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Kolejne wydanie „GR”  
ukaże się w niedzielę  
31 maja

Okładka: O obowiązku noszenia ochronnych maseczek zasłaniających usta i nos 
przypominają bracia Antoni i Karol Szafrankowie, grający przechodniom na skwerze przed 
dworcem PKP

Zdjęcie i opracowanie: Wydział Promocji Urzędu Miasta Rybnik

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą
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WIRUS zjada budżet
Jak w Rybniku przebiega epidemia?

Sytuacja w mieście jest stabilna. Mamy 
kilka nowych przypadków zakażeń, ale  
w skali miasta trudno mówić o jakimś 
dramacie. Wszystkie służby pracują 
zgodnie z planem. Stan epidemii na 
pewno ma duży wpływ na życie społecz-
ne miasta. Od 20 kwietnia obowiązują 
złagodzone obostrzenia i mieszkańcy 
znów mogą korzystać z lasów, parków  
i naszych bulwarów, apeluję jednak  
o dalsze zachowanie szczególnej ostroż-
ności. 

Zapewne jako prezydent Rybnika  
z niepokojem patrzy Pan na topniejący 
budżet miasta…?

Zaczynamy powoli analizować do-
chody budżetu. Jednostki miejskie za-
bezpieczają bieżące funkcjonowanie 
naszego miasta. By więc mogło ono 
względnie normalnie i sprawnie funkcjo-
nować, musimy realizować nasze bieżą-
ce dochody. Dzisiaj wszystkie instytucje 
i jednostki odpowiadające za życie kul-
turalne, sportowe, za transport miejski  
i sieć parkingów, ale także za utrzymanie 
czystości ponoszą straty. Nie pobieramy 
przecież opłat za korzystanie z miejskich 
parkingów, a z komunikacji autobuso-
wej korzysta niewielka liczba pasażerów. 
Niepokój budzi kondycja działających na 
terenie Rybnika przedsiębiorstw. Docie-
rają do mnie pierwsze sygnały świadczą-
ce o tym, że wpływy z tytułu udziału mia-
sta w podatku PIT będą znacznie niższe 
od tych, które zakładaliśmy konstruując 
tegoroczny budżet. To oznacza, że bę-
dziemy zmuszeni poszukać oszczędno-
ści i zastanowić się nad pewnymi prze-
sunięciami wydatków. Będziemy musieli  
w pewnym sensie zaplanować ten bu-
dżet na nowo. Jeśli chodzi o dochody 
miasta, to dwie pozycje są strategiczne: 
to wpływy z podatku dochodowego 
od osób fizycznych PIT  i z podatku od 
nieruchomości. Według corocznych sza-
cunków Ministerstwa Finansów, wpływy 
z PIT-u powinny wynieść w tym roku 

około 213 mln zł, ale dziś już wiemy,  
że będą mniejsze, prawdopodobnie o 20, 
a może nawet o 30 mln zł. Z podatku od 
nieruchomości powinno z kolei wpłynąć 
101 mln zł, ale te wpływy też mogą być 
zdecydowanie mniejsze, bo chcąc ulżyć 
naszym przedsiębiorcom, w oparciu  
o obowiązujące przepisy, w uzasadnio-
nych przypadkach odstąpimy od pobie-
rania tego podatku w pełnym wymiarze. 
Każdy przypadek będziemy jednak anali-
zować osobno, bo przecież nie wszystkie 
branże w sposób dramatyczny odczuły 
skutki epidemii i wprowadzonych obo-
strzeń. No niestety, każdy będzie miał ja-
kiś swój udział w czekającym nas kryzysie.

Czy wiemy już, gdzie miasto będzie 
szukać tych oszczędności? Szykują się 
jakieś ruchy kadrowe?

Nie odpowiem teraz na to pytanie. Na 
początku maja przeanalizujemy dokład-
nie wszystko, co działo się w finansach 
miasta w marcu i kwietniu. Zobaczymy, 
jakie są skutki epidemii w poszczegól-
nych jednostkach miasta, jak duże są ich 
straty, a potem w oparciu o prognozy 
spróbujemy przewidzieć też, co może 
nas czekać w maju i czerwcu. Dopiero 
mając pełny obraz sytuacji będzie moż-
na podjąć konkretne decyzje.

Problemów wynikających z epidemii 
nie brakuje, czego przykładem jest 
sytuacja, w której znaleźli się rodzice 
korzystający z miejskich żłobków. Te są 
nieczynne, a oni muszą wnosić opłaty.

To kolejny dowód na to, że przeżywa-
my okres trudny dla wszystkich. W tym 
przypadku to kwestia pewnego bezwła-
du przepisów. Staramy się postępować 
rozsądnie i uczciwie wobec mieszkań-
ców, więc uchwałą rady miasta opłaty 
te zostaną zniesione. Rodzice na pewno 
tych pieniędzy nie stracą. 

Mieszkańcom powoli zaczyna brako-
wać imprez kulturalnych, sportowych 
czy rekreacyjnych…

No tak, nasze życie społeczno-kultu-
ralne w ograniczonej formie toczy się już 
tylko w internecie, w przestrzeni wirtual-
nej. Nie odbędzie się m.in. nasza dorocz-
na koncertowa majówka. Okres epidemii 
to czas, który wymaga od nas poświęceń 
i dużej dozy cierpliwości. Po długim ma-
jowym weekendzie zapadnie decyzja 
w sprawie tegorocznych Dni Rybnika. 
Wszystko wskazuje jednak na to, że i one 
się nie odbędą. Ich cechą charaktery-
styczną był tłumny udział mieszkańców 
w poszczególnych wydarzeniach, a na to 
na razie pozwolić sobie nie możemy. 

Droga Racibórz – Pszczyna, największa 
drogowa inwestycja w historii mia-
sta, została oddana do użytku. Ale los 
spłatał nam figla – spodziewaliśmy się,  
że przyciągnie ona nowe inwestycje, 
a tymczasem mamy epidemię i w per-
spektywie poważny kryzys.

Jest się z czego cieszyć, bo droga jest 
i będzie służyć kolejnym pokoleniom. 
Kierując się zdrowym rozsądkiem, otwo-
rzyliśmy ją w sposób zupełnie zwyczajny, 
bez wielkich uroczystości. Będzie dla nas 
przysłowiowym oknem na świat i jestem 
przekonany, że prędzej czy później przy-
czyni się do zagospodarowania nowych 
terenów inwestycyjnych w jej sąsiedz-
twie, więc i do rozwoju naszego miasta.

Rozmawiał Wacław Troszka
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  TELEFONY NA CZAS EPIDEMII
Infolinia Narodowego Funduszu 
Zdrowia 

800 190 590

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  

W budynku magistratu miał być 
tylko przewodniczący rady Wojciech 
Kiljańczyk, obsługujący komputer ad-
ministratora. Pozostali radni będąc  
w swoich domach bądź w pracy mie-
li brać udział w obradach na zasadzie 
udziału w internetowej wideokonfe-
rencji. Przed sesją przewodniczący 
rady najbardziej obawiał się o dyscy-
plinę dyskusji, bo w czasie sesji zdalnej 
możliwe było zabieranie głosu przez 
kilku, a nawet kilkunastu radnych  
naraz. W czasie obrad w magistrackiej 
sali sesyjnej przewodniczący rady, kon-
trolując pracę indywidualnych mikro-

fonów radnych, decyduje o udzieleniu 
głosu tej lub innej osobie. 

W programie kwietniowej sesji zna-
lazło się aż siedem projektów uchwał 
związanych z gospodarowaniem od-
padami. Jedna z nich miała dotyczyć 
obniżenia o 2 zł miesięcznej opłaty 
śmieciowej właścicielom budynków 
jednorodzinnych (tylko jednej osobie) 
kompostującym odpady biodegrado-
walne w przydomowym kompostow-
niku. Projekt innej uchwały zakładał  
z kolei uchwalenie podwyższonej staw-
ki miesięcznej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami w wysokości 66 zł dla 

właścicieli nieruchomości, niewywią-
zujących się z obowiązku zbierania ich  
w sposób selektywny. Obie te regulacje 
miałyby obowiązywać od 1 września.

Radni mieli też zdalnie podjąć 
uchwałę o przeznaczeniu 50 tys. zł  
z budżetu miasta na pomoc dla Szpi-
tala Rejonowego w Raciborzu, który  
z racji wcześniejszego funkcjonowania 
w nim oddziału zakaźnego, obecnie 
działa jako jednoimienny szpital zakaź-
ny, do którego trafiają na leczenie m.in. 
zainfekowani koronawirusem rybni-
czanie. 

(WaT)   

Pierwsza wideosesja
W czwartek 23 kwietnia, już po zamknięciu tego wydania „GR”, miała rozpocząć się pierwsza w historii rybnickiego 
samorządu zdalna sesja rady miasta. 
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OD SMYKA DLA MEDYKA
Dzieci z Wesołej Dziesiąteczki, czyli 
z Przedszkola nr 10, zrobiły kartki 
świąteczne dla personelu Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go nr 3 w Orzepowicach. Ze wzglę-
du na epidemię nie można ich było 
doręczyć osobiście, więc przygoto-
wana została specjalna prezenta-
cja multimedialna, na której dzieci 
zaprezentowały wykonane przez 
siebie wielkanocne kartki. – Nasze 
dzieciaki z rodzicami szyją też ma-
seczki ochronne – mówi z dumą 
nauczycielka Iwona Cyroń, koordy-
natorka akcji „Kartka od smyka dla 
medyka”. 

TARGI ODWOŁANE
Nie odbędą się miejskie targi eduka-
cji, w których co roku uczestniczyły 
tłumy uczniów z Rybnika i okolic, 
zainteresowanych dalszą nauką 
w rybnickich szkołach ponadpod-
stawowych. Targi miały się odbyć  
w Zespole Szkół Budowlanych, naj-
pierw 20 marca, potem 17 kwietnia. 
Ostatecznie miasto zdecydowało  
o odwołaniu tegorocznej 13. edycji 
rybnickich targów edukacji.

Miasto w skrócie
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Targowiska znów czynne
14 kwietnia, po miesięcznej przerwie, otwarto miejskie targowisko przy ulicy 
Hallera. Od 18 kwietnia ponownie działają również targowiska w dzielnicach 
Maroko-Nowiny i Boguszowice. Handlujący i klienci zobowiązani są jednak do 
ścisłego przestrzegania obowiązujących zasad sanitarnych i higienicznych. 

Najpierw Rybnickie Służby Komu-
nalne, które zarządzają miejskimi tar-
gowiskami, umożliwiły handlowcom 
z branży spożywczej i ogrodniczej 
wznowienie działalności na najwięk-
szym z nich, przy ul. Hallera w centrum. 
Konieczne jest jednak rygorystyczne 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
epidemiologicznego zarówno przez 
kupców, jak i klientów. Wjazd na tar-
gowisko z towarem możliwy jest od 
godziny 6.00, a zajmowanie straganów 
jedynie po wskazaniu konkretnego 
miejsca przez pracownika Działu Tar-
gowisk i Parkingów RSK. Póki co, han-
dlujących przy ul. Hallera nie obowią-
zuje dotychczasowy przydział miejsc,  
a liczba straganów przypadająca na jed-
nego sprzedawcę została ograniczona. 
Dotychczasowy przydział stanowisk  
z uwzględnieniem ograniczeń dotyczą-
cych np. ekspozycji towaru uwzględ-
niany jest natomiast w sektorze prze-
mysłowym. Handlujący zobowiązani 
zostali także do ścisłego przestrzega-
nia zasad bezpieczeństwa sanitarne-
go żywności: m.in. dezynfekcji rąk po 
każdym kontakcie z pieniędzmi czy 
podaniu produktów klientowi. Na po-
zostałych targowiskach kupcy mogą 

zajmować dotychczasowe miejsca z za-
chowaniem wymaganych odległości. 

