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Z EPIDEMIĄ

sobie poradzimy
Jak ocenia Pan funkcjonowanie miasta i zachowanie rybniczan w czasie
epidemii?
Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom za zrozumienie tej trudnej sytuacji
i za dyscyplinę. Potrzebna nam będzie
wytrwałość, bo jeszcze zapewne co
najmniej przez kilka tygodni będziemy
musieli funkcjonować w takich nadzwyczajnych warunkach. Dziękuję również
wszystkim, którzy są na pierwszej linii
frontu walki z epidemią, czyli lekarzom,
pielęgniarkom, pracownikom inspekcji
sanitarnej, ale również tym wszystkim,
dzięki którym w tych nienormalnych
warunkach możemy jednak względnie normalnie funkcjonować. Miasto w
ograniczonym zakresie, ale funkcjonuje.
Proszę mieszkańców, by kontaktowali
się z urzędem miasta telefonicznie lub
drogą mailową. Proszę o umiejętne
zaopiekowanie się naszymi seniorami.
Dla osób odbywających kwarantannę
poważnym problemem jest m.in. opieka nad psem. Dlatego w tym przypadku również proszę o pomoc i dziękuję
wolontariuszom, którzy już się w tę pomoc zaangażowali. Rybnik był jednym z
pierwszych miast, w których koronawirus się pojawił, więc pokażmy, że razem,
solidarnie z tą epidemią się uporamy.
Czy w przypadku pogorszenia sytuacji
miasto ma jeszcze w zanadrzu jakieś
rozwiązania, które będzie wdrażać?
Zrobiliśmy wszystko to, co mogliśmy
zrobić, ale pewne rzeczy wymagają
rozwiązań ustawowych. Piłeczka jest
tu po stronie rządu, bo chodzi o to, by
samorządom dać mechanizmy prawne, pozwalające im skutecznie rozwiązywać konkretne problemy, które dziś
generuje epidemia. Ale gdy w końcu
się skończy, też będzie ich do rozwiązania sporo. Nie funkcjonuje Teatr Ziemi
Rybnickiej i dzielnicowe domy kultury
oraz obiekty MOSiR-u. Działa natomiast

WACŁAW TROSZKA

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą
Ośrodek Pomocy Społecznej i w ograniczonym zakresie komunikacja miejska.
W tym ostatnim przypadku apelujemy
do mieszkańców, by jednak jeśli tylko to
możliwe, korzystać z prywatnych samochodów. Zachętą do tego niech będą
darmowe obecnie miejskie parkingi
i miejsca parkingowe.
A jak w tym trudnym okresie układa
się współpraca z instytucjami państwowymi?
Na bieżąco jestem w kontakcie ze
służbami wojewody, a także ze strażą
pożarną i policją. Jest pełny przepływ
informacji, więc na bieżąco koordynujemy nasze działania i ta współpraca
dobrze się układa. Oczywiście nie tylko mieszkańcy zwracają się do mnie
z różnymi sprawami i choć często dotyczą one zagadnień, które z faktycznymi kompetencjami prezydenta miasta
nie mają nic wspólnego, to również,
w miarę możliwości, staram się pomóc
i interweniować, jeśli jest taka potrzeba.
Jedną z takich właśnie spraw była np.
kwestia czasowego ograniczenia zatrudnienia w rybnickich kopalniach.
Czy można już wstępnie przewidzieć,
jak ta epidemia odbije się na budżecie
miasta?
Dzisiaj byłoby to wróżenie z fusów,
bo wiele wskazuje na to, że jesteśmy
dopiero na samym jej początku. Miasto
posiada sporą budżetową rezerwę i w razie potrzeby ją uruchomi. Jesteśmy jako
miasto przygotowani, by w jeszcze większym stopniu włączyć się w tzw. pomoc
publiczną. Mam informacje od dyrekcji
szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach, że kluczowe w obecnej sytuacji
zapasy środków ochrony osobistej są na
bieżąco uzupełniane i nie ma powodów
do niepokoju. Dla nas wszystkich to zupełnie nowe doświadczenie, które trudno z czymkolwiek porównać.

Okładka: Rybnik w czasie epidemii. Maseczka, w którą przyodziano postać burmistrza
Władysława Webera, jeszcze nie tak dawno jednoznacznie kojarzyła się ze smogiem,
ale dziś powszechnie wywołuje znacznie bardziej zakaźne skojarzenia
Zdjęcie: Wydział Promocji UM Rybnika

Czy miasto pomoże tej grupie przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki epidemii i wprowadzonych ograniczeń?
Tak, pierwsze decyzje już podjąłem,
ale trzeba mieć świadomość, że możliwości miasta ze względu na obowiązujące nas przepisy i na stan miejskich finansów są jednak ograniczone. Wydając
stosowne zarządzenie, zdecydowałem,
że przez najbliższe dwa miesiące koszt
najmu miejskich lokali użytkowych
dla lokali gastronomicznych zostanie
zmniejszony do symbolicznej złotówki
za 1 m2; dla innych działalności czynsz
zostanie obniżony o 50 proc. Jak większość samorządowców czekam na
nowelizację ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jeśli zmieniona ustawa
wejdzie w życie, jako prezydent będę
mógł wskazanym grupom przedsiębiorców przedłużyć termin płatności rat
podatku od nieruchomości. Chciałbym
zaoferować więcej, ale muszę brać pod
uwagę fakt, że miasto też jest dużym
pracodawcą, który również potrzebuje pieniędzy na wypłaty dla swoich
cd. na str. 4

Kolejne wydanie „GR”
ukaże się prawdopodobnie
w niedzielę
26 kwietnia
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TELEFONY NA CZAS EPIDEMII
Infolinia Narodowego
Zdrowia

czas epidemii

Całodobowa infolinia Sanepidu
w Rybniku

609 519 193 lub 508 450 028

Ośrodek Pomocy Społecznej

32 42 211 11 (centrala)
535 372 574 (od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 19.00)
517 824 097
(w
godzinach
pracy
placówki)
głównie dla osób starszych, samotnych
i niepełnosprawnych.

Szpital Zakaźny w Raciborzu

32 755 37 37, 32 755 53 69,
32 755 53 73 do 75

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 3

32 42 91 251, 32 429 10 00

Urząd Miasta

32 439 20 00

Telefon dotyczący
zwierząt domowych

722 299 201
(w godzinach pracy urzędu miasta).

Straż Miejska

986 (alarmowy) lub 32 42 27 254

cd. ze str. 3

pracowników. Dla pracodawców dziś
największym ciężarem są koszty pracy i podatek VAT, który zasila finanse
państwa. Dzisiaj trudno powiedzieć, ile
pieniędzy wpłynie do naszego budżetu z tytułu udziału miasta w podatku
PIT. Co zrobimy, jeśli okaże się, że te
wpływy m.in. ze względu na epidemię
są znacznie mniejsze i że brakuje nam
np. 25 mln zł? Kto nam wtedy pomoże?
Przecież bieżące funkcjonowanie miasta pociąga za sobą wymierne koszty.
Dlatego miasta nie mogą drastycznie
obniżać swoich przychodów. Pracownik pracujący za pensję minimalną
kosztuje dzisiaj pracodawcę miesięcznie przynajmniej 3,5 tys. zł, więc największą pomocą dla pracodawców
byłoby zwolnienie ich z opłat ZUS-owskich na dwa, trzy miesiące. Miasta nie
mogą wszystkich z wszystkiego zwalniać, bo na końcu same zbankrutują.
A trzeba pamiętać, że wcześniejsza
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Funduszu 800 190 590

polityka rządu, m.in. obniżenie w środku roku podatków i przekazywanie
dalece niewystarczającej subwencji
na funkcjonowanie oświaty, znacząco
pogorszyła kondycję finansową samorządów.
W obecnej sytuacji potrzebujących
jest wielu…?
Tak, ale trzeba brać pod uwagę
hierarchię potrzeb. Na pierwszej linii
frontu walki z epidemią są szpitale
i dlatego postanowiłem przeznaczyć
znaczące środki na wsparcie szpitala
wojewódzkiego w Rybniku i zakaźnego w Raciborzu.
To jednak dojmująca świadomość, że
nam, Polakom, najlepiej ze sobą, gdy
dzieje się źle…?
Taką już chyba mamy naturę, że mobilizujemy się w sytuacji zagrożenia
i wtedy działamy wspólnie. Niestety
polityka, która w ostatnim czasie tak

często nas dzieli, prędzej czy później
się pojawi, a właściwie już się pojawiła, bo jesteśmy świadkami sporu
o zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie. Ta epidemia to wielki sprawdzian dla rządzących. Przekonamy się,
czy piękne deklaracje znajdą odbicie
w ich realizacji, czy będą stanowić
dobre użyteczne prawo i czy w odpowiednim stopniu wspomogą finansowo np. pracodawców. Gdy epidemia
się skończy, czeka nas bardzo poważny egzamin. Wiemy już, że przed nami
bardzo poważny kryzys gospodarczy
nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jestem przekonany, że w Rybniku
i w całym kraju z epidemią sobie poradzimy, bo mamy przecież swoje plany
i marzenia, które chcemy zrealizować.
Raz jeszcze więc proszę wszystkich
o roztropność, solidarność i odpowiedzialność. Wszystkim naszym mieszkańcom życzę dużo zdrowia!
Rozmawiał Wacław Troszka

Rybnik w czasie epidemii
Wciąż trudno uwierzyć w to, co się dzieje. Któż mógł przypuszczać, że na
przełomie zimy i wiosny coś, czego nawet nie widać, wywróci nasze życie do
góry nogami i przysporzy wielu mieszkańcom Ziemi naprawdę poważnych
problemów, nie wspominając już o gospodarce.
Nie licząc służb komunalnych i mundurowych oraz komunikacji autobusowej, miasto jest właściwie nieczynne. Nie można pójść do kina, teatru,
na koncert, na pływalnię, siłownię, na
mecz, a nawet do restauracji. Opustoszały szkoły, kościoły, galerie handlowe
i ulice. Pracuje urząd miasta, ale praktycznie nie przyjmuje petentów, inne
instytucje podobnie.
Stan epidemii trwa i nikt nie wie, co
będzie dalej. Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, w Polsce mieliśmy 1031 osób,
które zachorowały na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa,
i 14 ofiar śmiertelnych epidemii. Nie
jest jednak tak źle. Jak informują specjaliści, koronawirus przenosi się drogą
kropelkową, więc w dużym stopniu to
od naszego zdyscyplinowania, wytrwałości, odpowiedzialności i elementarnej

uczciwości wobec innych zależy jego
rozprzestrzenianie. Konieczne jest więc
stosowanie się do zaleceń i przestrzeganie wprowadzanych zakazów.
„Gazeta Rybnicka” jeszcze nigdy nie
ukazywała się w tak wyjątkowych okolicznościach. Na kolejnych stronach
staraliśmy się zebrać jak najwięcej ważnych i przydatnych informacji dotyczących walki z epidemią i funkcjonowania w czasie jej trwania.
Niektóre informacje zawarte w tym
wydaniu w związku z rozwojem epidemii mogą się okazać nieaktualne.
Natomiast najbardziej aktualne
informacje dotyczące funkcjonowania miasta w czasie epidemii znajdą
Państwo na stronie internetowej
magistratu (rybnik.eu) w zakładce „Koronawirus w Rybniku”.
Wacław Troszka

Urząd miasta
zamknięty dla petentów
W związku z epidemią prezydent Piotr Kuczera mocno ograniczył funkcjonowanie urzędu miasta, a zwłaszcza kontakty urzędników z mieszkańcami.
Urząd nie przyjmuje petentów i tylko
wyjątkowo, w sytuacjach nadzwyczajnych, po telefonicznym uzgodnieniu
swojej wizyty z pracownikiem konkretnego wydziału można się spotkać
z urzędnikiem na parterze magistratu
przy specjalnie zaaranżowanym stanowisku, spełniającym wymogi ochrony
epidemiologicznej.
Część magistrackich urzędników pracuje zdalnie, inni korzystają z zaległych
urlopów, a ci, którzy pracują w urzędzie, są dostępni dla petentów pod telefonami i adresami mailowymi. Dane
kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej rybnickiego urzędu w zakładce „Magistrat” (bip.um.rybnik.eu).
– Apeluję do mieszkańców, by osobiście zgłaszali się do urzędu tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. W związku
z trudną sytuacją, w której wszyscy się
znaleźliśmy, musimy ograniczać swoje
kontakty do niezbędnego minimum.
Podatek, opłatę za śmieci możemy
opłacić przez internet. Pomóżmy osobom starszym – zapłaćmy podatek
i inne opłaty w imieniu babci, dziadka, starszych rodziców czy nawet
starszych sąsiadów, korzystając z bankowości elektronicznej – apeluje prezydent Piotr Kuczera.
(WaT)

A OTO KILKA INNYCH ZALECEŃ I INFORMACJI URZĘDU MIASTA:

• Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów tylko i wyłącznie w sprawach dotyczących rejestracji aktów urodzenia oraz aktów zgonu.
• Przy wejściu do urzędu od strony ulicy Miejskiej (nowa część) jest ustawiona
„skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez urząd sprawie.
• Magistrat przypomina, że w obecnej nadzwyczajnej sytuacji nie ma obowiązku(!) rejestracji zakupionych pojazdów w terminie do 30 dni.
• Wszystkie dotychczas umówione wizyty (osobiście, telefonicznie lub internetowo) zostają anulowane.
• Wstrzymany zostaje elektroniczny (kolejkowy) system rezerwacji terminów.
• Petenci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem internetowych platform SEKAP lub ePUAP.
• Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Miasto w skrócie

NAPADŁ NA SĘDZIĘ
20 lutego w rybnickim sądzie rejonowym prowadzącą rozprawę sędzię
zaatakował 39-latek z Wodzisławia Śl.,
który wniósł zażalenie na decyzję Prokuratury Rejonowej w Rybniku, która
odmówiła wszczęcia postępowania w
jego sprawie. Gdy sędzia utrzymała w
mocy decyzję prokuratury, mężczyzna
głośno manifestował swoje niezadowolenie. Gdy ta ukarała go karą porządkową (500 zł), stwierdził, że „nie będzie
go okradać” i ruszył na kobietę, którą
miał uderzyć pięścią w ramię. Napastnika, którym później zajęła się sądowa
ochrona, obezwładnił protokolant.
39-latek został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące; grozi mu od roku
do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Gdy mężczyzna wchodził do sądu,
ochroniarze odebrali mu kuchenny
nóż, na który zareagowała elektroniczna bramka.
KANALIZACJA DLA CHWAŁĘCIC
24 marca w czasie nadzwyczajnego
zgromadzenia wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Rybniku podjęto decyzję o budowie sieci kanalizacyjnej w dzielnicy
Chwałęcice. Jej pierwszy etap ma
obejmować zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka obejmującego 100 budynków. Dziś trudno
jeszcze przewidzieć, kiedy może rozpocząć się budowa. Więcej informacji
w kolejnym wydaniu „GR”.
ZAPROSILI REPATRIANTÓW
W czasie sesji rady miasta, która odbyła się 12 marca, radni przyjęli kolejną
w historii rybnickiego samorządu
uchwałę umożliwiającą osiedlenie się
w Rybniku kolejnej rodziny polskich
repatriantów z azjatyckiej części dawnego Związku Radzieckiego. Uchwała
jest jednocześnie zobowiązaniem do
zapewnienia nieznanej jeszcze rodzinie mieszkania komunalnego i do pomocy w znalezieniu pracy. Przyjęcie
takiej uchwały rozpoczyna dopiero
całą procedurę, jest też warunkiem
przyznania rodzinie polskich repatriantów wizy repatriacyjnej. Rada
upoważniła prezydenta miasta do
wystosowania oficjalnego zaproszenia.
BUDUJĄ SZATNIE, MODERNIZUJĄ
WARSZTATY
Na terenie ośrodka w Kamieniu, w sąsiedztwie boisk piłkarskich powstaje zaplecze szatniowo-sanitarne z prawdziwego zdarzenia. Obiekt ma być gotowy
w kwietniu, ale można się spodziewać,
że w warunkach epidemii i obowiązujących ograniczeń prace ulegną spowolnieniu. Z kolei na maj zaplanowano
zakończenie modernizacji budynku
Warsztatów Terapi Zajęciowej nr 2 „Latarnia” w Niedobczycach.
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Zdrowy dystans
W związku z epidemią koronawirusa straż miejska codziennie monitoruje ulice, parki i skwery, sprawdzając, czy w tych miejscach nie
gromadzą się ludzie. Jak dotąd funkcjonariusze nie stwierdzili poważniejszych naruszeń. – Rybniczanie odpowiedzialnie podchodzą do
zagrożenia epidemicznego. Nie spotykają się w grupach, a jeśli korzystają z rekreacji na świeżym powietrzu bądź spacerów, to zachowują
właściwą odległość – informuje Dawid Błatoń, rzecznik rybnickiej straży miejskiej.
(m)

czas epidemii

Seniorze, pamiętaj!
Osoby starsze, chore przewlekle, z obniżoną odpornością, powinny
szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zauważono wyraźną
zależność pomiędzy częstotliwością powikłań oraz ostrego przebiegu choroby wywołanej koronawirusem a wiekiem pacjenta oraz
jego chorobami współistniejącymi.

SENIORZE:
– za wszelką cenę zostań w domu!
– unikaj miejsc zatłoczonych
– jeśli jesteś osobą samotną, bez rodziny lub nie w pełni samodzielną,
zgłoś się telefonicznie do Urzędu Wojewódzkiego lub Ośrodka Pomocy
Społecznej z informacją, że potrzebujesz wsparcia
– jeśli musisz wychodzić, unikaj bliskich kontaktów z innymi ludźmi: nie
podawaj ręki, nie całuj się na przywitanie, zachowaj dystans. Możesz
założyć rękawiczki. Myj ręce zaraz po powrocie do domu. Kiedy jesteś
na zewnątrz, nie dotykaj twarzy!
– regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie najczęściej dotykane,
w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła i poręcze, używając wody
i detergentu lub środka dezynfekcyjnego
– regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
– stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – kaszląc i kichając należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy jak
najszybciej wyrzucić do kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
– odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
– korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
– gdy kończą się leki, skorzystaj z e-recepty. Zadzwoń do swojego lekarza, by je przepisał. Unikaj wizyty w przychodni. Kod e-recepty przyjdzie na wybrany mail lub jako SMS na wskazany numer telefonu. E-recepta będzie też dostępna na twoim internetowym „Koncie Pacjenta”
(portal pacjent.gov.pl)
– jeśli masz wysoką gorączkę powyżej 38°C, kaszel i duszności, zadzwoń
do lekarza rodzinnego (POZ), najbliższego szpitala zakaźnego – Szpital
Zakaźny w Raciborzu tel. 32 755 37 37; 32 755 53 69; 32 755 53 73 do 75
lub pod numer telefonu 112.
Więcej informacji na temat koronawirusa:
INFOLINIA NFZ – numer 800 190 590

OSOBY POMAGAJĄCE SENIOROM

Powinny minimalizować kontakt z osobami starszymi, a więc:
– nie wchodzić do mieszkań (kontaktować się telefonicznie),
– pozostawić zakupy pod drzwiami,
– jeśli wyprowadzasz psa – odbierz go i oddaj właścicielowi bez bezpośredniego kontaktu z właścicielem
– stosuj rękawiczki ochronne
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Zostań
w domu

Nie wychodź!
Zadzwoń!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
uruchomił dwa telefony informacyjne. Są
przeznaczone głównie dla osób starszych
i samotnych oraz niepełnosprawnych,
które potrzebują pomocy w zakupach,
czy w wykupieniu leków lub chcą zdobyć
rzetelne informacje na temat koronawirusa i sposobu postępowania w przypadku
złego samopoczucia.
Numery telefonów dla seniorów, osób samotnych i innych potrzebujących; również
osób będących w trakcie kwarantanny: 517
824 097 (czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy OPS-u) i 535 372 574
(czynny od poniedziałku do piątku od 7.30
do 19).
Można tam zadzwonić z prośbą o zrobienie zakupów, w tym kupno leków, ale też
aby uzyskać informacje dotyczące epidemii
i unikania związanych z nią zagrożeń. Przypominamy, że duże skupiska ludzi sprzyjają
rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych
wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
Osoby starsze są szczególnie narażone na
zarażenie ze względu na wiek, obniżoną odporność i często szereg chorób towarzyszących, na które chorują (m.in. cukrzyca). Dlatego powinny one ograniczyć przebywanie
w miejscach publicznych i poprosić bliskich
o pomoc w zakupach, opłaceniu rachunków czy w załatwieniu spraw urzędowych.
Pamiętajmy, że pomagając należy unikać
kontaktu osobistego – dzieci i osoby w sile
wieku mogą przechodzić wirusową infekcję
łagodnie lub nawet bezobjawowo, ale mogą
za to zarazić seniorów, których leczenie jest
już bardziej skomplikowane. – Dzwońmy do
babć i dziadków – to pozwoli im na kontakt
ze światem zewnętrznym w tym wyjątkowym czasie. Specjaliści zwracają uwagę, że
izolacja osób starszych podczas epidemii jest
dla nich bardzo trudna – zachęca prezydent
Piotr Kuczera. Do pomocy seniorom zgłosiło
się już wielu wolontariuszy i organizacji pozarządowych, które są gotowe nieść wsparcie
w różnej formie. Warto też dodać, że rybnicki
OPS ma również otrzymywać informacje z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
o rybniczanach poddanych kwarantannie,
którzy również będą potrzebowali wsparcia
w zaopatrzeniu w jedzenie czy leki.
(S)

Szpital bez wirusa

Miasto w skrócie

WACŁAW TROSZKA

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku-Orzepowicach
obowiązuje bez wątpienia uciążliwy dla wielu osób, ale konieczny, zakaz
odwiedzin.
W tej sytuacji personel niemedyczny placówki pośredniczy w przekazywaniu
pacjentom szpitala rzeczy przynoszonych przez ich bliskich. Do 25 marca nie zdiagnozowano tam ani jednego przypadku zarażenia koronawirusem, a rzecznik prasowy szpitala Michał Sieroń zapewnił nas, że dotąd nie było też przypadku, by dla
lekarzy i pielęgniarek zabrakło środków ochrony osobistej.
(WaT)

Osoby postronne
nie mają wstępu na
teren szpitala, a ty,m
którzy przychodzą
tu, by skorzystać ze
szpitalnego oddziału
ratunkowego, obowiązkowo mierzy się
temperaturę

Ochotnicza pomoc
Nie zastanawiali się długo. – Śledząc na bieżąco, jak rozwija się sytuacja
w naszym kraju w związku z epidemią koronawirusa i apelami o pomoc osobom starszym, decyzję podjęliśmy praktycznie z dnia na dzień. Ustaliliśmy
tylko, w jaki sposób możemy taką pomoc zorganizować – mówi Mateusz
Magiera, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej z Orzepowic.
Na Facebooku OSP i dzielnicy, ale też
w kilku punktach Orzepowic zamieścili informację o bezpłatnej pomocy
dla tamtejszych seniorów, którzy nie
mają możliwości zrobienia zakupów
oraz wykupienia leków. Na razie odzew
był niewielki – senior, którego rodzina
poprosiła o zainteresowanie się jego
sytuacją, jednak nie potrzebował takiej pomocy. – Mamy nadzieję, że brak
telefonów wynika z tego, że seniorzy
w naszej dzielnicy są otoczeni przez
bliskich dobrą opieką – mówi naczelnik OSP. – Ci, którzy nas znają, wiedzą,
że zawsze mogą na nas liczyć – dodaje.
W akcję zaangażowała się 30-osobowa jednostka, a do kontaktu wybrano
trzech strażaków, którzy ze względu
na charakter swojej pracy mogą na
bieżąco odbierać telefony od seniorów
w potrzebie – 669 760 370 (Mateusz),
784 488 613 (Sławek) i 794 439 809
(Piotrek).
Warto dodać, że to niejedyna akcja
rybnickich
strażaków-ochotników.
Jednostka z Kamienia przez kilka dni
(do 25 marca) prowadziła zbiórkę wody
mineralnej, artykułów higienicznych
i innych środków ochrony osobistej

dla personelu i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
w Orzepowicach oraz szpitala zakaźnego w Raciborzu. Wśród zebranych
towarów były m.in. papierowe ręczniki,
papier toaletowy, chusteczki higieniczne, rękawiczki gumowe i sporo wody
mineralnej.
W czasie epidemii pomocą służą nie
tylko rybniccy strażacy, ale też wielu
innych mieszkańców miasta – od europosła, przez posłów do radnych, od
lokalnych organizacji po międzynarodowy duet wolontariuszy. Pomoc
starszym zaoferowali bowiem również
pracujący na co dzień w Zabytkowej
Kopalni „Ignacy”: Furkan z Turcji i Giorgi
z Gruzji, którzy mogą zrobić niezbędne sprawunki seniorom z Niedobczyc
(okolice ul. Barbary). Osoby potrzebujące takiego wsparcia mogą dzwonić
pod numer tel. 601 296 525. – Chłopaki
nie opanowali jeszcze języka polskiego w takim zakresie, by swobodnie się
porozumiewać, ale aby pomagać, wystarczy serce – zapewnia Małgorzata
Płoszaj, która koordynuje spontaniczną akcją wolontariuszy z Turcji i Gruzji.
(S)

PROCES KURSANTKI
3 marca w Sądzie Rejonowym
w Rybniku ruszył proces 68-letniej
mieszkanki powiatu mikołowskiego, która 24 czerwca w czasie egzaminu na prawo jazdy na placu
manewrowym rybnickiego WORD-u
przejechała 35-letniego egzaminatora. Wszystko wskazuje na to,
że kursantka pomyliła pedały gazu
i hamulca. Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku
grozi jej do ośmiu lat więzienia.
W czasie pierwszej rozprawy sąd
przesłuchał sześciu świadków, którzy widzieli tragiczny wypadek, oraz
właściciela szkoły jazdy, w której
oskarżona ukończyła kurs. Kolejną
rozprawę zaplanowano na 3 kwietnia.
LUDZIE RYBNIK.COM.PL
20 lutego w Teatrze Ziemi Rybnickiej ogłoszono wyniku konkursu
na Ludzi Roku 2019 portalu Rybnik.
com.pl. W kategorii biznes decyzją
kapituły statuetka trafiła do Tomasza Trepki, prezesa i właściciela grupy INŻBUD. W licznie obsadzonej (6
nominowanych) „kulturze” wyróżniono dyrygenta Orkiestry Miejskiej
„Dębieńsko” Wojciecha Pukowca,
a z grona nominowanych sportowców piłkarza Bartosza Slisza (21 lat),
wychowanka RKP i ROW-u 1964
Rybnik, którego niedawne przejście
z Zagłębia Lubin do Legii Warszawa
za 1,5 mln euro było rekordowym
transferem między klubami polskiej
ekstraklasy. Swojego Człowieka
Roku 2019 wybrali też internauci.
W głosowaniu trzeci raz z rzędu
bezkonkurencyjny okazał się kapitan żużlowej drużyny PGG ROW-u
Rybnik Kacper Woryna (2.511 głosów). Drugie miejsce zajęła szpadzistka RMKS-u Alicja Klasik (1.658).
ŻUŻLOWIEC NA ZAKRĘCIE
24 marca około godz. 20 na ul. Raciborskiej kierowca volkswagena touarega
jadący w stronę centrum Rybnika
w czasie wyprzedzania mimo podwójnej linii ciągłej doprowadził do czołowego zderzenia z jadącą z naprzeciwka mazdą. Prowadząca ją 33-latka
z Rudnika w stanie ciężkim trafiła do
szpitala. Kierowca volkswagena 38-letni Rafał Sz., były żużlowiec RKM-u
i ROW-u Rybnik, na piechotę uciekł
z miejsca wypadku, ale dość szybko
zatrzymali go policjanci, których potem próbował wprowadzić w błąd co
do swego miejsca zamieszkania. Nie
zgodził się na badanie alkomatem,
więc pobrano mu krew, po zbadaniu
której okaże się, w jakim stanie prowadził samochód. Okoliczności wypadku
ustala policja. Rafał Sz. został zatrzymany na 48 godzin.
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Pięciu zakażonych

czas epidemii

W Rybniku epidemia rozpoczęła się od
mocnego uderzenia.
Na początku marca na oddział zakaźno-obserwacyjny Szpitala Rejonowego w Raciborzu trafiła pięcioosobowa
rodzina. Zawirusowany wrócił z Włoch
z wypadu na narty 66-letni rybniczanin.
To on był tzw. pacjentem „zero” w naszym województwie. W nocy z 29 lutego
na 1 marca wrócił do kraju autokarem.
Pierwsze, niegroźne objawy choroby
pojawiły się kilka dni później. Do szpitala
w Raciborzu trafiła również zarażona
żona mężczyzny i jeszcze trzy kolejne
osoby z Rybnika. Z zakażonym mężczyzną miał kontakt jego syn, pracujący
jako wuefista w Zespole Szkół nr 3 na
Nowinach. W konsekwencji, w związku
ze stwierdzeniem zagrożenia koronawirusem w ciągu dwóch dni 9 i 10 marca
zamknięto w naszym mieście cztery
szkoły, zawieszając zajęcia. Był to Zespół
Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej, funkcjonująca w tym samym kompleksie
budynków Szkoła Życia, a także Szkoła Podstawowa nr 9 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14. We wszystkich tych

Na początku marca antywirusową dezynfekcję przeprowadzono w czterech szkołach
m.in. w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej na osiedlu Nowiny (na zdjęciu)

placówkach przeprowadzono dezynfekcję. 11 marca premier Morawiecki ogłosił, że zajęcia we wszystkich placówkach
oświatowych zostają zawieszone. Później termin zamknięcia szkół przedłużono do świąt wielkanocnych.
Od początku marca do chwili zamknięcia tego wydania „GR” (25 marca), mimo
kilku alarmowych sytuacji m.in. w przychodni na Paruszowcu, nie stwierdzono
kolejnego przypadku zakażenia korona-

Auto
zamiast autobusu

Od 19 marca na miejskich parkingach za parkowanie
w miejscach postojowych i w pasie drogowym nie są
pobierane opłaty. Sytuacja taka będzie miała miejsce
do odwołania lub wydania nowych zaleceń przez rząd.
To odpowiedź miasta na apel ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka, skierowany do samorządów o zawieszenie opłat za parkowanie na miejskich parkingach
na czas epidemii. Chodzi o to, by mieszkańcy, o ile mogą,
nie korzystali z transportu publicznego, bo w autobusie
możliwość zarażenia się wirusem jest większa niż w prywatnym samochodzie. – Zdaję sobie sprawę, że ta decyzja
jest zaprzeczeniem dotychczasowej polityki transportowej
miasta, ale mam nadzieję, że ten ruch będzie kolejnym
czynnikiem ograniczającym rozprzestrzenianie się epidemii. Nadal apelujemy o pozostanie w domu, wiemy jednak,
że są osoby, które muszą pracować. W ich przypadku niesłychanie ważne jest ograniczenie kolejnych miejsc, w których mogą zostać zarażone, a taką przestrzenią może być
niestety transport zbiorowy – wyjaśnia rzecznik prasowy
Agnieszka Skupień.
(S)

Zostań
w domu
8

wirusem wśród mieszkańców Rybnika.
A 25 marca zdrowi już małżonkowie
opuścili szpital zakaźny. Jak informował
tego samego dnia Urząd Wojewódzki
w Katowicach, hospitalizowano 6
rybniczan, a 46 decyzją administracyjną
sanepidu objęto kwarantanną. W tym
czasie w Polsce było już 1031 zdiagnozowanych przypadków zakażenia wirusem
i 14 ofiar śmiertelnych epidemii.
(WaT)

Więcej
autobusów,
mniej pasażerów
Do 11 kwietnia liczba pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej nie będzie mogła przekraczać połowy
liczby miejsc siedzących.
Aby zmniejszyć napełnienie pojazdów, wybrane kursy linii: 3, 6, 10, 13, 18, 29, 32, 45, 46, 48 będą wykonywane
równocześnie przez dwa pojazdy. Zwiększona zostanie
również liczba autobusów przegubowych obsługujących
linie 3, 6, 18, 26, 29, 46 i 48. Jeżeli połowa miejsc siedzących będzie zajęta, należy poczekać na kolejny kurs. – Prosimy o wyrozumiałość dla naszych działań, które podejmujemy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów,
ale i kierowców. Jednocześnie zależy nam na należytym
świadczeniu usług w tym trudnym dla wszystkich czasie –
przekonuje Łukasz Kosobucki, dyrektor Zarządu Transportu
Zbiorowego w Rybniku.
Warto również dodać, że od 26 marca bilety okresowe
(miesięczne, dwutygodniowe i tygodniowe) zakupione
w ZTZ w Rybniku są ważne także na liniach obsługiwanych
przez MZK Jastrzębie i odwrotnie – e-Bilet MZK jest honorowany na liniach organizowanych przez ZTZ w Rybniku.
Przypominamy, że szczegółowe rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej dostępne są na stronie www.ztz.
rybnik.pl, a kasy ZTZ-u na placu Wolności są nieczynne.
(S)

Pomagają ostrożnie

Miasto w skrócie

Ośrodek Pomocy Społecznej reaguje na wszystkie zgłoszenia odnośnie osób,
które w okresie epidemii mogą mieć trudność w samodzielnym zaspokajaniu
podstawowych potrzeb. Najczęściej to samotnie mieszkający seniorzy, wymagający wsparcia w zrobieniu zakupów bądź uzyskaniu leków.
w terenie, to staramy się na bieżąco
monitorować ich sytuację, udzielać informacji i wsparcia. Szczegóły na temat
zmian w działalności OPS-u zamieszczamy na naszej stronie internetowej
i profilu FB – wyjaśnia Anna Sowik-Złotoś. Ze względu na szerzącą się epidemię zamknięto ogrzewalnię dla osób
bezdomnych przy ul. Gliwickiej (teren
szpitala psychiatrycznego). – Stałe
schronienie w tym miejscu znalazło
osiem osób, które dobrowolnie zdecydowały się tam pozostać. W obecnej
sytuacji nie możemy tam przyjąć nikogo nowego – wyjaśnia Edyta Wąsowicz,
kierownik Zespołu ds. Bezdomności. Z
inicjatywy OPS-u rozpoczęto wydawanie bezpłatnych posiłków osobom bezdomnym, które odbywa się codziennie
(także w weekendy) o godz. 11 w parku
Na Górce przy Kościele Akademickim
(u zbiegu ulic Gliwickiej i Cegielnianej).
W pierwszym dniu akcji z tej formy pomocy skorzystało około 30 potrzebujących. Partnerami przedsięwzięcia są
Straż Miejska w Rybniku, Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta – koło
rybnickie, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – oddział terenowy w Rybniku – Niewiadomiu oraz
Stowarzyszenie im. św. Jana Pawła II –
Pomoc Potrzebującym w Rybniku. (m)
WACŁAW TROSZKA

