIA!

GOTARTOWICE, KAMIEŃ

POTRĄCENIE
ROWERZYSTY NA UL.

RUDZKIEJ. KONIECZNA
BYŁA INTERWENCJA LPR-U

 

Późnym wieczorem 1 kwietnia, około 22:30,

rybniccy strażacy interweniowali przy ulicy

Rybackiej w dzielnicy Rybnicka Kuźnia, gdzie

płonęła altana. Najprawdopodobniej doszło

do podpalenia. Na szczęście nikomu nic się

nie stało, choć straty materialne wyceniono na

ok. 15 tysięcy złotych. Mieszkańcy alarmują, że

to nie pierwsza taka sytuacja. - Ostatnio coraz

częściej dochodzi do włamań i dewastacji na

działkach pod tzw. liniami, koło wału. Jedna z

działek wczoraj została podpalona, kolejna

zniszczona, jeszcze inną próbowano okraść -

napisał do nas czytelnik. Sprawa została

zgłoszona na policję, która na razie nie udziela

informacji w sprawie. Mł. bryg. Bogusław

Łabędzki, rzecznik Komendy Miejskiej PSP w

Rybniku przekazał nam: 

PODPALENIA I DEWASTACJE NA DZIAŁKACH

1 1

ORZEPOWICE

RYBNICKA KUŹNIA

- W akcji gaśniczej altany działkowej w

Rybnickiej Kuźni brało udział 10 osób - 3

zastępy straży, w tym jedno OSP z Orzepowic,

zgłoszenie otrzymaliśmy o 22:15, działania

zostały zakończone o 00:45. Straty

oszacowano na 15 tys. zł, przyczyną pożaru

było najprawdopodobniej podpalenie.
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KALEJDOSKOP DZIELNICOWY

ZDJ. AEROKLUB ROW

Źródło: Jednostka Wojskowa AGAT, Aeroklub ROW, materiały nadesłane

Uczymy się, jak przeciwdziałać ewentualnym
atakom z zewnątrz, tudzież pomagając w
sytuacjach klęski żywiołowej – tłumaczył major

Mariusz Łapeta, rzecznik Jednostki Wojskowej

AGAT w Gliwicach. Ćwiczono m.in. działania

ratunkowe, tzw. MEDEVAC, czyli m.in. ewakuację

rannego z pola walki. Z kolei dyrektor Aeroklubu

ROW Rybnik Marcin Nocoń wyjaśniał, że nad

Gotartowicami był tylko jeden helikopter

wojskowy, a ćwiczenia trwały do godzin

wieczornych, ponieważ wojsko w planach miało

działania próbne po zachodzie słońca.

ZDJ. NADESŁANE

ZDJ. KMP RYBNIK



WYDANIE 
SFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW

1 2 "PIGUŁKI" WIEDZY O DZIELNICACH

Na podstawie: rybnik.eu

NIEDOBCZYCE NIEWIADOM OCHOJEC

Dzielnica leży w południowo-
zachodniej części miasta, liczy ponad
12 000 mieszkańców. W dzielnicy
znajdują się m.in. kościół pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
wybudowany w 1921 roku,
zmodernizowany Dom Kultury w
Niedobczycach przy ul. Barbary,
zabytkowe osiedle „familoków”, które
powstało w latach 1900-29 wg tzw.
koncepcji „miasta- ogrodu” czy park
im. Henryka Czempiela, założony
przez KWK „Rymer” w okresie
międzywojennym. Dzieje Niedobczyc
sięgają XIII wieku. Nazwa
miejscowości pochodzi najpewniej od
imienia jej dawnego właściciela -
Niedobka, lub Niedobki. Do połowy
XIX wieku była to niewielka, rolnicza
wioska. Powstanie kolei i rozwój
przemysłu węglowego spowodował
gwałtowny przyrost mieszkańców, a
co za tym idzie rozbudowę
Niedobczyc. W latach 1892-96
wybudowano kopalnię, o niemieckiej
nazwie „Römer”, powstało też osiedle
robotnicze. W 1955 roku miejscowość
po połączeniu z sąsiednim
Niewiadomiem Górnym i Dolnym,
Beatą, Popielowem i Radziejowem,
otrzymała prawa miejskie. Ten stan
trwał do 1975 roku, kiedy Niedobczyce
stały się jedną z dzielnic Rybnika.

Dzielnica leży w południowo-
zachodniej części miasta, liczy ponad
4500 mieszkańców. W dzielnicy
znajdują się m.in. kościół pw.
Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu
Dolnym, kościół pw. Bożego Ciała i św.
Barbary w Niewiadomiu Górnym,
Industrialne Centrum Kultury w
Niewiadomiu, Zabytkowa kopalnia
"Ignacy" z wieżą widokową. Początki
Niewiadomia sięgają pierwszej
połowy XIV wieku. Wieś stanowiła
majątek rycerski, który wielokrotnie
zmieniał właścicieli i był to dzielony,
to znów łączony przez kolejnych
dziedziców. W 1792 roku, na granicy
Niewiadomia i Radlina powstała
kopalnia „Hoym” (później „Ignacy”).
Była to jedna z pierwszych kopalń na
Śląsku. W Niewiadomiu powstały
kolejno szyby: „Pfeifer”, „Reden”,
„Oppruk” („Głowacki”) i „Grundmann”
(„Kościuszko”). Najdłużej „fedrowano”
w szybie „Kościuszko” - do 1995 roku.
Węgiel wydobywano również w
kopalni „Szczęście Beaty” w latach od
1859 do 1919 roku, kiedy to kopalnię
zamknięto z powodu wyczerpania się
złóż. Niewiadom był samodzielną
gminą do 1955 roku, kiedy to został
przyłączony do miasta Niedobczyce.
Od 1975 roku Niewiadom jest
dzielnicą Rybnika.

Dzielnica znajduje się na północnych
obrzeżach miasta, przy trasie Rybnik-
Gliwice, liczy nieco ponad 2000
mieszkańców. W dzielnicy można
znaleźć m.in. kościół pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej i neogotycką
kapliczkę z 1910 r. pod tym samym
wezwaniem. Po raz pierwszy o
istnieniu osady wspomina wykaz wsi
płacących czynsz kolegiacie w Opolu,
pochodzący z 1291 r. W dokumencie
tym nie figuruje jednak jako „Ochojec”,
a „Stara Wieś”. Obecna nazwa
ukształtowała się dopiero w XVI wieku,
a jej pierwotne brzmienie „Ochodziec”
oznaczało miejsce, które należy obejść.
Dawny Ochojec szczycił się przede
wszystkim tradycjami myśliwskimi.
Począwszy od pierwszej połowy XVI
stulecia miejscowość należała do
rybnickiego państwa stanowego. W
1888 r. w Ochojcu powstała pierwsza
jednoklasowa szkoła. Nowy budynek
szkolny oddano do użytku w 1910 r. W
tym samym okresie co szkołę,
mieszkańcy Ochojca wybudowali
kaplicę p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej. To samo wezwanie
otrzymał też kościół parafialny,
wzniesiony w latach 1983- 91. Po wojnie
Ochojec włączono do Gminy Zbiorczej
Wielopole. W 1973 r. utworzono Gminę
Ochojec. Cztery lata później wieś stała
się sołectwem w gminie Pilchowice.
Zaś od 1 stycznia 2001 roku Ochojec
jest 27 dzielnicą Rybnika.