Jak informuje Agnieszka Skupień, 
rzecznik prasowy urzędu miasta, 
targ przy ulicy Hallera został otwarty  
w związku z wycofaniem się służb sa-
nitarnych z decyzji o zamknięciu targo-
wisk w całym województwie. Zarządcy 
targowisk otrzymali jednak ścisłe reko-
mendacje dotyczące funkcjonowania 
tych obiektów. 

Co ważne, na targowiskach w całej 
Polsce obowiązują obostrzenia podob-
ne do tych, które powinniśmy stoso-
wać w sklepach spożywczych. Liczba 
osób przebywająca na bazarach musi 
być dostosowana do liczby stoisk i ich 
powierzchni, a przy jednym straganie 
mogą znajdować się maksymalnie trzy 
osoby. 

Czasowe zamknięcie rybnickich 
targowisk oraz ograniczenia w ich 
funkcjonowaniu generują dodatkowe 
koszty i straty dla miasta. W marcu,  
z tytułu niepobierania opłaty targo-
wej odnotowano straty finansowe  
w wysokości 36.937 zł, a kolejne 4.305 zł  
z braku opłat RSK (opłata za zajęcie 
miejsca handlu, dzierżawa gruntu). 
RSK zakłada, że w kwietniu straty  

Wielu rybniczan z utęsknieniem czekało 
na ponowne otwarcie targowiska i możli-
wość zrobienia zakupów u zaprzyjaźnio-

nych handlowców

te wyniosą 54.484 zł  (opłaty targowe) 
oraz 19.253 zł (opłaty RSK). Co więcej, 
by zapewnić dalsze funkcjonowanie 
targowisk, miasto musi ponieść kolejne 
wydatki na zakup środków dezynfek-
cyjnych, a to około 5 tys. zł miesięcznie.  

 (D)
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Obniżka czynszów w miejskich lokalach użytkowych za-
rządzanych przez miejskie jednostki – głównie ZGM, ale 
też MOSiR i Rybnickie Służby Komunalne 
Wszyscy przedsiębiorcy będący najemcami miejskich lokali 
użytkowych mogą ubiegać się o obniżenie czynszu za okres 
od 1 kwietnia do 31 maja br. zgodnie z poniższymi zasadami:
– przedsiębiorcom, których działalność została zawieszona 

decyzją rządu (restauracje, bary, punkty gastronomiczne, 
zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, siłownie), mie-
sięczny czynsz (za cały lokal) zostanie obniżony do kwoty 
1 zł netto

– pozostałym przedsiębiorcom miesięczna stawka czynszu 
zostanie obniżona o 50 proc. w stosunku do stawki wyni-
kającej z umowy najmu

Miasto odstąpi również w tym roku od dorocznej waloryza-
cji stawek czynszu. Obniżka czynszu nastąpi na wniosek na-
jemcy, który powinien zostać złożony do 20 kwietnia 2020 
roku w jednostce miejskiej zarządzającej wynajmowanym 
lokalem, czyli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej albo 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji lub Rybnickich Służ-
bach Komunalnych. 
Wnioski można było składać w formie papierowej lub za po-
średnictwem poczty elektronicznej. 

Przedłużenie terminów płatności podatku od nierucho-
mości
Prezydent zarekomenduje Radzie Miasta Rybnika podjęcie 
uchwały o przedłużeniu terminu płatności rat podatku od 
nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
epidemią. To instrument wskazany w specustawie w sprawie 
tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19.

Przedsiębiorcy mogą też korzystać ze wsparcia Powiato-
wego Urzędu Pracy w Rybniku, oferującego instrumenty 
wsparcia przewidziane w ustawie o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, nazywanej popularnie 
tarczą antykryzysową:
– dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosz-

tów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy 
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpie-
czenie społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców,

– dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosz-
tów prowadzenia działalności gospodarczej dla przed-
siębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego 
pracowników,

– jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy do 
kwoty 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który 
prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 

2020 r. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsię-
biorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem że przez okres 
3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy on stanu 
zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 
w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 
r.

Szczegóły na stronie internetowej: rybnik.praca.gov.pl    
Dane kontaktowe pracowników wyznaczonych do udziela-
nia informacji w sprawie pomocy dla przedsiębiorców: tel. 
32 422 60 95 wew. 210 oraz tel. 32 422 16 23 wew. 234; adres 
mailowy: kancelaria@rybnik.praca.gov.pl

Wsparcie merytoryczne oferuje przedsiębiorcom rów-
nież współpracujący z urzędem miasta Rybnicki Inkuba-
tor Przedsiębiorczości
Wyznaczeni pracownicy urzędu oraz inkubatora udzielą 
informacji odnośnie wsparcia miasta oraz rozwiązań prze-
widzianych w ustawach określanych wspólną nazwą tarczy 
antykryzysowej. Przewidziane są również specjalistyczne 
szkolenia, konsultacje i warsztaty online, o których informa-
cje będą na bieżąco publikowane.

#KupujwRybniku
Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości prowadzi też akcję 
promocyjną #KupujwRybniku zachęcającą do kupowania i 
zamawiania towarów i usług u przedsiębiorców z Rybnika. 
Kampania prowadzona we współpracy z urzędem miasta ma 
na celu pomoc w zakresie opracowania oferty i promowania 
tzw. zakupów odroczonych. Każdy przedsiębiorca (sam lub z 
pomocą doradcy) tworzy voucher dający możliwość zakupu 
online produktów lub usług jego firmy z realizacją transakcji 
już po okresie epidemii. 
Szczegóły akcji można znaleźć na stronie Rybnickiego Inku-
batora Przedsiębiorczości i na stronie internetowej miasta 
(rybnik.eu). 

Miasto Rybnik przy współpracy z Izbą Gospodarki Elektro-
nicznej zachęca również do bezpłatnego uczestnictwa w 
cyklu warsztatów Go! e-Commerce, który adresowany jest 
do przedsiębiorców zamierzających poszerzyć zakres swojej 
działalności o sprzedaż internetową.
Urząd Miasta Rybnika: inwestor@rybnik.um.rybnik.pl tel. 501 
110 265; tel. 32 43 92 255; https://biznes.rybnik.eu; 
Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości: sebastian.garbacz@
cris.org.pl tel. 32 739 55 12 wew. 14

Rybnicki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorcy
Prezydent Piotr Kuczera ogłosił pakiet działań miasta, które mają pomóc rybnickim przedsiębiorcom przetrwać bardzo 
trudny dla nich okres epidemii. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd wielu z nich musiało zawiesić 
bądź tylko ograniczyć prowadzoną dotąd działalność gospodarczą. 

– W tej trudnej sytuacji wychodzimy przedsiębiorcom naprzeciw, proponując pomoc – finansową i merytoryczną. Tak po-
wstał Rybnicki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorcy, który będzie poszerzany i aktualizowany stosownie do rozwoju bieżącej sytu-
acji i uwarunkowań prawnych – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 

Oto kluczowe elementy miejskiego antykryzysowego pakietu:czas epidem
ii
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PROWADZIŁ PRZY DWÓCH 
PROMILACH
Badania krwi wykazały, że Rafał 
Sz., były żużlowiec RKM-u i ROW-u 
Rybnik, miał we krwi blisko 2 pro-
mile alkoholu, gdy 24 marca na 
ul. Raciborskiej doprowadził do 
czołowego zderzenia z niewielką 
mazdą. Sąd na wniosek proku-
ratury zdecydował o jego tym-
czasowym aresztowaniu. Jako że 
38-latek uciekł z miejsca wypadku 
i trzy próbki krwi zostały pobrane 
już jakiś czas po zdarzeniu, na zle-
cenie prokuratury zostaną prze-
prowadzone tzw. badania retro-
spektywne, które pozwolą usta-
lić, w jakim faktycznie był stanie  
w chwili wypadku. Z kolei 30 
kwietnia mają być znane wyni-
ki badań jego krwi pod kątem 
środków psychoaktywnych. Na 
pewno jednak Rafał Sz. odpowie 
przed sądem za spowodowanie 
wypadku, ucieczkę i nieudzielenie 
pomocy poszkodowanej, a tak-
że za jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści. Niestety 33-latka z Rudnika, 
która prowadziła mazdę, wciąż  
w śpiączce, w stanie ciężkim prze-
bywa na oddziale intensywnej 
opieki medycznej szpitala woje-
wódzkiego w Orzepowicach.    

UCZCILI PAMIĘĆ PAPIEŻA
Aby uczcić rok Jana Pawła II, usta-
nowiony prze Sejm w stulecie 
urodzin Karola Wojtyły, Zespół 
Szkół Urszulańskich zorganizował 
konkurs plastyczny dla uczniów 
szkół podstawowych. Tematem 
była ilustracja do myśli papieża 
Polaka. Napłynęło 229 prac z 38 
szkół Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego.

APEL O PRACĘ BEZ 
KWARANTANNY
Zarząd Związku Subregionu Za-
chodniego z siedzibą w Rybniku 
zaapelował do rządu RP o pod-
jęcie działań zaradczych, które 
poprawiłyby sytuację społecz-
no-gospodarczą w subregionie. 
Jednym z przedstawionych po-
stulatów jest  przywrócenia ruchu 
na granicy polsko-czeskiej dla 
pracowników transgranicznych 
bez konieczności przechodzenia 
kwarantanny. Zarząd związku do-
maga się również opracowania 
mechanizmu wsparcia dla jedno-
stek samorządu terytorialnego  
w związku z COVID-19.

Miasto w skrócie
Termin składania wniosków w sprawie obniżenia czynszu za kwiecień i maj za 
dzierżawę lokali użytkowych będących własnością miasta minął 20 kwietnia. 

Jak informuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, łącznie złożono 72 wnioski, 
które teraz będą analizowane. Urzędnicy sprawdzą, czy wnioskodawcy spełniają 
określone w rozporządzeniu prezydenta miasta kryteria, w oparciu o które mia-
łaby im być przyznana czynszowa ulga – 1 zł miesięcznego czynszu za cały lokal  
w przypadku działalności, która została zawieszona decyzją rządu (m.in. gastrono-
mia, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne), oraz 50-procentowa obniżka mie-
sięcznego czynszu w przypadku pozostałych działalności.

ZGM zarządza łącznie 153 lokalami użytkowymi. Niewielką liczbą lokali dyspo-
nuje też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Rybnickie Służby Komunalne (pa-
wilony na targowiskach miejskich). 

(WaT)

Okazuje się jednak, że najwięk-
szym problem nie jest ich liczba. – 
Znaczna część z 1.189 wniosków lo-
kalnych firm o udzielenie pożyczki 
(stan na 21 kwietnia – dopisek red.), 
jest niestety niekompletna i niewła-
ściwie wypełniona, więc często je-
steśmy zmuszeni do kilkukrotnego 
kontaktu telefonicznego z wniosko-
dawcami, aby uzupełnili wymagane 
dokumenty, a to znacznie opóźnia 
cały proces wypłaty świadczeń – 
wyjaśnia dyrektor rybnickiego PUP. 
Wnioski o pożyczki dla mikroprzed-
siębiorców przyjmowane są tam od 
2 kwietnia. Do 21 kwietnia wypła-
cono w sumie 433 pożyczki do 5000 
zł, na łączną kwotę ponad 2,1 mln zł. 
Jednak to niejedyne formy wspar-
cia, na jakie mogą liczyć przedsię-
biorcy w ramach tzw. tarczy anty-
kryzysowej. Od 17 kwietnia PUP 
prowadzi również pierwszy nabór 
wniosków o dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorców 
niezatrudniających pracowników, 
 a także wniosków od mikro-, ma-
łych i średnich przedsiębiorców 
o dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społecz-
ne. Wnioski przyjmowane są do 30 
kwietnia (szczegóły https://rybnik.
praca.gov.pl/). Dotąd złożono ich 
w sumie 45. – Spodziewamy się 

jeszcze większego zainteresowa-
nia właśnie tymi nowymi forma-
mi wsparcia. Dlatego apelujemy  
o rzetelne, kompletne i zgodne 
z wytycznymi przygotowywanie 
składanych dokumentów – zachęca 
Anna Michalczyk. Na realizację po-
życzek dla mikroprzedsiębiorców 
PUP pozyskał dotychczas 10 mln 
zł, a na sfinansowanie pozostałych 
form wsparcia w ramach tarczy 
antykryzysowej – ponad 8 mln zł.  
– O kolejne środki będziemy wnio-
skować na bieżąco w miarę potrzeb, 
gdyż Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej ma sukcesyw-
nie zasilać samorządy dodatkowy-
mi środkami z rezerw, zarówno ze 
środków unijnych, jak i krajowych 
– dodaje dyrektor PUP.  