Do 24 marca podjęto około 30 takich
interwencji, głównie w Śródmieściu
i na Nowinach. W przypadku osób
przebywających w kwarantannie OPS
dodatkowo współpracuje z sanepidem i policją. – Serdecznie dziękuję
pracownikom i wolontariuszom, którzy
w tym trudnym czasie niosą pomoc.
Ich zaangażowanie przekracza wymogi
obowiązków służbowych – mówi Anna
Sowik-Złotoś, dyrektor OPS w Rybniku.
– Wolontariusze rekrutują się z działających na terenie miasta organizacji,
stowarzyszeń i fundacji, zgłaszają się
też prywatne osoby. Łącznie jest ich
około 40 – wyjaśnia pracownik socjalny
Krzysztof Szymała i dodaje, że seniorzy
z udzielanej pomocy są bardzo zadowoleni. W stanie epidemii najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo, więc
funkcjonowanie ośrodka dostosowano
do obecnych okoliczności. – Prosimy,
by każdy, kto potrzebuje pomocy, kontaktował się z nami telefonicznie bądź
poprzez e-mail. Rozeznamy i ustalimy,
jaka forma współpracy będzie odpowiednia. W przypadkach kryzysowych
działania podejmujemy natychmiastowo. Utrzymujemy również stały
kontakt z osobami i rodzinami przeżywającymi różnego rodzaju trudności.
Chociaż musieliśmy ograniczyć pracę

Pierwszego dnia dobroczynnej akcji, 24 marca, z darmowego posiłku na łonie parkowej
natury skorzystało około 30 osób w potrzebie. W warunkach epidemii sytuacja części
osób bezdomnych uległa pogorszeniu, bo schroniska i noclegownie na ogół nie przyjmują obecnie nowych lokatorów

OBRÓBKA W CENTRUM
Dzięki środkom unijnym w Rybniku
powstanie Subregionalne Centrum
Obróbki Skrawaniem. Poprowadzi je
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej w zaadaptowanych i odpowiednio
wyposażonych pomieszczeniach budynku warsztatów mechanicznych przy
ul. Świerklańskiej 42 (w sąsiedztwie
Budowlanki). Wartość całego projektu
wynosi 1.822.206 zł, a dofinansowania
– 1.548.875 zł. Dotychczas uczniowie
kształcący się w zawodach mechanicznych związanych z obróbką skrawania
pracowali na konwencjonalnych frezarkach i obrabiarkach, by więc poznać nowoczesne cyfrowe systemy sterowania
musieli jeździć do firm posiadających
sprzęt najnowszej generacji. Po powstaniu centrum to się zmieni, a z zajęć będą
tam korzystać uczniowie kształcący się
m.in. w zawodach: technik mechanik,
technik automatyk, ślusarz, mechanik
monter maszyn i urządzeń, operator
obrabiarek skrawających, blacharz, mechatronik czy automatyk.
EKOLOGICZNA STATYSTYKA
Od 1 stycznia do 15 marca tego roku
strażnicy miejscy przeprowadzili 319
kontroli posesji. Ujawniły one 16 nieprawidłowości dotyczących odpadów ciekłych, cztery dotyczące odpadów stałych
i 17 dotyczących spalania materiałów
zabronionych. – Reagujemy na każde
zgłoszenie. Można do nas dzwonić (986,
32 422 72 54) lub pisać (interwencja@
sm.rybnik.pl). Wspólnie chrońmy nasze
zdrowie i środowisko – mówi Dawid Błatoń z rybnickiej straży miejskiej.
O PRAWIE W RYBNIKU
3 marca Hufiec Pracy w Rybniku przy
współudziale Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych i Zespołu
Szkół Budowlanych zorganizował spotkanie ze specjalistami z zakresu prawa
pracy i prawa oświatowego. Było ono
skierowane do pracodawców, instruktorów praktycznej nauki zawodu, dyrektorów szkół, pedagogów, opiekunów praktyk zawodowych, nauczycieli
i kierowników jednostek OHP. Ilona Cerzańska-Nowak, prawnik z Państwowej
Inspekcji Pracy w Rybniku, przedstawiła nowe zasady zatrudniania uczniów
i przepisy kodeksu pracy dotyczące
pracowników młodocianych, a Katarzyna Seiferd – inspektor w wydziale
edukacji – omówiła dotacje celowe
i subwencje przekazywane gminom
z budżetu państwa. Odpowiedziała też
na wiele pytań związanych ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty,
a Anna Pękała ze Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP omówiła kwestie
refundacji wynagrodzeń wypłacanych
pracownikom młodocianym oraz warunki, które muszą spełniać pracodawcy, aby z takiego wsparcia korzystać.
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Bez odwiedzin

PLACE ZABAW
NIE DO ZABAWY

Miejski Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej wstrzymał odwiedziny.

czas epidemii

– Prosimy o zrozumienie. Zdrowie mieszkańców jest w tej chwili najważniejsze
– mówi dyrektor Piotr Mazurek. Decyzja obowiązuje do odwołania, a jej wprowadzenie jest zgodne z nakazem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Regularnie odbywają się spotkania w gronie mieszkańców, pracownicy prowadzą
działania profilaktyczne, duży nacisk kładą na instrukcje dotyczące higieny. – Zdajemy sobie sprawę, że osoby starsze i chore stanowią grupę największego ryzyka. W związku z szerzącą się epidemią sami również zachowujemy ostrożność w
kontaktach prywatnych, aby nie stwarzać zagrożenia dla naszych podopiecznych
– mówi dyrektor Mazurek. Dodatkowe, kadrowe wsparcie MDPS otrzyma od pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, który zawiesił działalność na
czas zamknięcia placówek oświatowych. Taka współpraca jest potrzebna i korzystna z powodu nieobecności części personelu, spowodowanej zwolnieniami chorobowymi bądź koniecznością opieki nad dziećmi.
(m)

Zwierzęta nie zarażają
Pojawiają się niepokojące sygnały o porzucaniu, a nawet usypianiu zwierząt domowych ze względu na epidemię koronawirusa. Dlatego miasto uruchomiło telefon kontaktowy dla mieszkańców, którzy mają pytania dotyczące zwierząt w czasie epidemii.
Dzwoniąc pod numer telefonu 722 299 201, który czynny jest w godzinach pracy rybnickiego magistratu, można nie tylko rozwiać wątpliwości dotyczące swojego pupila, ale też zgłosić swoją pomoc i zaangażować się w opiekę nad zwierzakami w czasie kwarantanny ich właścicieli. Światowa Organizacja Zdrowia informuje,
że nie ma dowodów na to, że zwierzęta, w tym te domowe, mogą zostać zarażone
koronawirusem i przenosić go na ludzi. 				
(S)

PAMIĘTAJ:

• Myj ręce i dbaj o higienę. Wirus nie
atakuje kota, psa, a nawet świnki
morskiej – panika jest tu nieuzasadniona.
• Zainteresuj się, czy w twoim otoczeniu jest ktoś, kto jest objęty kwarantanną, mieszka na osiedlu, nie
ma swojego ogrodu i potrzebuje
pomocy w wyprowadzaniu psa.
Być może jesteś w stanie zapewnić
takiemu czworonogowi czasowy
dom zastępczy.
• Zwróć uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wyprowadzaniu czworonoga z domu objętego kwarantanną. Ministerstwo
Zdrowia zaleca, aby nie dochodziło do kontaktu pomiędzy osobą
poddaną kwarantannie a przejmującą zwierzę. Psa należy wystawić
za drzwi z założoną obrożą lub
szelkami oraz przypiętą smyczą (w
razie potrzeby z założonym kagańcem). Tymczasowy opiekun zwierzęcia powinien być wyposażony
w jednorazowe rękawiczki i nie
dotykać smyczy, obroży ani zwierzęcia bezpośrednio.
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Zdaniem wolontariuszy rybnickiej fundacji „Jestem głosem
tych, co nie mówią”, tymczasowi
opiekunowie psów powinni
również zwrócić uwagę na:
– posiadanie aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie
oraz informacji o ewentualnych
chorobach przewlekłych, alergiach, sposobie żywienia, a także występujących u zwierzęcia
problemach behawioralnych
– bezpieczeństwo psa podczas
spaceru. Nie należy odpinać
go ze smyczy, gdyż opiekujemy się zwierzęciem, które nie
jest z nami związane i może nie
reagować na nasze komendy.
W przypadku psa rasy uznawanej za agresywną – właściciel
powinien założyć mu kaganiec
– umieszczenie przy obroży „adresówki” z numerem telefonu – w
przypadku ucieczki psa łatwiej
będzie dotrzeć do właściciela
– wiek wolontariusza. Pomoc powinny deklarować osoby pełnoletnie (w innym wypadku
wymagana jest zgoda rodziców).

Miasto przypomina, że ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem zamknięte zostały przedszkolne, szkolne i miejskie place
zabaw. – Odpowiadamy w ten
sposób na apel Ministerstwa Zdrowia o unikanie miejsc publicznych,
do których należą również place
zabaw. Wiem, że pogoda zachęca
do wyjścia, ale należy raczej korzystać z odludnych traktów leśnych
albo z własnego ogrodu. Nie zapraszajmy na spacery sąsiadów,
pozostałych członków rodziny
czy znajomych. To nie jest czas na
integrację, choć wiem, że nie jest
to łatwe. Przed nami długi marsz
po zdrowie i potrzeba nam społecznej solidarności – apeluje do
dzieci, młodzieży i ich rodziców
prezydent Piotr Kuczera.

LOKALE DOWIOZĄ
Ponad 30 rybnickich restauracji
oferuje swoje usługi na dowóz
i wynos. To oczywiście reakcja
na zamknięcie lokali po tym, jak
w naszym kraju ogłoszono stan
epidemii. Wykaz punktów gastronomicznych, które oferują takie
usługi, znajdziemy na facebookowym profilu miasta.

MAJÓWKI
TEŻ NIE BĘDZIE
W magistracie zapadła już decyzja o odwołaniu koncertowej
majówki „Maj, bzy, Rybnik i ty”. Na
organizację tegorocznej edycji tej
cyklicznej imprezy przeznaczono
w budżecie miasta ponad 100 tys. zł.
Prezydent Piotr Kuczera chce
w tej sytuacji przekazać te pieniądze na walkę z epidemią i wesprzeć szpitale. Jak informuje biuro
prasowe urzędu miasta, z jednej
strony na bieżąco są analizowane
potrzeby szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach i zakaźnego
w Raciborzu, do którego trafili zakażeni koronawirusem rybniczanie,
a z drugiej uwarunkowania
prawne, by wszystko odbyło się
zgodnie z przepisami. Sposób
wydatkowania przez samorządy
publicznych pieniędzy regulują
bowiem restrykcyjne przepisy,
a dla żadnego z tych szpitali prezydent Rybnika nie jest tzw. organem prowadzącym, co znacznie
ułatwiłoby finansowe wsparcie
tych placówek przez miasto.

Szkoły w czasie epidemii

Lekcje w M3
Pani Ewelina jest wicedyrektorką II LO i nauczycielką chemii. Od dwóch
tygodni – wirtualną, podobnie jak pozostali nauczyciele. – Używamy głównie
dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej, za ich pomocą przesyłamy
materiały uczniom, uzupełnione o instrukcje wykonania zadań – mówi. Pani
Ewelina jest też mamą dwójki uczniów: klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej. – Nowe wyzwanie, przed jakim stanęła dziś szkoła, wymaga ścisłej
współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami, ale również ich rodzicami,
szczególnie w młodszych klasach szkoły podstawowej, gdzie zaangażowanie
rodziców jest znacznie większe, a wręcz konieczne – dodaje.
Dobór form i metod pracy jest indywidualną sprawą każdego nauczyciela,
gdyż zależy od specyfiki przedmiotu
i możliwości poznawczych uczniów,
a także ich preferencji dotyczących stylu uczenia się – podkreśla wicedyrektor
II LO. Dzięki stałym internetowym kontaktom z uczniami nauczyciele „Frycza”
wiedzą, czy młodzi ludzie wykonują
przydzielone im zadania, czy rozumieją nowy materiał i są w stanie go opanować z ich pomocą, a także czy nie są
przytłoczeni zbyt dużą liczbą informacji i zadań.
UCZEŃ W KORONIE
Maria Stachowicz-Polak, dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 19 w Kłokocinie: – Radzimy sobie, jak potrafimy. Moi
nauczyciele są wyposażeni w laptopy,
ale przecież to nie wszystko… Pracy
zdalnej, w przyspieszonym tempie,
muszą się uczyć nie tylko nauczyciele
(niektórzy już pracowali w ten sposób
z uczniami), ale również uczniowie, a
nieodzowna okazała się także pomoc i
zaangażowanie ich rodziców. Okazuje
WACŁAW TROSZKA

Ewelina Maj pracuje głównie z maturzystami i przed obowiązującym od
12 marca zawieszeniem zajęć w szkole
zrealizowała podstawę programową
z chemii. Obecnie skupia się więc na
powtórkach do matury. – Przekazałam
moim uczniom materiały do samodzielnej pracy, tj. arkusze maturalne i karty
pracy z zadaniami do rozwiązania. Jeśli
uczniowie mają pytania, to po prostu
piszą lub dzwonią, a w razie potrzeby
wysyłam im dodatkowe informacje, np.
rozwiązanie zadania krok po kroku. Ta
forma współpracy się sprawdza. Teraz
uczniowie sami organizują sobie naukę
– każdy powtarza te zagadnienia, z którymi ma największe problemy – mówi.
II LO rozpoczęło również konsultacje
w wirtualnej klasie, z wykorzystaniem
platformy Zoom do wideokonferencji,
ale nauczyciele „Frycza” prowadzą też
zajęcia indywidualne i grupowe, korzystając z innych komunikatorów audio
i wideo, jak WhatsApp, Messenger czy
Discord. – Dotyczy to m.in. lekcji chemii, matematyki, języka niemieckiego
czy konsultacji maturalnych z historii.

25 marca nauczyciele rozpoczęli obowiązkowe zdalne nauczanie uczniów.
Nie obyło się bez problemów technicznych

się, że największe problemy dotyczą
domów, w których jest tylko jeden
komputer, a musi z niego korzystać kilka osób, ale kłopotem są też słabej wydajności łącza internetowe, a czasem
trudności w logowaniu się do e-dziennika – mówi. Nauczyciele z SP nr 19
na bieżąco komunikują się z uczniami
oraz ich rodzicami, a do pracy również
wykorzystują dziennik elektroniczny,
Facebooka, platformę e-learningową
i wirtualną tablicę Padlet. – Co prawda MEN dało nam rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do
wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, ale i tak każdy musiał
wypracować swój własny warsztat pracy, dobierając go do możliwości swojej
społeczności szkolnej – mówi Maria
Stachowicz-Polak.
– Obecna sytuacja jest sporym
wyzwaniem dla 1.327 uczniów,
z którymi w naszej szkole pracuje 155
nauczycieli – mówi Piotr Tokarz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Największa placówka w mieście również
pracuje zdalnie. – Komunikujemy się
z uczniami, ich rodzicami, ale też ze
sobą poprzez dziennik elektroniczny
i pocztę służbową. Nauczyciele przygotowują uczniom materiały dydaktyczne i umieszczają je na szkolnej
platformie Moodle lub wysyłają na
adresy e-mailowe klasy, założone przez
wychowawców. Uczniowie, podobnie
jak nauczyciele, próbują odnaleźć się
w nowej sytuacji, a ta zgodnie z nowym rozporządzeniem ministerstwa
obliguje i jednych, i drugich do realizacji podstawy programowej poprzez
pracę zdalną. Staramy się sprostać tym
wymaganiom – dzięki współpracy z firmami Cisco i Microsoft nasza szkoła ma
możliwość skorzystania z darmowych
komunikatorów oraz zajęć online –
mówi dyrektor Tokarz.
– Sytuacja, w której znalazła się dziś
polska szkoła, nie jest łatwa. Myślę, że
nikt nie był przygotowany na taki scenariusz – ocenia Ewelina Maj. – Należy
zdać sobie sprawę, iż nie sposób prowadzić zajęć online w czasie rzeczywistym, według tygodniowego planu
lekcji. Powodów jest wiele, począwszy
od specyfiki przedmiotu, konieczności
zachowania higieny pracy ucznia przy
komputerze, a kończąc na problemach
natury technicznej – mówi. Nauczyciele podkreślają jednak, że uczniowie
i ich rodzice wykazują duże zrozumienie dla sytuacji, w jakiej wszyscy
się znaleźli. – Myślę, że uczniowie rozumieją, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa teraz na nich samych.
cd. na str. 12
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Nie kłam
medyka!

cd. ze str. 11

Oczywiście widzimy, że nie jest to dla nich łatwe, ale staramy się na bieżąco monitorować ich potrzeby i dostosowywać zasady współpracy, ale również wspierać ich
emocjonalnie, dlatego kładziemy duży nacisk na kontakt
wychowawców z uczniami – mówi wicedyrektor II LO.

To apel powtarzany od wielu dni głównie przez pracowników służby zdrowia o odpowiedzialne zachowanie. Zwracając się o pomoc lekarską, nie możemy zatajać informacji o

czas epidemii

pobycie za granicą, niepokojących objawach czy możliwych
kontaktach z osobami zakażonymi koronawirusem, bo skutki
takiego postępowania mogą doprowadzić m.in. do tego, co
stało się 24 marca w orzepowickim szpitalu, gdzie zatajenie
informacji o okolicznościach sprzyjających zakażeniu koronawirusem spowodowało zamknięcie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego na długie godziny. – Rybnicki SOR został wyłączony, a jego pracownicy zamiast służyć pomocą innym chorym, musieli czekać na wynik testu pacjenta, który mógł być
zarażony wirusem. Nim zachowamy się nieodpowiedzialnie,
pomyślmy, kto będzie leczył nas i nasze rodziny, kiedy własną
niefrasobliwością wyeliminujemy z pracy medyków. Apeluję o odpowiedzialność! – mówi prezydent Piotr Kuczera. Na
szczęście wynik testu pacjenta okazał się negatywny.

(S)

PAMIĘTAJ!
Jeśli podejrzewasz, że mogłeś mieć kontakt
z osobą zarażoną koronawirusem lub zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel,
duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie
powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Nie zgłaszaj się osobiście do przychodni POZ ani
szpitala!

EGZAMINY W KWARANTANNIE
– Wszyscy mamy nadzieję, że egzaminy maturalne i zawodowe odbędą się zgodnie z harmonogramem – mówi Piotr
Tokarz. Jednak dziś nikt tak naprawdę nie wie, jak długo zajęcia będą zawieszone i czy matury, które powinny ruszyć 4
maja, odbędą się w terminie. – Uczniowie klas maturalnych
pracowali od września, aby dobrze się przygotować do egzaminu. Teraz robimy tyle, na ile pozwalają nam warunki,
z tą różnicą, że zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN,
od 25 marca musimy realizować podstawę programową.
Oczywiście tempo omawiania treści musi być dostosowane do dzisiejszych realiów. Najważniejsze jest racjonalne
działanie, zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku. Mam
nadzieję, że szybko wrócimy do nauczania w murach II LO.
Wtedy będzie czas na powtórzenie zadanych wcześniej treści i nadrobienie zaległości – zapowiada Ewelina Maj. – Przygotowanie ósmoklasistów do egzaminu dziś jest sprawą
priorytetową. Nie jest to oczywiście łatwe – dodaje Maria
Stachowicz-Polak. Jeżeli nic się nie zmieni, ósmoklasiści do
egzaminu powinni przystąpić 21 kwietnia, a więc ledwie
tydzień po zapowiadanym dziś powrocie do szkół. – Rozporządzenie MEN, które miało uregulować pracę zdalną
w szkole, postawiło przed dyrektorami kolejne wyzwanie.
Tak naprawdę cała odpowiedzialność została zrzucona na
nas. Dobrze, że my, dyrektorzy, potrafimy się wzajemnie
wspierać. Uważam, że najważniejsze są bezpieczeństwo
i odpowiedzialność, ale też zdrowy rozsądek. Tę lekcję
„społecznej próby” musimy odrobić wszyscy i to najlepiej,
jak potrafimy. Wierzę w moich nauczycieli, uczniów i rodziców. Tęsknimy już za normalnością, choć trudno dziś
powiedzieć, co będzie dalej – podsumowuje Maria Stachowicz-Polak.
Sabina Horzela-Piskula

Zamknięte do odwołania
Epidemia uniemożliwiła nie tylko
prowadzenie lekcji w szkołach,
ale też zaplanowany na marzec
nabór do szkół podstawowych. Nie
rozpocznie się również kwietniowy
nabór do przedszkoli.
Nieplanowane „koronaferie” pokrzyżowały plany miasta związane z tradycyjnymi już wiosennymi naborami
do szkół podstawowych i przedszkoli.
Rekrutację do 32 miejskich podstawówek, która miała się zakończyć 20
marca, zawieszono. Nie rozpocznie
się również zaplanowany na początek kwietnia nabór do przedszkoli. –
Nowe terminy rekrutacji, zarówno do
przedszkoli, jak i szkół podstawowych,
zostaną podane do wiadomości po
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wznowieniu pracy szkół i przedszkoli
– wyjaśnia Agnieszka Skupień, rzecznik
prasowa miasta. Bieżące informacje na
temat rybnickich placówek oświatowych można śledzić na stronie internetowej (edukacja.rybnik.eu). Na razie
szkoły mają być zamknięte do Wielkanocy.
Z 20 marca na 17 kwietnia przeniesiono miejskie targi edukacji, na
których swoją ofertę edukacyjną przyszłym absolwentom podstawówek
prezentują co roku rybnickie szkoły
średnie. Bardzo jednak prawdopodobne, że i w tym kwietniowym terminie
nie dojdą do skutku. – Turniej odbędzie
się w innym terminie – poinformowali
organizatorzy odbywającego się rok-

rocznie w Zespole Szkół Technicznych
międzynarodowego turnieju robotów,
który zaplanowany był na 28 marca. Na
razie nowy termin cieszącej się ogromnym zainteresowaniem konstruktorów,
ale i zwiedzających imprezy, nie został
jeszcze ustalony. Odwołano także finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy
z biotechnologii, historii, języka angielskiego, polskiego i WOS-u organizowanego przez IV LO w Chwałowicach.
3 kwietnia o indeksy KUL-u mieli tam
rywalizować finaliści ze szkół średnich
z Rybnika, Lublina, Cieszyna, Opola,
Mikołowa, Wodzisławia Śl. i Częstochowy. IV LO musiało też zrezygnować
z organizacji 6. Biegu Kopernika, który
miał się odbyć 28 marca.
(S)

Czas przewartościowań
W związku z epidemią koronawirusa
nasze życie w kilka chwil diametralnie
się zmieniło.
Odczuwamy brak bezpieczeństwa
i pewności – a to są fundamenty dobrostanu psychicznego człowieka.
Śledzimy rozwój wydarzeń, przyjmujemy nowe informacje, czekamy –
sami nie wiedząc na co. Ile to potrwa?
Czy będziemy zdrowi? Czy sklepy
będą otwarte? Jak daleko pójdą wprowadzane ograniczenia? Intensywnie
przeżywamy wiele trudnych emocji.
Niepewność i lęk, jeśli utrzymują się
długo, są niebezpieczne. Polecam
przyjąć podejście zadaniowe. Koncentrujmy się na konkretnych sprawach
do załatwienia, odpowiedzialnie
dzielmy obowiązkami, wyznaczajmy zajęcia, stosujmy do zaleceń. Na
pewno nie należy pobudzać emocji.
Ograniczmy korzystanie z informacji
medialnych. W rozmowach z bliskimi ustalmy, jaka jest ich sytuacja, czy
potrzebują pomocy, okażmy wsparcie
– życzliwie i z empatią, lecz bez zbędnego dramatyzowania.
Epidemia zatrzymała nas w domach.
Jeszcze niedawno żyliśmy szybko,
kontakt z domownikami zajmował
kilka godzin dziennie. Teraz jesteśmy
ze sobą prawie cały czas. Jak żyć, żeby
przetrwać w tych warunkach?
To poważne wyzwanie. Z jednej strony szansa, żeby przyjrzeć się sobie, pobyć razem, lepiej się poznać. Choć pod
przymusem, to nagle zyskaliśmy więcej
czasu. Trzeba włożyć trochę wysiłku:
zaplanować dzień, podzielić przestrzeń
i obowiązki, znaleźć sobie i dzieciom
zajęcie – to są bardzo indywidualne
sprawy każdej rodziny, wcale nie takie
proste. Nie jesteśmy w normalnej sytuacji, więc starajmy się wypracować
jakąś strategię normalności. Bez tego
zapanuje chaos, emocje wezmą górę
i może dojść do pogorszenia relacji.
Nasz dom nabiera szczególnego znaczenia. Jest żłobkiem, szkołą, szpitalem, magazynem, miejscem modlitwy,
zabawy, zakładem pracy. Przestrzenią
wspólnoty i zarazem odosobnienia.
Kiedy rozmawiamy, sytuacja jest jeszcze nowa, jesteśmy zmobilizowani
stresem – lecz wszystko wskazuje,
że epidemia potrwa dłużej. Musimy
oszczędzać siły.

W czasie epidemii koncentrujmy się na konkretnych zadaniach i starajmy
ograniczać emocje – radzi
dr Blanka Długi

Szkoły prowadzą edukację zdalną.
Rodzice muszą się zaangażować w nauczanie swoich pociech.
Myślę, że obecnie rodzice bardziej
niż kiedykolwiek doceniają zawód nauczyciela. Nauczanie zdalne i różne formy e-learningu są znane i sprawdzone
w edukacji studentów. Obecnie szkoły
nie mają wyjścia, muszą jednocześnie
wdrażać i testować ten sposób nauczania. Rodzice stają się odpowiedzialni
za dopilnowanie dzieci, często sami
przejmują rolę nauczyciela – dziecku
trzeba coś pokazać, wytłumaczyć, opowiedzieć. Może to doświadczenie pozwoli zachować pewne elementy zdalnego nauczania na stałe? W ten sposób
umożliwi się nieobecnym bądź słabszym uczniom dostęp do części zajęć
szkolnych on-line – tak, by mogli wrócić
do danej lekcji i powtórzyć materiał.
Urzędy również ograniczyły dostępność.
Powiedziałabym, że mamy przymusowy postęp – tak po stronie petentów, jak
urzędów i instytucji. Okazuje się, że wiele
spraw możemy załatwić zdalnie. Udzielajmy pomocy osobom, które nie korzystają z nowoczesnych technologii. Oczywiście są sytuacje, kiedy trzeba stawić się
osobiście, np. na rozprawach sądowych.
Wtedy nie mamy wpływu na przyspieszenie biegu rzeczy, i to też uczymy się
akceptować. Osobną kwestią jest służba
zdrowia, aktualnie w stanie dużej mobilizacji. Wiele sił i środków idzie na walkę
z epidemią. Nie przestaniemy jednak
mieć innych chorób... W tym obszarze na
pewno czeka nas wiele wyzwań.

WACŁAW TROSZKA

Nie wiemy, co będzie, lecz spróbujmy spojrzeć na to, co jest. O komentarz do rozwijającej się epidemii i zmian, jakie
wprowadza w naszą codzienność, poprosiliśmy dr Blankę Długi, pracownika socjalnego OPS w Rybniku.

Przed nami także test z solidarności
społecznej.
To temat poważnej refleksji i sprawdzian, gdzie jako społeczeństwo jesteśmy. Uczmy się dostrzegać, kto potrzebuje pomocy. Oferujmy wsparcie, bo
czasem komuś może być trudno o nie
poprosić. Pamiętajmy o potrzebach seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
Przyjdzie też bolesny moment dzielenia
wspólnych środków finansowych. Obecnie nie wszyscy mogą pracować i zarabiać, a za coś muszą utrzymać rodziny.
Epidemie zawsze budziły zbiorowy lęk. Zagrożenie jest poważne, lecz go nie widać,
a źródłem choroby jest drugi człowiek.
Dziś pytanie o to, jak spędziłeś weekend, nie jest częścią towarzyskiej konwersacji, lecz sondowaniem, czy ten
drugi aby mi nie zagraża. W relacjach
międzyludzkich wyszliśmy ze schematów
i strefy komfortu. Nie podajemy ręki, zachowujemy zalecaną odległość, stosujemy środki ochrony. To teraz uzasadnione
i racjonalne zachowania, lecz nietypowe
dla naszych kodów kulturowych, więc
możemy się z tym czuć nieco dziwnie.
Paradoksalnie, wiele razy – i słusznie
zresztą – utyskiwaliśmy na przenoszenie
relacji i kontaktów do mediów społecznościowych. Dziś to jedyna dostępna przestrzeń zbiorowych interakcji. Młodsi się
w tym łatwo odnaleźli. Pomimo wszystkich
trudności coś jednak możemy zyskać: refleksję, uważność, więcej pokory. Zobaczmy, jak wyglądają nasze ulice: spokojniej,
bez korków i zgiełku, widzimy przestrzeń
wokół drogi. Kiedy się zmieniamy, zmienia
się też otaczający nas świat.
Rozmawiała Małgorzata Tytko
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Drogowiec rybnicki
Sporo emocji wśród części mieszkańców Orzepowic wywołuje rozpoczęta gruntowna modernizacja odcinka ul. Rudzkiej, przebiegającego przez handlowe centrum dzielnicy. By skrócić czas remontu, został on wyłączony z ruchu. Mieszkańcy krytykują też plan budowy wzdłuż modernizowanej jezdni ciągu dla pieszych i rowerzystów, takiego samego jak
ten, który powstał przy zmodernizowanych już odcinkach Rudzkiej.

i

DROGA GOTOWA, ODBIORY NA FINISZU

drogi

– Dopóki na wlotach na drogę stoją znaki zakazu ruchu, obowiązują one wszystkich bez wyjątku. Droga jest gotowa, ale
zmierzające do końca procedury odbiorowe wciąż trwają.
Z naszej strony cała dokumentacja podlegająca sprawdzeniu została Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przekazana – mówi naczelnik wydziału dróg Jacek
Hawel. Koronawirus namieszał i w tej kwestii, bo liczba pracowników nadzoru dokonujących odbiorów się zmniejszyła, postawili oni również warunek, by podobnie ograniczyć
liczbę uczestniczących w tych działaniach przedstawicieli
wykonawcy i inwestora. Ale na koniec marca odbiory techniczne wszystkich obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, przepusty, zbiorniki retencyjne) powinny być na finiszu.
Miejmy nadzieję, że w kwietniu droga stanie dla kierowców
otworem.
RUDZKA ZAMKNIĘTA,
SPÓR O DROGĘ ROWEROWĄ

WACŁAW TROSZKA

W związku z kolejnym etapem modernizacji ul. Rudzkiej,
od 24 lutego na około 8 miesięcy całkowicie zamknięty
został jej remontowany odcinek od mostu nad Nacyną do
ronda „elektrowni” u zbiegu Rudzkiej z Podmiejską i Góreckiego. Dojazd do posesji i ruch pieszych został utrzymany,
ale utrudnień nie da się uniknąć. Przebiegająca etapami
od 2015 r. modernizacja ul. Rudzkiej (m.in. w dzielnicach
Chwałęcice i Stodoły) była dotąd prowadzona przy ruchu
wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną. Ponieważ w przypadku przedostatniego już etapu robót możliwe było poprowadzenie objazdów, zdecydowano się na
całkowite wstrzymanie ruchu na remontowanym odcinka
drogi, co skróci czas trwania robót o kilka miesięcy. O ile
pierwsze dni zamknięcia drogi, kiedy wykonawca musiał
zabezpieczyć plac budowy, były dla mieszkańców Orze-

powic trudne, aktualnie, po wprowadzeniu lepszego
oznakowania, sytuacja od tej strony zdaje się być opanowana, bo argument o skróceniu czasu niedogodności jest
przekonujący. Jednak sprzeciw, głównie części przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przy ul.
Rudzkiej na jej remontowanym odcinku, budzi budowana
wzdłuż modernizowanej Rudzkiej droga pieszo-rowerowa, która według nich „zabierze” miejsca postojowe przed
lokalami usługowymi czy sklepami. Utrudni również bezkolizyjny wyjazd z posesji samochodów i narazi na kolizję z użytkownikami drogi rowerowej. Ponadto niezadowoleni mieszkańcy zarzucili miastu, że nie mieli wglądu
w dokumentację projektową i zostali remontem oraz zamknięciem drogi zaskoczeni, co nie do końca okazało się
być zgodne z rzeczywistością. Jak mówi naczelnik Hawel,
ul. Rudzka jest drogą wojewódzką, co łączy się z pewnymi rygorami. Nie można jej traktować jak drogę podporządkowaną potrzebom tylko mieszkańców i lokalnych
przedsiębiorców. – Na długo przed modernizacją zatrzymywanie się wzdłuż niej było niezgodne z przepisami.
Były one jednak nagminnie łamane, bo przedsiębiorcy nie
zadbali o miejsca postojowe wokół swoich lokali. Droga
pieszo-rowerowa musi być kompatybilna i o tym samym
standardzie jak cała sieć w mieście i nie może jej zastąpić
rekreacyjna ścieżka rowerowa biegnąca 100 m dalej (taka
była propozycja części mieszkańców) – stwierdza naczelnik. – Rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu
drogowego, a w niedalekiej przyszłości drogi rowerowe
mogą stanowić alternatywę dla zatłoczonych dróg. Nie
przekonuje też argument o możliwości kolizji wyjeżdżających z posesji pojazdów i rowerzystów, bo takich punktów
potencjalnej kolizji są setki. Po prostu kierowcy muszą się
dostosować do realiów i jeździć z większą ostrożnością.
W tej kwestii miasto zajmuje dość stanowcze stanowisko
– tłumaczy naczelnik.