Jeżeli idzie o stan bezrobocia  
w mieście, warto też odnotować, 
że na razie tylko jedna firma (z sie-
dzibą w Katowicach) poinformo-
wała rybnicki PUP o planowanym 
zwolnieniu grupowym – obejmie 
czterech mieszkańców naszego 
miasta. – Firmy zgłaszają trudności 
z finansowaniem bieżących zobo-
wiązań, jednak szukają rozwiązań 
tych problemów właśnie w pakiecie 
pomocowym – tłumaczy Anna Mi-
chalczyk. Dodaje też, że urzędnicy 
PUP obserwują znaczny spadek 
liczby ofert pracy składanych przez 
pracodawców.  

(S)

PUP dysponuje tarczą

Złotówka za lokal

– Codziennie rejestruje się kilkanaście osób, to mniej niż w poprzednich 
miesiącach – zauważa Anna Michalczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rybniku. Od 1 do 19 kwietnia zarejestrowało się tam 205 osób,  
w tym 13 powracających z zagranicy. Na razie więc bezrobocie gwałtownie 
nie rośnie, w przeciwieństwie do liczby wniosków spływających do PUP-u od 
przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z tzw. tarczy antykryzysowej.       
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dzone przez rząd wpłynęły na Pana 
firmę?

 Jestem w tej uprzywilejowanej gru-
pie, która może pracować. Pracownicy 
przychodzą do pracy i możemy sprze-
dawać nasze produkty, choć oczywiście  
w mniejszym zakresie, bo nie funkcjo-
nują punkty sprzedaży w galeriach han-
dlowych. Nie licząc stałych umów, na 
podstawie których dostarczamy wypieki 
cukiernicze do Miejskiego Domu Pomo-
cy Społecznej w Rybniku i do szpitala 
psychiatrycznego, nie pieczemy obecnie 
ciast, bo handel w cukierniach zamarł. 
Wyjątkiem był okres przedświąteczny. 
Co ciekawe, dziś jednym z najbardziej 
deficytowych towarów na rynku spo-
żywczym są drożdże. Ludzie siedzący  
w domach pieką dużo więcej niż dotąd, 
i to nie tylko ciasta, ale też chleby. Wiele 
osób ma urządzenia, które ułatwiają pie-
czenie, a poza tym łatwo do niego zaan-
gażować dzieci, żeby czymś je zająć. 

Sprzedaż pieczywa pewnie wygląda te-
raz inaczej niż przed epidemią?

Od lutego ubiegłego roku współpra-
cuję z zakupowym portalem interneto-
wym Panbochen.pl. Przez rok ta współ-
praca generowała więcej problemów 
niż przychodów, ale obecnie dla mojej 
firmy to jeden z kluczowych kanałów 
sprzedaży, bo przy trwającej epidemii 
coraz więcej osób decyduje się na za-
kupy przez internet. Pieczywa sprzeda-
jemy mniej więcej tyle samo, co zawsze. 
Tyle że spadła zdecydowanie sprzedaż 
bułek, chałek czy kołaczyków, a nieco 
wzrosła sprzedaż zwykłego chleba. Śred-
nio licząc, nasze obroty spadły o jakieś  
30 proc.

Czy, jak się to ładnie określa, restruktu-
ryzacja zatrudnienia była już koniecz-
na?

Nie. Nikogo dotąd nie zwolniłem  
i przed tym będę się bronił. Nikt nie chce 
zwalniać pracowników. To ostateczność, 
bo przecież gdy pandemia się skończy,  
ci doświadczeni i sprawdzeni już pra-
cownicy będą firmie potrzebni. Zatrud-
nienie kogoś nowego, niesprawdzonego 
to zawsze ryzyko.

Pracownicy zgodzili się na zmianę har-

monogramu pracy, bo teraz przychodzą 
do pracy częściej, ale na mniej godzin, 
tak by każdy mógł wypracować swoją 
podstawową pensję. Nie będzie na razie 
nadgodzin i miesięcznych premii. 

Każda branża ma swoją specyfikę. 
Jak to wygląda w przypadku piekarni  
i branży spożywczej?

Głównym kosztem producentów żyw-
ności są koszty pracy. Jeśli decyzją rządu 
rośnie płaca minimalna, to w naturalny 
sposób rosną też ceny żywności i pro-
duktów spożywczych. Jeszcze kilka lat 
temu na rynku produktów spożywczych 
była bardzo duża konkurencja. Firmy 
mocno ze sobą rywalizowały, więc nie 
podnosiły cen, choć ich koszty rosły. Ren-
towność biznesu była coraz mniejsza, aż  
w końcu wiele firm upadło. Były też takie, 
które zwyczajnie przeinwestowały. Wielu 
przedsiębiorców zrozumiało, że nie war-
to startować w przetargach na dostawę 
pieczywa np. do szpitali czy więzień, bo 
na ogół taki przetarg wygrywa ktoś z tak 
niską ceną, że człowiek zastanawia się, czy 
on na tym zleceniu przynajmniej wyjdzie 
na zero. Z tego powodu wielu przedsię-
biorców stwierdziło, że nie warto rozwijać 
firmy i zwiększać zatrudnienia, by np. bić 
się o zlecenia dużych sieci handlowych. 

Wróćmy na chwilę do kosztów pracy. 
Pewnie niewielu pracowników wie, ile 
tak naprawdę kosztuje swego praco-
dawcę?

Koszty pracy są przez państwo tak 

naprawdę ukrywane. Pracownika naj-
bardziej interesuje płaca netto, bo to są 
pieniądze, które dostaje na rękę. Ale na 
pasku ma też pensję brutto (netto + oko-
ło 40 proc.), czyli obowiązkowe składki 
emerytalne i na ubezpieczenie zdrowot-
ne. Ale jest jeszcze ukryta część wypłaty, 
czyli koszty pracodawcy, które na po-
pularnym pasku uwidocznione już nie 
są. Szybko licząc, jeżeli ktoś zarabia na 
rękę 3 tys. zł miesięcznie, to pracodawcę 
kosztuje on plus minus 5.000 zł. A trzeba 
pamiętać, że z tych 3 tys. zł netto pracow-
nik zapłaci jeszcze kolejne podatki, m.in. 
VAT, który płaci każdy tzw. konsument 
ostateczny. Dlatego państwo ma też 
swój interes w tym, żeby podnosić płacę 
minimalną, bo z każdych 100 zł brutto,  
o które tę pensję podniesie, ma od jed-
nego pracownika z pensją minimalną 
jakieś 50 zł. 

 Czy w hurtowniach, w których się za-
opatrujecie, ceny poszły już w górę? 

 Generalnie nie, bo większość dostaw 
odbywa się na zasadzie kontraktów, 
które gwarantują taką, a nie inną cenę 
towaru. Z tego, co wiem, w hurtowniach 
spożywczych zalegają produkty, którym 
kończy się termin przydatności do spo-
życia, bo komunie odwołane, nikt nie 
organizuje wesel i innych przyjęć.

Jak ocenia Pan tzw. tarczę antykryzyso-
wą rządu, która według premiera Mo-
rawieckiego oferuje przedsiębiorcom 
konkretną pomoc?

Biznes w czasie epidemii
Skutki epidemii i wprowadzonych przez rząd obostrzeń, mających ograniczyć jej rozprzestrzenianie się, boleśnie odczuli 

przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zamknięte restauracje, domy przyjęć, sklepy, siłownie, 
nieczynne galerie handlowe. Funkcjonuje, choć w różnym stopniu, branża spożywcza, otwarte są sklepy drogeryjne i 
wielkopowierzchniowe markety. Ile faktycznie kłopotów i ludzkiej biedy przysporzy nam koronawirus, dowiemy się tak 
naprawdę za kilka miesięcy. O epidemii w gospodarce i o pomocy państwa dla przedsiębiorców rozmawiamy z Dominikiem 
Nieweltem, współwłaścicielem rodzinnej firmy piekarniczej. 

Dominik Niewelt prowadzący rodzinną piekarnię należy do tej grupy przedsię-
biorców, którym epidemia w stosunkowo niewielkim stopniu skomplikowała 

prowadzenie działalności gospodarczej

czas epidem
ii
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Z tego, co mi wiadomo, to pierwszy 
w historii taki program pomocy przed-
siębiorcom, w ramach którego ktoś co-
kolwiek dostanie. Najbardziej klarowną 
sytuację mają mikrofirmy oparte na sa-
mozatrudnieniu. Pozostaje pytanie, czy 5 
tys. zł bezzwrotnej pożyczki to dużo czy 
mało, ale widać na więcej państwa nie 
stać. Dziś mamy już specustawę umoż-
liwiającą 50-procentowe zwolnienie ze 
składek ZUS-owskich, ale 15 kwietnia, 
gdy upływał termin ich wpłacenia, usta-
wa nie była jeszcze podpisana przez 
prezydenta. Ja nie zapłaciłem składek za 
moich pracowników i złożyłem w ZUS-
-ie wniosek o ich zawieszenie, ale teraz 
będę wnioskował o ich 50-procentową 
redukcję. Ale nie mam pewności, czy 
ZUS mój wniosek uwzględni i nie wiem, 
czy za kilka miesięcy nie będę musiał za-
płacić składek za trzy czy cztery miesiące 
wstecz. 

Tarcza przewiduje też dofinansowania 
uzależnione od wielkości spadku obro-
tów w przeliczeniu na jednego pracow-
nika. Ale tu pojawiają się wątpliwości 
dotyczące sposobu, w jaki ten spadek 
należy wyliczyć. Nasza firma przez ostat-
ni rok się rozwinęła, czego efektem są 
większe obroty, ale przy tym zwiększy-
liśmy zatrudnienie i ponosimy większe 
koszty. Pytanie, co się stanie, jeśli po tym 
porównaniu obrotów okaże się, że żadna 
pomoc nam się nie należy? 

Przedsiębiorcy, którzy teraz nie mają 
obrotów, potrzebują tych pieniędzy już, 
a nie w przyszłości. A tu trzeba złożyć 
wniosek, ktoś go rozpatrzy, wyśle od-
powiedź itd. Problemem jest też obszer-
ność ustawy o tarczy antykryzysowej.  

Liczy 320 stron. To ustawa dla urzędni-
ków i prawników, a nie dla przedsiębior-
ców. Ja zleciłem jej przeanalizowanie 
radcy prawnemu, ale czy zakład fryzjerski 
będzie stać na prawnika? Po co tyle biu-
rokracji? Z drugiej strony dobrze, że rząd  
w ogóle poczuwa się do obowiązku 
pomocy przedsiębiorcom, skoro sam 
zabronił im prowadzenia działalności go-
spodarczej. Jeśli fryzjerka (samozatrud-
nienie), której kazano zamknąć zakład, zo-
stanie zwolniona ze składki ZUS-owskiej  
i otrzyma dodatkowo 2 tys. zł – przeżyje. 
Ale salonowi fryzjerskiemu zatrudnia-
jącemu cztery osoby samo zwolnienie 
z ZUS-u nic nie da, bo pracodawca i tak 
nie nazbiera na wypłaty dla pracowni-
ków. Rząd Czech przedstawił konkretny 
program, jak będzie wyglądało u nich 
do czerwca odmrażanie gospodarki. U 
nas zapowiedziano informację premiera  
w tej sprawie, po czym dowiedzieliśmy 
się, że będziemy mogli iść do parku i lasu.

Jeśli chodzi o pomoc państwa, proble-
mem okazało się też ustalenie właści-
wych, ale odpowiednio elastycznych 
kryteriów, w oparciu o które ta pomoc 
będzie udzielana… 

W branży spożywczej wystawia się 
faktury na stosunkowo małe kwoty, ale 
regularnie. W innych branżach firmy wy-
stawiają jedną fakturę na trzy miesiące, 
ale za to opiewa ona na kilkadziesiąt ty-
sięcy. Może być tak, że upadająca firma 
nie otrzyma pomocy, bo według kryte-
rium obrotu świetnie sobie radzi. Jest 
jeszcze kwestia sposobu prowadzenia 
firmy. Ktoś robił to w sposób racjonalny, 
inwestując część wypracowanych zy-

sków, a ktoś inny inwestował, opierając 
się wyłącznie na kredytach i leasingach 
i teraz jest w dużo trudniejszej sytuacji. 
Jedna firma płaci miesięcznie za leasingi 
12 tys. zł, bo leasinguje dwie nowoczesne 
maszyny i dwa samochody dostawcze,  
a inna płaci dokładnie tyle samo dlatego, 
że jej prezes wyleasingował najnowszy 
model BMW. Pytanie, czy obie te firmy 
powinny otrzymać taką samą pomoc ze 
strony państwa? 

 Jak zatem powinna Pana zdaniem wy-
glądać pomoc państwa? 

Zwolnienie ze składek ZUS-owskich 
za pracowników jest tym rozwiązaniem, 
którego przedsiębiorcy oczekują naj-
bardziej. To byłaby realna pomoc. Oczy-
wiście restauracjom i hotelom, które  
w ogóle są teraz zamknięte, samo umo-
rzenie ZUS-u nic nie da. Ta pomoc powin-
na być łatwo dostępna, ale tak jest tylko 
w przypadku mikroprzedsiębiorstw. 
W przypadku pozostałych firm stopień 
trudności rośnie, pojawiają się wyjątki, 
kruczki, obostrzenia. Mamy do czynienia 
z wiedzą nieomal tajemną, dla tych, któ-
rych stać na zaangażowanie prawnika. 
Nam, przedsiębiorcom, brakuje takiego 
poczucia, że rząd nam ufa i traktuje po 
partnersku. Winston Churchill powie-
dział kiedyś, że niektórzy ludzie mają 
przedsiębiorcę za drapieżnego wilka, 
którego powinno się zabić. Inni widzą 
w nim krowę, którą należy nieustannie 
doić. A tylko niewielu rozpoznaje w nim 
konia, który ciągnie wóz.

Rozmawiał (20 kwietnia) 
Wacław Troszka

Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, 
obowiązującym terminem czekają-
cych nas wyborów prezydenckich był 
10 maja. 

Biegł też tzw. kalendarz wyborczy, 
za sprawą którego 20 kwietnia Komi-
sarz Wyborczy w Bielsku-Białej powołał  
w naszym mieście 65 obwodowych 
komisji wyborczych, do przeprowa-
dzenia wyborów w tradycyjny sposób,  
z głosowaniem w lokalach wyborczych. 
Powinno być ich 70, ale w przypadku 
5 komisji nie zebrano nawet minimal-
nego 5-osobowego składu. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że powołane 
komisje zostaną rozwiązane, bo PiS, 
partia rządząca, wobec trwającej epi-
demii chce zorganizować wybory wy-
łącznie korespondencyjne. Aktualnie  

w senacie jest projekt nowelizacji usta-
wy o szczególnych zasadach przepro-
wadzenia wyborów powszechnych na 
Prezydenta RP zarządzonych w roku 
2020 r. i tak naprawdę o czekającym 
nas głosowaniu niewiele wiadomo. 
Wśród propozycji polityków innych 
partii była i ta, zakładająca przeprowa-
dzenie wyborów dopiero za dwa lata (z 
powodu pandemii). Znając jednak sku-
teczność partii Jarosława Kaczyńskie-
go, można przypuszczać, że wybory 
korespondencyjne odbędą się 10, 17 
lub 23 maja. Gdyby tak się stało, w na-
szym mieście do ich przeprowadzenia 
powołana zostałaby tylko jedna gmin-
na komisja wyborcza (35-osobowa).

Do tej pory przed każdymi wybora-
mi prezydenckimi, ale też parlamen-

tarnymi i samorządowymi zamieszcza-
liśmy na naszych łamach szczegółowy 
informator wyborczy. Tym razem było 
to zwyczajnie niemożliwe, bo na 19 dni 
przed obowiązującym terminem o wy-
borach prezydenckich wiadomo było 
niewiele.      

– Majowe wybory korespondencyj-
ne na pewno nie będą świętem demo-
kracji. Obecnie powinniśmy się przede 
wszystkim zajmować walką z epidemią 
i pomocą dla przedsiębiorców, a nie 
wyborami, tym bardziej że są mecha-
nizmy pozwalające przeprowadzić je 
później. Podobnie jak zapewne więk-
szość mieszkańców uważam, że wybo-
ry w maju nie powinny się odbyć – po-
wiedział nam prezydent Piotr Kuczera. 

Wacław Troszka

Wybory prawdopodobnie w maju
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– W samo południe po prostu odsu-
nęliśmy barierki i ruch ruszył – mówił 
naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel. 
Nie tak miało być, ale celebra prze-
grała z epidemią. Oczywiście skromne 
otwarcie nie umniejsza znaczenia no-
wej arterii, która błyskawicznie komu-
nikuje południowe dzielnice miasta od 
DK 78 w Niedobczycach aż do granicy 
z Żorami i dalej do autostrady A1, peł-
niąc rolę dogodnej, bezkolizyjnej ob-
wodnicy. 

– Szkoda, że otwarcie tej najważniej-
szej dla rozwoju Rybnika drogi wypa-
dło w czasie epidemii, gdy ze względu 
na obowiązujące ograniczenia nie za 
bardzo możemy z niej korzystać. Nie 
zmienia to jednak faktu, że to niezwy-
kle ważny, długo oczekiwany dzień dla 
naszego miasta. Ta droga nie tylko na 
stałe zmienia krajobraz południowej 
części Rybnika, ale – co ważniejsze – 
staje się osią jego dalszego rozwoju, 
naszym oknem na świat – mówi prezy-
dent Rybnika Piotr Kuczera. – Dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowani byli 
w powstanie tej inwestycji, wszystkim, 
których wiara i determinacja dopro-
wadziły do tego, że to, co przez lata 
wydawało się mrzonką, mogło stać się 
rzeczywistością. Pozostaje mi życzyć: 

szerokiej drogi!   
Historia planów budowy tej drogi 

sięga lat 70., jednak do ich realizacji 
przystąpiono dopiero 30 lat później. 
Podpisanie 25 kwietnia 2017 roku umo-
wy na budowę drogi z zawierciańskim 
Przedsiębiorstwem Usług Technicz-
nych INTERCOR Sp. z o.o. poprzedziło 
kilka lat przygotowań (dokumentacja 
techniczna, liczne konsultacje i uzgod-
nienia, zabieganie o zewnętrzne środki 
finansowe, pozyskiwanie niezbędnych 
pozwoleń itp.) przypadających na 
czas rządów poprzedniego prezyden-
ta Adama Fudalego oraz aktualnego 
Piotra Kuczery. Ogromnym sukcesem 
było pozyskanie unijnych środków  
w wysokości prawie 290 mln zł, co 
było nie tylko największą dotacją 
UE w historii miasta, ale i największą 
kwotą, jaką kiedykolwiek przyznano 
pojedynczemu projektowi w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego. Roboty 
budowlane trwały dokładnie dwa lata  
i osiem miesięcy. Ich finał nastąpił wraz 
z końcem ubiegłego roku; resztę czasu 
zajęły procedury odbiorowe. Jak mówi 
naczelnik Hawel, lata 2018-2019 były 
dla branży budowlanej niezwykle trud-
ne – brakowało pracowników, a ceny 

materiałów budowlanych szybowały 
w górę. – Możemy mówić o sukcesie, 
bo sporo inwestycji w kraju o podob-
nej skali zostało zaniechanych albo ich 
realizacja bardzo wydłużyła się w cza-
sie, a niektóre zakończyły się sporami 
prawnymi inwestorów z wykonawca-
mi. Wartość projektu wynosi niespeł-
na 434 mln zł. Gdybyśmy podjęli to 
wyzwanie dziś, to koszty budowy tej 
drogi byłyby większe o jakieś 200 mln 
zł – mówi naczelnik Hawel. Od zakoń-
czenia budowy do dnia dzisiejszego 
trwa żmudne wprowadzanie związa-
nych z budową danych do miejskiego 
zasobu geodezyjnego. Ale pracownicy 
zajmujący się tą inwestycją jeszcze dłu-
go nie odłożą na półkę dokumentów 
z nią związanych. Zgodnie z unijnymi 
wymogami, w celu utrzymania wyso-
kich standardów jakości przez pięć lat 
od końcowego rozliczenia będzie mo-
nitorowany stan użytkowanej już dro-
gi, a raporty trafiać będą do instytucji 
zarządzającej środkami unijnymi, czyli 
marszałka województwa śląskiego.

Po nowej drodze można się po-
ruszać z maksymalną prędkością 
100 km na godzinę (w rejonach wę-
złów są ograniczenia prędkości)  
i wyłącznie samochodem. Nie mogą 

Droga Racibórz – Pszczyna otwarta
Bez gości i przecinania wstęgi 10 kwietnia, w Wielki Piątek, oddano do użytku największą w dziejach miasta inwe-
stycję drogową, jaką jest rybnicki odcinek, a właściwie główna jego część, drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna.

DROGA REGIONALNA RACIBÓRZ – PSZCZYNA
10,2 km trasy dwujezdniowej
860 m Drogi Śródmiejskiej 
13 obiektów inżynieryjnych (11 wiaduktów i 2 mosty)
5 bezkolizyjnych węzłów drogowych
Łączna wartość inwestycji: 433.700.000 zł, w tym 
289.989.933 zł wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.
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Do ukończenia w regio-
nie całej drogi Racibórz – 

Pszczyna jeszcze daleka 
droga, ale kierowcom z 

Rybnika już zapewnia 
ona szybki i wygodny 

dojazd do autostrady A1
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z niej korzystać: piesi, rowerzyści, pojazdy i zaprzęgi 
konne oraz traktorzyści. Prezydent Piotr Kuczera zamierzał 
przed otwarciem drogi Racibórz – Pszczyna dla ruchu 
samochodowego udostępnić ją na jeden dzień biegaczom, 
rowerzystom i miłośnikom jazdy na rolkach, ale plany te 
pokrzyżowała epidemia. 

Wraz z drogą główną kierowcom udostępniono również 
niespełna 900-metrową drogę śródmiejską, wzdłuż któ-
rej biegnie też asfaltowa droga dla pieszych, rowerzystów  
i rolkarzy. Śródmiejska łącząc nowe rondo Paryż na ul. Wodzi-
sławskiej z nowym rondem śródmiejskim na Obwiedni Połu-
dniowej (obok mostu kolejowego na Zamysłowie) stanowi 
dobrą alternatywę dla często zakorkowanego (przy normal-
nym ruchu) odcinka ul. Wodzisławskiej. 