W Orzepowicach modernizowany odcinek ul. Rudzkiej przebiegający przez handlowe centrum dzielnicy został wyłączony z ruchu
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ŻORSKA TYLKO DLA AUTOBUSÓW
Prawdopodobnie po Świętach Wielkanocnych wstrzymany zostanie ruch na wiadukcie kolejowym w ciągu ul. Żorskiej, który trzeba wyburzyć i wybudować od
nowa. Wyjątkiem będą autobusy komunikacji miejskiej, które z wiaduktu będą
korzystały do momentu jego rozbiórki, a dla pozostałych użytkowników poprowadzone zostaną objazdy. Aktualnie wykonawca przygotowuje się do przekładania
sieci i ustala harmonogram prac z gestorami linii kolejowej.
ŁĄCZNIK GOTOWY, POGODNA W CZERWCU
Zakończona została budowa 700-metrowego łącznika między ulicami Giedroycia
(dawna Drzymały) i Brzezińską. Inwestycja, która kosztowała miasto nieco ponad
4 mln zł, ułatwi funkcjonowanie okolicznym firmom, w tym dużemu inwestorowi
spółce Tesko Steel, która w sąsiedztwie owego łącznika ma swoje hale magazynowo-produkcyjne. Natomiast w czasie zbliżającej się modernizacji wiaduktu nad koleją i
zamknięcia ul. Żorskiej nowy łącznik stanie się jedną z dróg objazdowych.
U progu lata powinna zakończyć się modernizacja kilometrowego odcinka ul. Pogodnej. W zasadzie gotowa jest już budowana „pod ruchem” kanalizacja deszczowa, rozpoczęto roboty konstrukcyjne drogi, układane są krawężniki, trwają prace
związane z oświetleniem drogowym.

i

PRZETARGI
Otwarto oferty na rozbudowę obiektu mostowego w ciągu ul. Okulickiego w Radziejowie, trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót chodnikowych, asfaltowych oraz tzw. oznakowania poziomego na jezdni.
W obawie przed sytuacją rynkową związaną z atakiem koronawirusa firmy budowlane wstrzymują się z podpisywaniem umów na roboty budowlane. I zapewne nie
będzie to jedyna i najgorsza konsekwencja epidemii dla globalnej gospodarki. (r)

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Stanisława Myśliwca
Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać” składają
żona i syn z rodziną

PODZIĘKOWANIE
13 lutego zmarł nasz drogi brat i wujek

śp. Krzysztof Grychtoł
Miał 73 lata, a ostatni okres swego życia spędził
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.
Jako Jego siostrzeniec, a w ostatnich latach Jego
życia również pełnomocnik, pragnę w imieniu
swoim i rodziny podziękować wszystkim,
którzy byli blisko Niego.
Dziękuję personelowi medycznemu,
pielęgniarkom, opiekunkom i pracownikom administracji MDPS w Rybniku,
lekarzom w innych placówkach,
a także wszystkim innym, którzy wspomagali Jego i moje działania,
dzięki którym mógł znaleźć odpowiednią opiekę pod koniec życia.
Dziękuję sąsiadom i znajomym za życzliwość i dobro,
jakiego doświadczył będąc jeszcze w domu.
Dziękuję za obecność na pogrzebie i wszelkie wyrazy współczucia.
Tomasz Paszenda

Miasto w skrócie

„FRYCZ” W KALIFORNII
Drugoklasista z II Liceum Ogólnokształcącego „Frycza” Bartłomiej Pacia z Rud
został laureatem międzynarodowego
konkursu programistycznego Google
Code-in, organizowanego przez firmę
Google dla uczniów w wieku od 13 do
17 lat. W dziesiątej edycji wzięło udział
ponad 3,5 tys. młodych ludzi z 76 krajów świata, a rywalizacja polegała na
wykonywaniu praktycznych zadań
z zakresu inżynierii oprogramowania.
Pozwoliła ona wyłonić 58 laureatów,
w tym pięcioro Polaków. Wśród nich
jest też Bartek – uczeń klasy o profilu
matematyczno-fizyczno-informatycznym, który podobnie jak każdy z laureatów otrzymał zaproszenie do udziału
w czterodniowej letniej wycieczce do
kampusu Google w Kalifornii, gdzie
zaplanowano m.in. spotkania z inżynierami.
RAPORT KOMENDANTA
W czasie marcowej sesji rada miasta
przyjęła sprawozdanie komendanta
miejskiego policji z ubiegłorocznej
działalności rybnickiej komendy oraz
informację o stanie bezpieczeństwa
publicznego i porządku w naszym
mieście. Radny PiS-u Arkadiusz Szweda
zwrócił uwagę, że część informacji, które znalazły się w tym raporcie jest nieprecyzyjna, bo nie dotyczy wyłącznie
Rybnika, ale całego terenu podległego
rybnickiej komendzie, a ta obejmuje
swoją jurysdykcją nie tylko Rybnik, ale
również otaczający nasze miasto powiat rybnicki.
COPERNICUS PLASTICUS
IV LO z Chwałowic wygrało trzecią edycję szkolnego budżetu partycypacyjnego Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika
i za 10 tys. zł doposaży szkolną pracownię artystyczną. W ramach projektu
„Copernicus Plasticus” kupione zostaną
m.in. profesjonalne sztalugi, rysownice
malarskie i materiały plastyczne. – W tej
edycji budżetu wpłynęły cztery projekty. Powstańcy wnioskowali o stworzenie strefy przyrodniczej, Tygiel chciał
udoskonalić szkolny radiowęzeł, a Mechanik planował murale na szkolnych
korytarzach. Wybór nie był więc łatwy
– podsumowuje Maciej Wycisk przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
Rybnika.
POPRAWILI BUDŻET OBYWATELSKI
Radni skorygowali zapisy ubiegłorocznej
uchwały o Budżecie obywatelskim miasta Rybnika. Dzięki tej nowelizacji autorzy zgłoszonych do BO wniosków będą
je mogli skorygować i poprawić na etapie oceny formalnej. Określono też pięć
przesłanek do uznania głosu za nieważny
w głosowaniu mieszkańców, którego
celem jest wyłonienie jednego projektu
ogólnomiejskiego i projektów dzielnicowych, które doczekają się realizacji.
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(Bez)cenna Grzybówka
100, 150 i 200 zł (plus VAT) to obowiązujące stawki za korzystanie z obiektów znajdujących się na golejowskiej Grzybówce wprowadzone w styczniu przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Opłaty mają ponosić tylko te osoby, które zechcą tam
zorganizować urodziny i inne prywatne imprezy okolicznościowe. – Grzybówka nadal będzie nieodpłatnie udostępniania stowarzyszeniom, organizacjom, kołom i innym społecznym inicjatywom – wyjaśniała Joanna Kotynia-Gnot,
dyrektorka ZZM, 24 lutego podczas spotkania z grupą mieszkańców Golejowa.

społeczeństwo

Rzecz w tym, że opłaty dotyczą również chaty grillowej i solnej, które powstały na Grzybówce w ramach budżetu obywatelskiego. – Nie moglibyśmy
nawet zgłosić takich projektów, gdybyśmy założyli, że korzystanie z nich
będzie płatne, bo byłoby to niezgodne
z regulaminem i z ideą budżetu obywatelskiego – mówi Arkadiusz Trzebuniak, przewodniczący zarządu Rady
Dzielnicy Golejów, która na podstawie
ustnego porozumienia z ZZM, czyli
trwałym zarządcą tego terenu, administrowała obiektem – dysponowała
kluczami, udostępniała je mieszkańcom i wspólnie z Zielenią i RSK dbała
o to miejsce. Co więcej, na Grzybówce
wciąż obowiązuje regulamin z 2006
roku, który również gwarantuje bezpłatne korzystanie z jej dobrodziejstw.
Prace nad nowym nie przyniosły dotąd
efektów, bo strony nie doszły do porozumienia. Na spotkaniu z golejowianami dyrektorka ZZM zapewniła jednak,
że do tworzonego właśnie regulaminu
RD Golejów będzie mogła się ustosunkować.

SABINA HORZELA-PISKULA

„STO LAT” NA GRZYBÓWCE
– Różnimy się w interpretacji tego,
czym jest impreza prywatna. Naszym
zdaniem skoro obiekty powstały
w ramach budżetu obywatelskiego, to
powinny być udostępnione bezpłatnie wszystkim mieszkańcom Rybnika niezależnie od tego, jaką imprezę
chcą tam zrobić – mówi Arkadiusz

Trzebuniak. Na Grzybówce, która jest
najwyższym naturalnym wzniesieniem
w mieście, odbywają się m.in. festyny
tematyczne, imprezy sportowe i muzyczne. – Grzybówka to społeczno-kulturalne, historyczne i przyrodnicze
dziedzictwo Golejowa, miejsce aktywności i rekreacji mieszkańców – mówi
Trzebuniak. Znajduje się tam amfiteatr, betonowe boisko, zadaszona wiata z ławkami, szachy plenerowe oraz
kontener socjalny z toaletami, a także
chata solna i grillowa powstałe właśnie
w ramach budżetu obywatelskiego. –
Udostępniała je rada dzielnicy, bo miasto nie miało pomysłu, jak postępować
z tego typu obiektami – mówi Trzebuniak i dodaje: – Nie mamy problemów
z opłatami pobieranymi przez ZZM za
kontener socjalny, który jest własnością miasta. Zależy nam tylko na tym,
aby obiekty z budżetu obywatelskiego
pozostały bezpłatne, niezależnie od
charakteru odbywającej się tam imprezy – tłumaczył podczas spotkania. –
ZZM udostępnił klucze przedstawicielom rady dzielnicy i umówiliśmy się, że
w zamian za bieżące utrzymanie obiektów, które wymagają doprowadzenia
do stanu użyteczności po jakiejkolwiek
imprezie, my będziemy uiszczać opłaty
z tytułu mediów i przyglądać się, czy
ich zużycie gwałtownie nie rośnie. Nakłady na Grzybówkę wcale nie są takie
małe – bieżące utrzymanie to około 21
tys. zł rocznie. Brałam też pełną odpo-

Podczas spotkania zorganizowanego 24 lutego przez radę dzielnicy w szkole Golejowie
mieszkańcy mówili o swoich obawach dotyczących korzystania z infrastruktury Grzybówki

16

wiedzialność za wszelkie potencjalne
zdarzenia, które mogły się tam wydarzyć; na szczęście do nich nie doszło –
mówiła dyrektor Joanna Kotynia-Gnot.
Dawniej na Grzybówce odbywało się
około 10 imprez rocznie, teraz prawie
50. Nawet pracownicy ZZM mieli kłopot ze znalezieniem terminu na swoją
zakładową imprezę. – Okazało się, że
na Grzybówce odbywają się nie tylko imprezy o charakterze lokalnym,
społecznościowym czy miejskim, ale
również prywatne imprezy, takie jak
urodziny. Pewnie każdy z państwa organizował kiedyś imprezę prywatną
i bez względu na to, gdzie by się ona
nie odbywała, wiązała się z kosztami.
Jeżeli ktoś zamierza zorganizować na
Grzybówce imprezę urodzinową i skorzystać ze wszystkich obiektów (chata
solna i grillowa, kontenerowe zaplecze,
zadaszona wiata z ławkami i wc – dopisek red.), zapłaci za to 200 zł. Nie myślę
o zarobku, ale o konieczności utrzymania obiektu, bieżącej konserwacji i naprawach, które kosztują, a wszystkim
powinno zależeć na tym, by ten obiekt
był dobrze utrzymany i by były na to
pieniądze – mówiła szefowa ZZM, zapewniając, że wszystkie imprezy o charakterze społecznym i integracyjnym
nadal będą bezpłatne.
MIESZKAŃCY MAJĄ GŁOS
– Skoro nie płaci się za korzystanie
z tężni w Paruszowcu i Pluskadełka
w Kamieniu, które również powstały
z budżetu obywatelskiego, to czemu
my mamy to robić? – Zniszczeń nie
było, bo szkody były na bieżąco naprawiane, a każdy z korzystających spisywał oświadczenie o zużyciu prądu.
Dotąd się to sprawdzało. – Problem się
zaczął, kiedy Zieleń chciała tutaj zrobić
imprezę i nie było wolnego terminu –
mówili uczestnicy spotkania zorganizowanego przez RD w tutejszej szkole.
Część z nich miała plakaty „Nie oddamy Grzybówki!”. Miasto zapewnia, że
nie chce zabrać Grzybówki golejowianom, chce jedynie ustalić nowe zasady
współpracy, bo obiekt się rozrósł, stał
się popularny i zwiększyły się koszty
jego utrzymania. – Będąc trwałym zarządcą, muszę wywiązywać się z obowiązków, ale też korzystać z przysługujących mi praw, a takim jest prawo

WACŁAW TROSZKA

Zmiana koncepcji
Prace przy modernizacji komunalnego budynku przy ul. Bolesława
Chrobrego 13 zostały czasowo
ograniczone. Konieczne będzie
dopełnienie formalności związanych
z proponowaną zmianą koncepcji
inwestycji realizowanej przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej.
Przedwojenny budynek miał zostać rozebrany z zachowaniem ściany
frontowej. Ta miała zostać wzmocniona, a następnie do niej miały zostać
dostawione gotowe segmenty mieszkaniowe, wykonane na zamówienie
w zakładzie prefabrykacyjnym. Po
rozebraniu części budynku okazało
się, że stan techniczny frontowej ściany budynku wyraźnie się pogorszył
– szczeliny wcześniejszych pęknięć
się powiększyły i pojawiły się nowe
pęknięcia. W ZGM-ie zapadła więc
decyzja, że po dokonaniu niezbędnych uzgodnień przez projektanta
z Miejskim Konserwatorem Zabytków
opracowany zostanie projekt zastępczy, zakładający rozbiórkę frontowej
ściany i jej precyzyjne odtworzenie
z tych samych przedwojennych ce-

do wprowadzenia opłaty za imprezy
prywatne. Czy w mieście można wynająć miejsce na imprezę urodzinową nieodpłatnie, korzystając jednocześnie ze
wszystkich jego dobrodziejstw? – pytała mieszkańców Joanna Kotynia-Gnot,
przyznając, że nie wiedziała o skali popularności Grzybówki. – Kiedy pracownicy ZZM, którzy to miejsce utrzymują,
praktycznie nie mogli z niego skorzystać, bo było ono tak mocno obłożone
rezerwacjami, zyskałam jasność sytuacji – poznałam skalę imprez i związaną
z tym odpowiedzialność – mówiła.
PRÓBY JUŻ BYŁY
– Przez lata współpraca z RD układała się wzorowo i nic złego na Grzybówce się nie stało, jednak zgodnie
z ustawą o gospodarce nieruchomościami ZZM może oddać do dyspozycji
obiekt, którym włada tylko na zasadach najmu, użyczenia lub dzierżawy
– wyjaśniała dyrektorka ZZM. Stąd
pojawił się pomysł, aby zarządzanie
Grzybówką przejęło lokalne stowarzyszenie (np. Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej), jednak dzierżawa tego
terenu byłaby dla niego nieopłacalna,
bo koszty utrzymania Grzybówki przewyższyłyby przewidywane wpływy
z wynajmu, podobnie w przypadku

Spękanej frontowej ściany przedwojennego budynku przy ul. Chrobrego 13 nie uda
się jednak uratować. Zostanie więc wyburzona i dokładnie odtworzona z tych samych
przedwojennych cegieł

gieł, które po oczyszczeniu nadają się
do ponownego użycia. Nowy projekt
będzie wymagał nowych uzgodnień
i zgody wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
Frontową ścianę modernizowanego

budynku dokładnie zinwentaryzowano, z uwzględnieniem wykonanych
również z cegieł elementów dekoracyjnych, dzięki czemu możliwe będzie jej
odtworzenie.
(WaT)

użyczenia – stowarzyszenie ponosiłoby koszty utrzymania, ale nie mogłoby
pobierać żadnych pożytków, by na to
utrzymanie zarobić. – Zaproponowaliśmy miastu zorganizowanie konkursu
dla organizacji pozarządowych na prowadzenie tego miejsca z przeznaczeniem konkretnych środków na ten cel.
W skali miasta nie byłaby to wielka
kwota – z naszych wyliczeń wynika, że
od 80 do 100 tys. zł rocznie, z pracownikiem na Grzybówce – mówił Trzebuniak o propozycji, która nie doczekała
się realizacji. We wrześniu prezydent
wygasił trwały zarząd ZZM nad Grzybówką przekonany, że stowarzyszenie
wystąpi jednak z wnioskiem o użyczenie tego terenu, bo nie wiedział o odmowie zawartej w piśmie, które zaginęło. Kiedy stowarzyszenie ponownie
się nie zgodziło, z końcem roku prezydent na powrót przekazał Grzybówkę
w trwały zarząd ZZM. Teraz to właśnie
tam trzeba składać wnioski o skorzystanie z jej obiektów – pracownik Zieleni będzie przyjmował rezerwacje,
otwierał i zamykał golejowskie obiekty. – Obawiamy się powrotu do imprez
„na dziko” i zniszczeń, jakie zdarzały
się, zanim RD zaczęła administrowanie
terenem – zauważa szef RD. Mówi też

o jeszcze innej możliwości. – Art. 48
ustawy o samorządzie gminnym pozwala przekazać jednostkom pomocniczym gminy, czyli radzie dzielnicy,
zarządzanie mieniem komunalnym
w zakresie określonym w statucie
dzielnicy. Wiązałoby się to jednak ze
zwiększeniem budżetu dzielnicy o
kwotę, która pozwoliłaby się skutecznie opiekować Grzybówką – mówi. Temat chciał poruszyć podczas rozmowy
z prezydentem, który jednak do Golejowa nie przyjechał. – Czekamy na takie
spotkanie, ale też na opinię rzecznika
praw obywatelskich, do którego również zwróciliśmy się w sprawie Grzybówki – mówił Arkadiusz Trzebuniak.
OSTATNIE DECYZJE
12 marca zarząd dzielnicy Golejów
spotkał się z dyrektorką Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku w sprawie
dalszego funkcjonowania Grzybówki.
– Jest szansa na porozumienie. Czekamy teraz na szczegółowe propozycje ze strony ZZM, choć oczywiście
w obecnej sytuacji na Grzybówce i tak
nie będą się odbywały żadne imprezy
– mówi Arkadiusz Trzebuniak, który zachęca do śledzenia informacji pojawiających się na Facebooku dzielnicy.
Sabina Horzela-Piskula
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Skąd się biorą drogie śmieci

Proszę nam w skrócie opowiedzieć,
jak wygląda ten nazwijmy to śmieciowy proces produkcyjny.
Wszystko, co do nas trafia, sortujemy.
Odpady zmieszane trafiają najpierw
na linię, gdzie są sortowane przez naszych pracowników, wybierających
z nich surowce wtórne, których w sumie jest w nich niewiele. To, czego nie
da się już wykorzystać, podlega jeszcze biologicznej stabilizacji tlenowej
w kompostowni i dopiero później trafia na składowisko. W ubiegłym roku
zdeponowaliśmy tam ponad 25 tys.
ton odpadów.
Odpadów przybywa z roku na rok.
W ostatnim czasie wyraźnie wzrosła
ilość odbieranych z każdej dzielnicy
dwa razy w roku, na wiosnę i na jesień, odpadów wielkogabarytowych,
co najwyraźniej jest jednym z efektów
programu Rodzina 500+. To, co cieszy,
to wzrost liczby domostw, w których
segreguje się odpady. Potwierdzają to
kierowcy śmieciarek, którzy mówią, że
obecnie na palcach jednej ręki można
policzyć posesje, gdzie nie segreguje
się śmieci. Inna sprawa, że ta segregacja nie jest jeszcze najlepsza. Najbardziej kuleje selekcja odpadów na osiedlach, gdzie mieszkańcy praktycznie
bezkarnie mogą ignorować obowiązujące zasady. Przyznam, że nie znam
jakiegoś praktycznego sposobu, który
tę sytuację mógłby poprawić poza
karami finansowymi, które niestety
wprowadzałyby
odpowiedzialność
zbiorową dla wszystkich mieszkańców
danego bloku.
W powszechnym przekonaniu śmieci, a zwłaszcza te posegregowane
trafiające do recyklingu, to świetny
interes…
– Jeśli 40 proc. zawartości żółtego
worka nadaje się do recyklingu, to jest
to dobry wynik. Pozostałe 60 proc. to
odpady, których żaden recykler nie
chce. To materiały trudne do przetworzenia, na które nie ma zbytu. Największą winę ponoszą tu producenci tych

18

dów przy ul. Kolberga, posiada – jak to się ładnie określa
– koncesjonowaną regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK, a według nowej nomenklatury
instalacja komunalna), na którą składa się część mechaniczna oraz biologiczna (kompostownia). 60 proc. odpadów, które tu trafiają, pochodzi z Rybnika, a pozostałe z Wodzisławia
Śl., Świerklan, Suszca, Jejkowic i w niewielkiej ilości z Jastrzębia-Zdroju. Załoga Sego liczy 60 osób, z czego jedną trzecią
stanowią Ukraińcy.

WACŁAW TROSZKA

miasto

20 marca minął termin płatności pierwszej kwartalnej raty
opłaty śmieciowej. Rybniczanie po raz pierwszy musieli zapłacić za wywóz i zagospodarowanie swoich śmieci o 100 proc.
więcej niż w ubiegłym roku – 22 zł za miesiąc. Doświadczenie
uczy, że mieszkańcy niewiele wiedzą o tym, jak wygląda gospodarowanie odpadami i w jakich realiach gospodarka śmieciowa dzisiaj funkcjonuje. By to zmienić, publikujemy rozmowę
z Mateuszem Golikiem, prezesem spółki Sego zajmującej
się w naszym mieście przetwarzaniem odpadów. Spółka
funkcjonująca w sąsiedztwie gminnego składowiska odpa-

Prezes spółki Sego Mateusz Golik przekonuje, że dla firm przetwarzających odpady
poważnym problemem są wciąż zmieniające się wymogi, których spełnienie wiąże się
często z niemałymi nakładami finansowymi

opakowań – nikt nie chce np. różnego
rodzaju tacek i opakowań po mięsie,
m.in. dlatego, że są one biologicznie
zanieczyszczone lub tzw. opakowań
wielomateriałowych (np. torebki po
przyprawach czy koperty bąbelkowe).
Najmniejszy problem mamy ze zbyciem szkła i plastikowych butelek typu
pet. Ale nikt nie chce np. czerwonych,
plastikowych butelek po keczupie.
Bezbarwne jak najbardziej tak, ale
w czerwonych jest więcej barwników
niż samego plastiku, który można by odzyskać. I tu dotykamy ciekawej kwestii
świadomości kupujących. Ja wiedząc
o tym kupuję keczup wyłącznie w butelkach przezroczystych.
Segregacja ma znaczenie. Jeśli szklane
opakowanie wrzucimy do śmieci zmieszanych, to ono w śmieciarce prawdopodobnie się stłucze, a już na pewno
zabrudzi, przez co staje się praktycznie
bezużyteczne. Tymczasem 99 proc. szkła
zbieranego w osobnych workach jesteśmy w stanie odzyskać. Ważne, by do
worków trafiało wyłącznie szkło opakowaniowe; stłuczoną szklankę czy lustro
powinniśmy wrzucić do „zmieszanych”,
bo to szkło topiące się w zupełnie innej
temperaturze niż szkło opakowaniowe.

Z którymi więc rodzajami segregowanych śmieci macie dzisiaj największe
problemy i z czego one wynikają?
Ze sporą częścią plastików z żółtego
worka, których recyklerzy przyjmować
nie chcą. Od kilku miesięcy mamy też
bardzo duży problem ze zbyciem gromadzonego przez nas papieru, bo nikt
nie chce go za rozsądną cenę odebrać.
Jeszcze w ubiegłym roku o tej porze za
tonę sprasowanego przebranego już
papieru papiernie płaciły 300, a nawet
400 zł; pod koniec roku już tylko 40 zł;
obecnie cena oscyluje wokół symbolicznej złotówki, a wszystko wskazuje
na to, że wkrótce za odbiór papieru będziemy musieli płacić. Powoli recykling
przestaje nam się opłacać. Problemy
z papierem mają swoje tło międzynarodowe, bo w ubiegłym roku transporty makulatury z Europy przestały przyjmować Chiny, które dwa lata temu
zamknęły się też na europejski plastik.
Jest jeszcze kolejna kwestia. Zgodnie
z przepisami odpady o wysokiej kaloryczności nie mogą trafiać na składowisko odpadów, ale do spalarni. Ale że
tych mamy w Polsce jak na lekarstwo,
trafiają do cementowni, gdzie są spalane jako paliwo alternatywne. To m.in.

te plastiki z żółtego worka, których
nie chcą przyjmować recyklerzy. Tylko
że właściciele cementowni, znając sytuację w kraju, zwietrzyli interes i podnoszą ceny za ich odbiór; ceny rosną z
kwartału na kwartał. Jeszcze niedawno
to oni płacili nam, a dzisiaj to my płacimy nawet 500 zł za przyjęcie tony
takich wysokokalorycznych odpadów.
W naszym przedsiębiorstwie przetwarzamy ich w ciągu roku około 10 tys.
ton. Dopóki nie powstaną prawdziwe
spalarnie odpadów, możemy tylko zabiegać o to, by ceny w cementowniach
nie rosły zbyt szybko.
W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiło wiele zmian w regulacjach
prawnych dotyczących całej branży
gospodarowania
odpadami.
W efekcie zamkniętych zostało wiele
punktów skupu surowców wtórnych.
Powód jest prozaiczny – przy obecnych wymogach technicznych i formalnych, które generują duże koszty,
przy konieczności wpłacania kaucji
do urzędów marszałkowskich, ich
funkcjonowanie straciło ekonomiczne uzasadnienie i ten interes po prostu przestał się opłacać. Tylko ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, jedna z dwóch najważniejszych dla naszej branży, w ciągu
ostatniego roku była nowelizowana
bodajże18 razy. To pokazuje skalę
trudności, z jakimi musimy się mierzyć. Co rusz jesteśmy zaskakiwani
zmianami bardzo istotnymi dla funkcjonowania naszej firmy; większość
z nich generuje niemałe koszty. Po
głośnych pożarach wysypisk w całej
Polsce weszły też w życie nowe przepisy przeciwpożarowe. By się do nich
dostosować, musimy poczynić inwestycje, które też będą nas sporo kosztować.
Rozumiem, że te kłopoty rzutują na
opłacalność kontraktu wiążącego
was z miastem…?
– Naturalnie, kalkulując cenę oferty przetargowej, braliśmy pod uwagę
dobrą jeszcze cenę papieru, a teraz
realia diametralnie się zmieniły. Niestety takich i podobnych niespodzianek będzie pewnie więcej. W ostatnim
czasie bardzo spadła też cena tzw.
tetrapaków, czyli kartonowych opakowań po mleku i sokach. To dlatego
śmieci będą nas mieszkańców, sam
też mieszkam w Rybniku, kosztować
z roku na rok więcej. Podobna sytuacja będzie oczywiście w całej Polsce.
Wzrosły też koszty transportu. Jeszcze siedem lat temu śmieciarka podjeżdżała pod nasze domy dwa razy

w miesiącu – raz po odpady zmieszane i drugi raz po worki z odpadami
segregowanymi. Obecnie podjeżdża
osobno po zmieszane, osobno po
popiół, po segregowane i po biodegradowalne. Wzrosła też tzw. opłata
marszałkowska, którą musimy odprowadzić za każdą tonę odpadów, którą
deponujemy na składowisku. Jeszcze
w ubiegłym roku wynosiła ona 170 zł,
a dzisiaj płacimy 270 zł za każdą tonę
odpadów.
A są też jakieś plusy? Jakiś niespodziewany wzrost cen innych surowców wtórnych?
Niestety nie, w ostatnich latach jest
tylko gorzej. Jedynym plusem na naszym podwórku jest selektywna zbiórka
popiołu, dzięki czemu tego popiołu jest
dużo mniej w odpadach zmieszanych.
To bardzo ułatwia ich obróbkę i sprawia,
że znajdujące się w nich surowce wtórne są mniej zanieczyszczone. Z popiołów produkujemy mieszankę, która jest
wykorzystywana m.in. przy rekultywacji
terenów pogórniczych.
Po zorganizowanych w ubiegłym
roku przez miasto przetargach na wywóz oraz na zagospodarowanie odpadów, pojawiły się zarzuty, że prezydent czy urząd miasta nie zadbał
o to, by poza rybnickimi firmami, czyli
Eko i Sego, w przetargach tych wzięła
udział większa liczba firm…?
Konkurencja w tej branży jest praktycznie niemożliwa. W naszym województwie odpadów jest dużo, a instalacji ich przetwarzania wręcz za mało.
Dodatkowo obowiązuje nas roczny
limit ilości przyjmowanych odpadów,
który wynosi 45 tys. ton, co wynika
z tzw. pozwolenia zintegrowanego
dla naszej instalacji komunalnej. Jak
więc mamy konkurować z innymi takimi instalacjami, skoro na przyjęcie
większej liczby odpadów nie pozwala nam limit, a z drugiej strony mamy
poważne problemy ze zbyciem sporej
części surowców wtórnych. Sporo zachodu od pracowników i Sego, i Eko
wymaga nowy obowiązek bieżącego
raportowania o każdym transporcie
odpadów. Od początku roku każdy
kurs śmieciarki z informacjami m.in.
o rodzaju transportowanych odpadów, ich wadze, miejscu pochodzenia
itp. musi zostać wpisany do Bazy Danych Odpadowych.
Skoro jest tak źle, to pewnie podejmujecie jakieś działania na rzecz zahamowania wzrostu kosztów…?
Poprzez związki branżowe pro-

ponujemy Ministerstwu Środowiska
rozwiązania, które zahamowałyby
wzrost kosztów gospodarowania odpadami. Jedną z propozycji jest np.
zawieszenie, do czasu uruchomienia
odpowiedniej liczby spalarni, zakazu gromadzenia na składowiskach
wspomnianych odpadów wysokokalorycznych, które teraz musimy
przewozić do spalarni, a w praktyce
do cementowni, co sporo nas kosztuje. Niestety, jak na razie ministerstwo naszych postulatów nie chce
uwzględnić.
Niemniej najważniejszą kwestią jest
ograniczanie wytwarzania odpadów
przez samych mieszkańców m.in. poprzez stosowanie toreb wielokrotnego
użytku, wybieranie produktów, które
są w opakowaniach łatwych do odzyskania, wreszcie umiejętne robienie
zakupów tak, by później nie wyrzucać
niezjedzonej przeterminowanej żywności.
Rozmawiał Wacław Troszka

Jarosław Sikora, prezes miejskiej
spółki Hossa, zarządzającej komunalnym składowiskiem odpadów:
– Rocznie w Rybniku zbieramy
około 60 tys. ton odpadów, z czego
około 38 tys. ton to odpady zmieszane, 6 tys. ton odpady zielone;
kolejne 6 tys. ton popioły, do 4 tys.
ton to popularne gabaryty (odpady
wielkogabarytowe) i do 5 tys. ton
to odpady segregowane. Te 38 tys.
ton odpadów zmieszanych podlega
jeszcze wstępnej segregacji i z tego
tylko 30, a nawet 25 proc. ląduje
na składowisku odpadów. To ta ich
część, której już w żaden sposób nie
da się przetworzyć i wykorzystać.
Więc to unieszkodliwianie, czyli
składowanie odpadów na składowisku to tylko niewielka część całego procesu. Cała reszta to bardzo
kosztowny proces. Już sam odbiór
odpadów z poszczególnych dzielnic
i ulic generuje spore koszty, a warto jeszcze zauważyć, że jeśli chodzi
o odpady, rybniczan nie obowiązują żadne limity, również jeśli chodzi
o odpady zielone czy wielkogabarytowe. Gdybyśmy wprowadzili takie
limity, można by się spodziewać, że
część odpadów wylądowałaby w lasach i na dzikich wysypiskach. Mamy
w Rybniku dobry, kompleksowy
system, ale on niestety kosztuje. Im
bardziej kompleksowy, im bardziej
szczelny, tym koszty są większe.

19

WACŁAW TROSZKA

W fotograficznym skrócie

aktualności
WACŁAW TROSZKA

MAREK KOCH

BUDUJĄ BLOKI KOMUNALNE
Przy ul. Kolejowej w dzielnicy Meksyk Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
rozpoczął budowę dwóch budynków
mieszkalnych; w każdym z nich będzie po 16 mieszkań komunalnych. Na
działkach sąsiadujących z dwoma istniejącymi tam blokami wylano już ławy
fundamentowe. Według umowy z wykonawcą budynki powinny być gotowe
w lipcu przyszłego roku. Ich budowa
ma kosztować 8,7 mln zł, ale 40 proc. tej
kwoty pokryje dofinansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego.
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BĘDZIE DOM
W dzielnicy Meksyk przy ul. Świerklańskiej 4 rozpoczęła się modernizacja
opuszczonego budynku wielorodzinnego, w którym zostanie urządzony
kolejny ośrodek usług społecznościowych. Tym razem będzie to dom dla
matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Do
istniejących murów zostanie dobudowany szyb windy i klatka schodowa.
Oczywiście ze zdegradowanego budynku pozostaną tylko mury, więc m.in.
wszystkie instalacje trzeba wykonać
na nowo. Całe to przedsięwzięcie ma
kosztować prawie 2,9 mln zł, ale ponad
2,3 mln zł wyniesie dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego przyznane w
ramach działań wspierających rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.