BRAKUJE CZTERECH KILOMETRÓW
Wybudowana droga ekspresowa o długości ponad 10 

km to główna część rybnickiego odcinka drogi regionalnej 
Racibórz – Pszczyna. Rozpoczyna się na granicy Rybnika 
i Żor i kończy zjazdem na ul. Wodzisławską. Do wybudo-
wania pozostaje jeszcze niespełna 4-kilometrowy odcinek  
do ul. Sportowej w Niewiadomiu. Miasto ma już prawie 
wszystko, co potrzeba do rozpoczęcia budowy – wykupio-
ne grunty, dokumentację techniczną, a nawet pozwolenie 
na budowę. Nie ma tylko pieniędzy, a perspektywy w tej 
kwestii zwłaszcza w czasie trwającej pandemii rysują się ra-
czej w czarnych kolorach. Według pewnie nieaktualnych już 
wyliczeń brakujący fragment rybnickiej ekspresówki miałby 
kosztować ponad 150 mln zł.  

Wykonawca inwestycji nie tylko wybudował drogę i nie-
zbędną infrastrukturę techniczną, ale również posadził drze-
wa, krzewy, a nawet zdobne pnącza. Na terenie węzłów oraz 
w wyznaczonych miejscach w sąsiedztwie drogi posadzono 
łącznie 1.611 drzew, m.in.: brzóz brodawkowatych, dębów 
szypułkowych, klonów pospolitych i jesionów wyniosłych 
oraz dzikich jabłoni i lip drobnolistnych. Posadzono rów-
nież 2.662 krzewy, m.in.: śnieguliczkę białą, suchodrzew 

pospolity i różę dziką, a przy ekranach dźwiękochłonnych  
i przy tzw. stożkach w sąsiedztwie estakady – największego 
obiektu inżynieryjnego – również  3.209 ozdobnych pnączy 
winobluszczu pięciolistkowego.

Jesienią nasadzenia kolejnych drzew w sąsiedztwie nowej 
drogi planuje również Zarząd Zieleni Miejskiej. 

Wiesława Różańska, WaT

Regionalna ekspresówka to obecnie najlepsza i najnowocześniejsza droga w całym mieście. Na zdjęciu wjazd na estakadą nad 
torami kolejowymi na pograniczu Zamysłowa – Chwałowic. To największy i najbardziej efektowny obiekt inżynieryjny na całej trasie

Główny wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Technicznych 
IINTERCOR nie tylko wybudował nową drogę, ale też posadził 

ponad 1600 drzew

W ramach inwestycji powstała też droga śródmiejska stanowiąca 
alternatywę dla zakorkowanej często ul. Wodzisławskiej
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drogi

Drogowiec rybnicki
Od 28 kwietnia będzie zamknięty dla ruchu wiadukt nad koleją w ciągu ul. Żorskiej (w sąsiedztwie ronda z kolorowymi 
kulami). Dla kierowców wytyczono objazdy, a dla pieszych tymczasowy trakt pod wiaduktem. Obecny wiadukt zostanie 
wyburzony, a w jego miejsce zbudowany nowy; ma być gotowy za osiem miesięcy.  

Na modernizowanym odcinku ul. Rudzkiej do asfaltowej nawierzchni jeszcze daleka droga

ZAMYKAJĄ WIADUKT NA ŻORSKIEJ

28 kwietnia w związku z konieczną modernizacją wiadukt 
nad liniami kolejowymi w ciągu ul. Żorskiej (w sąsiedztwie 
ronda Powstańców Śląskich) zostanie zamknięty dla ruchu 
samochodowego. W czasie pierwszego etapu robót przez 
wiadukt będą jeszcze mogły przejeżdżać autobusy komuni-
kacji miejskiej (ruch wahadłowy na jednym pasie).
Wykonawca, który musi najpierw rozebrać istniejący wia-
dukt, a potem w jego miejscu wybudować nowy, uzgodnił 
już z PKP harmonogram wyłączeń z użytkowania kolejo-
wych torowisk na najbliższe tygodnie. Nie jest tajemnicą, że 
ustalenia te ułatwiła epidemia, której skutkiem jest znacznie 
mniejszy niż zwykle ruch pociągów.  Dla kierowców wyty-
czono objazdy, które poprowadzono m.in. ulicami: Prostą, 
Przemysłową, Karola Miarki, Sybiraków i Mikołowską (DW 
925). Plan objazdów można znaleźć na stronie magistratu 
(rybnik.eu). Piesi natomiast będą mogli korzystać z przejścia 
pod remontowanym wiaduktem, gdzie z czasem nad linią 
kolejową w kierunku Żor i Pszczyny powstanie doraźna kład-
ka dla pieszych.  Nowy wiadukt ma być gotowy na koniec 
roku.

ROBOTY NA RUDZKIEJ I POGODNEJ 
Zgodnie z harmonogramem, choć nie bez problemów, po-

stępują prace na modernizowanym odcinku ul. Rudzkiej. Na 
zamkniętym dla ruchu odcinku wybudowano już kanalizację 
deszczową, kończy się przekładanie mediów oraz podziem-
na część robót związanych z oświetleniem ulicznym, a wyko-
nawca przystępuje do budowy korpusu drogi. 
Z kolei na ul. Pogodnej zakończono prace związane z prze-
budową infrastruktury i z końcem miesiąca asfalt powinien 
pokryć połowę remontowanej drogi. 
Ważną część kadr branży budowlanej stanowią pracownicy 
zza wschodniej granicy, głównie Ukraińcy, którzy często są 
operatorami ciężkiego sprzętu, ale również z Białorusi czy 
Armenii. Epidemia koronawirusa wykluczyła wielu z nich, 
stąd na placach budów obu inwestycji powstały niewielkie 
opóźnienia.

i ZEBRY I CHODNIKI JAK NOWE 
Pod koniec kwietnia wyłoniony w przetargu wykonawca 
rozpocznie odtwarzanie tzw. oznakowania poziomego, czy-
li malowanych na nawierzchni dróg białych linii, napisów  
i symboli ułatwiających poprowadzenie ruchu drogowego. 
Również pod koniec kwietnia podpisana zostanie umowa 
na roboty chodnikowe, a rozpoczną się one od ul. Gotarto-
wickiej, gdzie były odkładane dotąd z powodu prac na węźle 
gotartowickim drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna.
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ZGINĄŁ W PŁOMIENIACH 
3 kwietnia około 8.30 na leśnym od-
cinku ul. Śląskiej w dzielnicy Chwa-
łowice spłonął nissan micra z 40-le-
nim kierowcą z Rybnika w środ-
ku. Wcześniej samochód uderzył  
w drzewo. Z płonącego samochodu 
mężczyznę próbował wyciągnąć 
jeden z przejeżdżających tamtędy 
kierowców, ale nie dał rady. Oko-
liczności wypadku wyjaśnia teraz 
rybnicka policja.

WYJĄTKOWO SPOKOJNE 
ŚWIĘTA
Minione Święta Wielkanocne (11-
13 kwietnia) były prawdopodob-
nie najspokojniejszymi w historii 
rybnickiej komendy policji. Dzięki 
zdyscyplinowaniu rybniczan, któ-
rzy stosując się do wprowadzo-
nych przez rząd z powodu trwają-
cej epidemii ograniczeń, pozostali  
w domach, patrolujący ulice Rybni-
ka, ale też parki i bulwary policjanci  
i strażnicy miejscy nie musieli niko-
go ukarać mandatem za złamanie 
obowiązujących zasad. Nikogo nie 
przyłapano też na naruszeniu zasad 
odbywania zaordynowanej admini-
stracyjnie kwarantanny. Spokojnie 
było też na rybnickich drogach, na 
których panował rekordowo mały 
ruch. Policjanci drogówki odno-
towali jedynie kilka niegroźnych 
stłuczek. W niedzielę wielkanocną 
około 13.30 w dzielnicy Boguszo-
wice Osiedle pijany, jak się później 
okazało, 40-letni rybniczanin wje-
chał najpierw pod zakaz wjazdu, 
a potem na łuku ul. Lompy stracił 
panowanie nad swoim chevrole-
tem i uderzył w dwa zaparkowane 
przy tej ulicy samochody osobowe 
(volkswagen i hyundai). Na alkoma-
cie winowajca wydmuchał ponad  
2 promile.

WYKOPALI NIEWYPAŁ
16 kwietnia około 19 dyżurny ryb-
nickiej komendy policji został po-
informowany, że na terenie jednej  
z posesji przy ul. Żorskiej w czasie 
prac ziemnych natknięto się prawdo-
podobnie na niewybuch. Przybyły na 
miejsce specjalista z zakresu rozpo-
znania minersko-pirotechnicznego 
stwierdził, że to pocisk artyleryjski 
prawdopodobnie z czasów II wojny 
światowej. W związku z zagrożeniem 
wybuchem z dwóch sąsiednich do-
mów ewakuowano mieszkańców;  
w sumie siedem osób. Komendant 
rybnickiej policji zdecydował też  
o wyłączeniu z ruchu odcinka  
ul. Żorskiej między dwoma rondami,  
u jej zbiegu z ulicami Sygnały i Gotar-
towicką. Następnego dnia rano nie-
bezpieczne znalezisko zabrał patrol 
saperski jednostki wojskowej z Gliwic. 

Miasto w skrócie

ŻŁOBKI BEZ CZESNEGO
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa, 12 marca woje-
woda wydał polecenie zamknięcia, do odwołania, żłobków prowadzonych 
przez samorządy. 
Pobieranie od rodziców opłat za usługi, których żłobek nie świadczy, jest bezza-
sadne, dlatego też na sesji 23 kwietnia (już po zamknięciu tego wydania „GR”) 
radni mieli zmienić uchwałę o opłatach za pobyt dziecka w żłobkach prowadzo-
nych przez miasto. Nowy zapis zakłada zwrot opłaty miesięcznej w części pro-
porcjonalnej do liczby dni, w których żłobek nie świadczył usług. Należności te 
byłyby odliczane od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc. Przy-
pomnijmy: w Rybniku działają trzy miejskie żłobki, a rodzice płacą miesięcznie 
czesne w wysokości 400 zł.                                          (S)

W związku z ogłoszonym stanem 
epidemii w urzędzie miasta, który jest 
praktycznie zamknięty dla petentów, 
nie będą na razie wykładane projekty 
kolejnych cząstkowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. 

Wyłożenie takich projektów do pu-
blicznego wglądu, towarzyszące im 
tzw. dyskusje publiczne nad przyjętymi  
w projektach rozwiązaniami oraz możli-
wość składania uwag do takich projek-
tów to istotne elementy procedury pla-

nistycznej, której przeprowadzenie jest 
obecnie niemożliwe. Jak informuje funk-
cjonująca w magistracie Miejska Pracow-
nia Urbanistyczna, przerwane przez wy-
buch epidemii wyłożenia dwóch takich 
projektów planów MPZP 54-12 i MPZP 
54-14 zostaną w całości powtórzone 
niezwłocznie po ustąpieniu przeszkód 
związanych z epidemią, a zainteresowani 
zostaną o tych wyłożeniach poinformo-
wani poprzez ogłoszenia i obwieszczenia 
prezydenta miasta.                                (WaT) 

Teraz, jak informuje rybnicki magistrat, 
do 12 maja strony postępowania mogą 
się  wypowiedzieć co do zebranych do-
wodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Sprawę komplikuje jednak trwa-
jąca epidemia i obowiązujące obostrze-
nia, przez co z obszerną dokumentacją 
sprawy można się zapoznać tylko zdal-
nie (wersja elektroniczna), uzgadniając 
wcześniej telefonicznie sposób takiego 
udostępnienia.