KOLARZ SENIOR
Jeszcze przed epidemią, 2 marca w ramach cotygodniowych spotkań w Teatrze Ziemi Rybnickiej,
którym patronuje Rybnicka Rada Seniorów, z ich
uczestnikami spotkał się znakomity przed laty kolarz
rybniczanin Józef Gawliczek (81 lat), mający w swoim dorobku m.in. trzy tytuły górskiego mistrza Polski
i zwycięstwo w Tour de Pologne w 1966 roku. Swoim
rówieśnikom opowiedział m.in. o sportowych przyjaźniach, również tych międzynarodowych, o przebiegu swojej kariery i o warsztacie samochodowym,
który prowadził w Śródmieściu po jej zakończeniu.
Przed spotkaniem dla seniorów zagrał zespół Bebiki,
obchodzący w tym roku swoje 10-lecie. Na zdjęciu
również Stanisław Tężycki (z prawej), współorganizator spotkania. Kolejnym gościem seniorów miał
być Andrzej Wyglenda, ale plany te pokrzyżowała
epidemia.

zowane przez niego przedsięwzięcia inwestycyjne, by wspomnieć
tylko budowę sieci kanalizacyjnej
z wielomilionowym unijnym wspomaganiem czy urządzenie w zmodernizowanym i rozbudowanym
poszpitalnym kompleksie przy ul.
Rudzkiej akademickiego Kampusu, w którym niestety tylko przez
krótki czas, zgodnie z założeniem,
funkcjonowały trzy śląskie uczelnie
wyższe. To właśnie w sąsiedztwie
Kampusu za rządów Fudalego zbudowano również lubiany przez rybniczan park tematyczny, który teraz
otrzymał jego imię. Staraniem Adama Fudalego w dawnym szpitalu
przy ul. Powstańców Śl. urządzono
nową siedzibę Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia i gruntownie
zmodernizowano wiekowe kąpielisko Ruda, rozbudowano urząd miasta i urządzono prowadzący od rynku do bazyliki św. Antoniego deptak
z placem Jana Pawła II. Te i jeszcze
inne dokonania wymieniono w
uzasadnieniu uchwały, za przyjęcie

Stworzony praktycznie od zera popularny wśród
rybniczan park tematyczny, rozciągający się
między Kampusem a rzeką Nacyną, udostępniono mieszkańcom we wrześniu 2014 roku. W uroczystym jego otwarciu wziął udział ówczesny
prezydent Rybnika Adam Fudali, który wtedy
poruszał się już na wózku

której podziękował radnym szef klubu radnych Bloku Samorządowego Rybnik Michał
Chmieliński. Adam Fudali był twórcą i niekwestionowanym liderem BSR-u.
(WaT)

Ignacy jednak pod parą
Na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu trwają prace
modernizacyjne, po zakończeniu których kolejne dwa, a właściwie
trzy obiekty dawnej kopalni gruntownie zmienią swój charakter i będą
użytkowane w zupełnie nowy sposób.
W nadszybiu i w maszynowni szybu
Kościuszko powstanie atrakcyjna dla
zwiedzających ekspozycja ilustrująca
rolę pary w rewolucji przemysłowej
(XVIII-XIX w.). Jej najważniejszym elementem będzie pochodząca z początku XX wieku sporych rozmiarów
parowa maszyna wyciągowa szybu
Kościuszko. Początkowo zakładano, że
ten kolos na parę zostanie wprawiony w ruch przy pomocy elektryczności. Okazało się jednak, że przy takim
napędzie, bez odpowiedniej dla wiekowych mechanizmów temperatury, stan techniczny maszyny mógłby
się szybko pogorszyć. Zdecydowano
więc, że obok budynku maszynowni powstanie przyklejona do niego
niewielka kotłownia, w której będzie
wytwornica pary, zasilana kotłem na
olej opałowy. Przetarg na wykonanie
dokumentacji technicznej uwzględniającej jeszcze kilka innych nowych
elementów, jak zabudowa antresoli
w budynku nadszybia został już rozstrzygnięty, ale gdy dokumentacja

będzie już gotowa (za trzy miesiące),
miasto ogłosi kolejny na wykonanie
wszystkich tych robót. Konieczne będzie też uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. Jeśli tych wszystkich
planów nie pokrzyżuje trwająca epidemia, efektowną ekspozycję w zabytkowych budynkach kopalni Ignacy
Największą atrakcją poświęconej
parze ekspozycji, która będzie
w przyszłości prezentowana
w maszynowni i nadszybiu(na
zdjęciu) szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”,
będzie parowa maszyna wyciągowa z początku XX w., która znów
będzie napędzana parą

będzie można zobaczyć jeszcze w tym
roku.
Prace trwają również w budynku
dawnej kopalnianej sprężarkowni,
która w przyszłości ma służyć głównie lokalnej społeczności. W budynku
z czerwonej cegły zmieniono gruntownie układ pomieszczeń, dzięki czemu
obiekt, w którym ma w przyszłości
funkcjonować m.in. świetlica społeczna, będzie bardziej funkcjonalny. I sprężarkownia, i budynki szybu Kościuszko
będą w nowym sezonie grzewczym
ogrzewane ciepłem systemowym
z ciepłociągu.
(WaT)
WACŁAW TROSZKA

W czasie marcowej sesji radni
jednogłośnie przyjęli uchwałę
nadającą parkowi tematycznemu
usytuowanemu w sąsiedztwie
Kampusu imię wieloletniego
prezydenta Rybnika Adama
Fudalego.
Wnioskodawcami uchwały byli
prezydent Piotr Kuczera i przewodniczący rady miasta Wojciech Kiljańczyk. W uzasadnieniu uchwały
wymieniono najważniejsze dokonania zmarłego we wrześniu 2018
roku Adama Fudalego. W roku 2002
został pierwszym prezydentem wybranym przez mieszkańców w wyborach powszechnych. Wcześniej,
w roku 1998, o jego wyborze na
urząd prezydenta zdecydowała
jeszcze rada miasta. Prezydentem
Rybnika był nieprzerwanie przez
16 lat. Po przegranych wyborach
w roku 2014 przez niespełna dwa
lata był też przewodniczącym rady
miasta.
Adam Fudali był zapalonym
i odważnym samorządowcem,
o czym najlepiej świadczą zreali-

WACŁAW TROSZKA

Park otrzymał imię Adama Fudalego
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społeczeństwo

Działającą w ramach rybnickiej drogówki grupę SPEED
tworzy dwóch doświadczonych policjantów aspirant Artur
Wyciszkiewicz (z prawej) i sierżant Grzegorz Laskowski,
którzy najczęściej poruszają się po drogach Rybnika
i powiatu rybnickiego nieoznakowanym radiowozem.
Ich zadaniem jest ściganie i nękanie piratów drogowych,
czyli kierowców popełniających bardzo poważne wykroczenia drogowe, polegające najczęściej na przekraczaniu dozwolonych prędkości. Od początku roku do 18 marca duet
ten ujawnił 627 wykroczeń drogowych, z których większość
polegała na przekroczeniu dozwolonej prędkości. W konsekwencji policjanci nałożyli 574 mandaty, skierowali wobec 4
kierowców wnioski o ukaranie do sądu, a 47 kierowców tylko
pouczyli. Zatrzymali też 17 praw jazdy oraz 27 dowodów rejestracyjnych pojazdów. Mundurowi mają również na swoim
koncie skuteczne pościgi za kierującymi, którzy nie zatrzymali
się do kontroli drogowych. Wśród zatrzymanych przez nich
kierowców było trzech, którzy prowadzili samochody pomimo
orzeczonych zakazów przez sąd. Rybnicka komenda policji,

Policyjny duet jest szybki nie tylko w radiowozie, ale i w pościgach
na piechotę; w ten sposób mundurowi na początku lutego dogonili
pijanego motorowerzystę, który nie zatrzymał się do kontroli,
a potem próbował uciec, wjeżdżając do lasu. Wcześniej dogonili też
pijanego kierowcę, który porzucił samochód, choć pewnie w tym
przypadku nie było to aż tak duże wyzwanie dla wysportowanych
stróżów prawa.

prezentując dokonania grupy SPEED, apeluje do kierowców
o rozsądne zachowanie na drogach, przestrzeganie przepisów
i nienarażanie na niebezpieczeństwo innych użytkowników
dróg; słowem: noga z gazu!
(WaT)

ZUS skontrolował, czy uczciwie chorujemy
Działające w naszym województwie
oddziały ZUS-u podsumowały wyniki
kontroli zwolnień lekarskich wystawionych w 2019 roku.
Ich efekty robią wrażenie – ponad
4.700 osobom wstrzymano bądź
cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę ponad 4,3 mln zł. Z kolei
po przebadaniu przebywających na
zwolnieniu lekarskim pacjentów sporej części z nich skrócono okres L4.
Łączny czas zwolnienia z prawem do
zasiłku chorobowego skrócono w ten
sposób o prawie 10 tys. dni, czyli jak
wylicza ZUS, prawie o 26 lat nieobecności w pracy. – Zwolnienie lekarskie,
czyli popularne L4, ma służyć leczeniu
i rekonwalescencji, tymczasem niemałe grono osób wykorzystuje je według
własnego uznania, np. prowadzą w tym
czasie własny biznes, wyjeżdżają do
pracy za granicę, a nawet na wakacje
– mówi rzecznik prasowy ZUS-u województwa śląskiego Beata Kopczyńska
i podkreśla, że przeprowadzanie takich
kontroli jest ustawowym obowiązkiem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W ubiegłym roku w naszym województwie skontrolowano w sumie 82 tys.
osób przebywających na zwolnieniach
lekarskich. Były to kontrole dwojakiego rodzaju. Z jednej strony kontrolerzy
ZUS-u sprawdzali, czy osoby „czasowo niezdolne do pracy” wykorzystują
okres zwolnienia zgodnie z przeznaczeniem, czyli na odzyskanie zdrowia
i pełni sił, a z drugiej lekarze orzecznicy
ZUS-u weryfikowali, czy w przypadku
osób przebywających na L4 od dłuż-
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MATERIAŁY KMP

SPEED – kosztowna prędkość

szego czasu konieczne jest kontynuowanie zwolnienia lekarskiego. Jeżeli
po przebadaniu podopiecznego ubezpieczalni okazywało się, że jest on już
zdrowy i może wrócić do pracy, ZUS
wstrzymywał wypłacanie chorobowego. Z kolei gdy okazywało się, że ktoś
korzysta ze zwolnienia niezgodnie
z jego przeznaczeniem i np. dorabia
w tym czasie w innej firmie, wówczas
wstrzymywano wypłatę świadczenia
i nakazywano zwrot wypłaconych już
w jego ramach pieniędzy.
KONTROLE I OSZCZĘDNOŚCI
Lekarze orzecznicy przebadali w województwie śląskim prawie 66 tys. osób
przebywających na L4 i w efekcie tych
kontroli wydali 1.739 decyzji o braku
prawa do zasiłku chorobowego, wobec czego osoby te następnego dnia
wróciły do pracy. Zaoszczędzono w ten
sposób 716 tys. zł przeznaczonych na
świadczenia chorobowe, a łączny czas
L4 skrócono aż o blisko 10 tys. dni. Najwięcej takich kontroli przeprowadzono na terenie podległym rybnickiemu
ZUS-owi, bo aż ponad 14 tys. W ich
efekcie świadczenia o łącznej wartości
ponad 100 tys. zł wstrzymano 236 osobom. Dla porównania w częstochowskim oddziale przeprowadzono 8,5 tys.
takich kontroli, ale zasiłek chorobowy
wstrzymano 580 osobom (216 tys. zł).
PRACOWALI ZAMIAST CHOROWAĆ
Aż 3.011 osób przyłapano w ubiegłym roku na niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego.
W większości przypadków chorujący

pracownicy pracowali w tym czasie
w firmie konkurencyjnej lub prowadzili
własną działalność gospodarczą. W tym
przypadku najwięcej pieniędzy za zakwestionowane chorobowe – 1,1 mln zł
– Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych musieli zwrócić podopieczni
rybnickiego oddziału, w którym skontrolowano 3.634 osoby, a zasiłki wstrzymano 828 osobom. Dla porównania
w oddziale Bielsko-Biała po skontrolowaniu 2.541 osób zasiłki na łączną
kwotę ponad 276 tys. zł wstrzymano
232 osobom (w Częstochowie 294 osoby musiały zwrócić prawie 418 tys. zł,
zaś w Sosnowcu 338 osobom cofnięto
świadczenia o łącznej wartości prawie
363 tys. zł).
Jak informuje rzecznik prasowy Beata Kopczyńska, dużą część tych kontroli przeprowadzono po interwencji
pracodawców, dotyczących na ogół
kłopotliwych dla nich długotrwałych
zwolnień lekarskich pracowników. Były
wśród nich również przypadki zadziwiające, np. jeden z pracodawców domagał się w ZUS-ie przeprowadzenia
takiej kontroli po tym, jak jego przebywający na L4 chory rzekomo pracownik zamieścił na Facebooku zdjęcia
z egzotycznej wycieczki.
Pani rzecznik zwraca uwagę,
że przedsiębiorcy, którzy zgłosili do
ubezpieczenia chorobowego więcej
niż 20 osób, mogą takie kontrole przeprowadzać samodzielnie, sprawdzając
np., czy ich pracownik faktycznie wraca
do zdrowia, kurując się w domowych
pieleszach.
Wacław Troszka

WACŁAW TROSZKA

Burek z czipem
429.560 zł przeznaczy miasto w tym roku na realizację obowiązkowego dla samorządów „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt”. W porównaniu z rokiem ubiegłym kwota wzrosła
o 1500 zł.
Tyle samo co przed rokiem – 383.760 zł
– otrzyma schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Wielopolu (ul. Majątkowa
42), prowadzone przez tamtejszą Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Kwota
ta obejmuje opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami, głównie psami i kotami,
ich wyłapywanie na terenie miasta, kastrację, sterylizację i poszukiwanie dla
nich nowych właścicieli, ale też czipowanie psów odłowionych na terenie
miasta i umieszczonych w schronisku.
Wszczepione pod skórę (po upływie
14 dni od daty umieszczenia w schronisku) elektroniczne identyfikatory
mają ułatwić późniejszą identyfikację
czworonoga i przeprowadzenie postępowania adopcyjnego. W porównaniu z ubiegłorocznym programem
nie zmieniła się też kwota 37.800 zł
przeznaczona na sterylizację i kastrację wolno żyjących kotek i kocurów
oraz zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt bezpańskich. Zmienił się za to gabinet weterynaryjny, w którym przez rok takie
zabiegi będą wykonywane – to gabinet Dino w Radziejowie prowadzony

przez Roberta Czekalskiego. O tysiąc
złotych (do 3 tys. zł) wzrosła kwota,
która ma zapewnić bezpańskim zwierzętom gospodarskim doraźne miejsce
w gospodarstwie rolnym przy. ul. Niedobczyckiej (tym samym od kilku lat),
a o pięćset złotych (do 5 tys. zł) – kwota
przeznaczona na dokarmianie kotów
wolno żyjących, czyli zakup suchej
karmy. Przypomnijmy: wydział gospodarki komunalnej urzędu miasta przy
ul. Rzecznej 8 (obok targowiska) wydaje karmicielom bony na karmę dla
kotów wolno żyjących. W tym celu
należy napisać wniosek, wskazując
w nim liczbę kotów i miejsce ich przebywania (ulica) i złożyć go w urzędzie
miasta przy ul. Chrobrego 2 lub właśnie przy ul. Rzecznej (podobna procedura dotyczy wydawania bonów
na zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów). Karmę odbiera
się w schronisku dla zwierząt w Wielopolu. Karmicieli jest w naszym mieście około 30; dokarmiają średnio od
10 do 15 kotów np. na osiedlach Chabrowa i Dąbrówki. W ubiegłym roku
w Rybniku wydano 720 kg suchej karmy dla kotów.

Koniec sporu o pieniądze
2 marca w Urzędzie Marszałkowskim
w Katowicach podpisano porozumienie, które kończy trwający od prawie
dwóch lat płacowy spór zbiorowy
pomiędzy czterema działającymi
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku-Orzepowicach związkami zawodowymi
a dyrekcją placówki.
Pracownicy szpitala domagali się
m.in. wzrostu wynagrodzeń o 400 złotych brutto, co, jak przekonywał Piotr
Rajman, przewodniczący zakładowej
Solidarności, było niezrealizowanym
postulatem z 2018 roku. Najpierw
fiaskiem zakończyły się rozmowy
o podwyżkach, które podjęto po jednodniowym strajku, do którego 13
lutego przystąpiły cztery działające
w lecznicy organizacje związkowe.
Dyrekcja WSS nr 3 zapewniała wtedy,

że szpitala będącego w trudnej sytuacji
finansowej nie stać na kolejne podwyżki płac. Przełomowe okazały się kolejne negocjacje, tym razem z udziałem
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz
samych marszałków: Jakuba Chełstowskiego i Dariusza Starzyckiego. 2 marca, po kilku turach rozmów, zawarto
porozumienie, w którym uzgodniono,
że pracownicy szpitala, którzy nie zostali objęci podwyżkami systemowymi albo tegorocznym wzrostem płacy
minimalnej, otrzymają 350 zł podwyżki
do wynagrodzenia zasadniczego. Będzie ona udzielona w dwóch ratach:
210 zł od 1 marca oraz 140 zł od 1 lipca
i obejmie około 380 osób.
Przy okazji zakończenia sporu zbiorowego dyrekcja szpitala porozumiała się również z dwoma związkami

Psy w schronisku mają wszczepiane
czipy od 2012 roku, a od dwóch lat elektroniczne identyfikatory umieszcza się
pod skórą zwierząt w czasie zabiegów
kastracji bądź sterylizacji. Trafiające do
schroniska psy są im poddawane
po odbyciu obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny

„Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” radni przyjęli (przy
2 głosach wstrzymujących się) bezdyskusyjnie podczas marcowej sesji rady
miasta.
(S)

zrzeszającymi pielęgniarki i położne
oraz pielęgniarki anestezjologiczne
w sprawie rozdysponowania środków
z tzw. dodatku „zembalowego”. Do jego
wypłaty, czyli wzrostu płac o 400 zł
co roku przez kolejne cztery lata, zobowiązał się w 2018 roku ówczesny minister zdrowia Marian Zembala. 2 marca
uzgodniono, że od 1 lutego wynagrodzenie zasadnicze tych pracowników
rośnie średnio o 275 zł brutto. – Szacujemy, że na sfinansowanie podwyżek szpital będzie potrzebował ponad
2,5 mln zł. Chcemy pozyskać te pieniądze zwiększając kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia albo występując do NFZ-u o poszerzenie kontraktu
o nowe zadania. Jeśli to się nie uda,
część tej kwoty będzie musiał pokryć
organ prowadzący, którym w przypadku naszego szpitala jest Urząd Marszałkowski w Katowicach – wyjaśnia Michał Sieroń, rzecznik prasowy WSS nr 3
w Rybniku.
(D)
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Wielkanoc

Informacje płynące w ostatnich
tygodniach z tego lubianego
i chętnie odwiedzanego przez
Polaków kraju sprowadzają się do
dramatycznych relacji o trudnej walce
Włochów z epidemią koronawirusa.
W przededniu Wielkanocy
postanowiliśmy złapać nieco oddechu
i z Salvatore Policardo, szefem kuchni
w jednej z rybnickich restauracji,
porozmawiać o tym, jak jego rodacy
świętują czas Wielkiej Nocy.
Pochodzi pan z Lampedusy, niewielkiej
wyspy położonej na południowym krańcu
Włoch, w pobliżu Sycylii. Czy Wielkanoc
jest tu szczególnie celebrowana?
Włosi przywiązują dużą wagę do Świąt
Wielkanocnych i czasu, który je poprzedza.
Wspomnienie tego, że Jezus cierpiał i umarł
na krzyżu, jest dla nas ważniejsze niż jego
narodziny. Podobnie jak w Polsce mamy
czterdziestodniowy post, w Środę Popielcową ksiądz posypuje nam głowy popiołem, a
w tłusty czwartek objadamy się nie pączkami, a ciastkami chiacchiere, przypominającymi polskie faworki. Rzadko kupujemy je w
cukierniach, raczej przygotowujemy w domach. Taki samodzielny wypiek tych przysmaków traktujemy jak miły obowiązek.
Wielki Tydzień upamiętniający ostatnie
dni Chrystusa jest czasem wyciszenia,
refleksji i duchowego przygotowania do
Zmartwychwstania Pańskiego. Jak przeżywany jest we Włoszech?
Mieszkańcy południowych Włoch chętnie manifestują swoją religijność, zwłaszcza
podczas świąt kościelnych. W Wielki Piątek
przygotowują inscenizacje, procesje wyobrażające mękę Chrystusa. Misteria męki
Pańskiej odbywają się na ulicach większości
miast i miasteczek i dostarczają wielu wzruszeń mieszkańcom, którzy licznie w nich
uczestniczą. Na Lampedusie w Wielką Sobotę święcimy potrawy, a w koszyku obowiązkowo musi znaleźć się woda, jajka, mąka,
makaron, ale też domowe, czerwone wino.
Wielkanoc spędzana jest z bliskimi?
Tak, spędzamy ją w gronie rodzinnym.
Nieważne, czy jesteśmy z kimś pokłóceni,
albo nie lubimy któregoś członka naszej
rodziny, w czasie świąt obowiązkowo jesteśmy razem. To bardzo ważne, by wszyscy
usiedli do stołu i wspólnie jedli. Niedzielę
celebrujemy w domu. Rano idziemy do kościoła, a najważniejszym posiłkiem dnia jest
nie śniadanie wielkanocne, a obiad, który
rozpoczyna się około południa i nigdy nie
wiadomo, jak długo potrwa. Podaje się wtedy jagnięcinę, domowy makaron, świeże
gnocchi oraz sałatkę z tuńczyka, anchois,
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Wielkanoc po włosku

– We włoskim koszyku,
który święcimy w Wielką
Sobotę, muszą znaleźć
się jajka, woda, makaron
i czerwone wino – mówi
Salvatore Policardo,
który od dziewięciu lat
mieszka w Rybniku

ziemniaków, sałaty, pomidorów i bazylii.
Jest też ciambellone, czyli delikatna, puszysta babka i colomba pasquale, chyba
najważniejszy kulinarny symbol włoskiej
Wielkanocy. To tradycyjne drożdżowe ciasto polane lukrem z migdałami i wypełnione rodzynkami albo kandyzowaną skórką
z pomarańczy. Nie może też zabraknąć
czerwonego wina. Pamiętam z dzieciństwa,
jak przez kilka dni świąteczne potrawy przygotowywały moja mama, ciocie i babcie.
Byłem jedynym dzieckiem w rodzinie, które
plątało się wtedy w kuchni, a gotujące panie upominały mnie, bym wreszcie poszedł
grać z kolegami w piłkę. Chyba właśnie wtedy narodziła się moja pasja do gotowania,
którą z czasem rozwinąłem, podglądając
mych wujków kucharzy. Włoskie ucztowanie nie kończy się jednak w niedzielę.
W Poniedziałek Wielkanocny pakujemy jedzenie, które zostało z poprzedniego dnia,
dorzucamy wcześniej doprawione mięsa
i wychodzimy z domów. Na Lampedusie
jest już wtedy bardzo ciepło, więc grillujemy w niewielkim lasku, kąpiemy się
w morzu i plażujemy na Spiaggia dei Conigli (Plaża Królików), która uznana jest za
jedną z najpiękniejszych plaż na świecie.

kobiety i dziewczyny wodą. Choć moja
żona, która jest Polką, co roku namawia
mnie, bym również dochował tej tradycji,
nie mogę się do tego przekonać.

Jak wspomina pan swoją pierwszą polską
Wielkanoc?
Pamiętam przede wszystkim obfite
śniadanie. Było smaczne, pełne nowych
dla mnie smaków i aromatów, ale niektóre
potrawy czy dodatki, np. frankfurterki i majonez, były zbyt ciężkie. Za to bardzo smakowała mi galaretka z kurczaka, lubię też
polskie szynki, szczególnie te, które wędzą
moi koledzy. W tradycji włoskiej nie wędzimy wędlin ani mięs, więc była to dla mnie
nowość.

Trudne chwile Lampedusa przeżywała
również kilka lat temu, kiedy to tysiące
uchodźców z Afryki docierały do jej brzegów...
Imigrantów na wyspie było wtedy więcej
niż mieszkańców. Jako wolontariusz pomagałem w ratowaniu wycieńczonych uchodźców, którzy, by dostać się do Europy, przez
wiele dni dryfowali na niewielkich, przeciążonych łodziach. Były wśród nich kobiety w
ciąży i małe dzieci. Ratowaliśmy ich przed
utonięciem, udzielaliśmy pierwszej pomocy,
wyziębionym podawaliśmy folię termiczną,
spragnionym wodę i kierowaliśmy do niewielkiego, niestety przepełnionego obozu
dla uchodźców. Tamto lato było trudne, ale
to będzie jeszcze trudniejsze.

Czy któryś z polskich wielkanocnych zwyczajów szczególnie pana zaskoczył?
Nieznany we Włoszech śmigus-dyngus.
Mieszkam w Polsce już kilkanaście lat, z czego dziewięć w Rybniku, ale ciągle nie mogę
zrozumieć, dlaczego mężczyźni oblewają

Wielkanocny stół w pańskim domu
w Rybniku będzie w tym roku bardziej
włoski czy polski?
Polski, z silnym włoskim akcentem. Będą
tutejsze tradycyjne przysmaki, ale przygotuję też sycylijskie pupo con l’uovo, czyli
ciasto, w które zawijane jest jajko, będzie
colomba, świeży makaron, pieczone mięsa
i sałatka z tuńczykiem. Te smaki na pewno
przywołają Wielkanoc mego dzieciństwa,
za którą trochę tęsknię. Z powodu epidemii
w tym roku Włosi nie będą cieszyć się świętami tak jak w poprzednich latach. Wiele
osób obawia się nie tylko o zdrowie, ale też
o przyszłość. Lampedusa, kiedyś wyspa rybaków łowiących tuńczyki, sardynki i sardele, dzisiaj żyje głównie z turystyki. To jedno
z ulubionych miejsc odpoczynku Włochów,
którzy w ostatnich tygodniach odwołują
większość świątecznych i wakacyjnych rezerwacji. We Włoszech wiele osób choruje
i umiera, więc to nie jest czas na beztroskie
świętowanie...

Rozmawiała Dominika Ingram-Nowaczyk

Szanowni Państwo!
Tegoroczną Wielkanoc przyjdzie nam przeżywać w bardzo trudnym czasie. Ten wyjątkowy okres będziemy więc
celebrować inaczej niż zwykle – ale z jeszcze większą
nadzieją na Zmartwychwstanie. Nadzieją na to, że życie
zwycięży śmierć, radość wyprze smutek, a ufność zastąpi
rezygnację.
Życzymy Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności,
wierząc, że świąteczny czas w Waszych domach upłynie spokojnie.
Życzymy odpoczynku od problemów codzienności,
ale też siły do tego, by mierzyć się z wyzwaniami, jakie przed nami.
Pielęgnujmy tradycje i bądźmy razem, pamiętając o tym,
że by tworzyć wspólnotę, nie trzeba być w tłumie.
Z najlepszymi życzeniami
Prezydent Rybnika
Przewodniczący
Piotr Kuczera
Rady Miasta Rybnika
wraz z pracownikami urzędu
Wojciech Kiljańczyk
i jednostek miejskich
i radni Miasta Rybnika
się zachowywały, jakie podejmowały
decyzje. Pierwszy cykl wykładów ruszył w 2018 roku w parafii Królowej
Apostołów u ojców werbistów, gdzie
kameralne spotkania odbywały się raz
w miesiącu. Od ubiegłego roku z inicjatywy wspólnoty KANA spotykamy
się przy rybnickiej bazylice. Przychodzi
zazwyczaj około 80 osób. Organizatorki dbają, by każde spotkanie miało
niepowtarzalny klimat; przygotowują
dekoracje i rekwizyty nawiązujące do
omawianej postaci.

Nie musimy być inne
– Biblijne bohaterki mogą być inspiracją i punktem odniesienia dla współczesnych kobiet – przekonuje siostra Jolanta Gołkowska SSpS. Dużym zainteresowaniem cieszy się cykl jej wykładów „Kobiety w Biblii”, prowadzony w parafii
św. Antoniego.
Skąd pomysł, by opowiadać o kobietach w Biblii?

WACŁAW TROSZKA

Pracując przez lata w Austrii i Niemczech, zajmowałam się prowadzeniem
spotkań duszpasterskich. Po powrocie do kraju zastanawiałam się, co
mogę zrobić dla ludzi tutaj. Wierzę,
że w życiu nie ma przypadków. Tra-

fiłam na wspaniałą książkę Marii Miduch pt. „Kobiety, które kochał Bóg”.
Znalazłam w niej treść i inspirację do
tego, co chciałabym przekazywać.
Każda postać ma coś do zaoferowania – świeckim, siostrom zakonnym,
niewierzącym. Nasze światy nie są aż
tak odległe. Zobaczmy, jak żyły, jak

Czy wykłady są też propozycją dla
osób mających wątpliwości bądź
problemy z wiarą?
Oczywiście. Każdy na jakimś etapie
życia ma wątpliwości, a może nawet
problemy z wiarą. Papież Franciszek
powiedział: „Któż z nas nie doświadczył niepewności, zagubienia, a nawet
wątpliwości na drodze wiary? Wszyscy
tego doświadczyliśmy, także i ja.” Jak
widzimy, stawianie pytań i szukanie
odpowiedzi są wspólne nam wszystkim.

cd. na str. 26

Siostra Jolanta Gołkowska ocenia, że pojawia się coraz więcej ciekawych publikacji na temat historii, roli i znaczenia kobiet w judeochrześcijańskiej tradycji religijnej. Szczególnie poleca książkę Marii
Miduch pt. „Kobiety, które kochał Bóg”

Siostra Jolanta Gołkowska SSpS należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego (siostry werbistki). Ukończyła teologię, przez 14 lat pracowała na misjach w Niemczech i Austrii. Od trzech lat
pracuje w parafii pw. Królowej Apostołów w Rybniku.
Pochodzi z Tarnowskich Gór.
Zapowiedzi terminów i tematów kolejnych wykładów siostry Jolanty Gołkowskiej będą zamieszczane
na facebookowym profilu „Wspólnota KANA Rybnik”.
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cd. ze str. 25

Wielkanoc

Podczas wykładów mówi siostra o postaciach ze Starego Testamentu. Na ile
ich losy są dziś dla nas aktualne?
Są bardzo aktualne, bo Pan Bóg się
nie zmienia – tak jak działał wtedy, tak
działa teraz. Pierwsza historia to dzieje
Adama i Ewy. Zgrzeszyli oboje, lecz każdy inaczej. Gdzie był Adam, kiedy wąż
kusił Ewę? Jego wina to bierność i pasywność. Grzech Ewy polegał na tym, że
weszła w dialog z szatanem. Nie zapytała
też Adama, co myśli. Kobieca słabość to
przekonanie, że same musimy wszystko
zrobić. Patrząc na kobiety w Biblii, widzimy nasze charaktery. Na szczęście to nie
przeszkadza Panu Bogu. On pisze prosto
na krzywych drogach i z każdej sytuacji
potrafi wyprowadzić dobro.
Czy kobiety są równoprawnymi bohaterkami biblijnych wydarzeń?
Kiedy czytamy te historie, to widzimy,
że zdecydowanie tak. Problem w tym, że
często są nam nieznane. Kto wie o Batszebie, Hagar, Miriam? W Kościele częściej słyszymy o Abrahamie, Mojżeszu,
Izaaku... Zachęcam, by poznawać Biblię
i opisane w niej postaci kobiet. Św. Hieronim uważał, że nieznajomość Pisma
Świętego jest nieznajomością Boga. To,
że kobiety były ważne, pokazuje chociażby postać Miriam – starszej siostry
Mojżesza. Miała w sobie dziewczęcą
naiwność, która pozwoliła jej jako niewolnicy śmiało podejść do córki faraona
i zaoferować, że zawoła kobietę, która
wykarmi chłopca. W ten sposób ocaliła
życie brata. Jedna chwila, drobny szczegół – lecz czym bez jej działania byłaby
historia Izraela?
Sytuacje rodzinne biblijnych bohaterek często są bardzo skomplikowane.
To prawda. Sara, żona Abrahama, musiała czekać na spełnienie obietnicy urodzenia syna przez bardzo wiele lat. Kiedy
z ludzkiej perspektywy było wiadomo,
że już nic z tego nie będzie, zaczęła działać na własną rękę: wpadła na „genialny”
pomysł, że jej niewolnica Hagar urodzi
Abrahamowi oczekiwanego potomka.
Z niecierpliwości i braku zaufania Sary
wynikało wiele problemów – specyficzny „trójkąt małżeński”, poniżanie, dramatycznie złe relacje w rodzinie. W końcu
Hagar odeszła, lecz znów – w ludzkim
oglądzie było to odejście z dzieckiem na
pewną śmierć. W tym całym poplątaniu
Pan Bóg jednak wszystkich ocalił.
Dziś też się ludziom życie różnie układa…
Tamtejsi ludzie doświadczali tego
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Cristofano Allori, Judyta z głową Holofernesa (1613). Obraz włoskiego artysty uznawany
jest za jedno z najważniejszych dzieł florenckiego baroku. Allori był znany z wykorzystania bogactwa kolorów. Zdaniem mu współczesnych dzieło ma także rys autobiograficzny: postać Judyty przypomina kochankę artysty Marię de Giovanni Mazzafirri, zaś
ścięta głowa Holofernesa to autoportret malarza (podobno romans nie był szczęśliwy).
Dziś obraz znajduje się w kolekcji Pałacu Buckingham. Osobowość i historia starotestamentowej Judyty wielokrotnie inspirowała malarzy różnych epok. Jej wizerunki tworzyli
także m.in. Giorgione, Caravaggio, Rubens czy Klimt

samego, co my współcześnie – jedyna
różnica to kontekst historyczny i kulturowy. Dzisiaj nie ma niewolnic, lecz nadal zdarzają się sytuacje, kiedy w życie
rodziny wchodzi inna kobieta. Pojawiają
się dzieci z różnych związków, między
którymi może dochodzić do rywalizacji.
Część naszych rodzin przeżywa takie
trudności.
Kolejny wykład ma dotyczyć Batszeby.
Jaka jest jej historia?
To nieco pikantna opowieść, która
odkrywa słabości natury seksualnej.
Król Dawid dostrzega Batszebę – piękną kobietę, żonę swojego wiernego
żołnierza Uriasza. Jest zafascynowany,
spędza z nią noc. Wszystko przeszłoby
bez echa, lecz poczęło się dziecko. Dawid nie chce skandalu, wchodzi w różne
kłamstwa i intrygi, w końcu zleca zamordowanie męża Batszeby. Aby zrozumieć
tę kobietę, musimy zobaczyć mężczyzn
wokół niej. Uriasz był oddanym żołnierzem, służył na wojnie i ta służba – choć
oczywiście szlachetna – była dla niego

najważniejsza. Batszeba zostawała sama
na wiele miesięcy, pragnęła miłości
i bliskości. Ile mamy takich związków,
że mąż wyjeżdża za pracą, potem pojawia się sytuacja krytyczna, no i „trafia
się” jakiś romans. Dawid oczywiście
też nie był w porządku. Nie poszedł na
wojnę, zlekceważył obowiązek, chociaż
właśnie tam wtedy było jego miejsce.
Jako człowiek bogaty i mający władzę
pozwolił sobie na zachowanie, na które
zwykli ludzie nie mogą sobie pozwolić.
Król był wcześniej prawym człowiekiem,
a mimo to historia jednej nocy doprowadziła go do popełnienia morderstwa.
Ważne jest też pytanie o rozterki, jakie
w tym wszystkim przeżywała Batszeba.
Jej dalsze losy są interesujące. Opowiem
o tym na kolejnym wykładzie, serdecznie wszystkich zapraszam, ale to już po
epidemii.
Czy historie biblijnych kobiet zawsze
niosą nadzieję, czy są też skrajnie trudne sytuacje?
Każda z nich niesie nadzieję, co nie

znaczy, że w ich życiu nie ma trudności i dramatyzmu. To także bardzo różne
typy bohaterek: waleczne, odważne,
śmiałe, pełne zaufania, delikatne, wrażliwe. Mają ludzkie charaktery, znane nam
wady i zalety. Pan Bóg posługuje się
cechami, które posiadamy. Nie musimy
być inne.

korzystna,
starszyzna
żydowska
rozważała poddanie się. Gdyby do
tego doszło, naród wybrany przestałby
istnieć. Pan Bóg potrzebował Judyty.
Wykorzystała całą swoją piękność, osobowość i przebiegłość – i właśnie takimi
cechami zabiła wodza. Mężczyzna by
tego w ten sposób nie zrobił.

Spojrzenie, które siostra proponuje,
pozytywnie akcentuje niezależność,
siłę i odwagę kobiet. W powszechnej,
stereotypowej świadomości nie są to
pierwsze skojarzenia odnośnie wizerunku kobiet w Kościele.
Moim celem jest, żeby kobiety zaczęły czytać Biblię i poznawały opisane
w niej wydarzenia z perspektywy żeńskich postaci. Tego kobiecego aspektu
przez stulecia bardzo brakowało. My dostrzegamy rzeczy, o których być może
wcześniej nikt nie wspomniał. Te różnice
zauważam podczas spotkań. Mężczyźni
są ciekawi, jak kobiety czytają i rozumieją Biblię. Jan Paweł II mówił o „geniuszu
kobiecym”. Sądzę, że jest coś takiego.
W historii Miriam widzimy, że po przejściu przez Morze Czerwone zaprasza
wszystkie kobiety do tańca, wspólnej
radości i wielbienia Boga. Łączenie, integrowanie, scalanie ludzi – to są bardzo
kobiece zdolności.

Na czym polegała siła Judyty?
Siła osobowości to największa siła kobiet. Judyta jest świadoma tego, kim jest
i co posiada. Zna swoją wartość i swoje
piękno. Po śmierci męża pozostała sama,
była piękna dla siebie i dla Boga. Przez
lata żałoby nie dochodziły do niej żadne impulsy z zewnątrz. Ale kiedy trzeba
było działać, dzięki modlitwie miała ku
temu odwagę i nie bała się podjąć ryzyka. To nie jest tak, że Bóg daje nam
cechy, które możemy wykorzystać – my
je mamy wykorzystać! Ciekawe, że starszyzna żydowska – a więc mężczyźni
– zgodzili się na jej plan, choć nie mieli
pojęcia, jaki on jest. Nawet o to nie zapytali… Cieszyła się dużym szacunkiem
i uznaniem.