Wydanie decyzji środowiskowej otwo-
rzy spółce BAPRO drogę do ubiegania się 
o koncesję na wydobycie węgla ze złoża 
Paruszowiec, co wiązałoby się z budową 
w północnej części miasta nowej kopal-
ni. Od dłuższego czasu sprzeciwiają się 
temu m.in. mieszkańcy i władze miasta. 
Miasto postanowiło też uniemożliwić 
budowę nowej kopalni poprzez zmianę 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu, na którym miałaby ona 
powstać. Uchwała w tej sprawie (zmiany 
planu dla terenu w rejonie ul. Golejow-
skiej) miała zostać podjęta na sesji rady 
miasta 23 kwietnia, już po zamknię-
ciu tego wydania „GR”. Wcześniej radni 
otrzymali od prezesów spółki BAPRO list,  

w którym autorzy proszą o nieblokowa-
nie ich inwestycji, twierdząc, że powsta-
nie kopalni w sąsiedztwie rybnickiej 
elektrowni będzie rozwiązaniem mo-
delowym. „Nowa inwestycja w Rybniku  
w postaci budowy nowoczesnej kopalni 
stanowi szansę rozwoju miasta poprzez 
stworzenie tysięcy miejsc pracy, licząc za-
równo zakład górniczy, jak również firmy 
okołogórnicze i rozbudowę infrastruktu-
ry” – czytamy w piśmie. 

Uchwalenie przez radnych zmiany pla-
nu uniemożliwiającej budowę kopalni, 
czego można się było spodziewać, praw-
dopodobnie i tak nie zakończy sprawy, 
bo jeśli spółka wykaże interes prawny, 
będzie mogła zaskarżyć uchwałę RM 
do sądu administracyjnego. – Wszyst-
ko wskazuje na to, że RDOŚ zmierza do 
wydania spółce BAPRO decyzji pozy-
tywnej, a to oznacza, że firma będzie 
miała szansę na wydobywanie węgla 
pod naszym miastem. Jako samorząd 
będziemy zgłaszać uwagi, będziemy 
odwoływać się od tej decyzji. Walka trwa, 
nie składamy broni – mówił przed sesją 
rady miasta prezydent Piotr Kuczera. 

(WaT)

BAPRO kontratakuje
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował  
(w formie obwieszczenia), że zakończyło się postępowanie dowodowe  
w sprawie wniosku spółki BAPRO z Dąbrowy Górniczej o wydanie tzw. decyzji 
środowiskowej dotyczącej wydobycia węgla ze złoża Paruszowiec. 

Wstrzymane planowanie

13



aktualności

W fotograficznym skrócie

NOWE TOALETY W PLENERZE
W pobliżu tężni solankowej w Paruszowcu-Piaskach 
oraz na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Kamieniu powstały plenerowe toalety. Mo-
dułowe budynki wyposażone zostały w wewnętrz-
ne instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne 
oraz monitoring. Każda z toalet składa się z dwóch 
pomieszczeń: części ogólnodostępnej, z jednym 
wspólnym stanowiskiem dla kobiet, mężczyzn i 
osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia tech-
nicznego. Jest również ogrzewanie elektryczne 
oraz energooszczędne oświetlenie włączane przez 
fotokomórkę. – Koronawirusowe obostrzenia nie 
pozwalają nam jeszcze w pełni cieszyć się wiosną, 
nie znaczy to jednak, że na terenach zielonych nic 
się nie dzieje. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, staramy się poprawiać komfort ich 
użytkowania tak, by z przyjemnością można było 
spędzać tam czas wolny. Powstałe na terenie tężni 
oraz ośrodka w Kamieniu miejskie toalety z pewno-
ścią ucieszą spacerowiczów i rowerzystów – mówi 
prezydent Piotr Kuczera. Szalety miejskie wybudo-
wane zostały w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
przez wybraną w przetargu firmę, za nieco ponad 
275 tys. zł.

BUDUJĄ DLA WODNIAKÓW
Po kilku miesiącach zastoju na stani-
cy 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 
nad Zalewem Rybnickim wznowio-
no budowę budynku socjalnego, 
w którym urządzone zostaną: sal-
ka szkoleniowa, kuchnia, toalety, 
magazyn i dwa pomieszczenia do 
dowolnego zagospodarowania. To 
inwestycja realizowana z poślizgiem 
w ramach Budżetu obywatelskie-
go 2018. Początkowo zakładano,  
że obiekt zostanie zbudowany  
z popularnych ostatnio w budow-
lance kontenerów morskich, ale 
konieczne okazało się zastosowanie 
znacznie mocniejszej konstrukcji  
i z kontenerów zrezygnowano. Prace 
budowlane mają potrwać do końca 
maja.   

ODNAWIAJĄ ŁAWKI
Ekipa remontowa Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej zabrała 
się za renowację nietypowych 
ławek znajdujących się na tere-
nie Kampusu przy ul. Rudzkiej. 
Ta dość finezyjna konstrukcja zo-
stała stworzona z cegieł, kątow-
ników i drewnianych szczebli, ale 
przez lata stan techniczny ławek 
wyraźnie się pogorszył, a najbar-
dziej widoczne są ubytki cegły 
klinkierowej. Na razie ekipa sto-
larzy wymienia stare, zniszczone 
szczebelki na znacznie solidniej-
sze deski. Wkrótce ekipa mu-
rarzy rozpocznie uzupełnianie 
ceglanych ubytków, ale na razie 
trwają poszukiwania odpowied-
niej cegły.  
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W fotograficznym skrócie

ZEGAR TEŻ NIE CHODZI
Czasu epidemii nie odmierza zabytkowy zegar z wieży rybnic-
kiego ratusza. Został zatrzymany 7 kwietnia. Jak informuje Mu-
zeum w Rybniku, zegar ratuszowy został zakupiony przez miasto 
w 1893 roku w firmie A.Eppner działającej w Silberbergu, czyli 
dzisiejszej Srebrnej Górze, dawniej mieście, a obecnie wsi poło-
żonej w województwie dolnośląskim. Mechanizm tego zegara  
z racji wieku i konstrukcji wymaga nieomal codziennej konserwa-
cji, którą zajmuje się znający ten zegar jak własną kieszeń mistrz 
zegarmistrzostwa Eugeniusz Kalkowski, emerytowany pracow-
nik Muzeum w Rybniku. Obecnie z racji ograniczeń związanych  
z trwającą pandemią jego częste wizyty w ratuszu nie są możli-
we, więc by nie narażać mechanizmu czasomierza na ewentualne 
uszkodzenia, zdecydowano o jego zatrzymaniu. A jak nie chodzi 
zegar, nie rozbrzmiewa też co godzinę rybnicki hejnał, bez dźwię-
ków którego opustoszały rynek wydaje się jeszcze smutniejszy. 
Zegar miał być uruchomiony ponownie 3 maja.

RAFAŁ ODNOWIONY
Budowlańcy modernizujący 
pawilon Rafał należący do naj-
starszej części dawnego szpitala 
Juliusz odsłonili już gruntownie 
wyczyszczoną i odnowioną ele-
wację zabytkowego budynku  
z czerwonej cegły. Jak mówią 
sami pracownicy, najwięcej pracy  
i wysiłku kosztowało ich speł-
nienie wymogów postawionych 
przez konserwatora zabytków. 
Prace budowlane w pawilonie 
Rafał powinny się zakończyć na 
przełomie maja i czerwca, póź-
niej rozpocznie się tam urządza-
nie nowoczesnej ekspozycji po-
święconej historii medycyny.

REMIZA Z ZAPLECZEM
Praktycznie dobiegła już końca roz-
poczęta w 2018 roku przebudowa i 
rozbudowa remizy OSP w dzielnicy 
Ochojec. Wcześniej strażacy ochot-
nicy mieli tu do swojej dyspozycji 
praktycznie jedynie duży garaż. 
Teraz remizę rozbudowano i w jej 
nowej części urządzono szatnię, 
toalety z częścią prysznicową oraz 
aneks kuchenny. Zmodernizowany 
budynek musi jeszcze przejść proce-
dury odbiorowe, które w warunkach 
epidemii trwają dłużej niż zwykle,  
a potem pozwolenie na użytko-
wanie musi wystawić powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego. 
Inwestycja kosztowała 1.165.000 zł.

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

15



czas epidem
ii

To tylko niektóre z zabezpieczeń wpro-
wadzonych przez dyrekcję rybnickiego 
szpitala, mających uchronić jego pacjen-
tów i personel przed możliwością zara-
żenia koronawirusem. Zmodernizowana 
izba przyjęć została wyposażona w do-
mofon oraz  tzw. śluzę, gdzie lekarz, po 
wstępnym wywiadzie medycznym, po-
dejmuje decyzję o bezpiecznym przyjęciu 
pacjenta na szpitalny oddział. Utworzono 
również tzw. oddział przejściowy z dodat-
kowymi obostrzeniami epidemiologicz-
nymi, w którym przez 14 dni przebywają 

,osoby kierowane do szpitala. – Nie ma tu 
rotacji personelu, to stały zespół, stosujący 
środki ochrony indywidualnej: rękawice, 
maski, przyłbice, gogle, fartuchy ochron-
ne z długim rękawem oraz fartuchy folio-
we. Cyklicznie wszystkim pracownikom 
tego oddziału wykonujemy testy immu-
nologiczne mające wykluczyć obecność 
wirusa. Wszystkim, również pacjentom, 
regularnie mierzymy temperaturę, a po-
mieszczenia regularnie dezynfekujemy – 
wyjaśnia Ryszard Kamała. 

Od początku kwietnia personel szpita-
la wyposażony jest 
w maski ochronne 
oraz rękawice, któ-
rych, póki co, tu nie 
brakuje. Dezynfeko-
wane są też przed-
mioty wynoszone  
z oddziałów. Niema-
łym wyzwaniem są 
pacjenci oddziałów 
psychiatrii sądowej 
(około 250 osób), 
skierowani na lecze-
nie na mocy posta-
nowienia sądu. – To 
bardzo wymagająca 
grupa osób, które 
musimy hospitalizo-

wać, stosując szczególne środki bezpie-
czeństwa i ochrony. Jeśli zachodzi taka 
konieczność, komunikują się z sądem za 
pośrednictwem wideokonferencji – do-
daje rzecznik. 

Terapia chorych, którzy przebywają na 
szpitalnych oddziałach, prowadzona jest 
indywidualnie bądź w kilkuosobowych 
grupach. Zajęcia odbywają się w po-
mieszczeniach, w których pacjenci mogą 
zachować odpowiedni dystans. Terapeu-
ci wspólnie z chorymi szyją też maseczki 
ochronne z materiałów ufundowanych 
przez stowarzyszenie Pod Wieżą, a klub 
pacjenta, w którym organizowano dotąd 
koncerty, zabawy i świąteczne spotkania, 
tymczasowo przekształcono w pracow-
nię krawiecką. Niestety, na czas pandemii 
szpital musiał zrezygnować z terapii pro-
wadzonej na oddziale dziennym. Chorzy, 
którzy kilka razy w tygodniu przychodzili 
tu po pomoc, teraz korzystają ze wsparcia 
psychologicznego w formie teleporad. 
– Wiele osób bardzo przeżywa aktual-
ną sytuację i nie radzi sobie z własnymi 
emocjami, dlatego tak ważne jest dla nich 
choć takie wsparcie – dodaje Ryszard Ka-
mała i podkreśla, że jak dotąd w szpitalu 
nie odnotowano ani jednego przypadku 
koronawirusa. 

(D)

Na konto rybnickiego szpitala ma 
trafić 10,2 mln zł. – To spora suma, wy-
nikająca z potrzeb, jakie zgłosiliśmy do 
władz województwa. Cieszymy się, że 
dzięki tym środkom możemy zaopa-
trzyć się w sprzęt i środki niezbędne do 
walki z koronawirusem – mówi Michał 
Sieroń, rzecznik prasowy WSS nr 3. Jak 
informuje, placówka planuje zakupić 
m.in. stacjonarne i transportowe re-
spiratory, centrale monitorujące z kar-
diomonitorami, łóżka intensywnego 
nadzoru, pompy infuzyjne, urządzenia 
do terapii tlenem, ambulans sanitarny 
wyposażony w specjalną komorę do 
transportu zakażonych, izolatory służą-

ce do przenoszenia chorych na terenie 
szpitala i w środkach transportu, a tak-
że preparaty i urządzenia do dezynfek-
cji oraz środki ochrony indywidualnej. 