Czy w Kościele kobiety są odpowiednio reprezentowane?
W skali światowej mówi się o tym,
żeby kobiety były wszędzie tam, gdzie
mogą być. Są miejsca, w których ich głos
jest ważny. Pracowałam w kurii w Opolu,
gdzie zatrudniano kobiety na różnych
stanowiskach, także w sądzie biskupim.
Osobiście znam biskupów, którzy korzystają z doradztwa kobiet w różnych gremiach. W polskiej rzeczywistości wiele
zależy od konkretnej parafii. Wiem, że
w rybnickiej bazylice inicjatywy kobiet
mają duże wsparcie księdza proboszcza Marka Bernackiego. Jeśli ktoś szuka, znajdzie wiele nagrań i artykułów,
których autorki mają do przekazania
wartościowe treści. Uwarunkowania historyczne były jednak takie, że przez lata
naukowo pracowali głównie mężczyźni,
jest więc w obszarze teologii pewna dysproporcja, i mamy w tej materii jeszcze
wiele do zrobienia. Chcę, żeby kobiety
zauważyły swoją wartość i godność.
Może czasem same tego nie czujemy.
A to przecież jest jasno wyrażone
w Piśmie Świętym. Bóg posyła nas
do zadań, których mężczyźni nie są
w stanie wykonać. Przypomina mi
się historia Judyty, która zabiła Holofernesa, wodza wrogów Izraela.
Sytuacja w walce była bardzo nie-

Z Judytą jest pewien kłopot. Wykorzystuje swoją fizyczną atrakcyjność
w celu uwodzenia…
Nie, w celu uratowania swojego narodu. Żeby się to dokonało, musiał zginąć
wódz wrogich wojsk.
Czy cel uświęca środki?
Nie, cel nie uświęca środków. Judyta
miała swój plan – odważny, zuchwały,
ryzykowny i niebezpieczny. Ale to był
Boży plan dla Judyty. Współczesnego
człowieka ta historia może przerażać.
Judycie chodzi o wyzwolenie narodu
żydowskiego. Tam się rozgrywa walka
o przetrwanie. Faktycznie, wykorzystała
piękno i uwodzenie jako etap, ale dobrze wiedziała, do czego dąży. Gdyby
naród izraelski zginął, nie byłoby narodu, z którego wyszedł Chrystus. Mogła zrobić coś takiego, ponieważ miała
świadomość, kim jest i do czego wzywa
ją Pan Bóg.
Opowieści o kobietach to też historie
zmagania się z pięknem, z jego różnymi aspektami i definicjami.
Mamy być piękne i mamy siebie kochać. Znamy przykazanie, by miłować
bliźniego jak siebie samego. Wynika
stąd, że miłość do siebie jest miarą miłości drugiego człowieka. A nam czasem trudno pokochać siebie i tkwimy
w kompleksach. Piękno zewnętrzne
i wewnętrzne są ze sobą związane.
Kobiety świadome siebie dobrze znają swój charakter, wrażliwość, zalety

i słabości. Widzimy i czujemy inaczej niż
mężczyźni. Potrafimy być dobrymi liderkami, powinnyśmy to uznać. W relacji
z mężczyznami nie chodzi o rywalizację,
tylko o uzupełnianie się. Rywalizacja
w Biblii pojawia się jako skutek grzechu.
Która z biblijnych kobiet jest dla siostry osobiście ważna?
Jestem waleczna, więc Judyta. W tej
postaci zobaczyłam też, jak przeżywać
stratę. Judyta była w żałobie długo, pięć
lat, po czym nastąpił moment, że zaczęła działać. Po swoim sukcesie nie wróciła
już do tego stanu. To aspekty, które dodatkowo możemy wyłuskać i zobaczyć:
jeśli ktoś doświadcza dramatu rozstania
z bliską osobą, to po dobrze przeżytej
żałobie przychodzi czas, kiedy trzeba
zacząć żyć. Cenię też jej odwagę – stanęła przed mężczyznami i powiedziała,
że ma plan. Wiedziała, że jest piękna.
Inna biblijna bohaterka, Estera, również
wykorzystała swoją odwagę i piękno.
Gdyby nie kobiety, naród żydowski kilka razy by zginął. Maria Miduch trafnie
podkreśla, że skoro kobiety w tych wydarzeniach brały udział, to Pan Bóg ma
nam przez nie coś do powiedzenia.
Przed nami Wielkanoc. Jak te wydarzenia wyglądają z perspektywy kobiet?
Pierwszą osobą, która spotyka zmartwychwstałego Jezusa, jest Maria Magdalena. Była z nim w bardzo bliskiej
relacji. Chrystus zmartwychwstał, miał
iść do Ojca, lecz wziął krótki „urlop” i najpierw spotkał się z nią.
Dziwi jednak, że nie spotkał się z matką…
Takie spotkanie nie jest opisane
w Ewangelii. Możemy wierzyć, że Jezus po zmartwychwstaniu spotkał się
z Maryją. Wróćmy jednak do Marii Magdaleny. Była dla niego bardzo ważna.
Przez czas Jego męki i śmierci cierpiała,
płakała, tęskniła. Jezus to rozumiał i wynagrodził spotkaniem po zmartwychwstaniu. Również podczas rozmowy
w drodze do Emaus uczniowie wspominają, że niektóre z kobiet były w grobie.
Szły za sercem, co dla wielu było nieracjonalne. Mężczyźni potrzebowali więcej czasu. Kobiety były też pierwszymi
ewangelizatorkami. To one poszły do
uczniów i powiedziały, że Pan zmartwychwstał. Apostołowie zaczęli głosić
Dobrą Nowinę, kiedy Jezus dał im nakaz.
Na przykładzie Marii Magdaleny i innych
kobiet biblijnych widać, że w życiu nie
należy lekceważyć impulsów i intuicji –
trzeba za nimi podążać i je weryfikować.
Rozmawiała Małgorzata Tytko
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Teatr w domu
Koronawirus wdarł się we wszystkie sfery życia społecznego, również w kulturę, burząc na długie
tygodnie plany i nadzieje na osobisty udział w artystycznych wydarzeniach. Zamknięte instytucje kultury
i kina, zawieszone zajęcia artystyczne i warsztaty – to skutki wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia
epidemicznego, a z czasem i stanu epidemii. Skoro nie powinniśmy wychodzić z domów, obcujemy
z kulturą, również tą lokalną w domowych pieleszach.
„Szanowni Widzowie! Mury teatru zamknięte, ale... włączamy się
do akcji #teatrwdomu, gdzie pokażemy kilka naszych produkcji: spektakli i koncertów, zaprezentujemy
także album z 55 lat działalności teatru ” – czytamy na facebookowym
profilu Teatru Ziemi Rybnickiej. 19
marca placówka zainaugurowała
akcję #teatrwdomu musicalem „W
cieniu tęczy” – rybnicką produkcją, która miała swoją premierę
trzy lata temu. Do akcji #teatrwdomu włączył się także Dom Kultury
w Boguszowicach, udostępniając
internetowym widzom m.in. bajkę
dla całej rodziny „Nowe szaty króla”
w wykonaniu Teatru Rodzicielskiego i spektakl młodzieżowego Teatru
Supeł „Jesteśmy dorośli, prawie”. –
Na Facebooku domu kultury udostępniam spektakle, które stworzyłam w Domu Kultury Boguszowice
z cudownymi dziećmi, wyjątkową
młodzieżą i odważnymi dorosłymi.
Będziemy się dzielić naszą pracą w
ten nietypowy sposób, choć wiadomo, że nic nie zastąpi magii sali
teatralnej – mówi Izabela Karwot,
dyrektor boguszowickiej placówki. Spektakle będą się pojawiać na
FB DK od poniedziałku do piątku
około 18.00. Również Dom Kultury
w Chwałowicach zaprasza do sieci i
proponuje obejrzenie muzycznego

spektaklu „Panie, Panowie, uratować nas może tylko jedna rzecz” –
lokalnej produkcji przygotowanej
w 2018 roku z okazji jubileuszu
60-lecia placówki oraz filmu Adama
Grzegorzka „Jo był ukradziony”. –
Zachęcam nie tylko do oglądania
tego, co udostępnia Dom Kultury
Chwałowice, ale też do przeglądania internetu w poszukiwaniu
wartościowych produkcji udostępnianych za darmo. Zobaczyć można
wiele ciekawych polskich spektakli
teatralnych – listę propozycji przygotował portal Onet Kultura, jest
w czym wybierać! – przekonuje Karina Abrahamczyk-Zator, dyrektor
chwałowickiej placówki.
Na FB profilu Halo! Rybnik można wysłuchać audycji rybniczanki
Małgorzaty Płoszaj z cyklu „Opowieści z szuflady Małgosi” – na
początek podcast na temat Alfreda Glücksmanna, bo jak mówi pasjonatka lokalnej historii, w tych
trudnych czasach trzeba mówić
o lekarzach i badaczach, którzy
starali i starają się o nasze życie.
Z kolei na stronie internetowej rybnickiej biblioteki (bibliteka.rybnik.
pl) znajdziemy cykl wykładów dr.
Jacka Kurka pt. „U źródeł wyobraźni”, zarejestrowany przez Muzeum
w Chorzowie. Cykl obejmuje wykłady i kulturowe medytacje,

w których znany bywalcom rybnickiej biblioteki erudyta porusza kwestie roli wyobraźni w kształtowaniu
świata ludzkich wartości.
W czasie epidemii, bez wychodzenia z domu możemy też ćwiczyć jogę z Elwirą Zambrzuską z DK
w Boguszowicach (facebookowy
profil DK Boguszowice), tańczyć
z instruktorami rybnickiego Studia
Tańca Vivero w ramach darmowych
zajęć online dla wszystkich chętnych (FB TZR), ale też odwiedzić
słynne muzea – listę placówek,
które oferują wirtualne zwiedzanie,
przygotował portal kukulturze.pl.
Z czasem podobnych propozycji
zapewne będzie przybywać.
Na czerwiec przeniesiony został koncert zespołu Carrantuohill
związany tradycyjnie z dniem św.
Patryka, przypadającym 17 marca,
a tak oczekiwane koncerty Dawida
Podsiadły i Artura Rojka czy spektakl „Cholonek” teatru Korez zaplanowano na wrzesień.
Na razie mury TZR zamknięte zostały do 20 kwietnia i do tego czasu
wszelkie aktywności i wydarzenia
odwołano lub przesunięto ich terminy. Jednak sytuacja jest dynamiczna, i wiele wskazuje na to, że
okres ten może zostać wydłużony.
By być na bieżąco należy więc śledzić stronę internetową TZR. (S), (r)

NOWE TERMINY IMPREZ

• 17. Rybnicki Festiwal Fotografii przeniesiony z 27-29.03
na 18-20 września

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ:
• A to Polska właśnie – koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny przeniesiony z 13.03 na
18 września
• „Jezioro łabędzie” – Rosyjski Klasyczny Balet Moskwy
przeniesiony z 18.03 na 15 października
• Carrantuohill i Goście – koncert przeniesiony z 20.03 na
21 czerwca
• Artur Rojek – koncert przeniesiony z 24.03 na 15 września
• Dawid Podsiadło – koncerty przeniesione z 15 i 16.04 na
16 i 17 września

DOM KULTURY W CHWAŁOWICACH:
• Program satyryczny Krzysztofa Daukszewicza przeniesiony z 14.03 na 27 czerwca na godz. 18

FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA:

DOM KULTURY W NIEDOBCZYCACH:
• „My, Polacy” Marcin Zbigniew Wojciech – występ przeniesiony z 21.03 na 12 września
• „Kobieta idealna” – spektakl przeniesiony z 10.03 na 18
maja
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEK PUBLICZNA
W RYBNIKU
• Spotkanie z autorką kryminałów Katarzyną Bondą przeniesione z 3.04 na 21 września
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Urodzony w Auschwitz
W wieku 75 lat zmarł Ryszard Machulik, mieszkaniec Radziejowa, urodzony
21 lipca 1944 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz II-Birkenau. Nim nadano
Mu imię, był numerem 189678, który w trzecim dniu życia wytatuowano
mu na lewej nóżce.
Jego matka Bronisława Winnicka
pochodziła spod Sanoka. Wywieziona
w czasie wojny na przymusowe roboty
do Niemiec poznała tam pochodzącego z Jankowic Alojzego Machulika,
a gdy ten zdezerterował z Wehrmachtu, do którego został wcześniej wcielony, ukryła go na terenie gospodarstwa,
w którym pracowała. Niestety, zostali
wydani – Bronisława trafiła do obozu
w Oświęcimiu-Brzezince, Alojzy dostał
wyrok śmierci, zamieniony na ponowne wcielenie do wojska. Bronka o ciąży
dowiedziała się już w obozie i tam jej
syn przyszedł na świat. Mieli szczęście
– jeszcze rok wcześniej, zgodnie z ówczesnymi obozowymi przepisami, dzieci urodzone w lagrze były mordowane.
Jak wspominała Bronisława, dzięki
pomocy współwięźniarek, szczególnie położnej Stanisławy Leszczyńskiej,
mimo kokluszu i innych chorób, głodu i zimna udało się dziecko uchronić
przed obozowym koszmarem. Łatwiej
było na tzw. bloku rewirowym, gdzie
Bronisława pomagała w opiece nad
innymi kobietami z dziećmi, dzięki czemu mogła opiekować się też własnym.
Tuż przed wyzwoleniem obozowe
służby były mniej czujne, co pozwoliło Bronisławie z dzieckiem opuścić

obóz, w czym pomogli też okoliczni
mieszkańcy. Po wojnie, dzięki spotkanej w obozie dziewczynie z Jankowic,
kobieta odnalazła Alojzego, pobrali
się i zamieszkali w Jankowicach, a Ryszard doczekał się kilkoro młodszego
rodzeństwa. Traumatyczne przeżycia
młodej kobiety opisał w książce „Pozostaną w mej pamięci – do końca żywota” Jerzy Klistała, rybniczanin, autor
wielu publikacji przywracających pamięć o pochodzących z naszego regionu ofiarach hitlerowskich obozów zagłady. Na kanwie tej niezwykłej historii
powstał też fabularyzowany dokument
pokazany na kanale Discovery Historia. Jak mówi Dorota, córka Ryszarda,
a wnuczka Alojzego Machulika, o przeżyciach dziadków w rodzinnym domu
niemal się nie mówiło, ale Ryszard był
ich świadom ze skąpych przekazów
rodziców. W swoich wspomnieniach
podkreślał, jak wielka musiała być determinacja matki, by wraz z dzieckiem
przeżyć obozową gehennę i jak bardzo jest jej wdzięczny za życie. Mimo
że nie pamięta czasu spędzonego w
obozie, objawiająca się lękami trauma
pozostała w nim do końca życia. Ryszard Machulik aż do otrzymania renty
pracował w kopalni Chwałowice. Wraz

Ryszard Machulik ze swoim zdjęciem
z dzieciństwa, które rozpoczęło się
w hitlerowskim obozie zagłady

z żoną Ireną i czworgiem dorosłych dziś
dzieci mieszkał w Radziejowie, gdzie
wybudował dom. Utrzymywał kontakt
z byłymi więźniami obozów zagłady,
szczególnie będącymi wtedy dziećmi,
działał w rybnickim oddziale Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych, którego delegacja
obecna była na pogrzebie w Popielowie. W dokumentach jako miejsce urodzenia widniał Oświęcim. – Przyszło mi
tam przyjść na świat – mówił.
(r)

Powstanie pomnik Tragedii Górnośląskiej
W czasie lutowej sesji rady miasta radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę dotyczącą wzniesienia
w naszym mieście pomnika ofiar
Tragedii Górnośląskiej.
Zakończenie II wojny światowej
w maju 1945 roku nie przyniosło
Polsce wymarzonej wolności, bo
okupację niemiecką zastąpił inny
system totalitarny wprowadzony
bez woli i zgody mieszkańców. Nie
przyniosło też kresu ludzkim tragediom. Konsekwencje szerokiej
sowieckiej polityki zakładającej
budowę państwa „czystego etnicznie” dotknęły tysięcy Ślązaków.
Wkraczająca na teren tzw. Prowincji Górnośląskiej Armia Radziecka
dopuszczała się masowych mordów, gwałtów, grabieży i dewastacji materialnego dziedzictwa.
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Tworzono obozy pracy oraz obozy
koncentracyjne, w których osadzano podejrzany „element niepewny”, a Ślązaków zweryfikowanych
jako Niemców wysiedlano i deportowano do obozów pracy na terenie Związku Radzieckiego. Wielu
z nich nie powróciło. Dotyczyło to
nie tylko terenów należących przed
wojną do III Rzeszy, ale również obszaru tzw. rejencji katowickiej czyli przedwojennego województwa
śląskiego, w tym Rybnika i powiatu rybnickiego. Według danych to
właśnie mieszkańcy naszego miasta i powiatu stanowili największy
procent osób represjonowanych.
Działania te, podobnie jak Zbrodnia Katyńska, pomijane przez dziesięciolecia w peerelowskiej historiografii, zyskały po latach nazwę

Tragedii Górnośląskiej. Historyczne
tło tych wydarzeń nakreślił na sesji
dyrektor rybnickiego Muzeum Bogdan Kloch, przybliżając również
plany usytuowania monumentu.
Pojawiły się sugestie, by powstał
on w okolicy dworca kolejowego,
skąd ofiary Tragedii Górnośląskiej
wywożono na Wschód, jednak ostatecznie radnym zarekomendowano
lokalizację w ścisłym Śródmieściu
w sąsiedztwie Starego Kościoła
Matki Bożej Bolesnej oraz Szkoły
Podstawowej nr 9 im. Adama Mickiewicza (dawne G nr 1). Dyrektor
Kloch przypomniał, że trzech nauczycieli mieszczącej się w murach
tej przedwojennej szkoły zginęło w
Katyniu. Byli oni wcześniejszymi
ofiarami tego samego systemu represji, podobnie jak aresztowany

Powstańcy w Kłokocinie
ARCH. ORG.

– Głównym celem konferencji jest
upamiętnienie i spopularyzowanie
powstań śląskich oraz kształtowanie
współczesnego patriotyzmu i innych
wartości – mówi Maria Stachowicz-Polak, dyrektorka SP nr 19
w Kłokocinie, gdzie w połowie lutego
odbyła się regionalna konferencja
naukowo-dydaktyczna „Konteksty,
wartości, przestrzeń oswojona…
– w służbie Powstań Śląskich i Ojczyzny umiłowanie”. Jej uczestnicy pojechali też do Centrum Edukacyjnego
IPN w Katowicach i Muzeum Powstań
Śląskich w Świętochłowicach.
– Mówiąc o powstańcach śląskich,
mamy na myśli przede wszystkim
mężczyzn. Do dnia dzisiejszego tak
naprawdę nie wiemy, ilu ich było –
przyjmuje się, że od około 40 do 60
tys. Wśród nich tylko niewielki odsetek
stanowiły kobiety. A jednak w każdej
z form działalności powstańczej i plebiscytowej odnajdujemy kobiety. Walczyły z bronią w ręku, kopały okopy,
opatrywały rannych i się nimi opiekowały, wykonywały szeroko rozumiane
prace biurowe, były kurierkami, obsługiwały telefony i telegrafy, prały, gotowały, sprzątały, szyły, były tłumaczkami – wyliczał historyk dr Paweł Parys,
który swoją prelekcję poświęcił kobietom w czasie powstań i plebiscytu.
W sumie w rybnickiej konferencji wzięło udział ośmioro prelegentów, którzy postawili wiele ciekawych pytań.
Dr Sebastian Rosenbaum, historyk z katowickiego IPN-u, zastanawiał się, czy
Wojciech Korfanty, który wymieniany
jest w gronie sześciu najbardziej zasłużonych postaci dla odzyskania przez
Polskę niepodległości w 1918 roku,
mógł zastąpić Józefa Piłsudskiego
w roli „ojca narodu”. Dr Aldona Urbanek szukała odpowiedzi na pytania:
czym patriotyzm jest, a czym absolutnie nie jest, oraz jak młodzież może
dziś manifestować swoje przywiązanie do Polski i małej ojczyzny. Z kolei
dr Anita Całek, filolożka z Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego w Krakowie, analizując biografie wielkich nieobecnych
„powstańców” listopadowych – Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego
– zastanawiała się, jak mówić o nieoczywistych aspektach patriotyzmu.
Okazuje się też, że w okresie powstań
i plebiscytu na Śląsku całkiem dobrze
miała się satyra w postaci tekstów literackich i paraliterackich oraz grafika,
a przede wszystkim karykatura. – Grafika odznaczała się wyrazistością, ale
i lekkością kreski, miała duże wartości
artystyczne, pełna była precyzyjnych
aluzji, polotu i finezji często na wyższym poziomie niż słowo – przekonywał uczestników konferencji Józef
Krzyk, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Wiele tego typu ciekawostek
przygotowanych przez prelegentów,
których do Kłokocina zaprosiła Maria
Stachowicz-Polak, wysłuchali nie tylko
dyrektorzy i nauczyciele rybnickich

szkół, ale też zaproszeni na konferencję goście m.in. poseł Marek Krząkała
i rybniccy radni Łukasz Kłosek i Tadeusz Pałka. 19 lutego, drugiego dnia
konferencji, jej uczestnicy, wzięli też
udział w warsztatach edukacyjnych
poświęconych polskiej i niemieckiej
propagandzie plebiscytowej, określanej w literaturze jako „walka o dusze
Górnoślązaków”. W Centrum Edukacyjnym IPN-u w Katowicach poprowadziła je historyk Angelika Blinda,
która zaproponowała nauczycielom
konkretne materiały i ćwiczenia do
wykorzystania w pracy z uczniami
w różnym wieku.
Dofinansowaną przez miasto dwudniową konferencję zorganizowały
wspólnie SP nr 19, oddział Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach, wodzisławska filia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku.
(S)

w 1948 roku w dramatycznych
okolicznościach proboszcz Starego
Kościoła. Dlatego, jak stwierdził dyrektor Kloch, planowane usytuowanie monumentu nie jest przypadkowe. Widomo już, że będzie on miał
formę prostego w formie obelisku,
który stanie na trawniku tuż obok
budynku szkoły.
Komisja samorządu i bezpieczeństwa przyjęła projekt uchwały jednogłośnie, o czym poinformował jej
przewodniczący Jacek Mularczyk.

Radny Łukasz Dwornik wyraził
nadzieję, że pomnik stanie się jedynie miejscem czci i pamięci, a nie
„...manifestowania
jakiejkolwiek
symboliki” oraz że będzie łączył,
a nie dzielił rybniczan. – Ponad 90
tysiącom ofiar Tragedii Górnośląskiej należy się pamięć i hołd, dlatego dziękuję za tę inicjatywę rybnickiemu Muzeum, Demokratycznej
Unii Regionalistów Śląskich, których na sesji reprezentuje Wojciech
Orliński, oraz europosłowi Łukaszo-

wi Kohutowi – mówiła radna Grażyna Kohut, matka tego ostatniego.
Przypomniała też poświęcony tej tematyce spektakl i film „Jo był ukradziony”, który radni mogli obejrzeć
i poszerzyć swą wiedzę na ten temat. Również radny Karol Szymura
wyraził zadowolenie z planowanego przedsięwzięcia, szczególnie, że
miasto na jego realizację przekazało
jedynie teren, a monument zostanie
sfinansowany przez inicjatorów.
(r)

Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych
w Centrum Edukacyjnym IPN-u w Katowicach
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ZAMYSŁÓW ZAPROSIŁ
NA WYSTAWĘ
Przez 9 dni (do 29 lutego)
w różnych częściach miasta
prezentowana była wystawa historyczna przygotowana z okazji 75. rocznicy Marszów Śmierci i wyzwolenia KL Auschwitz.
Na planszach opracowanych
przez pracowników oświęcimskiego muzeum przedstawiono najistotniejsze zagadnienia
z historii obozu, ale też genezę ruchu nazistowskiego. Wystawę sprowadziła do Rybnika
Rada Dzielnicy Zamysłów, a
pierwszym miejscem, do którego trafiła, był Uniwersytet Ekonomiczny w Rybniku. W uroczystym otwarciu wystawy „Konzentrationslager
Auschwitz
– Niemiecki Nazistowski Obóz
Śmierci”, obok Krzysztofa Kazka z Rady Dzielnicy Zamysłów
i dziekana Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku dr. inż. Tomasza Zielińskiego wzięła też
udział młodzież z rybnickiego
Hufca Pracy. O historii nazizmu
i obozu w Auschwitz opowiedział też dyrektor Muzeum
w Rybniku dr Bogdan Kloch. –
Zwiedzający zobaczyli, czym
było systemowe zło wyrządzane drugiemu człowiekowi.
Co ważne, wystawa pozwoliła
z pewnością na lepsze przygotowanie się do wyjazdu do
Oświęcimia na tereny byłego
obozu – podsumowuje Radosław Bała z HP Rybnik. 23 lutego
wystawa trafiła do Halo! Rybnik,
a następnie do kilku rybnickich
szkół i biblioteki w Jejkowicach.
RYBNIK MNIEJ ZNANY
22 lutego w Halo! Rybnik o swojej najnowszej książce „Rybnik
przeszły, mniej znany” opowiedział jej autor Michał Palica, historyk i pasjonat przedwojennego Rybnika. Okazuje się, że
zawarte w książce teksty napisał już wiele lat temu, ale z różnych powodów nie zostały one
wydane. W książce przeczytamy m.in. o rybnickich lasach
i adwokaturze, ale też o pieskim życiu w przedwojennym
Rybniku. – Każdy czytelnik w niniejszej książeczce znajdzie coś
dla siebie, coś, o czym nie wiedział. Sam przeżywałem sporo
radości, kiedy udało mi się odkryć coś, o czym wcześniej nie
wiedziałem, a zwłaszcza coś,
o czym jeszcze nikt nie pisał –
podsumowuje swoją pracę nad
książką „Rybnik przeszły, mniej
znany” Michał Palica. Można ją
kupić w Halo! Rybnik za 25 zł.
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Juliusz po raz piąty
42 książki nadesłano na tegoroczny
konkurs o Górnośląską Nagrodę Literacką „Juliusz”. Są wśród nich nie tylko
biografie napisane i wydane po polsku
w roku ubiegłym, ale również wywiady
rzeki i autobiografie, jak choćby „Będzie
skandal. Autoportret Kazimierza Kutza”,
książka, której ceniony reżyser poświęcił
ostatnie lata życia, czy „Norman Davies.
Sam o sobie” – pierwsza autobiografia
wybitnego historyka, który w ubiegłym
roku spotkał się z czytelnikami rybnickiej
biblioteki w czasie Rybnickich Dni Literatury. Czytając zgłoszone do konkursu
biografie, poznamy m.in. losy Alfreda
Trzebinskiego, lekarza SS, pracującego
również w Auschwitz, Gerarda Wilka, jednego z najwybitniejszych polskich tancerzy, ale też Paula Barana, informatyka,
„wynalazcę” internetu, czy Janusza Walusia, który w 1993 roku zastrzelił Chrisa
Haniego, charyzmatycznego działacza
Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Do konkursu trafiły również
biografie dyskobolki Haliny Konopackiej,
„starszego pana” Jeremiego Przybory,
reżysera Andrzeja Żuławskiego, pisarza
Edmunda Niziurskiego czy podróżniczki
Elżbiety Dzikowskiej.
Teraz ze zgłoszonymi książkami zapozna się kapituła konkursu: Agata
Passent – felietonistka, pisarka, współprowadząca program o książkach „Xię-

WACŁAW TROSZKA

Kulturalnym skrótem

W tym roku do kapituły Górnośląskiej
Nagrody Literackiej „Juliusz” dołączył
jej ubiegłoroczny laureat Aleksander
Kaczorowski

garnia” w TVN24, Małgorzata Szejnert
– reporterka i pisarka, finalistka Nagrody Literackiej Nike, Zbigniew Kadłubek
– filolog i eseista, Michał Nogaś – dziennikarz, autor wywiadów z pisarzami,
oraz Aleksander Kaczorowski – ubiegłoroczny zdobywca Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” za książkę „Ota
Pavel. Pod powierzchnią”. Sekretarzem
kapituły, która 29 czerwca ma wskazać
pięć finałowych biografii, będzie dziennikarka Aleksandra Klich. Tradycyjnie
już zwycięzcę „Juliusza”, który otrzyma
statuetkę i 50 tys. zł, poznamy podczas
październikowych Rybnickich Dni Literatury. 			
(S)

Filmoteka szuka filmów

Filmoteka Śląska – jedyne regionalne archiwum filmowe w Polsce – zachęca wszystkich, którzy mają stare taśmy filmowe, do ich przekazania.
Skorzystają na tym obie strony.
Filmoteka gromadzi filmy na wszelkich rodzajach taśm (8 mm, 16 mm i 35
mm), a także filmowe pamiątki: programy filmowe, plakaty, zdjęcia czy sprzęt
służący niegdyś do kręcenia i wyświetlania filmów. – Jednym z naszych głównych celów jest pozyskiwanie wszelkich filmów, w tym także rodzinnych
i amatorskich, które są cennym materiałem mówiącym o naszej przeszłości.
Wiele z takich taśm skrywa ogromną wartość kulturową – dzięki nim możemy zobaczyć, jak wyglądało nasze życie kilka dekad temu. Często takie filmy
wiele lat przeleżały na strychu czy w piwnicy, ponieważ niewielu z nas ma
możliwość w domowych warunkach je wyświetlić. Chcemy dać drugie życie
filmowym wspomnieniom – wyjaśnia Marek Nowara z Filmoteki Śląskiej.
Stąd apel o przekazanie filmów filmotece, która dzięki udziałowi w projekcie
„Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury
województwa śląskiego” będzie mogła poddać filmy procesowi digitalizacji.
– Osoba, która przekaże nam taśmy, otrzyma je później w wersji cyfrowej
(np. na płycie CD, co umożliwi odtwarzanie tych filmów w domu), my zaś
poddamy oryginały konserwacji i włączymy je do naszych zbiorów, tak by to
filmowe dziedzictwo przetrwało jak najdłużej. Będziemy też bezpłatnie udostępniać te filmy w internecie, tak by każdy zainteresowany mógł je zobaczyć
– dodaje Nowara.
Filmoteka zbiera wszystkie filmy: zarówno amatorskie, kroniki filmowe,
a także filmy domowe (uroczystości rodzinne, wakacje, czas wolny). Kontakt:
tel. 660 347 499 lub a.tuziak@filmotekaslaska.pl (Filmoteka Śląska, ul. Sokolska 66, Katowice – budynek Kina Kosmos, FB: https://www.facebook.com/
filmotekaslaska). 					
(S)

Miało ruszyć
30 marca
równocześnie
w Rybniku,
Wałbrzychu
i Bytomiu, ale
ze względu na
nadzwyczajną
sytuację związaną
z koronawirusem
uruchomienie
Senioralnego
Centrum
Telefonicznego
zostało
przesunięte.

SABINA HORZELA-PISKULA

Proszę czekać, będzie rozmowa

26 lutego w urzędzie miasta
odbył się nabór wolontariuszy do
Senioralnego Centrum Telefonicznego. Zgłosiło się ponad 40 osób

Na razie nie wiadomo, na kiedy, szacuje się, że może
ono ruszyć dopiero na przełomie maja i czerwca.
Wiadomo za to, że centrum będzie się mieścić przy
ul. Białych 7 i ma działać od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 10 do 14. Seniorzy będą mogli
zadzwonić i porozmawiać z którymś z trzech, czasem
czterech dyżurujących tam wolontariuszy. Ich nabór
przeprowadzono 26 lutego w urzędzie miasta.
Zgłosiło się 43 rybniczan po sześćdziesiątce. – Jestem
aktywną emerytką, której nie trzeba szczególnie
namawiać do spróbowania czegoś nowego, a pomysł
na takie centrum uważam za trafiony. Będę odbierać
telefony od seniorów, którzy mogą zadzwonić
z różnymi pytaniami: co dzieje się w naszym mieście,
co mogą tutaj zobaczyć, bo pierwszy raz planują
odwiedzić Rybnik, albo po prostu chcą porozmawiać,
bo czują się samotni – mówi Krystyna Raudner, która
wzięła udział w rekrutacji wolontariuszy. – Idea jest
cenna, bo sam nieraz szukałem różnych informacji, nie
wiedząc, gdzie mogę je znaleźć. Myślę, że będziemy
przydatni, choć najpierw sami musimy posiąść
odpowiednią wiedzę, by móc się nią dzielić z innymi
seniorami lub kierować do odpowiednich instytucji.
Pewnie teraz najwięcej telefonów dotyczyłoby
koronawirusa – mówi pan Marek, jeden z czterech
panów, którzy chcą zostać wolontariuszami.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną udało
się przeprowadzić tylko jedno szkolenie, choć część
osób pracuje nad projektem już od kilku miesięcy.
– Nie udało się nam zorganizować wszystkich
zaplanowanych szkoleń, więc rozważamy ich
przeprowadzenie na odległość, wykorzystując
również e-learning. Jesteśmy w stałym kontakcie
z rybnickimi wolontariuszami i jeżeli sytuacja w kraju
drastycznie się nie pogorszy, wstępnie zakładamy,
że po świętach lub majowym weekendzie wrócimy
do prac nad uruchomieniem Senioralnego Centrum
Telefonicznego – mówi Ewelina Romuzga z Centrum
Doradztwa Strategicznego w Krakowie, które jest
liderem unijnego projektu realizowanego w trzech
miastach. Centrum umebluje i wyposaży w sprzęt
komputerowy i biurowy dwa pomieszczenia przy
ul. Białych i ma czuwać nad senioralnym centrum

telefonicznym do końca tego roku. – Potem
przekażemy pałeczkę miastu, które udostępniło
pomieszczenia na jego funkcjonowanie i przejmie je
po nas, łącznie z całym wyposażeniem.
Formalnie centrum powinno działać do 2023 roku.
W Rydze na Łotwie, gdzie dzięki środkom unijnym
również uruchomiono taki telefon, działa on już
cztery lata, choć zakładano tylko 10-miesięczny okres
jego funkcjonowania. Tamtejsi wolontariusze czasami
odbierają tylko trzy telefony dziennie, ale – jak mówią
– są też osoby, które dzwonią do nich systematycznie.
Mają więc już swoich telefonicznych przyjaciół –
dodaje. – To lek na samotność. Z doświadczenia
ryskiego wiemy, że wielu dzwoniących potrzebuje
zwykłej rozmowy. Seniorzy czują się źle, dlatego
dzwonią do osób w swoim wieku, które mając
podobne doświadczenia, mogą lepiej ich zrozumieć.
Jednak telefon ma przede wszystkim informować
m.in. o tym, gdzie obowiązują zniżki dla seniorów,
gdzie można coś załatwić i znaleźć konkretną pomoc
– mówi Cezary Ulasiński, prezes krakowskiego CDS.
Korzyści mają czerpać nie tylko dzwoniący, ale też
seniorzy-wolontariusze, którzy staną się aktywniejsi
i bardziej potrzebni. – Nie bez znaczenia jest też
funkcja badawcza – po zakończeniu każdej rozmowy
telefonicznej wolontariusz będzie zapisywał
w formularzu jej temat. Będziemy to analizować
i reagować, jeżeli jakiś temat okaże się wyjątkowo
nośny. Wolontariusze mają też aktywizować
i zachęcać dzwoniących do wyjścia z domu – skoro
ktoś np. lubi czytać książki, to można go namówić do
udziału w spotkaniu rybnickiego dyskusyjnego klubu
książki – mówi Ewelina Romuzga.
To pierwszy tego typu projekt w kraju, w którym
seniorzy mają jako wolontariusze pomagać
swoim rówieśnikom. W Wałbrzychu zgłosiło się
44 wolontariuszy, w Bytomiu 30. Centrum będzie
też na bieżąco szkolić nowych. Niewykluczone, że
Senioralne Centrum Telefoniczne w Rybniku będzie
działać również w weekendy lub popołudniami.
Wszystko będzie zależało od zainteresowania.
I niestety od sytuacji epidemiologicznej.
(S)
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– W naszej części świata każdy z nas
ma wszystkiego w nadmiarze, choć wydaje się nam, że tak nie jest. Zapomnieliśmy też o istocie życia, którą jest drugi
człowiek – mówi Magdalena Bauer,
nauczycielka z warszawskiego Bemowa, która wspólnie z mężem Robertem
uczciła 25. rocznicę ślubu egzotyczną
wycieczką. – Zaczęliśmy kolekcjonować
podróże i widzieliśmy dużą część świata, zanim w 2016 roku trafiliśmy do Kenii. Tylko dlatego, że nie było już miejsc
w samolocie na wymarzoną Kubę. Nie
byłam zadowolona z tej zmiany, jednak
życie bywa przewrotne i od czterech lat
nie bywamy nigdzie indziej i nie żałujemy. – Kiedy ostatni raz się wzruszyliście?
Często zadaję to pytanie i słyszę różne
odpowiedzi, pytam więc dalej: – A kiedy ostatnio wzruszyliście się kilka razy
w ciągu jednego dnia? Wtedy zapada
cisza. Tymczasem ja w Kenii wzruszam
się kilka razy dziennie, codziennie – mówił Robert Bauer, opowiadając uczestnikom Karawany chwytające za serce
kenijskie historie.

Zaskoczyła ich
skala biedy, głodu i analfabetyzmu, ale też ogromna serdeczność
mieszkańców. – Pomyśleliśmy wtedy,
że nie da się tak żyć – my na pewno
nie dalibyśmy rady – wspominają Bauerowie, którzy pieniądze na kenijskie
safari przeznaczyli na opłacenie szpitala ciężarnej kobiecie. Po powrocie
do kraju słali paczki i esemesowali.
Najbardziej ucieszyła ich informacja, że
na świat przyszła zdrowa… Magda, bo
tak nazwali córeczkę wdzięczni rodzice.
– Dziewczynka skradła mi serce – przyznaje Robert. W Kenii jego żona jest „od
edukacji”, on inżynier – „od budowlanki”.
Wspólnymi siłami zbudowali dla małej
Madzi i jej rodziny kamienny dom, taki
„forever”, jak mawiają Kenijczycy. Budynek pełni również rolę „domu kultury”,
a mieszka w nim od 12 do 15 osób, również Bauerowie, kiedy przyjeżdżają do
Kenii na kilka miesięcy w roku. – Dla nas
to wciąż podróże także w głąb siebie,
które uczą nas pokory, empatii i dają
nam wiele radości. Staram się wpływać
na mentalność mieszkańców wioski,
przywracam im godność i umacniam
wiarę we własne możliwości, bo wciąż
czują się gorsi od nas, ale też uczę się od
nich – przede wszystkim pokory i cierpliwości – mówi Magda. Jej imienniczka
– Little Madzia, jak nazywają ją miesz-

Karawana to nie tylko prelekcje i opowieści o podróżach, ale też stoiska
m.in. z egzotycznymi wyrobami i rękodziełem etnicznym z Senegalu
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ciekawostki

Zamiast na Kubę polecieli do Kenii. Zamiast na safari
wydali pieniądze na pomoc ciężarnej Kenijce i jej rodzinie. Zamiast zwiedzać kolejne rejony świata, od czterech
lat wciąż wracają do tej ubogiej kenijskiej wioski, którą
zmienili nie do poznania, a ona zmieniła ich – Magdalena
i Robert Bauerowie byli jednymi z gości rybnickiego festiwalu podróżników Karawana. Dwudniowa impreza
w Domu Kultury w Chwałowicach (29.02-1.03) cieszyła się
rekordowym zainteresowaniem.

LITTLE MADZIA
Pierwsza myśl: „Dzięki Bogu zostaniemy tu tylko dziewięć dni”. Pierwsza
decyzja: rejs z młodym mężczyzną, który zabrał ich potem do swojej wioski
Mwabungu – przedstawił sąsiadów, rodzinę i żonę w kolejnej zagrożonej ciąży.
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Mówią prawdę o Kenii
– Dziewczynka
skradła mi
serce – mówi
Robert Bauer
o małej Madzi
z ubogiej kenijskiej wioski
Mwabungu

kańcy wioski – sprawiła, że Bauerowie
stworzyli fundację Kenya Asante Sana
Polska – Kenia bardzo dziękuje Polsce.
WIOSKA SPEŁNIONYCH MARZEŃ
Programem pomocowym objęli już
41 rodzin. Kupili prawie 130 materacy,
by mieszkańcy nie spali na kartonach
i starych szmatach, pomagają w odpluskwianiu ich domów i zakładają
systemy solarne, ale inicjują też przedsięwzięcia dla wioski epokowe – zmodernizowali ujęcie wody i wspólnie
z mieszkańcami zbudowali wieżę ciśnień. – O czym marzą kenijskie dzieci?
Kiedy już wytłumaczyliśmy im, czym są
marzenia, usłyszeliśmy o nieprzeciekającym dachu, o wyjeździe autobusem
do Mombasy czy latrynie, by nie chodzić
do buszu za potrzebą. W Kenii wszyscy
marzą o szkole – rodzice by posłać do
niej dzieci, a te, by się uczyć – opowiada
Robert. Edukacja w Kenii kosztuje i to
niemało, dlatego Bauerowie najbardziej
cieszą się z tego, że udaje się im wysyłać
kenijskie dzieci do szkoły podstawowej, a w tym roku dzięki fundacji po raz
pierwszy sześcioro nastolatków rozpoczęło naukę w szkole średniej. – Ktoś,
kto czyta i pisze, rozumie świat lepiej
i znosi swoją biedę z większą godnością
– stwierdza Magdalena Bauer, której
udaje się też „wyrywać” dzieci z pewnej kenijskiej osady stworzonej przez
bezdomne kobiety trudniące się pędzeniem wina.
WALCZYĆ ZE STEREOTYPAMI
– Pamiętam rozmowę na plaży
z Kenijczykami, którzy opowiadali nam
o swoich rodzinach, sytuacji społeczno-politycznej kraju, wszechobecnej
korupcji, biedzie i braku perspektyw.
Z każdym zdaniem ich opowieść bardziej wciskała mnie w piasek – z bezsilności, wściekłości i braku zgody na to,
co ich spotyka. Zapytałam wtedy: jak
możemy wam pomóc i od razu przestraszyłam się, że usłyszę: daj nam pieniądze. Ale usłyszałam: mów światu prawdę o Kenii – opowiada Magdalena.

Rybniczanie z kalendarza

KRĘCĄ (ich) FILMY

– Cała ta niecodzienna sytuacja utrudnia nam również pracę nad filmem. Musimy dokręcić jeszcze kilka scen, ale ze
względu na zagrożenie koronawirusem
nie możemy się spotykać. Zakładamy
jednak, że film będzie gotowy przed końcem roku – mówi Amelia, drugoklasistka
z I LO „Powstańców”, która szczególnie
ceni sobie kino amerykańskie. – Moim
ulubionym serialem jest „Mr. Robot”
z Ramim Malekiem, którego bardzo lubię,
podobnie jak Benedicta Cumberbatcha
czy Margot Robbie. Zagraniczne produkcje bardziej do mnie przemawiają niż
polskie – wyjaśnia. Z Mariuszem Szafrańskim, uczniem rybnickiego Mechanika,
znają się od dziecka. Razem zrobili swój
pierwszy film na zajęcia w szkole podstawowej i rozwijali swoje zainteresowania
w teatrze prowadzonym przez Zofię Paszendę w Młodzieżowym Domu Kultury.
Dziś tworzą trzon klubu filmowego, który
na internetowym kanale YouTube funkcjonuje pod nazwą „W Gorącej Wodzie
Company”. Tam właśnie można zobaczyć
cztery odcinki „Mściciela” – sensacyjnego
serialu z wątkami komediowymi – choć
zakładano, że będzie ich w sumie osiem. –
To było zbyt duże przedsięwzięcie dla tak
początkujących filmowców. Rzuciliśmy się
na zbyt głęboką wodę i nie podołaliśmy
organizacyjnie. Powinniśmy byli zaplanować wszystko z większym wyprzedzeniem, a pracy nad serialem nie ułatwiała
spora liczba zaangażowanych w nią młodych osób, których zajęcia trudno było
pogodzić – przyznaje Amelia. Wszystko
wskazuje więc na to, że nie poznamy już
I słowa dotrzymuje – w Chwałowicach
przekonywała, że nie warto wierzyć
stereotypom o Afrykańczykach. – Odsetek leniwych, nieuczciwych i głupich
jest taki sam, jak w każdej innej części
świata. Nie oceniajmy, bo nie wiemy,
kim byśmy byli, jakich dokonywalibyśmy wyborów, gdybyśmy urodzili się
w takim miejscu jak oni – bez perspektyw i szans na to, by zawalczyć o siebie
– mówiła w Chwałowicach. – Kenijczycy
zmienili nasze życie, pozwolili dokopać
się do „przykurzonych” wartości. Kenia

MARCIN GIBA

Zaczyna się od ucieczki ulicami miasta, ze strzelaniną w pobliżu centrum handlowego Focus. Ściganym jest Mariusz, ścigającym Dawid, a scena pochodzi
z serialu „Mściciel”, którego scenariusz współtworzyła Amelia, odtwórczyni
jednej z ról. – Od pół roku pracujemy nad nową produkcją – mówi licealistka
Amelia Kubat, która wspólnie z Mariuszem Szafrańskim i Patrykiem Andryszakiem znalazła się na zdjęciu w kalendarzu „Jestem z Rybnika”. W towarzystwie
młodych filmowców upływa nam marzec, który przyniósł wydarzenia będące
gotowym scenariuszem na film niemal katastroficzny.

– Pamiętam, że w dniu sesji było
bardzo zimno i musieliśmy się
z tymi zdjęciami uwijać. Zaaranżowaliśmy scenkę okołofilmową,
jakby z planu filmowego i potem
poszło już szybko, bo każdy członek tej ekipy filmowej wiedział,
co ma robić, więc odgrywał swoją
rolę. To młodzi ludzie, którzy widać
że są bardzo, jak to się teraz mówi,
„zajawieni” swoją pasją i wierzę, że
z takim nastawieniem dużo osiągną
– mówi autor zdjęcia Marcin Giba.

Ekipa młodych filmowców w akcji, czyli Amelia Kubat, Mariusz Szafrański i Patryk Andryszak

serialowego zakończenia historii chłopaka, który chciał się zemścić na szefie gangu i jego grupie bandziorów. W zdjęciach,
które realizowane były ponad dwa lata
temu w różnych częściach miasta, wzięli
też udział Sycylijczycy, goszczący w Rybniku w ramach wymiany międzyszkolnej.
Rybnicki klub młodych filmowców
amatorów tworzy dziś kilka osób. Mają
od 17 do 20 lat, sami piszą scenariusze,
grają, filmują i reżyserują, a do współpracy zapraszają swoich znajomych, również
z teatrów prowadzonych przez Izabelę
Karwot. Większość z nich zagra w realizowanym właśnie filmie, którego tytułu
wciąż jeszcze nie ustalono. – To dramat
opowiadający o chłopaku, który znalazł

się w trudnej sytuacji i zrobi wszystko,
by pomóc swojej rodzinie. Chcemy by
ten film niósł z sobą coś więcej, dlatego
jednym z wątków, jaki poruszamy, jest
szkodliwość narkotyków – mówi Amelia. Filmowcy wyciągnęli wnioski z pracy
nad serialem i zapewniają, że teraz są już
o wiele lepiej przygotowani. Amelia tym
razem nie stanęła przed kamerą, skupiając się głównie na realizacji i scenariuszu.
Na zajęcie się filmem od strony produkcyjnej zdecydował się również Mariusz,
który na co dzień uczy się w ZSM-E
w klasie o profilu teleinformatycznym
i chętnie zajmuje się filmowaniem i montażem, a szlify zdobywa również na stażu
w portalu Rybnik.com.pl.
(S)

jest piękna – zapewnia. Można się o tym
przekonać, zaglądając na stronę internetową Bauerów www.pomagamywkenii.org.pl, gdzie znajdziemy też informacje o stworzonej przez nich fundacji.

lekcje zabrali widzów do Afryki, Ameryki, Azji, w najwyższe góry świata i na Pacyfik. – Oprócz wzruszającej kenijskiej
historii Bauerów widzowie tegorocznej
Karawany z pewnością zapamiętają też
opowieści żeglarza Marka Kramarczyka,
który pływał z wielorybami na środku oceanu, i „ludzi lasu”, czyli Karoliny
i Mieszka Stanisławskich, praktykujących niecodzienną leśną medytację –
podsumowuje Krzysztof Łapka.
Sabina Horzela-Piskula

KARAWANA WYPRZEDANA
– Bilety sprzedały się bardzo szybko
– mówi Krzysztof Łapka, główny organizator Karawany, której tegoroczna edycja odbyła się miesiąc wcześniej niż zazwyczaj. Tym razem podróżnicy z całej
Polski prezentując swoje barwne pre-
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24. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej

Piosenki piękne i ulotne
Wysoki poziom i bardzo różnorodny repertuar – tak jurorzy podsumowali tegoroczną edycję Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Artystycznej, która odbyła się w końcu lutego. Tym samym rybnicka OFPA znów pokazała, że choć
w radiu i telewizji dominują komercyjne przeboje, to wciąż nie brakuje artystów i publiczności ceniących dobre teksty,
muzykę i wykonanie.
koncert finałowy rybnickiego festiwalu
dziennikarz radiowy Roman Czejarek
zauważył, że wymienienie wszystkich
nagród i wyróżnień, jakie ma na koncie
Paulina, nie mieści się w formule krótkiej zapowiedzi. Wspomniał jednak, że
jednym z najważniejszych był dla niej
udział w festiwalu „Żaczek” – gdzie co
prawda nie zdobyła żadnej nagrody,
ale poznała przyszłego męża. Dziś
wspólnie występują, nagrywają i realizują różne muzyczne projekty (zwycięstwo Pauliny było też prezentem dla
Piotra Kozuba, który w dniu finału OFP-y obchodził 27. urodziny). Jan Kondrak
nie szczędził pochwał artystce: – Jej
występ był od początku porażający,
pojawiła się wielkość. Przewodniczący jury Jarosław Wasik podsumował
krótko: – Paulina to artystka w pełni
świadoma, OFPA zasługuje na taką
laureatkę. Ewa Kornecka przyznała, że
talent Pauliny budził duże emocje: –
Po przesłuchaniach byłam wkurzona,
a dzisiaj zmieniłam zdanie. Zobaczyłam poszerzenie granic piosenki jako
zjawiska scenicznego, w kierunku teatru współczesnego. Wspaniała praca
głosem, bez lęku. No i ciekawe teksty.
Paulina pięknie połączyła wykonanie, sens i technikę. Jej piosenki biorą
udział w rozmowie o współczesnym
świecie – mówiła jurorka. Laureatka
szczególnie dziękowała za wyróżnienie
JAREK LASOTA

kultura

Do konkursowych eliminacji stanęło
w tym roku 123 wykonawców (w tym
pięcioro rybniczan, którzy jednak nie
zakwalifikowali się do finału). – OFPA
utrzymuje stały, dobry kurs. Stara się
zrównoważyć trzy żywioły – tekstu,
muzyki i wykonania. Uwagę przykuwają osobowości, które w pełni ujawniają się wtedy, kiedy artysta ma swój
tekst i muzykę – mówił tuż przed ogłoszeniem werdyktu Jan Kondrak – wykonawca i autor piosenek, wieloletni
juror festiwalu. To wskazanie w pełni
potwierdził werdykt: I nagrodę jurorzy
przyznali Paulinie Lendzie-Kozub ze
Świdnicy, która z akompaniującym jej
na gitarze mężem Piotrem Kozubem
zaprezentowała ich dwie autorskie
kompozycje „Pan Wam Dam” i „Onoda”
(nagrania z finałowego konkursu są dostępne w serwisie YouTube). Tegoroczna laureatka ma już w swoim dorobku
dwie płyty – „Wolf Girl” (2014) i „Intro”
(2016; nagrana z zespołem Kruki).
Szerszej publiczności może być znana z występów w telewizyjnych talent
show. Jako nastolatka wygrała „Szansę
na sukces” i dotarła do finału pierwszej
edycji „Mam Talent!”, a dwa tygodnie
po tegorocznej OFP-ie wzięła udział
w nowym show Polsatu „The Four. Bitwa o sławę” – skąd, po bardzo dobrym
występie, ku zaskoczeniu wielu, odpadła w pierwszym odcinku. Prowadzący

Za kulisami galowego koncertu 24. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. Od
lewej: Jakub Kotowicz, Joanna Smajdor, Bartłomiej Świtacz, Paweł Gwóźdź, Dorota Kuziela-Brudzińska, Paulina Lenda-Kozub i Piotr Kozub
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tekstów. – Przez lata bałam się pisać,
chowałam teksty do szuflady, tym bardziej cieszy mnie uznanie na festiwalu
piosenki artystycznej – przyznała tuż
po ogłoszeniu werdyktu. Pisane przez
nią słowa rzeczywiście przykuwają
uwagę odbiorcy i intrygują. Tytuł „Onoda” to nawiązanie do japońskiego żołnierza Hirō Onody, który nie przyjął do
wiadomości, że wojna się skończyła, i
jeszcze przez 29 lat, do 1974 roku, działał w ukryciu jako partyzant. W tekście
Pauliny Lendy-Kozub ta historyczna
postać stała się symbolem buntu wobec źle i niesprawiedliwie urządzonego świata:
Runie to, co było ważne
Nie umiem z pola bitwy zejść
Wysnuję, dołożę dosadnie
I stłumię powstania tego zew
Zapora pękła, robi się tu niebezpiecznie
Polegli wszyscy, a my rzucamy wciąż
mięsem
Choć zostało dwóch,
ze stu zostało nam dwóch.
W drugim utworze wybrzmiał zupełnie inny temat – „Pan Wam Dam”
to opis sytuacji kobiety w pociągu,
z której wyznania wiemy, że przeżyła rozczarowanie w miłości, i targana
emocjami prowokuje kolejną damsko-męską sytuację:
Proszę pana, to jest ucieczka tak zwana
Jak te na ekranach
Bardzo poważna rzecz.
Bo już miałam dość w życiu wiecznych
zim
Miał tu jechać ktoś, lecz dla paru chwil
Podważył wszystko to, co tworzyłam
z nim
Tak, proszę pana, jesteście źli.
We mnie tylko się doszukuje win
Podczas kiedy on z nią spokojnie śpi
Choć tyle chciałam dać, nie uwierzył mi
Więc proszę pana, pan zamknie drzwi.
Na tym jednak nie zakończyło się
nagradzanie małżeńskiego duetu. Paulinie Lendzie-Kozub przyznano także
nagrodę specjalną Muzeum Polskiej
Piosenki w postaci profesjonalnej sesji nagraniowej oraz nominację do
tegorocznego Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano,

Robert Cichy zaprosił
do wspólnego występu
również Anię Rusowicz

patyczne niż artystyczne). Niekwestionowana natomiast pozostaje jej umiejętność budowania nastroju i klimatu
bliskości, o czym świadczyły pełne (nomen omen) energii i ciepła reakcje publiczności.
GŁOŚNY CICHY
– Przez wiele lat pozostawał w cieniu, choć miał swój udział w ponad
60 płytach najbardziej znanych polskich artystów, którzy zabiegali o to,
by z nimi zagrał, coś dla nich napisał
lub wyprodukował ich albumy. Część
z nich zdobywała potem status złotych lub platynowych. Nadszedł więc
czas, by role się odwróciły i by Robert
wreszcie stanął z przodu sceny – mówił radiowiec Roman Czejarek, zapowiadając finałowy koncert tegorocznej OFP-y i występ Roberta Cichego
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. A ceniony
w środowisku gitarzysta, kompozytor,
producent i wokalista udowodnił, że
miejsce z przodu sceny po prostu mu
się należało. Muzyk z Opola zaprosił do
wspólnego występu starych i nowych
znajomych: Anię Dąbrowską, Anię Rusowicz, Mroza, Mariusza Lubomskiego

JAREK LASOTA

Duet na scenie i w życiu.
Tegoroczni zwycięzcy
Paulina Lenda-Kozub
i Piotr Kozub w autorskich utworach pokazali
moc głosu, talentu i wrażliwości

JAREK LASOTA

że OFP-ę cechuje duża różnorodność,
a obrady jury są jak porównywanie
gotyku z Himalajami. W piosence, zjawisku ulotnym i chwilowym, chodzi o
to, jak działa na odbiorcę. Bardzo dobrze „zadziałał” najmłodszy uczestnik
festiwalu i laureat II nagrody, 16-letni
Bartłomiej Świtacz z Żor (wcześniej
prezentował się już w Rybniku podczas
„Pojedynku na słowa”). Osobne wyróżnienie otrzymał akompaniujący mu na
fortepianie Paweł Gwóźdź, również żorzanin. Młodość pokazała talent, odwagę i dobry repertuar – Bartłomiej stanął
do konkursowych zmagań interpretując piosenki z tekstami Młynarskiego i Przybory. III nagrodę przyznano
Joannie Smajdor z Jastrzębia-Zdroju,
która przy akompaniamencie Jakuba
Kotowicza wykonała utwory autorstwa znakomitych duetów: Osieckiej
i Nahornego oraz Winklera i Szpilmana. Wyróżnienie i nominacja do II etapu Przeglądu Piosenki Aktorskiej we
Wrocławiu przypadły Dorocie Kuzieli-Brudzińskiej (Warszawa). Drugą nominację do krakowskiego SFP przyznano
Piotrowi „Jaszczurowi” Śniegule (Goleniów). Rolę akompaniamentu podczas
festiwalowych występów docenił prof.
Jacek Glenc: – To profesjonalny poziom
wykonawczy, a prezentowane piosenki
są niezwykle interesujące i przejmujące – stwierdził juror. Serdeczne podziękowania uczestnikom przekazała
dyrektor artystyczna OFP-y, Jadwiga
Demczuk-Bronowska: – Bardzo was
wszystkich kocham. Pokazujecie dobry,
wysoki poziom. Lubię piosenkę z sensem. Na naszym festiwalu liczy się to,
co ktoś ma do powiedzenia.
Po
konkursowych
zmaganiach
w elektrownianym Klubie Energetyka
(22 lutego) chwile muzycznego odprężenia i relaksu przyniósł akustyczny
koncert „Czułość proszę” Ani Wyszkoni.
Dobrze znana w naszym regionie wokalistka, u progu swojej kariery często
występująca w Rybniku z wywodzącym
się z Pszowa zespołem Łzy, z sentymentem wspominała dawne czasy. Aż trudno uwierzyć, że w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 25-lecia pracy
na scenie… Nazwa trasy nawiązuje do
współpracy Wyszkoni z Markiem Jackowskim, autorem tytułowej kompozycji. Podczas występów piosenkarce
towarzyszyli świetni muzycy, m.in. gitarzysta Marek Raduli i trębacz jazzowy
Patrycjusz Gruszecki. W wykonanych na
żywo przebojach artystki najbardziej
ciekawiły właśnie muzyczne aranżacje
i wokalne interpretacje (zdecydowanie
lepsze niż teksty, które w większości
repertuaru Wyszkoni są bardziej sym-

i Australijczyka Phillipa Brackena, ale
też swojego tatę Jana Cichego – legendarnego basistę Marka Grechuty oraz
siostrę Magdalenę Ziętek, skrzypaczkę
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. – Najdłużej,
16 lat, współpracuję z Anią Dąbrowską
– nagrałem z nią wiele albumów, a Ania
pojawiła się też na mojej pierwszej solowej płycie, którą wydałem dwa lata
temu – mówił Robert Cichy o krążku
„Smack” nagrodzonym Fryderykiem
2019 w kategorii Blues/Country. Najkrótsza muzyczna znajomość łączy go
z Mrozem, ale to właśnie ich wspólny
występ rybnicka publiczność przyjęła
niezwykle gorąco. Nie można też nie
wspomnieć o doskonałym żeńskim
zespole muzycznym, z którym wystąpił
Cichy – o multiinstrumentalistce Marcie Zalewskiej i perkusistce Asi Glubiak.
Bez wątpienia siłą finałowego koncertu OFP-y była jego różnorodność – od
popu przez bluesa po country; od
premier po utwory znane i lubiane.
Nic dziwnego, że publiczność była zachwycona, a goście bisowali.
Małgorzata Tytko, (S)
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Gruszki na... czereśni,
czyli babski comber w scenografii
W tym roku przed świętami w ogrodzie Michaeli Sczansny na Smolnej „zakwitną” wielkie drewniane tulipany.
Plastyczne aranżacje domu i jego otoczenia są jej pasją, którą mogła na szczęście realizować również w pracy.
zaprzeczyć, że ich mocnym punktem
jest scenografia i kostiumy wykonawców. – To był dla mnie prawdziwy wiatr
w żagle – mówi pani Michaela, która od
samego początku aż do dziś kreatywnie
bierze udział w projektowaniu dekoracji
i kostiumów. Puszcza więc wodze fantazji i realizuje pomysły własne i współpracowników. – Z zaproponowanych
kilku tematów przewodnich imprezy
wybieramy w dyskusji ten, w naszej
ocenie, najlepszy, dający największe
możliwości i działamy – mówi dyrektor
niedobczyckiej placówki Marian Wolny,
główny animator combrów, scenarzysta
(czasem z Czesławem Żemłą) i reżyser. –
Kiedy trzymam w ręku scenariusz, do
głowy przychodzi mi tysiąc pomysłów,
a jak już niektóre z nich są zrealizowane, patrzę na całość z balkonu i... wiele
bym zmieniła. Cieszy mnie możliwość
wykorzystania materiałów po raz wtóry,
grzebanie na strychach i w piwnicach
czy nawet w naszych magazynach –
mówi Michaela. Pamięta edycję grecką
z pięknymi amforami, jeszcze w starej
sali, przed remontem sali widowiskowej, zabawę z Afryką w tle – były słonie, palmy i spódniczki z trawy, a także
bajkowy comber z domkiem z piernika
i Smerfami. Wielkim wyzwaniem było
pokazanie kontrastu między „Piekłem i
niebem”, bogate stroje wieczoru cygańskiego czy comber prehistoryczny, do
którego z dinoparku na Opolszczyźnie
wypożyczono wielkie figury gadów.
Były na scenie i żywe kozy w edycji „Pol-

skie chłopy do Europy” przy okazji wejścia Polski do UE, a także piętrowa konstrukcja dziobu statku wpływającego
do portów różnych europejskich miast.
I tegoroczny, całkiem solidny wiejski domek ze stylowym wychodkiem i drzewami wokół. Na całkiem prawdziwej
wyciętej w ogrodzie czereśni zawisły
całkiem nieprawdziwe gruszki i jabłka,
ale efekt był spektakularny. Podobnie
jak prawdziwy dym z komina, który
przysporzył projektantom i wykonawcom sporo problemów. Jak mówi dyrektor Wolny, ważne jest, by scenografia
była funkcjonalna, a przede wszystkim
bezpieczna dla uczestników imprezy. –
Niektóre pomysły trzeba weryfikować
pod tym właśnie kątem, a także brać
pod uwagę możliwość ich realizacji.
Wiele pomysłów jest efektem naszej
wzajemnej inspiracji i w tym nasza siła
– podkreśla dyrektor. Scenografia i kostiumy combrów dość dosłownie i realistycznie odwzorowują temat kolejnych
edycji, dostosowując się do biesiadnej
konwencji imprezy. Są jednak barwne,
fantazyjne, zabawne, pełne urokliwych
szczegółów i – najważniejsze – żyją własnym życiem.
Michaela Sczansny już niedługo wystawi w swoim ogrodzie starą komodę
i w wysuniętych szufladach zasadzi
kwiaty. Na ten pomysł wpadła szybciej
niż Maja Popielarska, czyli telewizyjna
Maja w ogrodzie.
Wiesława Różańska

Nawiązując do niewesołej dziś sytuacji
„koronawirusowej”, w takim domku...
aż chciałoby się zostać; ale to jedynie scenografia do tegorocznej edycji babskiego
combra, a na jej tle współtwórcy oprawy
plastycznej imprezy – Michaela Sczansny
oraz dyrektor Domu Kultury w Niedobczycach Marian Wolny
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WACŁAW TROSZKA

– Kiedy w dzieciństwie mama kazała
mi obierać ziemniaki, niewiele zostawało na obiad, bo wycinałam z nich kwiatki
i ludziki. A kiedy miałam malować płot
zieloną farbą, wnet wyrastały na nim
domalowane innym kolorem kwiaty.
Potrafiłam długie chwile przyglądać się
dekoratorkom przygotowującym sklepowe wystawy. Też tak chciałam – mówi
pani Michaela, do niedawna plastyk-dekorator w domu kultury w Niedobczycach, dziś na emeryturze. Wprawdzie liceum plastyczne i studia w tym
kierunku pozostały w sferze marzeń,
ale Michasia plastyczną wyobraźnię
rozwijała w cieszącym się prestiżem
Państwowym Ognisku Plastycznym
w Rydułtowach, kiedy kierował nim
znakomity pedagog Ludwik Konarzewski. I udało jej się, przynajmniej w części, spełnić marzenia, bo już pierwsza
praca – dekorowanie wystaw w sieci
sklepów – była związana z twórczością
plastyczną. Potem jako plastyk-dekorator pracowała w Empiku przy ul. Kościuszki, a od 1996 roku w Domu Kultury w Niedobczycach. Tu w 1998 roku
z okazji Dnia Kobiet miała miejsce impreza, która rozwinęła się w organizowane do dziś babskie combry, cieszące
się od ponad 20 lat tak ogromną popularnością (w tym roku 16 wieczorów,
3200 uczestniczek), że okrzyknięto
je socjologicznym fenomenem. Nie
oceniając rubasznych, a momentami
sprośnych w treści oraz biesiadnych
w formie babskich spotkań, trudno

– Lubię się bawić kolorami i kształtami, ale kiedy czuję się nimi zmęczona,
szukam wyciszenia i wracam do konkretu. Maluję wtedy krajobrazy i martwe
natury, zawsze jednak staram się, aby mój obraz miał atmosferę, tajemnicę
i światło – mówi Renata Filipova, malarka z czeskiej Karwiny, której prace zawisły w Galerii Sztuki w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Mówi, że jest niepoprawną marzycielką i od dziecka buja w obłokach.
A do tego jest zodiakalnym Bliźniakiem, który musi wszystkiego spróbować. – Lubię malować zarówno konkrety, jak i abstrakcje, a kiedy już coś
mnie zainteresuje, za wszelką cenę
muszę to poznać. Taka właśnie jestem
– mówiła podczas otwarcia wystawy
pt. „Jestem jaka jestem”. Oprócz malarstwa olejnego Renata Filipova znana
jest z popularnej głównie w Czechach
techniki art protis, czyli wełnianych
obrazów wzorowanych na gobelinach
oraz Pet-artu – artystycznych prac
stworzonych z plastikowych butelek.
4 marca w TZR zebrało się liczne grono
jej znajomych, nie tylko z Czech, gdyż
Renata Filipova przez kilka lat prowadziła w sąsiednich Jankowicach Grupę
Twórczą Art-Jan. Wśród zwiedzają-

cych był starosta powiatu rybnickiego Damian Mrowiec, ale też wnuczka
pani Renaty – Karolina Machu, na co
dzień mieszkanka Londynu, która dotarła do Rybnika, aby zaśpiewać kilka
musicalowych szlagierów. – Kończę
tam szkołę. Nadal chcę mieszkać w
Londynie, ale nie wiem, jak bardzo
zmieni się sytuacja po brexicie. Jestem
śpiewaczką i nigdy nie malowałam, no
może kiedy chodziłam do szkoły, ale
jak widać jesteśmy artystyczną rodziną – mówi Karolina Machu. W galerii
Oblicza prezentowana jest wystawa
pt. „Ciąg dalszy nastąpi” uczniów Liceum Sztuk Plastycznych, działającego od 2015 r. w Żorach. Znalazły się na
niej prace powstałe w pracowniach:
rysunku i malarstwa, rzeźby, ceramiki,
projektowania graficznego i fotografii. To kolejna wystawa uczniów tego

Malarki na fotografiach

Barbara z pędzlami, Monika szkicująca martwą naturę, Halina w złotych ramach
czy Elżbieta z obrazem wśród traw – 18 malarek z rybnickiego zespołu twórców
nieprofesjonalnych Oblicza znalazło się na portretowych zdjęciach wykonanych
przez ośmioro fotografów z Sympatycznego Klubu Fotograficznego.
ciborzu, a ja wymyśliłam, że założę kapelusz, bo bardzo lubię je nosić – mówi
o swoim portrecie pani Bernadeta. Po
raz pierwszy 18 fotografii zaprezentowano 8 marca w Halo! Rybnik. – Nie mogło być inaczej – dziś Dzień Kobiet, a bohaterkami naszych fotografii są malarki
z całego regionu, które doskonalą swoje
artystyczne pasje pod okiem Barbary
Budki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie
działa również nasz klub fotograficzny.
SABINA HORZELA-PISKULA

– Fotografuję od dziesięciu lat, ale to
moje pierwsze portrety, więc trochę się
stresowałam. Najgorsza była pogoda,
bo nie było dobrego światła – wspomina Alina Smołka z Niewiadomia, która sfotografowała trzy malarki, w tym
Bernadetę Długosz-Włodarczyk z Raciborza. – Po raz pierwszy byłam modelką i było to bardzo ciekawe i zabawne
doświadczenie. Zdecydowałyśmy się
na urokliwy dziedziniec zamku w Ra-

Autorami zdjęć, których bohaterkami zostały malarki z zespołu Oblicza, są członkowie
Sympatycznego Klubu Fotograficznego, od lewej: Daniel Wojaczek, Aleksander Fros,
Alina Smołka, Beata Lubszczyk, Czesława Brańska i Paweł Moskwa