Tymczasem w szpitalnym budynku, 
zajmowanym dotąd przez oddziały on-
kologii i rehabilitacji, uruchomiono izo-
latorium dla osób, u których po wstęp-
nym wywiadzie lekarze podejrzewają 
zakażenie koronawirusem. Do tej pory 
takie badania prowadzone były w 
czerwonym namiocie, który w mar-
cu został rozłożony przed placówką.  
– Szacujemy, że pacjentów, którzy mu-
szą być sprawdzeni pod kątem wirusa 
i izolowani, będzie przybywać, dlatego 

przygotowaliśmy dla nich specjalne 
pomieszczenia. Trafiają tam osoby, któ-
re zgłosiły się do szpitala, a u których 
podejrzewamy zakażenie COVID-19. 
Taka osoba nie może wejść na Szpital-
ny Oddział Ratunkowy; w izolatorium 
poddana zostanie kolejnym badaniom, 
a jeśli lekarz uzna, że trzeba wykonać 
jej test na obecność wirusa, pobrany 
zostanie wymaz. Pacjent czeka na jego 
wynik pod opieką medyków. Gdy ten 
jest pozytywny, chory kierowany jest 
do szpitala zakaźnego. Izolatorium 
nie jest miejscem przeznaczonym do 
leczenia pacjentów – wyjaśnia Michał 
Sieroń.                                                        (D)

Miliony na walkę o zdrowie

Szpital psychiatryczny bez zakażonych

Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 123 mln zł na walkę z koronawirusem w naszym województwie. Środki 
pochodzą z funduszy unijnych, budżetu państwa i wkładu własnego beneficjentów. Wsparcie ma trafić do 27 placó-
wek medycznych w regionie. Jedna z większych kwot z tej puli zasili budżet Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego nr 3 w Rybniku-Orzepowicach.

– Już 9 marca wprowadziliśmy na wszystkich oddziałach całkowity zakaz odwiedzin pacjentów oraz zakaz zwolnień 
na czasowy pobyt poza szpitalem. Mierzymy też temperaturę ciała osób wchodzących do izby przyjęć i poszczegól-
nych oddziałów. Te z podwyższoną temperaturą bądź z widocznymi objawami infekcji nie są wpuszczane na teren 
placówki – mówi Ryszard Kamała, rzecznik prasowy Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, przy 
ul. Gliwickiej.

W jednym ze szpitalnych budynków utworzono „oddział przej-
ściowy”, w którym przez pierwszych 14 dni przebywają osoby 

kierowane na leczenie w placówce

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

16



Osoby poddane kwarantannie  
w Rybniku powinny krócej czekać 
na wynik testu na koronawirusa, 
po tym jak na ulice naszego miasta 
wyruszył specjalny ambulans nazy-
wany wymazobusem. Jego załoga – 
ratownik i pielęgniarka – pobiera od 
wskazanych osób próbki materiału 
biologicznego do badań.

– Osoba badana proszona jest  
o wyjście na próg swojego mieszka-
nia albo domu. Wymaz pobierany jest  
z gardła za pomocą specjalnej pałeczki. 
Próbka trafia do podpisanego pojem-
nika, a następnie do lodówki. Trwa to 
chwilę. Znacznie więcej czasu zabiera 
nam przebranie się i dezynfekcja po 
każdym takim pobraniu – wyjaśnia za-
łoga ambulansu. Wymazy pobierane 
są od osób z podejrzeniem zarażenia 

wirusem, które odbywają na terenie 
Rybnika kwarantannę lub izolację do-
mową. O takim badaniu informuje je 
wcześniej stacja sanitarno-epidemiolo-
giczna, a zespół wymazobusa uprzedza 
osoby przebywające w kwarantannie 
o swoim przyjeździe około 20 minut 
wcześniej. Pobrane próbki dostarcza-
ne są później do właściwego laborato-
rium, gdzie przeprowadzane są testy 
pozwalające potwierdzić ewentualne 
zarażenia koronawirusem. Kiedy 14 
kwietnia wymazobus wyruszył w trasę 
po naszym mieście, na terenie Rybnika 
było 81 osób objętych tzw. kwarantan-
ną administracyjną, a większość z nich 
wciąż nie miała zrobionych testów. – 
W tych domach rozgrywają się małe 
dramaty, bo na test czeka na przykład 
kobieta w ciąży, która nie może zrobić 

Baseny, sale sportowe i kluby fitness są zamknię-
te, dlatego na czas domowej izolacji Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji przygotował propozycję do-
mowych aktywności, jako zdrowej alternatywy dla 
siedzenia na kanapie i oglądania seriali czy pochła-
niania słodkości. 

Na Facebooku powstała grupa „Rybnik wspiera fit-
ness w domu”. Na jej stronie można znaleźć propozy-
cje treningów online, a docelowo również wsparcie 
trenerskie, motywacyjne i plany dietetyczne. – Chce-
my dbać o różnorodność zajęć, by każdy mieszkaniec 
Rybnika znalazł aktywność odpowiednią dla siebie 
i swoich możliwości. Nie zapominamy o mamach  
z pociechami, pamiętamy o naszych drogich senio-
rach i właścicielach czworonogów, które z pewno-
ścią przyłączą się do domowych aktywności – za-
pewniają organizatorzy, którzy zamieścili na profilu 
zestawy ćwiczeń, m.in. na smukłą sylwetkę, płaski 
brzuch, wzmacniające kręgosłup, a nawet zapraszają 
na taneczne wieczorki. – Zdajemy sobie sprawę, że 
treningi w domu, w towarzystwie innych domowni-
ków, dzieci, psa czy kota mogą być prawdziwym wy-
zwaniem. Ale o formę dbać należy, więc promować 
będziemy miejsca, w których rybniczanie dbali dotąd 
o kondycję: kluby fitness, siłownie, szkoły tańca… Tre-
nerzy przećwiczą was kompleksowo. Niezależnie od 
wieku każdy znajdzie coś dla siebie. Istotne w czasie 
zasiedzenia mogą okazać się porady fizjoterapeutów, 
joginów czy dietetyków. Wszystko po to, byśmy byli 
aktywni w domu, byśmy się poznali, trenowali razem, 
a przy okazji zobaczyli, co w rybnickich „fitnessach” 
piszczy. Nie traćmy formy! Ćwiczmy razem! Rybnik 
jest aktywny! – czytamy na profilu grupy. Przygotowa-
ne przez trenerów MOSiR-u propozycje ćwiczeń moż-
na znaleźć również na kanale YouTube rybnickiego 
ośrodka.           (D)

   Wymazobus pod domem

FITNESS 
ZAMIAST SERIALU

badań prenatalnych, bo nie wie, czy 
jest zakażona. Ale czekają też osoby, 
które miały się poddać koniecznym 
zabiegom medycznym, ale niestety nie 
wiedzą, czy są zdrowe i czy mogą się 
bezpiecznie leczyć – zauważa prezy-
dent Piotr Kuczera, który podobnie jak 
samorządowcy z innych miast zdecy-
dował się wesprzeć działania państwo-
wej służby zdrowia. – Idzie o ludzkie 
zdrowie i życie. Dlatego po raz kolejny 
samorządy ratują państwowe instytu-
cje, które niestety nie działają dziś zbyt 
sprawnie – komentuje prezydent. Na 
sfinansowanie działań nietypowego 
ambulansu miasto przeznaczyło 50 
tysięcy złotych. Z usług wymazobusu 
firmy „Life – ratownictwo medyczne” 
korzystają również osoby z terenu Ra-
ciborza, Gliwic, Żor i okolicznych po-
wiatów.

(S)

Epidemia w Rybniku
Osób poddanych kwarantannie:  83
Hospitalizowanych obecnie z powodu 
zakażenia: 6
Zakażonych od początku epidemii: 17
Ofiar śmiertelnych: 2
Ozdrowieńców: 5
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czas epidem
ii

Tylko pięć osób – nowożeńcy, świadkowie i osoba prowa-
dząca uroczystość – tak w czasie epidemii wyglądają śluby 
w rybnickim USC. Od 16 kwietnia doszło kolejne obostrze-
nie – konieczność noszenia maseczek ochronnych. – Infor-
mujemy pary o wprowadzonych ograniczeniach i pytamy, 
czy w takich warunkach decydują się na zawarcie związku 
małżeńskiego – mówi Angelika Naczyńska-Lyp, kierownik 
rybnickiego USC. Na ich decyzję wpływ ma też wesele, dla-
tego nowożeńcy, którzy planowali huczną uroczystość w 
restauracji, decydują się na zmianę terminu. – Już w marcu 
mieliśmy pary, które przełożyły śluby na wrzesień, a jedna 
nawet na rok 2021, a więc podeszła do sprawy wyjątkowo 
przewidująco. Są jednak i takie osoby, które mimo wszyst-
ko chcą zawrzeć związek w tych niecodziennych czasach i 
my nie stajemy im na drodze – dodaje. Od czasu, kiedy USC 
pracuje od poniedziałku do piątku (w zmienionych godzi-
nach), uroczystości zaplanowane na soboty przełożono 
przeważnie na poprzedzające je piątki. – Jedna z par miała 
już wygrawerowaną na obrączkach sobotnią datę ślubu, ale 
uznała, że nie jest to duży problem – mówi Angelika Naczyń-
ska-Lyp. W sali ślubów na piętrze rybnickiego ratusza, na któ-
rą uczestnicy wjeżdżają windą (po dwie osoby), nowożeńcy 
siedzą w wymaganej nowymi obostrzeniami odległości, 
podobnie świadkowie. – Decyzję o pocałunku pozostawiam 
młodej parze, choć obecnie raczej zastępuje go uścisk no-

wożeńców – mówi Angelika Naczyńska-Lyp. Atmosfera tych 
kameralnych i co tu dużo mówić nietypowych uroczystości 
jest specyficzna, nic więc dziwnego, że pary mają wątpli-
wości. W kwietniu w rybnickim USC odbyło się tylko 9 z 22 
zaplanowanych wcześniej ślubów. Są i pary, które postana-
wiają obecnie zamieniać śluby konkordatowe w kościołach 
na cywilne. – Zgodnie z harmonogramem przyjmujemy już 
zgłoszenia ślubów na końcówkę lipca i początek sierpnia, bo 
część par z marca i kwietnia poprzekładała terminy na czer-
wiec i początek lipca. Ustalamy wprawdzie daty sobotnie, 
jednak z zastrzeżeniem, że jeżeli w związku z epidemią na-
dal będziemy pracować tak jak obecnie, śluby będą przeno-
szone na poprzedzające je piątki – wyjaśnia kierownik USC. 
16 maja w Rybniku ma się odbyć pierwszy w tym roku ślub  
w plenerze, jednak nie wiadomo, czy dojdzie do skutku, bo 
planowany jest na terenie restauracji, a te zgodnie z obo-
strzeniami wciąż są zamknięte. W czasie epidemii odbywają 
się nie tylko śluby – przecież rodzą się dzieci, a ludzie nie-
stety umierają. Jak zatem dopełnić wszystkich formalności?