SABINA HORZELA-PISKULA

Kolory pani Renaty

W wernisażu wystawy prac malarki Renaty Filipovej wzięła też udział jej wnuczka
Karolina, mieszkająca na co dzień
w Londynie

liceum w TZR. Dwa lata temu również
w Obliczach młodzi ludzie prezentowali swoje prace z cyklu „To my”. (S)

Zależało nam, by jak najlepiej pokazać
artystyczne dusze tych artystek – mówiła podczas wernisażu Beata Lubszczyk,
autorka trzech portretów. Wystawa nosi
tytuł „Malarki regionu”, a prace nad nią
trwały dwa miesiące. Autorami zdjęć
oprócz Aliny Smołki i Beaty Lubszczyk
są również Aleksander Fros, Daniel Wojaczek, Paweł Moskwa, Mariusz Panek,
Krystyna Fiedorowicz oraz Czesława
Brańska, która również sfotografowała
trzy malarki. – Sonia sama znalazła to
miejsce w teatrze, ustawiłyśmy tylko
kilka starych obrazów i powstał zaskakujący klimat. Krysia mieszka na Paruszowcu, więc postanowiłam sfotografować ją w tężni, a w sesji z udziałem pani
Ani w parku tematycznym w Kampusie
pomógł jej mąż. Cieszę się, że mogłam
wziąć udział w tym ciekawym doświadczeniu – opowiada Czesława Brańska.
W czasie wernisażu w Halo! Rybnik z recitalem wystąpił Tadeusz Kolorz, a Barbara Budka podkreśliła, że dla malarek
z zespołu Oblicza był to niecodzienny,
ale wyjątkowo sympatyczny, nomen
omen projekt. – Czujemy się wyróżnione tym, że Sympatyczny Klub Fotograficzny zaprosił nas do współpracy, która
dla każdej z nas okazała się niesamowitą przygodą – mówiła Barbara Budka
sportretowana przez Beatę Lubszczyk.
(S)
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Teatr Ziemi Rybnickiej
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

zapowiedzi

Ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie imprezy zaplanowane w TZR do 20 kwietnia zostały odwołane
lub przełożone na inne terminy.
Do końca kwietnia zawieszone są projekcje filmów w ramach KINA SENIORA I DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO „EKRAN”.
Poniżej podajemy plan imprez, które na dzień oddania „GR” do druku nie wypadły z teatralnego repertuaru, choć
może on ulec kolejnym zmianom.
Prosimy o śledzenie informacji, które na internetowej stronie www.teatrziemirybnickiej.pl będą na bieżąco aktualizowane.
JAZZ W TEATRZE
Koncert formacji Artur Dutkiewicz
Quartet, dedykowany Tomaszowi Szukalskiemu, legendzie polskiego jazzu,
charyzmatycznemu, wybitnemu polskiemu saksofoniście. Na scenie muzycy, którzy przez dziesięć lat tworzyli
jego ostatni zespół: Artur Dutkiewicz
(fortepian), Adam Kowalewski (kontrabas), Krzysztof Dziedzic (perkusja) i Radek Nowicki (saksofon). Program obejmuje utwory wykonywane wcześniej
przez Kwartet Tomasza Szukalskiego
oraz utwory Artura Dutkiewicza napisane dla przyjaciela, z którym pianista
występował przez blisko 25 lat.
21 kwietnia wtorek, godz. 19
MIĘDZY ŁÓŻKAMI
Inteligentna komedia Norma Fostera, na którą składa się sześć epizodów,
przedstawiających zabawne, ale też

wzruszające losy mieszkańców prowincjonalnego miasteczka w Kanadzie.
Wszystko dzieje się w ciągu dwóch
godzin, w sześciu różnych pokojach,
w których głównym meblem jest łóżko.
Na scenie 15 postaci granych brawurowo przez piątkę znakomitych aktorów:
Katarzynę Skrzynecką, Artura Barcisia,
Radosława Pazurę, Lesława Żurka i Katarzynę Ankudowicz. Zabawa, refleksja
i wzruszenie.
25 kwietnia sobota, godz. 18
KONCERT WIEDEŃSKI
Gala z udziałem obdarzonych wspaniałymi głosami solistów międzynarodowych scen operowych. Towarzyszyć
im będą utalentowani polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący
na co dzień z najlepszymi orkiestrami
i dyrygentami w Polsce i Europie, a także laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzy-

Dyskusyjny Klub Książki
w kwietniu

Jeśli życie choć w części wróci do normy,
a placówki kultury wznowią swoją działalność,
wznowi ją również Dyskusyjny Klub Książki.
30 kwietnia o godz. 16 w filii nr 2 Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Rybnickiej (ul. Zebrzydowicka
30) odbędzie się rozmowa o biograficznym zbiorze „Buntowniczki. Niezwykłe Polki, które robiły, co
chciały” autorstwa dziennikarza Andrzeja Fedorowicza. Wśród 11 bohaterek są m.in. socjalistka Róża
Luksemburg, ekskomunikowana przez Kościół katolicki założycielka mariawitów Feliksa Kozłowska czy znana ze szkolnych
lektur Maria Konopnicka – której losy bardziej trafiają do współczesnej
wyobraźni niż jej dorobek literacki (przypomnijmy: żyjąca na przełomie
XIX i XX wieku autorka „Roty” w wieku 36 lat dokonuje radykalnej zmiany:
zostawia męża, wraz z sześciorgiem dzieci przeprowadza się do Warszawy, gdzie utrzymuje rodzinę wyłącznie z pracy pisarskiej. Wykupuje za
kosztowne łapówki synów z carskiej armii, nawiązuje też bliską przyjaźń
z malarką Marią Dulębianką). Kreślone przez Fedorowicza życiorysy pokazują, jak wiele odwagi i determinacji wymagało w przeszłości łamanie stereotypów i dążenie do życia na własnych zasadach. „Nie jestem aniołem
i nie będę nim, dopóki umrę. Będę sobą” – powiedziała angielska poetka
i pisarka Charlotte Brontë, a jej słowa mogłyby być życiowym mottem
każdej z opisanych postaci. Zapraszamy do lektury i dyskusji!
(m)
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piec i fortepianu. Publiczność usłyszy
największe, ponadczasowe kompozycje Johanna Straussa oraz popisowe
arie z jego najsłynniejszych operetek.
26 kwietnia niedziela, godz. 17
MARIUSZ KALAGA W HARCÓWCE
Koncert Mariusza Kalagi, niegdyś
członka zespołu Gang Marcela, dzisiaj
wokalisty, gitarzysty i prezentera radiowego. Popularność mieszkającemu
w Dąbrowie Górniczej artyście przyniosły piosenki z gatunku „śląskich
szlagierów”, które szybko trafiły na
anteny ogólnopolskich i regionalnych
stacji telewizyjnych. Mariusz Kalaga
gra znane przeboje i standardy muzyki tanecznej i rozrywkowej, z których
część będzie można usłyszeć podczas
jego występu w Klubie Kultury „Harcówka” (ul. Zakątek 19).
26 kwietnia niedziela, godz. 18
(D)

Uniwersytet
III Wieku

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI NA KWIECIEŃ
Przerwa świąteczna od 9 do 14 kwietnia
n 16.04 czwartek, godz. 11.00: wykład „Korespondencja między Czapskim a Herbertem”
– Edyta Korepta; godz. 12.30: Klub Wiedzy
o Wszechświecie
n 20.04 poniedziałek, godz. 12.00: dyżur prawniczy mec. Gerard Kuźnik
n 21.04 wtorek, godz. 11.30: Warsztaty regionalne „Biały mazur” – Edyta Korepta
n 22.04 środa, godz. 11.00: wykład „Mikstura
długowieczności z dodatkiem CBD Ojca Klimuszko” – prof. Wojciech Piekoszewski
n 23.04 czwartek, godz. 11.00: wykład „Piotr Michałowski – artysta, który miał „kopalnię złota
w palcach” – Helena Kisielewska
n 30.04 czwartek, godz. 11.00: „Кrólowe są
wśród nas” – Ewa Kassala
Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym tematem (Kampus, budynek „A” sala nr 106). Pozostałe zajęcia tylko dla
członków UTW (budynek „C”).
Siedziba UTW: Rybnik, ul. Rudzka 13c,
tel. 32 755 79 90.

Rekordowa liczba 1.630 tancerzy
amatorów wzięła udział w
Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Viverso,
który po raz siódmy, na przełomie
lutego i marca, został zorganizowany
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Viverso to prawdziwy taneczny maraton. Podczas dwóch festiwalowych dni (w
tym roku 29 lutego i 1 marca) amatorskie
dziecięce, młodzieżowe i dorosłe zespoły oraz soliści i duety taneczne ze Śląska
i kilku miast południowej Polski, które
na co dzień trenują w domach kultury,
prywatnych szkołach tańca albo klubach
sportowych, prezentują swe umiejętności
na dużej scenie TZR. Trwające kilkanaście
godzin pokazy są przeglądem różnych
stylów tanecznych: jazzowego, współczesnego, klasycznego, hip-hopu, elektro
boogie i disco. Jest też miejsce dla tanecznych form fabularyzowanych, tańca towarzyskiego i ludowego, a nawet modnego
ostatnio pole dance, czyli akrobatycznego
tańca na rurze. – Chcemy, by nasz festiwal
popularyzował taniec jako formę wychowania, rekreacji oraz rozrywki dla dzieci
i młodzieży, by uczył zdrowej rywalizacji
i zasad fair play. To również świetna okazja
do konfrontacji dorobku i doświadczeń
tancerzy i ich trenerów – wyjaśnia Izabela Barska-Kaczmarczyk z działającego

W tanecznym festiwalu w TZR wzięło udział 1.630
tancerzy. Na zdjęciu żorska formacja Movimento

w TZR studia tańca Vivero, które wspólnie
ze Stowarzyszeniem Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej „Viverso” z Kielc
i tamtejszym studiem tańca Verso przygotowuje imprezę. W tym roku kilkuosobowa komisja sędziowska, która oceniając
występy w różnych stylach i kategoriach
wiekowych brała pod uwagę wartość
techniczną, artystyczną oraz kompozycję
pokazów, najczęściej doceniała szkołę
tańca Grawitacja z Oświęcimia. – Grawitacja rozbiła bank z nagrodami. Podczas
drugiego festiwalowego dnia zdobyła
Grand Prix we wszystkich kategoriach
wiekowych. To bardzo utytułowana szkoła
tańca, jej formacje tańczące hip-hop liczą
prawie 30 osób, a ich występy są perfek-

Kolacja z mrowiska

SABINA HORZELA-PISKULA

Hormigas Culonas – mrówki dupiaste przywiozła do Chwałowic wokalistka
Magdalena Lechowska. 6 marca w tamtejszym domu kultury uczestnicy latynoskiego Wieczoru Sztuk dowiedzieli się nie tylko, jak wyglądają te kolumbijskie owady, ale przede wszystkim jak smakują.

Uczestnicy Latynoskiego Wieczoru Sztuk
mieli niepowtarzalną
okazję, by spróbować,
jak smakują mrówki
dupiaste

– Przypominają orzeszki. – Albo
prażony słonecznik. – Z pewnością są
lepsze od koników polnych, które jadłam w Meksyku, ale nie tak dobre jak
mięso krokodyla przypominające cielęcinę – dzielili się opiniami degusta-

WACŁAW TROSZKA

Roztańczony weekend w teatrze

torzy specjałów kolumbijskiej kuchni.
Jadalne prażone mrówki uważane są
za wyjątkowo smaczne danie, do tego
bogate w łatwo przyswajalne białko.
Tamtejsi Indianie dowodzą, że mrówki
posiadają właściwości zapewniające

cyjnie dopracowane. Prezentują międzynarodowy poziom i zawsze wiadomo, że
gdy zgłoszą się do turnieju, innym trudno
będzie ich pokonać – dodaje Izabela Barska-Kaczmarczyk. Pierwszego dnia festiwalu sporo nagród wytańczyła szkoła tańca Movimento z Żor, dobrze radzili sobie
również rybniccy tancerze z teatralnego
Vivero, specjalizujący się w tańcach jazzowym i współczesnym. Główne nagrody
w swoich kategoriach odebrały m.in.:
Judyta Kuśka (solistka powyżej 21 roku
życia), Małgorzata Adynowska (solistka
w wieku 12-15 lat), Vivero Master (grupa
powyżej 16 roku życia) oraz Martyna Figa
i Zofia Lorenc (duet w wieku 12-15 lat).
(D)
długowieczność i są doskonałym afrodyzjakiem, pewnie dlatego nazywane
są pokarmem ślubnym. – Kolumbia to
mój drugi dom – tam się wychowałam
i często wracam, bo wciąż mieszkają tam
moi rodzice – mówiła Magdalena Lechowska jedyna polska wokalistka, mająca w swoim repertuarze takie gatunki
jak: flamenco, bolero, rancherę, cumbię
i muzykę andyjską. W Chwałowicach
wspólnie z zespołem: Karol Macha (gitara), Patryk Zakrzewski (bongosy) i Dominik Borek (trąbka) w niezwykły sposób
przybliżyła publiczności mieszankę
rytmów hiszpańskich, afrykańskich i indiańskich. Sięgnęła głównie po cumbie,
czyli folklorystyczne utwory z wybrzeża
Morza Karaibskiego Kolumbii, ale też po
bolero Shakiry – najbardziej chyba znanej kolumbijskiej wokalistki. Pełen niezwykłych wrażeń wieczór uzupełniły też
dwie wystawy: „Niecodzienność. Majańskie fiesty” – fotografii Julii Zabrodzkiej,
która gościła na zakończonym kilka dni
wcześniej w Chwałowicach festiwalu
Karawana oraz malarstwa gdańszczanki
Magdaleny Giesek pt. „Koloryt tropiku”.
(S)
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RYBNICKA MORA,

czyli choroba, która zabiła 15% rybniczan

Abecadło Rzeczy Śląskich

Siostra mojej prababci, którą nazywałem „starą ciotką”, gdy się zdenerwowała, to nie mówiła „Jo chyba zaroz zwariuja!”, ale
w takich okolicznościach używała określenia „zaro mie weźnie mora!”. Czym dla dawnych Ślązoków była ta mora? Było to
coś, co powodowało morowe powietrze, zarazę, epidemię, pandemię… Czyli mora to był zarazek, patogen, czyli szkodliwa
dla naszego zdrowia bakteria albo wirus… Zatem koronawirus to też mora. Słowo pochodzi z języka łacińskiego, w którym
– mors znaczy śmierć.
Żelazko i Połomski chodzili po mieście i zbierali osieroNa przestrzeni wieków przeróżne mory sprawiały, że
cone dzieci, po czym wystarali się o fundusz rządowy
Ślązoki cierpiały podczas morowego powietrza, czyli
na ich utrzymanie i wykształcenie. Jan Gruchel znał to
epidemii. Przykładowo w Nysie w 1521 roku zmarły 4
zagadnienie bardzo dobrze, gdyż przed wstąpieniem na
tysiące osób, a w 1572 roku 2 tysiące. W Opolu zimą, na
urząd burmistrza był nauczycielem w rybnickiej szkole
przełomie 1679/1680 roku zmarło 900 osób. W 1737 roku
katolickiej. Jego prawą ręką w sprawach urzędowych
z powodu zarazy w Bytomiu i Tarnowskich Górach nazostał wspomniany już Bernard Żelazko, który jednoczeliczono aż tysiąc ofiar. W 1831 roku w Chełmie Śląskim
śnie pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. Nakoło Mysłowic zmarła na cholerę morową większość
tomiast miejscem opieki nad dziećmi – ofiarami tyfusu
mieszkańców, czyli 218 osób. Jednak największa mo– stał się rybnicki zamek.
rowa tragedia nawiedziła śląską ziemię w połowie XIX
Wróćmy jednak do samej choroby, która w połowie
wieku. Zaczęło się wszystko od obfitych opadów deszXIX wieku poczyniła w naszym mieście takie spustoszeczu w latach 1844-1846, po czym nie udały się na całym
nie. Co to było za paskudztwo? Nazywa się to tyfusem
Górnym Śląsku zbiory. Na polach zgniły prawie wszystgłodowym, tyfusem plamistym albo durem plamistym.
kie ziemniaki. Ludzie zmuszeni byli jeść trawę i korę
Konkretnie tą ówczesną morą był nie wirus, ale bakteria
drzew. Nastał okrutny głód. Dodatkowo doprowadziło
wywołująca chorobę zakaźną. Roznosiła się ona za poto do wybuchu w 1846 roku trwającej dwa lata epidemii
średnictwem powszechniejszych kiedyś w naszym ototyfusu. Choroba oraz powszechny wtedy głód zabiły na
czeniu wszy i pcheł, których sprzymierzeńcem był brak
Śląsku około 70 tysięcy osób. Nieszczęście to dotknęło
higieny. Ciągle więc powraca w naszych dziejach zwiątakże mieszkańców Rybnika. Ludzie umierali w domach
zek chorób z niemytymi rękami i ogólnie z utrzymywai na ulicach, a głodne sieroty żebrały o kawałek chleba
niem czystości ciała oraz otoczenia. Jak więc ktoś został
albo snuły się po Rybniku oraz po okolicznych polach
zarażony, to okres wylęgania tej choroby trwał zazwyczaj
i lasach, starając się znaleźć cokolwiek do zjedzenia.
od 10 do 14 dni. Objawami była gorączka, ból głowy, zaBurmistrz Alojzy Preuss, rządzący wtedy miastem (1842czerwienienie oczu, wzmożone pragnienie, problemy
-1848), starał się grzebać zmarłych i organizować pomoc,
z żołądkiem i innymi organami wewnętrznymi. Od tego
zwłaszcza dla dzieci. Zmarło wówczas około 400 osób,
bólu żołądka i innych dolegliwości rozpowszechniło się
czyli 15 procent mieszkańców ówczesnego Rybnika.
w śląskiej mowie określenie – że kogoś coś morzy, że ma
A wśród tych ofiar tyfusu znalazł się również ów burmory albo morzysko. Jak ktoś przeżył z tą chorobą cztemistrz Preuss, który zmarł podczas niesienia pomocy
ry tygodnie, to dopiero wtedy dolegliwości ustępowały.
chorym. Po nim jednak pomoc dla poszkodowanych
Chyba że po drodze przydarzyły się jeszcze powikłania
kontynuował Jan Gruchel, następny burmistrz Rybnika
w postaci zapalenia płuc, nerek albo opon mózgowych.
(w latach 1848-1851). I tutaj musimy zatrzymać się na
Straszna była ta mora. Ona – w sumie nie tak dawno –
chwilę wokół niezwykle zacnej akcji charytatywnej, jaką
około 170 lat temu zabiła w Rybniku 15 procent mieszrealizował burmistrz Gruchel i jego dwaj rybniccy przykańców. Proporcjonalnie to tyle, jakby dzisiaj z powodu
jaciele – Bernard Żelazko i Jerzy Połomski. Wtedy boepidemii zmarło 21 tysięcy rybniczan.
wiem w Rybniku po zmarłych na skutek epidemii zostało
Tekst i fotomontaż: Marek Szołtysek
aż 800 małych osieroconych dzieci (!). Zatem Gruchel,

Morowe powietrze
w połowie XIX
wieku zabiło
w Rybniku 15 procent mieszkańców.
Proporcjonalnie do
obecnych realiów
to tak, jakby dzisiaj
z powodu epidemii
koronawirusa
zmarło 21 tysięcy
rybniczan
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Wielki album Rybnika cz. 178

K

ontynuujemy nasz cykl
prezentujący stare zdjęcia
przedstawiające dzieje Rybnika
i losy rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana fotografia otrzyma
swój numer. Ułatwi to dyskusję
z
Czytelnikami
na
temat
przedstawionych na zdjęciu
wydarzeń, osób i rzeczy. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich
w segregatorze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu – zachęcamy do
przynoszenia do redakcji starych
zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbardziej interesujące zamieścimy w „Gazecie
Rybnickiej”. Za każde zdjęcie wybrane do druku zapłacimy 10 zł.
Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC”z Rybnika.
Za powierzone nam zdjęcia dziękujemy!

178/1

178/2

Prezentujemy dzisiaj fragmenty trzech barwnych widokówek z Rybnika z lat 80.
XX wieku.
• Widokówka nr 178/1 przedstawia aptekę z ul. Sobieskiego, gdzie dzisiaj jest
księgarnia Sowa.
• Zdjęcie nr 178/2 przedstawia skwer i fragment sądu
– jeszcze przed generalnym
remontem.
• Ostatnia fotografia nr 178/3
fragment Rynku w okolicach starego ratusza.
Nasze pytanie jest banalne.
Może ktoś na tych zdjęciach
potrafi rozpoznać siebie lub
znajomych i sprecyzuje dokładnie, w którym roku fotografie te zostały zrobione.
Warto też sobie uświadomić,
że od lat 80. XX wieku minęło
już 40 lat – i to dla młodego
pokolenia rybniczan już historia, jeżeli nie „prehistoria”.
Prosimy też o udostępnianie pocztówek rybnickich
z lat 60., 70. i 80. XX wieku, bo
wydaje się czasami, że więcej
wiemy o wyglądzie miasta
z lat przedwojennych niż późniejszych.

178/3

FOTOKOPIE I OPRACOWANIE: MAREK SZOŁTYSEK

UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl
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Złote Gody

Przyrzeczenia SPRZED PÓŁ WIEKU
– To podsumowanie, ale nie koniec. Przed pięćdziesięciu laty wybraliście wspólną drogę miłości i pozostaliście wierni
temu wyborowi – mówił prezydent Piotr Kuczera podczas kolejnego spotkania z parami małżeńskimi świętującymi
jubileusz Złotych Godów.
3 marca w trakcie uroczystości
w siedzibie zespołu Przygoda prezydent Rybnika wręczył małżonkom medale przyznane im przez prezydenta
RP Andrzeja Dudę. Tuż przed rozpoczęciem ceremonii tradycyjnie założył
zdobiony łańcuch prezydencki, mający
podkreślić wagę tego wydarzenia dla
społeczności lokalnej. – Jesteście wyjątkowym przykładem dla mieszkańców naszego miasta – zapewniał Piotr
Kuczera. Małżeńskie pięćdziesięciolecie to dla państwa Władysławy i Jana
Zakrzewskich większa część dłuższej,
bo niemal sześćdziesięcioletniej znajomości. – Poznałem moją przyszłą żonę
podczas wakacji, gdy odwiedzałem
ciotkę mieszkającą we wsi pod Często-

chową. Władzia przychodziła do niej po
jajka i mleko, a ja podobno stwierdziłem, że gdy dorośnie, to się z nią ożenię – wspomina pan Jan. – I dotrzymał
słowa! – śmieje się pani Władysława.
W latach sześćdziesiątych pochodzący
z Gryfina Jan zamieszkał z rodzicami
w Rybniku, gdzie po latach dołączyła
do niego małżonka. Wcześniej było
huczne, trwające trzy dni wesele w rodzinnej wsi pani Władysławy, która po
przyjeździe do naszego miasta rozpoczęła pracę w Hucie Silesia: najpierw
przy produkcji termosów dla armii,
a po powrocie z urlopu macierzyńskiego wojskowych hełmów. Małżonkowie
doczekali się dwóch córek, trzech wnuczek i prawnuka, a pan Jan życie rodzin-

ne i pracę sztygara w kopalni Jankowice
łączył ze sportową pasją: – Uprawiałem
kulturystykę i boks. Byłem wtedy piękny i młody... Młodość odeszła, jeszcze
tylko urody trochę mi zostało – mówi
z rozbawieniem.
Oprócz państwa Zakrzewskich
w uroczystości, którą poprowadziła
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Angelika
Naczyńska-Lyp,
wzięli
również udział państwo: Otylia i Erwin
Chromi, Maria i Henryk Gaszkowie,
Maria i Janusz Gockowie, Halina
i Leon Magierowie, Małgorzata
i Adam Olbińscy, Stefania i Stefan
Owczorzowie, Urszula i Czesław
Zygmuntowie, Irena i Karol Żurawscy
oraz Urszula Motyka.
(D)

ZDJĘCIA WACŁAW TROSZKA

Na zdjęciu od lewej: Stefania i Stefan Owczorzowie, Irena i Karol Żurawscy, Władysława i Jan Zakrzewscy, Małgorzata i Adam Olbińscy,
Urszula i Czesław Zygmuntowie.

Na zdjęciu od lewej: Halina i Leon Magierowie, Maria i Janusz Gockowie, Otylia i Erwin Chromi, Maria i Henryk Gaszkowie, Urszula Motyka.
Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczera i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp.
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Miasto nagrodziło sportowców
5 marca odbyło się posiedzenie kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia
w działalności sportowej. W oparciu o jej propozycje prezydent Piotr Kuczera przyznał rybnickim sportowcom tytuły,
nagrody pieniężne i wyróżnienia za ubiegłoroczne sukces, osiągnięcia i dobre wyniki.
gą pocztową. Gratulując wszystkim,
mam nadzieję, że w przyszłym roku
spotkamy się twarzą w twarz ze sportowcami, trenerami i działaczami, aby
uhonorować ich wysiłek i pracę – mówi
wiceprezydent Piotr Masłowski, jednocześnie przewodniczący kapituły, która
przyznała w sumie 50 nagród finansowych i 31 wyróżnień. Laureaci zostali
wybrani spośród nadesłanych przez
kluby zgłoszeń, na podstawie regulaminu.
(pm)

ARCH. PRYW.

WACŁAW TROSZKA

sportowej trafiła do Jacka Błaszczyka
(4 tys. zł, TS Kuźnia Rybnik), który od lat
rozwija rybnickie żeglarstwo.
– 6 kwietnia po raz kolejny obchodzić będziemy Światowy Dzień Sportu.
Zamierzaliśmy w tym dniu zorganizować mecz pomiędzy rybnickimi sportowcami i samorządowcami, podczas
którego prezydent Piotr Kuczera miał
wręczyć nagrody i wyróżnienia dla
najlepszych sportowców ubiegłego
roku. Niestety, sytuacja zmusiła nas
do odwołania tej imprezy. Nagrody
i wyróżnienia trafią do laureatów dro-

MAREK PIETRAS

Sportowcem Roku 2019 (5 tys. zł
nagrody) została Julia Kowalczyk.
Dżudoczka Polonii Rybnik w 2019 roku
wywalczyła brązowy medal mistrzostw
świata, które odbyły się w Japonii. Był
to jedyny medal wywalczony przez
reprezentację Polski na tych mistrzostwach. Trenerem roku został wybrany Antoni Skupień (4 tys. zł), którego
podopieczni – miniżużlowcy Rybek
Rybnik – wygrali mistrzostwa Polski we
wszystkich trzech kategoriach (drużynowo, parami i indywidualnie). Z kolei
nagroda za osiągnięcia w działalności

Laureaci głównych nagród dla ludzi sportu,
przyznanych przez prezydenta Rybnika, od
lewej: Sportowiec Roku
2019 Julia Kowalczyk
(Polonia Rybnik), Trener
Roku Antoni Skupień
(Rybki Rybnik), Działacz
Roku Jacek Błaszczyk
(Kuźnia Rybnik)

NAGRODY FINANSOWE:
2 tys. zł: Anna Borowska (Kejza Team, dżudo), Piotr Kuczera
(Kejza Team, dżudo), Agata Perenc (Polonia Rybnik, dżudo),
Adrian Wala (AWF Katowice, dżudo).
1 tys. zł: Patrycja Frystacka (RMKS, szermierka), Robert
Henek (Academia Gorila, dżiu-dżitsu), Franciszek Kańczok
(Aeroklub ROW, modelarstwo lotnicze), Wiktoria Lechowicz (Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego, dżiu-dżitsu), Igor
Lewandowski (MKKS, koszykówka), Artur Myler (RCSW Taekwon-do Fighter – TKM, taekwondo), Beata Pękała (RMKS,
szermierka), Julia Polak (TL ROW, lekkoatletyka).
500 zł: Małgorzata Adamczyk (RMKS, lekkoatletyka), Emilia
Gutt (RMKS, lekkoatletyka), Dawid Janas (Polonia, dżudo),
Augustyn Kapias (RMKS, szermierka), Paweł Kejza (Kejza
Team, dżudo), Antonina Korduła (RMKS, szermierka), Łukasz Kubiak (RCSW Taekwon-do Fighter – TKM, taekwondo), Michał Kuligowski (RMKS, lekkoatletyka), Szymon
Ludwiczak (Rybki Rybnik, miniżużel), Dawid Malina (TL

ROW, lekkoatletyka), Natalia Rojek (RMKS, lekkoatletyka),
Natasza Siódmok (Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego, dżiu-dżitsu), Kamil Sobaszek (Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego, dżiu-dżitsu), Adam Sojka (RMKS, szermierka), Dawid
Szulik (Polonia, dżudo), Paulina Szumska (Rybnicki Klub Ju
Jitsu Sportowego, dżiu-dżitsu), Szymon Tomaszewski (Rybki Rybnik, miniżużel), Kacper Wieczorek (Rybnicki Klub Ju
Jitsu Sportowego, dżiu-dżitsu), Martyna Wowra (Rybnicki
Klub Ju Jitsu Sportowego, dżiu-dżitsu), Bartosz Woźniak
(RMKS, szermierka), Maja Wuzik (RMKS, szermierka).
300 zł: Aleksander Benisz, Mateusz Benisz, Radosław Bębeński, Kacper Fojcik, Szymon Garus, Adrian Mularczyk,
Przemysław Mularczyk, Mariusz Ostarek, Patryk Sawicki,
Marek Setla, Przemysław Sobik, Robert Stęchły, Artur Szymura, Jacek Wilk (wszyscy Silesia Rybnik, bejsbol).
31 sportowców, trenerów i działaczy otrzymało wyróżnienia.
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Żużel po epidemii
5 kwietnia na Stadionie Miejskim przy Gliwickiej meczem z Falubazem Zielona
Góra rybnicka drużyna miała zainaugurować batalię o utrzymanie w żużlowej
PGE Ekstralidze, do której przystępuje w roli beniaminka.

sport

Niestety, wobec rozwijającej się epidemii spółka zarządzająca rozgrywkami zdecydowała już o odwołaniu
kwietniowych rund ekstraligowych
zmagań. Jednak bardzo prawdopodobne, że koronawirus jeszcze bardziej skomplikuje życie żużlowcom i
ich kibicom. Dziś trudno też wyrokować, jak odbije się na finansach klubów, zawodników, sponsorów oraz
kibiców. Nie wiadomo też, jak ten
mocno wydłużony okres przygoto-

wawczy do sezonu, i to przy wprowadzonym po raz pierwszy w historii
zakazie organizowania sparingów, a
nawet odbywania treningów, odbije
się na kondycji fizycznej i psychicznej
samych żużlowców.
Jednym z prawdopodobnych awaryjnych rozwiązań może być rozegranie wyłącznie rundy zasadniczej
rozgrywek bez fazy play-off, co dla
ROW-u i jego kibiców nie powinno
mieć większego znaczenia, bo w run-

Dzień Kobiet na sportowo
Już po raz czwarty 8 marca na
stadionie lekkoatletycznym został
zorganizowany Dzień Kobiet
w Rajtuzach.
Ponad 170 pań w kolorowych, radosnych strojach pojawiło się w południe,
aby wziąć udział we wspólnej rekreacyjnej zabawie. Jedną z konkurencji
był rzut rajtuzą, który po raz drugi
z rzędu wygrała Małgorzata Kuligowska. Jeśli chodzi o przebrania, panie
były tym razem bardzo kreatywne.
Tytuł Miss w Rajtuzach przyznano
syrenkom – Magdalenie Czernickiej
z córką Hanią, I wicemiss została diablica – Grażyna Torka-Kunert, a II wi-

cemiss pani Bocianowa. Atrakcją była
gorąca rozgrzewka przeprowadzona
przez mistrza salsy Aleksandra Piechę,
po której panie przebiegły na bieżni
2 km. – Impreza przebiegła w bardzo
radosnej atmosferze. Uczestniczki
zapowiedziały swój udział również
w przyszłym roku, zapewniły, że znów
zjawią się w szalonych przebraniach.
Dla nas bardzo istotne jest to, aby
panie w tym wyjątkowym dla nich
dniu miały miejsce i okazję do wspólnej zabawy – mówi Wiktoria Wistuba
z Działu Organizacji Imprez rybnickiego MOSiR-u.
(pm)

MEDALE W DŻIU-DŻITSU

W Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i
Młodzieży w Ju Jitsu, którą zorganizowano w Katowicach, dobrze
spisali się reprezentanci Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego.
W kategorii dzieci do lat 12 swoją
kategorię wagową (do 48 kg) wygrała Oliwia Rąpała; 2. miejsce zajęła Agata Wieczorek (do 40 kg),
a Janek Trubas (do 38 kg) miejsce
3. W kategorii wiekowej do lat 14
Maciej Wowra wygrał kategorię
do 46 kg, a Oliwier Oleś (do 50
kg) i Agnieszka Kapol (do 48 kg)
zajęli odpowiednio 2. i 3. miejsce.
W zawodach wzięło udział 350
zawodników z 31 klubów. Dodatkowo Kamil Sobaszek walczył w
Grand Prix Polski w BJJ w Mińsku
Mazowieckim, gdzie w kategorii
70 kg wywalczył 2. miejsce. (pm)
MOSIR

Ponad 170 pań zjawiło się na stadionie LA, by świętować Dzień Kobiet na sportowo

dzie finałowej biorą udział tylko cztery najlepsze drużyny ligi. Owszem,
w sporcie wszystko jest możliwe, ale
gdyby beniaminek z Rybnika znalazł
się w pierwszej czwórce, byłaby to
niespodzianka dekady.
Na krótko przed zamknięciem tego
wydania „GR” w internecie pojawiły się
informacje, z których wynika, że żużlowa ekstraliga może wystartować np.
dopiero w czerwcu. Pod uwagę bierze
się też doraźną zmianę systemu rozgrywek, ograniczenie składów drużyn
do 6 zawodników, a nawet wykreślenie z tegorocznego regulaminu punktu mówiącego o spadku ostatniej drużyny do I ligi. Jak będzie faktycznie,
przekonamy się w ciągu najbliższych
miesięcy.
(WaT)
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Ursus z Pucharem Polski
W weekend na przełomie lutego
i marca w Ekonomiku odbył się turniej tchoukbola o Puchar Polski.

WACŁAW TROSZKA

Przypomnijmy, że tchoukbol to gra
zespołowa nieco podobna do piłki
ręcznej, w której punkty zdobywa się,
jeśli rzucona piłka odbita od kwadratowej napiętej siatki (bramki), ustawionej

względem boiska pod kątem 45 stopni
spadnie na parkiet. Próbują temu przeszkodzić rywale, którzy starają się za
wszelką cenę złapać odbitą piłkę. Grę
uatrakcyjnia fakt, że mieszane drużyny
mogą atakować obie bramki przerzucając szybko akcję z jednego końca
boiska na drugi.

Zdobywcy Pucharu Polski w tchoukbolu – drużyna Ursusa Rybnik. Od lewej; górny rząd:
Mariusz Banaszkiewicz, Marek Wieczorek, Paweł Przygoda, Piotr Reclik (grający trener),
Jakub Salamon, Tomasz Nal i Hubert Cieśliński (kapitan); klęczą: Nadia Grychtoł, Agnieszka
Mirek i Kinga Grychtoł

W pucharowym turnieju wzięło
udział siedem drużyn z Polski i jedna
z Niemiec. W tym gronie znalazły się aż
trzy drużyny z Rybnika: aktualny mistrz
Polski Ursus Rybnik, Ursus Reaktywacja oraz Jelenie w Terenie. Zgodnie
z przewidywaniami Ursus Rybnik już
po fazie grupowej zajmował pierwsze
miejsce, by w meczu finałowym pokonać stołeczny zespół Warsaw Hornets
57:41. Trzecie miejsce w turnieju zajęła
niemiecka drużyna SG Urbich, a tuż za
podium znalazły się Jelenie w Terenie.
Ursus Reaktywacja zakończył rywalizację na piątym miejscu.
Zdobywca Pucharu Polski Ursus Rybnik wystąpił w składzie: Nadia Grychtoł,
Kinga Grychtoł, Agnieszka Mirek oraz
Mariusz Banaszkiewicz, Hubert Cieśliński, Tomasz Nal, Paweł Przygoda, Piotr
Reclik, Jakub Salamon i Marek Wieczorek.
Wirusowa epidemia pokrzyżowała
plany również tchoukbolistom. Klubowe Mistrzostwa Europy, które miały
się odbyć w końcu marca, zostały już
odwołane. Kolejny ważny turniej, Halowe Mistrzostwa Polski w Nowej Soli, na
których tytułu mają bronić rybniczanie
z Ursusa, zaplanowano na 23 i 24 maja.
Z kolei na 4 i 5 lipca w Rybniku zaplanowano plażowe mistrzostwa Polski
(na piasku), a na początek sierpnia mistrzostwa Europy w angielskim Leeds.
(WaT)

Bezbramkowy remis i kwarantanna
Po trzech miesiącach przerwy na ligowe boiska, jak się okazało na jedną kolejkę, wrócili piłkarze walczący
o mistrzostwo III ligi.
ROW 1964 Rybnik, który po rundzie
jesiennej zajmował 13. miejsce w ligowej tabeli, na inauguracyjne, wiosenne
starcie pojechał do Wrocławia, gdzie
zmierzył się ze Ślęzą. W pierwszym meczu tych drużyn, rozegranym w sierpniu
2019 roku, był remis 1:1, a wiosenny rewanż również zakończył się podziałem
punktów, tyle że bezbramkowym.
– Pojechaliśmy do Wrocławia, żeby
wygrać, i mieliśmy okazję strzelić zwycięską bramkę. Lepiej mogliśmy się
zachować w niektórych sytuacjach.
Oczywiście Ślęza też miała swoje okazje, nawet jedną stuprocentową, na
szczęście dobrze wybronił ją Kevin Paszek. Ogólnie można pochwalić naszą
obronę i drużynę, bo zagraliśmy na zero
z tyłu. Nasza gra też momentami była
fajna, widać, że się zgrywamy, oczywi-

ście musimy jeszcze sporo poprawić,
przede wszystkim ostatnie podanie, ale
po to są treningi, żeby pracować i eliminować błędy – powiedział po meczu
Marcin Wodecki.
A co obecnie, w czasie narodowej
kwarantanny, robią piłkarze? – Trudno mówić o normalności, ale staramy
się, aby było jak najbardziej normalnie.
Piłkarze trenują indywidualnie pięć
razy w tygodniu, więc jesteśmy gotowi
w każdej chwili wrócić do rozgrywek
ligowych – zapewnia Roland Buchała,
trener rybniczan. Potwierdzają to piłkarze. – Każdy z nas ma indywidualną
rozpiskę, co ma robić, jaki trening itd.
Poza tym siedzimy w domu, bo zdrowie jest najważniejsze. Mam nadzieję,
że z czasem wszystko się zmieni i będziemy mogli normalnie trenować

i grać – mówi Marcin Wodecki, piłkarz
ROW-u 1964.
W sobotę 14 marca na stadion przy
ul. Gliwickiej miał przyjechać MKS Kluczbork. Nie przyjechał i na dziś nie wiadomo, kiedy ponownie zobaczymy w akcji
III-ligowych piłkarzy. Na razie ze wszystkimi wygrywa koronawirus.
(pm)
ŚLĘZA WROCŁAW – ROW 1964 RYBNIK 0:0
ROW 1964: Kewin Paszek – Marek
Krotofil, Piotr Pacholski, Szymon Jary,
Przemysław Szkatuła, Konrad Warmiński (75. Bartosz Kunat), Kamil Spratek,
Yaroslav Baranskyi, Dawid Plizga (62.
Piotr Mandrysz), Jakub Kuczera (72.
Wiktor Piejak), Marcin Wodecki (90.
Bartłomiej Polok).
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MKKS już myśli o przyszłości
Koszykarze MKKS-u Rybnik oficjalnie zakończyli sezon 2019/20. Decyzję o przedwczesnym zakończeniu rozgrywek
podjął Polski Związek Koszykówki. To oznacza, że podopieczni Łukasz Szymika nie rozegrają ostatniego spotkania
z Wisłą Kraków. W tej sytuacji nasi koszykarze sezon zakończyli na 12. miejscu z 7 zwycięstwami na koncie.
większy udział w grze MKKS-u młodych
zawodników z Rybnika i progres ich
wyników. – To udało się zrealizować
i z tego jestem bardzo zadowolony.
W trakcie sezonu dojrzewaliśmy jako
zespół. W pierwszej rundzie odnieśliśmy
tylko 2 zwycięstwa, a w rundzie rewanżowej już 5. W końcówce liczyliśmy się
w walce o play-offy, pokonaliśmy też 5
drużyn, które w tabeli sezon zakończyły
wyżej od nas, a przecież dla dwóch trzecich naszego składu to był pierwszy rok
WACŁAW TROSZKA

sport

– Pierwszym celem i wyzwaniem było
dla nas tak naprawdę wystartowanie
w II lidze, gdyż po awansie musieliśmy
do stycznia przetrwać w zasadzie z budżetem trzecioligowym. Pozyskanie
środków jest zadaniem coraz trudniejszym, a wydatki w lidze wyżej nawet
na tym drugoligowym froncie o wiele
większe – tłumaczy Łukasz Szymik, trener MKKS-u, który twierdzi, że utrzymanie się w II lidze było celem sportowym równie ważnym jak rozwój i coraz

W ostatnim ligowym pojedynku sezonu na swoim parkiecie rybnickim koszykarzom do zwycięstwa nad drużyną z Rudy Śląskiej
zabrakło ledwie kilkunastu sekund. Trenera Łukasza Szymika równie mocno jak utrzymanie w II lidze cieszą postępy poczynione
w tym sezonie przez młodych wychowanków klubu

z poważnymi minutami gry w karierze.
Po ostatnim meczu sezonu z Rudą Śląską, gdzie zwycięstwo wymknęło nam
się w ostatniej minucie, powiedziałem
zawodnikom, że jesteśmy dobrą drużyną i naprawdę tak uważam – dodaje
Szymik.
Po analizie zakończonego sezonu
przyjdzie czas na planowanie przyszłości. – Najważniejsze, że jest grupa młodych, obiecujących zawodników, którzy
bądź już zadebiutowali w pierwszym
zespole lub są na najlepszej drodze do
ligowego debiutu. Za nimi w młodszych
rocznikach jest także sporo trenujących
i utalentowanych chłopaków, w tym
także kadrowiczów Polski, którzy dobrze rokują. W tym roku otrzymaliśmy
bardzo dobre wsparcie finansowe ze
strony miasta, co daje nam możliwość
planowania i pewnej stabilizacji. Będziemy się starać przełożyć to na optymalizację procesu szkoleniowego – kończy
trener MKKS-u Rybnik. Marek Pietras

KADRA MKKS RYBNIK, SEZON 2019/20
Adam Białdyga, Tomasz Czajkowski, Jan Czorny, Piotr Kawczyński, Rafał Koczy, Rafał Królikowski, Igor Lewandowski,
Kacper Margiciok, Andrzej Mazur, Łukasz Ochodek, Mateusz
Rakszawa, Jakub Sikora, Błażej Sładek, Maciej Stachowicz,
Tomasz Tomanek, Krzysztof Zieliński. Trener: Łukasz Szymik.

Juniorzy MKKS-u z brązem mistrzostw Śląska
Juniorzy MKKS-u Rybnik pokonali na własnym boisku AZS Częstochowa 97:88 i zajęli 3. miejsce w rozgrywkach
o mistrzostwo Śląskiego Związku Koszykówki U18 w sezonie 2019/2020.
– Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszym
zespole występuje jedynie dwóch
zawodników z wiodącego rocznika
2002, reszta zaś z roczników młodszych, jest to na pewno spory sukces.
Jesteśmy również jedyną drużyną
z pierwszej czwórki, w której składzie
występują wyłącznie wychowankowie – mówi Łukasz Szymik, trener rybniczan i dodaje: – W sezonie graliśmy
bardzo solidnie i równo. Potrafiliśmy
przetrwać trudne momenty związane
z kontuzjami i zwyciężać w meczach
dla nas najważniejszych. Zmobilizowaliśmy się na mecze z najsilniejszymi
zespołami tych rozgrywek, klubami,
których pierwsze zespoły grają w PLK,
tj. GTK Gliwice i MKS-em Dąbrowa
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Górnicza. Potrafiliśmy zrewanżować
się MOSM-owi Bytom i wygrać u nich
po rewelacyjnym meczu, co otworzyło nam drogę do 3. miejsca – oznajmia
opiekun zespołu, który w 22 meczach
odniósł 17 zwycięstw.
Trzecie miejsce w rozgrywkach na
Śląsku nie oznacza dla MKKS-u awansu z automatu do rozgrywek centralnych PZKosz. – O te będziemy musieli
powalczyć w turnieju barażowym
z drugą drużyną rozgrywek oraz innym zespołem, poza nami, posiadającym zawodnika w SMS PZKosz, czyli
MOSM-em Bytom. Na turniej barażowy do zespołu dołączy Kacper Majewski. Ze względu na sytuację związaną
z epidemią koronawirusa termin tur-

nieju nie jest jeszcze znany. Nie wiadomo także, kiedy rozgrywki zostaną
dokończone i tym samym jaka będzie
ostateczna kolejność w tabeli – kończy trener Szymik.
(pm, MKKS)

SKŁAD ZESPOŁU MKKS RYBNIK:
Piotr Kawczyński, Marcin Kosiorowski – rozgrywający, Igor Lewandowski (kapitan), Nikodem Sarna, Kamil
Królikowski, Kacper Szybiński – rzucający, Jan Czorny, Franciszek Ośliźlok, Adrian Ścieżka, Paweł Rzeszut
– skrzydłowi, Kacper Margiciok, Igor
Legierski – podkoszowi.
Trener: Łukasz Szymik.

Volley zrealizował nie najwyższy cel
Siatkarze Volleya po rundzie zasadniczej II ligi siatkarskiej znaleźli się na 4. miejscu i awansowali do play-offów.
W ich I rundzie trafili jednak na TKS Tychy, czyli najlepszą drużynę pierwszej części ligowych zmagań.

W trzecim meczu I rundy play-offów z Tychami, rozegranym w Rybniku siatkarze Volleya Rybnik zagrali najlepiej, ale i tak mecz wygrał
faworyt z Tychów

– Cel, jakim było miejsce w czwórce i awans do play-offów,
został zrealizowany. Nasza forma była różna, wygrywaliśmy
z drużynami teoretycznie lepszymi, ale zdarzały się też porażki
z ekipami, z którymi powinniśmy wygrać. Osobiście czuję mały
niedosyt, dobrze, że w ostatnim meczu pokazaliśmy dobrą
siatkówkę i podjęliśmy walkę z najlepszą drużyną w tej lidze –
mówił po meczu Szymon Ściślak, kapitan Volleya Rybnik.
Umiarkowanie zadowolony z zakończonego sezonu jest
trener Volleya Wojciech Kasperski. – Od lat gramy w grupie,
z której co roku zespoły zdobywają awans do I ligi – Jaworzno,
Strzelce Opolskie, wcześniej Katowice i Zawiercie. W obecnym sezonie zespołami z aspiracjami są Tychy i Andrychów.
Kluby te stać było na pozyskanie zawodników, z którymi
w składzie realnie mogą myśleć o awansie. Więc jeżeli chcemy włączyć się do tej rywalizacji, musimy podobnie jak one
być na to przygotowani finansowo, organizacyjnie i mieć
przemyślany plan wywalczenia awansu. Można też mieć
sporo szczęścia i pozyskać bardzo dobrych zawodników za
mniejsze pieniądze, ale to jest bardzo trudne. Więc tak naprawdę to finanse są tu kluczowe. W obecnym sezonie grało
w naszym zespole siedmiu wychowanków (Oziabło, Zubko,
Kaczmarczyk, Kuwaczka, Holesz, Czerny, Morgała). Jest to
znaczna liczba, zresztą od lat staramy się, aby nasi zawodnicy mieli w naszym klubie szansę gry na poziomie seniorskim,
szansę dalszego rozwoju i gry na wyższych szczeblach rozgrywek. I tej zasady nadal będziemy się trzymać – zapewnia
szkoleniowiec Volleya Wojciech Kasperski.
Marek Pietras

Alicja Klasik ze srebrem ME
W Chorwacji odbyły się indywidualne i drużynowe mistrzostwa Europy kadetów i juniorów w szermierce.
W składzie reprezentacji kadetów znalazło się troje zawodników z RMKS-u Rybnik: Alicja Klasik, Kinga Zgryźniak
oraz Wiktor Wałach. Rywalizację rozpoczęli kadeci (do 17 lat).
Wiktor Wałach, który był debiutantem w zawodach o takiej
randze, w gronie 133 zawodników zajął 48. miejsce.
W szpadzie kobiet wystartowało 113 zawodniczek. – Alicja
Klasik oraz Kinga Zgryźniak znakomicie walczyły w eliminacjach grupowych, wygrywając wszystkie swoje pojedynki.
Niestety, w fazie walk pucharowych Kinga przegrała swoją
pierwszą walkę z Greczynką Augirenią 13:15 i musiała pożegnać się z turniejem, zajmując 33. miejsce. Klasik radziła
sobie zdecydowanie lepiej. Nasza turniejowa jedynka spotkała się w walce o szeroki finał (8 zawodniczek) z koleżanką
z reprezentacji Klughardt. Niestety, przegrała 11:15, zajmując 9. miejsce – relacjonuje Artur Fajkis, trener rybnickich
zawodników. W turnieju drużynowym kadetów w stawce 31
drużyn polski zespół z Wiktorem Wałachem w składzie zajął
10. miejsce.
W turnieju drużynowym kadetek wystartowały 23 drużyny. Polska reprezentacja, w składzie której walczyły Alicja
Klasik i Kinga Zgryźniak, uplasowała się na 5. miejscu.
W kolejnych dniach zmagania na chorwackich planszach
rozpoczęli juniorzy (do 20 lat). W składzie reprezentacji Polski w szpadzie kobiet znalazła się Alicja Klasik. Rybniczanka

RMKS

WACŁAW TROSZKA

Niespodzianki nie było; lider na parkiecie potwierdził swoją siłę i wygrał trzykrotnie (drużyny rywalizowały do trzech
zwycięstw), meldując się w turnieju półfinałowym o awans
do I ligi. Tyszanie najpierw dwukrotnie wygrali u siebie 3:0,
a potem w Rybniku po wyrównanym meczu 3:2, wygrywając
piątego seta 15:13. Rybniczanie spotkaniami z TKS-em zakończyli sezon 2019/20.

w

Szpadzistka RMKS-u Rybnik Alicja Klasik (trzecia z lewej)
z koleżankami z reprezentacji, z którymi zdobyła srebrny medal
drużynowych mistrzostw Europy juniorów

turnieju indywidualnym zajęła 30. miejsce, przegrywając o
najlepszą „16” turnieju z późniejszą mistrzynią Europy, Czeszką Weroniką Bieleszową. W ostatnim dniu mistrzostw odbył
się turniej drużynowy szpadzistek. – Nasze reprezentantki w
składzie: Alicja Klasik, Zosia Janelli, Barbara Brych i Gloria Klughardt, przystąpiły do turnieju jako szósta siła światowego
rankingu. Po dobrych walkach dotarły aż do finału, w którym
lepsze okazały się Rosjanki. Polki zajęły więc 2. miejsce i wywalczyły tytuł wicemistrzyń Europy – kończy Fajkis.
(pm)
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Mistrzostwa młodych piłkarek
Przez trzy dni (6-8 marca) w boguszowickiej hali trwał finałowy turniej Młodzieżowych Mistrzostw Polski Dziewcząt w Futsalu U14.

PAWEŁ WENGERSKI

sport

Awansowało do niego 14 drużyn, a stawkę uzupełniły
obrończynie tytułu z Wierzbna i gospodynie, czyli drużyna
TS ROW Rybnik. Ta ostatnia w pierwszym pojedynku pokonała 1:0 Jedynkę A. Kujawski, by następnie przegrać z Unią
Opole i Staszkówką Jelna. To sprawiło, że rybniczanki, podopieczne Mariusza Adaszka, już w fazie grupowej zakończyły
udział w mistrzowskiej rywalizacji. – Szkoda. Z drugiej strony
trzeba szczerze powiedzieć, że trudno było zakładać, że powalczymy o coś więcej. Gdybyśmy wyszli z grupy, byłby to

duży sukces. Patrząc jednak na poziom gry innych zespołów,
było to mało realne. Mam za mało zawodniczek z rocznika
2005, sporo jest piłkarek z 2006 i 2007. Musimy dużo pracować z myślą o sukcesach w przyszłości. Ten turniej to jednak
cenne doświadczenie. Cały czas powtarzam zawodniczkom,
że jeżeli chcą wygrywać, muszą podpatrywać lepsze zespoły
i – co najważniejsze – regularnie i solidnie trenować – powiedział po zawodach trener rybniczanek. – Impreza była
długa, ale dzięki współpracownikom-wolontariuszom udało
się wszystko ogarnąć. Dziękuję piłkarkom z naszego klubu,
że same zgłosiły się do pomocy przy organizacji tych zawodów. Dla mnie to bardzo budujące. Medale wywalczyły
zespoły, które na to zasłużyły. My graliśmy tutaj z myślą o nauce. Mamy bardzo młody zespół i już to, że udało się wygrać
jeden mecz, należy uznać za sukces. Cieszy mnie, że z roku
na rok w mistrzostwach gra więcej drużyn, a ich poziom naprawdę jest już całkiem wysoki – dodał prezes TS ROW Rybnik Tomasz Kieczka, który zebrał wiele pochlebnych recenzji
co do organizacji mistrzostw.
Złoto ostatecznie wywalczyły piłkarki GKS-u Katowice,
które w finale pokonały Pogoń Tczew. Na trzecim stopniu
podium stanęła ekipa SWD Wodzisław Śląski.
Marek Pietras
MMP U14 w futsalu: 1. GKS Katowice, 2. Pogoń Tczew,
3. SWD Wodzisław Śląski, 9.-12. TS ROW Rybnik.

W rybnickich mistrzostwach Polski młode piłkarki TS ROW-u
Rybnik wygrały tylko jeden mecz, ale zebrały bardzo cenne
doświadczenia, które mają procentować w ich piłkarskiej przyszłości

KOSZYKARKI ZAKOŃCZYŁY SEZON
To nie tak miało być. Rybnickie koszykarki przed startem
II-ligowego sezonu 2019/20 marzyły o awansie do turnieju
ogólnopolskiego, którego stawką będzie awans do I ligi.
Koszykarki RMKS-u w II fazie rozgrywek przegrały wszystkie
mecze i swoje marzenia muszą odłożyć przynajmniej o rok. –
Kiedyś mówiłem, że moim marzeniem jest zagrać cały sezon takim składem, jakim zaczynam. I po raz kolejny to się nie udało.
Beata Jurczyńska wypadła wcześniej, potem Agata Majka, a teraz jeszcze Gosia Struzik. Takich ubytków w zespole nie mamy
kim uzupełnić – mówi Grzegorz Korzeń, trener rybniczanek
– Cykl treningowo-meczowy jest kompletnie zaburzony. Najpierw gramy trzy mecze na wyjeździe, potem trzy u siebie. Są
dwutygodniowe przerwy, bo któraś drużyna nie ma dostępu
do hali. To nie pomaga – kończy trener RMKS-u.
Rundę finałową podopieczne Korzenia skończyły na 6. pozycji, podobnie jak w dwóch ostatnich sezonach. Finały wygrało
Zagłębie Sosnowiec przed MOSiR-em Bochnia, kolejne dwa
miejsca zajęły drużyny z Krakowa: KK UR oraz drugi zespół Wisły CanPack. Na piątym miejscu uplasował się MTS Ikar Niepołomice, a za RMKS-em znalazły się Pogoń Ruda Śląska i AZS UŚ
Katowice. – Dziękujemy wszystkim: trenerowi, zawodniczkom,
kibicom i sponsorom za cały sezon. Do zobaczenia w następnym, czyli już za siedem miesięcy – powiedział po ostatnim
meczu Marcin Troszka, kierownik sekcji koszykówki żeńskiej w
Rybnickim Młodzieżowym Klubie Sportowym.
(pm)
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SKŁAD TS ROW RYBNIK: Nadia Lemaczyk, Karolina Figura, Milena Herok, Wiktoria Sobczyk, Oliwia Sobek, Aleksandra Kowalczyk, Małgorzata Wilczek, Kinga Niesłańczyk, Natalia Ostalecka, Julia Blinda, Emilia Bryłka, Patrycja Dylong.

PIŁKARKI TEŻ CZEKAJĄ

Pierwszoligowe piłkarki TS ROW Rybnik bardzo solidnie przygotowywały się do wiosennych
rozgrywek, podczas których miały bronić pozycji
lidera. Większość sparingów wygrały, pokonując
drużyny z polskiej i słowackiej ekstraligi.
– Uważam, że nasze sparingi wypadły bardzo pozytywnie. Mierzyliśmy się
z silnymi rywalami, bo z drużynami z ekstraligi. Takie mecze przynoszą nam dużo większe korzyści
niż granie ze słabszymi ekipami, gdzie przez większość meczu miałybyśmy przewagę. Nasza gra pokazuje, że w tej drużynie drzemie spory potencjał,
możemy grać jeszcze lepiej. Naszym największym
mankamentem jest skuteczność. Gdy poprawimy
ten element, jestem spokojna o wyniki. Osobiście
czuję się dużo lepiej w drużynie, w poprzedniej rundzie wskoczyłam z marszu, teraz przygotowuję się
razem ze wszystkimi do piłkarskiej wiosny i to na
pewno zaprocentuje – powiedziała po jednym z meczów Patrycja Matla, zawodniczka TS ROW.
Niestety, podobnie jak w innych dyscyplinach rozgrywki piłkarek zostały zawieszone i wszyscy czekają na ostateczne decyzje. – Jesteśmy gotowi na różne
scenariusze, łącznie z tym, że tej wiosny meczów nie
będzie – mówi Tomasz Kieczka, prezes TS ROW Rybnik, który celuje w awans do ekstraligi.
(pm)

Poniedziałki: 6 i 20 kwietnia od 8 do 15 oraz 27
kwietnia od 8 do 12
Środy: 1, 8, 15, 22 kwietnia od 8 do 16
Czwartki: 2, 9, 16, 23, 30 kwietnia od godz. 10 do 19
Sobota 25 kwietnia od godz. 8 do 13
Wtorki i piątki nieczynne
UWAGA! Do końca kwietnia, w godzinach wskazanych w harmonogramie, pracownicy punktu „Czyste
powietrze” będą udzielali porad wyłącznie drogą telefoniczną (tel. 517 664 090) lub mailową (czystepowietrze@feio.pl). Osobisty kontakt możliwy będzie
w pilnych sytuacjach, po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty w punkcie. Miejski punkt informacyjny rządowego programu
„Czyste powietrze” mieści się w budynku D Kampusu
przy ul. Rudzkiej 13. 			

(D)

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
NR 126/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu
utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy
Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2020 roku
Działając na podstawie:
art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 z późn. zm.),
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy
ul. Żużlowej 25 w 2020 roku, w wysokości 4.006,44 zł.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego
Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uratujmy życie Zosi

Daria i Andrzej przez długich siedem lat starali się o dziecko. Gdy
już powoli tracili nadzieję, zdarzył
się cud i dowiedzieli się, że zostaną
rodzicami. Miło było patrzeć, jacy są
szczęśliwi. Niestety ich radość zmąciły wyniki badań prenatalnych, gdy
usłyszeli od lekarza, że ich nienarodzona córeczka, dla której wybrali
już imię – Zosia, ma bardzo poważną wadę serca. Dopóki Maleńka
żyje w łonie matki, jest bezpieczna,
ale gdy tylko się urodzi, będzie jej
zagrażać śmiertelne niebezpieczeństwo, dlatego od razu trzeba będzie
rozpocząć długie i kosztowne leczenie. Już w pierwszych dniach życia
Zosia będzie musiała przejść pierwszą wstępną jeszcze operację serca,
która pozwoli jej dożyć do pierwszej z dwóch rozległych operacji na
otwartym sercu, którą przejdzie mając około sześciu miesięcy. Kolejna

powinna się odbyć w okolicach jej
trzecich urodzin.
Daria i Andrzej przeżyli trudne
chwile, ale dziś są zdeterminowani
i zamierzają ze wszystkich sił walczyć
o swój Skarb, o życie Zosi. Ich córeczka
musi przyjść na świat w tzw. ośrodku
referencyjnym, w którym specjaliści
będą mogli jej pomóc zaraz po urodzeniu. Po podaniu leku podtrzymującego życie dziewczynka trafi na oddział kardiochirurgii, gdzie przejdzie
tę pierwszą z trzech zaplanowanych
operacji. Odbędzie się ona w Łodzi
lub w Krakowie, gdzie Daria i Andrzej będą musieli się przeprowadzić
jeszcze przed porodem. Konieczne
będą częste wizyty u specjalistów
i zakup specjalistycznego sprzętu
monitorującego
odpowiednie
parametry pracy małego serduszka
Zosi. Nasi przyjaciele zdecydowali, że
dwie kluczowe, ale też najtrudniejsze

operacje ich córeczki przeprowadzą
w Niemczech wybitni kardiochirurdzy prof. Edward Malec i doc. Katarzyna Januszewska. Niestety takich
zagranicznych zabiegów nie refunduje NFZ i całkowity ich koszt ponoszą
pacjenci, a w tym przypadku Daria
i Andrzej. Jako grono przyjaciół staramy się pomóc zatroskanym rodzicom zebrać potrzebną kwotę. Stąd
nasz apel do Państwa. Wierzymy,
że razem pomożemy im wygrać tę
najważniejszą dla nich batalię. Liczy
się każda złotówka. Pomóc można
przekazując 1% podatku w ramach
rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym lub przelewając darowiznę
na utworzone dla ratowania Zosi indywidualne konto Fundacji na rzecz
dzieci z wadami serca COR INFANTIS.
Wszystkie zgromadzone fundusze
zostaną przeznaczone na jej leczenie.
Za wszelką pomoc bardzo dziękujemy. Zosia ma przyjść na świat w maju.
Przyjaciele Darii, Andrzeja i Zosi

KRS 0000290273
cel: Zofia Szymecka
Wpłata na konto:
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca COR INFANTIS
ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin
86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
tytuł przelewu: Zofia Szymecka

OGŁOSZENIE PŁATNE

HARMONOGRAM PRACY
PUNKTU „CZYSTE POWIETRZE”
W KWIETNIU

Dla wpłat zagranicznych:
USD PL93 1600 1101 0003 0502 1175 2024
EUR PL50 1600 1101 0003 0502 1175 2022
Kod SWIFT dla przelewów zza granicy: ppabplpk
Bank: BGŻ BNP PARIBAS oddział w Lublinie, ul. Tomasza
Zana 35, 20-601 Lublin; tytuł przelewu: Zofia Szymecka
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Nocne dyżury aptek
Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się
od poniedziałku do piątku i w niedziele trwają od godz.
22.00 do 7.00, a w soboty od godz. 22.00 do 8.00. Informacja o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmonogramie dostępna jest na stronie internetowej urzędu miasta
(www.rybnik.eu).

ogłoszenia i reklamy

29/30.03

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

30/31.03

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

31.03/1.04 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce
1/2.04

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

2/3.04

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

3/4.04

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

4/5.04

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

5/6.04

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

6/7.04

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

7/8.04

Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 68 875 142, Smolna

8/9.04

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

9/10.04

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

10/11.04

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

11/12.04

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

12/13.04

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

13/14.04

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

14/15.04

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

15/16.04

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

16/17.04

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

17/18.04

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

18/19.04

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

19/20.04

Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 739 16 37, Rybnicka Kuźnia

20/21.04

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

21/22.04

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

22/23.04

Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

23/24.04

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

24/25.04

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

25/26.04

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

26/27.04

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

27/28.04

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

28/29.04

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

29/30.04

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

30.04/1.05 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście
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.
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Nie kupuj! Przygarnij!

Psy i koty z rybnickiego schroniska dla zwierząt w Wielopolu
(ul. Majątkowa 42, tel. 32 42 46 299) czekają na nowy dom i kochających właścicieli. Wystarczy dowód osobisty, 40 zł, obroża
i smycz lub transporter dla kota oraz dobre chęci, by zyskać
oddanego przyjaciela na wiele lat. Zdjęcia psów i kotów, które można przygarnąć i szczegóły dotyczące adopcji na www.
schronisko.rybnik.pl oraz na facebookowym profilu placówki.

GABINETY LEKARSKIE
Rejestracja od 14.00
tel. 32 432 77 94

lek. med.
Jan Pawlikowski

lek. med.
Lidia Kucza

dr n. med.
Krzysztof Paruzel

Specjalista Urolog
USG układu moczowego
tel. 601 722 180

Specjalista Laryngolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00
www.gabinety-reymonta50.pl

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej
tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med.
Szymon Chlubek

lek. med.
Zbigniew Mężyk

dr hab. n. med.
Maciej Świat

Specjalista Położnictwa i Ginekologii
USG, cytologia
tel. 603 192 925

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog
USG tarczycy, UKG
tel. 32 432 77 94 od 14.00

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med.
Tomasz Pawlikowski

lek. med.
Urszula Zimoń

lek. med. Katarzyna
Piasecka-Lejtman

Specjalista Urolog
USG układu moczowego
tel. 601 722 180

Specjalista Chirurg
tel. 602 759 931

Dermatolog-Wenerolog
tel. 692 427 312

w w w. g a b i n e t y - r e y m o n t a 5 0 . p l

Rybnik, ul. Reymonta 50
(obok salonu HONDA)
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Telefony alarmowe

informator

Policja

997

112, 32 42 95 200

Straż Pożarna

998

32 43 95 800

Pogotowie Ratunkowe

999

32 422 36 66

Straż Miejska
986
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego		
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
- Pogotowie Ratunkowe
999

32 42 27 254

Pogotowie zimowe		

32 43 29 560, 32 43 29 565

Pogotowie energetyczne

991

32 30 30 991

Pogotowie gazowe

992

32 45 52 402

Pogotowie ciepłownicze

993

32 33 50 110

Pogotowie wodno-kanalizacyjne		

32 42 21 000, 32 43 95 801
112

32 42 23 681, 32 42 49 599

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		 500 543 300
Pomoc drogowa

9631 32 42 24 400, 32 42 24 407

Pogotowie weterynaryjne		

32 42 22 461

Pogotowie dźwigowe		

32 42 24 085

Gospodarowanie odpadami		

32 43 92 046 (w godzinach pracy UM)

Rybnickie Służby Komunalne		

32 43 29 560

Urząd Miasta w Rybniku – 32 43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – 32 42 23 210
Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi

ul. Chrobrego 16, 32/42 33 599. Dla kobiet znajdujących się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy
• Całodobowy telefon zaufania – 32 42 33 555
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul.
Chrobrego 16, od poniedziałku do czwartku 15.30-17)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul. Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30,
wt. 11-16, pt. 7.30-13.30)
• OPS – Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32 42 37 195; 32 42 37 188 (ul. Kościuszki 61/5,
poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)
• Ostoja – punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudzka 13, budynek C, wtorki 11-16 i czwartki 9-14, tel. 729 284 727. Spotkania z prawnikiem, tel. 693 416 859
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Miejska 13b, tel. 32 42 40 435 (pon.-czw. 7.3018; pt. 7.30-15.30)
• PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od wt. do czw., godz. 9-13
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek rehabilitacji i wsparcia Społecznego dla Osób
Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32 42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik, tel. 32 755 89
61; dyżury: wt. 10-13, czw. 13-17.30
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudzka 13 (budynek C), tel. 729 284 727, dyżury: wtorki 11-16 i czwartki 9-14.
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą
środę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? przyjdź lub zadzwoń. pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42
21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12.
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25
774, www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Stowarzyszenie Amazonek„Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek
10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1
środa m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

Wspólnie dla Rybnika – dyżury radnych

środy godz. 14-15.30, piątki godz. 11-13 w Biurze Rady Urzędu Miasta Rybnika

Platforma Obywatelska RP w Rybniku

Biuro poselskie posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak – II piętro) czynne:
pon.-pt., godz. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl.
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: środa, godz. 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)
Poseł do parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik
Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw., godz. 17-18 w UM, p. 112, www.twojradny.rybnik.pl

Prawo i Sprawiedliwość

Ukazuje się w ostatnią
niedzielę miesiąca
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DRUK:

BIURO OGŁOSZEŃ:

ACHJOJ Sp. z o.o.
ul. Sielecka 61, 42-500 Będzin,
tel. 509 914 576, www.achjoj.pl

Rybnik, Rynek 12a,
tel. 32 42 60 070

Biuro Senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel. 32 430 00 79
czynne: poniedziałek- piątek 9-15
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: środa, godz. 14-16 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Posła Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1, tel. 32 421 21 34, czynne: pon.-pt. 9-15
e-mail: biuropiecha@gmail.com
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE: czwartek, godz. 9-10 (zapisy telefoniczne)

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dyżury: czwartki, godz. 16-18 w miejsko-powiatowym biurze SLD, ul. Saint Vallier 6, tel. 503 756 281

Rada Dzielnicy Śródmieście

Dyżury: każdy czwartek (godz. 17-18) w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Szafranka 7; sala nr 26. W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim. Telefon kontaktowy: 502 301 178

Związek Górnośląski – koło Rybnik

Spotkania w ostatni piątek miesiąca, Dom katechetyczny bazyliki św. Antoniego godz. 18

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik

Spotkania: trzeci czwartek miesiąca o godz. 18, lodziarnia Bravita, ul. H. Sienkiewicza 40,44-203 Rybnik, tel. 508 714 235

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda

kontakt: i.sprawiedliwosc@op.pl, tel. 505 691 080, 603 121 769. KRS 0000528951

Rybnicka Rada Seniorów

dyżury: wtorki w godz. 10-12, Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 213,
e-mail: rada.seniorow@miastorybnik.pl, telefon przewodniczącej 502 301 178.
W czasie dyżuru wydawanie kart Seniora.
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