NARODZINY I ZGONY
– Obecnie po nowelizacji przepisów prawa i złagodzeniu 

obostrzeń załatwiamy wszystkie sprawy z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego, a nie jak było do tej pory jedynie najpilniej-
sze – wyjaśnia kierownik USC. Nie można zdalnie zarejestro-
wać zgonu osoby bliskiej – należy więc przyjść do urzędu, by 
dokonać zgłoszenia i otrzymać akt zgonu. – Jeżeli idzie o uro-
dzenia, to zachęcamy do zgłoszeń przez internet, bo można to 
zrobić bez wychodzenia z domu. Aby jednak zgłosić narodzi-
ny dziecka drogą elektroniczną, trzeba mieć profil zaufany lub 
e-dowód. Profil taki można założyć choćby z pomocą swojego 
banku. Po zarejestrowaniu urodzin dziecka USC wysyła do 
osoby rejestrującej komplet dokumentów: począwszy od od-
pisu aktu urodzenia, przez potwierdzenie zameldowania po 
zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL. Mieszkańcom miasta 
dostarcza je goniec, osobom spoza Rybnika – listonosz – wy-
jaśnia Angelika Naczyńska-Lyp. W przeciwieństwie do więk-
szości urzędów w dużych miastach, w rybnickim USC można 
też osobiście zgłosić narodziny dziecka – to ukłon w stronę 
osób, które nie radzą sobie z internetem. Warto jednak zrobić 
to elektronicznie, by niepotrzebnie nie narażać domowników,  
a przede wszystkim świeżo upieczonej mamy i nowo narodzo-
nego dziecka. Oczywiście rybnicki USC zachowuje wszelkie 
środki bezpieczeństwa – wydzielono osłonięte stanowiska,  
a klienci obsługiwani są pojedynczo, muszą też przed zała-
twieniem sprawy zdezynfekować ręce. Zresztą, jak podkreślają 
urzędnicy, klienci są wyjątkowo zdyscyplinowani i przestrze-
gają wszystkich obostrzeń. Aby przyjąć zgłoszenie narodzin, 
USC musi mieć kartę urodzenia dziecka, którą dostarcza szpi-
tal. – Poprosiliśmy personel, aby na karcie urodzenia świeżo 
upieczone mamy podawały też swój numer telefonu. Nie zda-
rzyło się, aby któraś z pań odmówiła – mówi kierownik USC. 
Ułatwia to kontakt, również w przypadku procedury uzna-
nia ojcostwa. – To kolejna sprawa, którą w czasie epidemii 
można załatwić w rybnickim USC – mówi Angelika Naczyń-
ska-Lyp. Kolejna, której nie podejmują się inne duże urzędy, 
gdyż oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego 
(nieurodzonego w małżeństwie) można złożyć do 18. roku 
życia tego dziecka, a więc nie jest to sprawa priorytetowa.  

   Nowożeńcy w maseczkach
17 kwietnia 2020 roku zapisze się w annałach rybnickiego Urzędu Stanu Cywilnego. Tego dnia odbył się tam pierwszy 
ślub, którego wszyscy uczestnicy mieli na twarzach maseczki ochronne. To efekt wprowadzonego dzień wcześniej obo-
wiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.        
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Jako pierwsi małżeńską przysięgę w maseczkach złożyli w ryb-
nickim USC Wioleta i Tomasz z dzielnicy Maroko-Nowiny, którzy 

związek małżeński wbrew epidemii zawarli 17 kwietnia. Pani młoda 
elegancką maseczkę kupiła przez internet. Była mile zaskoczona, 

gdy się okazało, że wręcz idealnie pasuje do ślubnej sukienki

18



Co więcej, można to zrobić na dwa 
sposoby. – Oświadczenie takie można 
złożyć jeszcze przed urodzeniem się 
dziecka, w czasie trwania ciąży, albo w 
momencie tworzenia aktu urodzenia. 
I właśnie do tego ostatniego sposobu 
namawiamy rodziców dziecka – tłuma-
czy Angelika Naczyńska-Lyp. Muszą się 
oni osobiście zgłosić do urzędu i złożyć 
ustne oświadczenia przed kierowni-
kiem USC – nie istnieje więc możliwość 
załatwienia tego zdalnie. Aby w czasie 
epidemii niepotrzebnie nie narażać 
kobiety w ciąży i jej nienarodzonego 
jeszcze dziecka, rybnicki USC zachęca, 
by oświadczenie to złożyć dopiero po 
jego urodzeniu, przy sporządzeniu aktu 

urodzenia. Oczywiście uznania dziecka 
można również dokonać przed sądem.

ZADZWOŃ, ZANIM PRZYJDZIESZ
Do USC w Rybniku najlepiej zgłosić 

się telefonicznie, umawiając się na kon-
kretną godzinę, pamiętając przy tym, 
że urząd pracuje od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 18.00, 
z przerwą od 11.00 do 13.30 na dezyn-
fekcję. Kolejki do USC praktycznie się 
nie tworzą, wyjątkiem był poświątecz-
ny wtorek ze względu na liczbę zgo-
nów, do jakich doszło w czasie świąt. 
– Nie przyjmujemy bezpośrednio  
w siedzibie USC klientów w sprawach 
wydawania odpisów aktów stanu cy-
wilnego – przypomina Angelika Na-
czyńska-Lyp, ale i to może się zmienić 
w świetle zniesionych obostrzeń. Na 
chwilę obecną wnioski w tej sprawie 
można złożyć elektronicznie, listow-
nie lub za pośrednictwem skrzynki 
stojącej przed urzędem miasta. – Ży-
cie toczy się dalej i są takie sprawy, 
które nie mogą czekać. Jesteśmy więc 
otwarci na potrzeby klientów, ale  
w rozsądnych granicach. Zdarzają się 
różne sytuacje losowe, w których stara-
my się pomóc, jednak musimy działać  
w ramach obowiązujących przepisów 
– wyjaśnia kierownik USC. 

JUBILACI JESZCZE POCZEKAJĄ
– Seniorzy znajdują się w grupie 

szczególnego ryzyka i nie możemy 
ich narażać – mówi Angelika Naczyń-

ska-Lyp o jubilatach, którzy świętu-
ją Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. Z tej okazji w siedzibie 
zespołu Przygoda, średnio raz w mie-
siącu, odbywały się uroczyste spotka-
nia z udziałem małżonków, podczas 
których prezydent Piotr Kuczera wrę-
czał im medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, przyznane przez prezy-
denta RP Andrzeja Dudę. Z powodu 
zagrożenia koronawirusem Przygoda 
jest zamknięta, a seniorzy nie powinni 
wychodzić z domów. Tymczasem do 
USC dotarła już partia medali, które po-
winny być wręczone w terminie okre-
ślonym przepisami prawa. – Szukamy 
najlepszego rozwiązania, bo nie chcie-
libyśmy pozbawiać jubilatów udziału  
w tej ważnej dla nich uroczystości. 
Dlatego zastanawiamy się nad wysy-
łaniem na razie gratulacji listownych,  
z informacją o tym, że termin jubile-
uszu Złotych Godów zostanie ustalony, 
kiedy tylko będzie to możliwe i bez-
pieczne dla zdrowia przede wszystkim 
samych jubilatów – mówi kierownik 
USC, która już zwróciła się o opinię 
prawną w tej sprawie. Jubilaci muszą 
więc uzbroić się w cierpliwość.          

Sabina Horzela-Piskula

W związku z epidemią z dnia na 
dzień znacznie pogorszyła się sytu-
acja obcokrajowców. Pod koniec 2019 
roku w Rybniku było blisko 9 tysięcy 
imigrantów, głównie z krajów wschod-
nich.

To przede wszystkim Ukraińcy, którzy 
przyjechali w celach zarobkowych i teraz 
dotkliwie odczuwają zmiany na rynku 
pracy. – Ich sytuacja jest mniej ciekawa 
niż reszty naszych rodaków. Osoby za-
trudnione w większych firmach mogą 
liczyć na tzw. postojowe, które jednak 
jest płacone w różnej wysokości, nie za-
wsze gwarantuje wystarczające środki na 
utrzymanie rodziny i wynajęcie mieszka-
nia. To i tak dobrze, bo nie rozwiązano  
z nimi umów. Gorzej mają ci, którzy byli 
związani z firmami pośrednictwa pracy. 
Oni najczęściej już stracili zatrudnienie 
– wyjaśnia Mariusz Wiśniewski ze Stowa-
rzyszenia „17-tka”, pomysłodawca projek-
tu 28. dzielnica / 28. район, adresowa-

nego do cudzoziemców mieszkających i 
pracujących w Rybniku. W efekcie wielu 
obcokrajowców, którzy przebywali tu na 
podstawie 90-dniowego pozwolenia na 
pracę, wyjechało z Polski. Osoby posiada-
jące karty dłuższego pobytu w większo-
ści zostały i próbują się odnaleźć w nowej 
rzeczywistości. – Uczestnicy 28. dzielnicy 
nie są bierni. Panie z Ukrainy szyją ma-
seczki, które trafiają do dzieci i rodzin ko-
rzystających z różnych projektów „17-tki”, 
część przekazaliśmy pracownikom ryb-
nickiego szpitala do użytku prywatnego, 
kolejne otrzyma Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku – 
mówi Mariusz Wiśniewski. Działania pro-
wadzone w ramach projektu przeniosły 
się do sieci. Online odbywają się kursy 
języka polskiego i zajęcia dla dzieci w ję-
zyku ukraińskim. Na profilu FB na bieżąco 
są zamieszczane tłumaczenia wszystkich 
ważnych informacji i komunikatów doty-
czących funkcjonowania w czasie epide-

mii. Ukraińska psycholog Oksana Jewko 
poprzez rozmowy wideo wspiera rodziny 
w radzeniu sobie z przeżywanymi w tym 
czasie trudnościami. Jeśli trzeba, udziela-
na jest też bardzo konkretna pomoc. Na 
święta potrzebujące rodziny otrzymały 
paczki żywnościowe, kilku osobom uda-
ło się znaleźć nową pracę. – Chcę jednak 
wyraźnie podkreślić, że nasze wsparcie 
dla obcokrajowców nie jest ani większe, 
ani lepsze niż to, które oferujemy rybni-
czanom. Wszyscy jesteśmy w trudnej sy-
tuacji i wszyscy musimy sobie nawzajem 
pomagać – mówi Mariusz Wiśniewski. 
Jako pozytywny przykład podaje posta-
wę właścicieli mieszkań decydujących się 
na obniżenie lub odroczenie płatności za 
wynajem. – Rodziny, które przyjechały do 
Polski, często postawiły wszystko na jed-
ną kartę i nie mają do czego wracać. Tym 
bardziej że sytuacja na Ukrainie wcale nie 
jest lepsza od tego, co jest tutaj – wyja-
śnia Mariusz Wiśniewski. Ponadto ewen-
tualny powrót wiąże się z koniecznością 
przestrzegania podobnych ograniczeń, 
w tym odbycia kwarantanny po przyjeź-
dzie do kraju.                                                    (m)

Imigranci mają trudniej
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Kierownik USC Angelika Naczyńska-
-Lyp w drodze na pierwszą ceremonię 

ślubną w obowiązkowej maseczce

URZĄD STANU CYWILNEGO – telefon 
32 42 23 210 lub e-mail:usc@um.ryb-
nik.pl czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 18.00, z przerwą 
od 11.00 do 13.30 na dezynfekcję
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DOM KULTURY 
W BOGUSZOWICACH
facebook.com/dkboguszowice

*Każdy poniedziałek maja o 11.00: „Ruch i relaks 
z dziećmi” – joga z Elwirą Zembrzuską oraz roz-
grzewki baletowe z Sabiną Dylą-Grad. 

*Każdy wtorek i piątek maja o 16.00: „W domu  
z pasją” – plastyczne inspiracje dla dzieci i ich ro-
dziców z Katarzyną Zmorek i Agnieszką Stuchlik.  

*Każda środa maja o 11.00: „Historia ręką śpie-
wana” – Elwira Zembrzuska zaprasza do współ-
tworzenia świata małego Skrzata Pirata (interak-
tywna opowieść dla dzieci i o dzieciach).

*Każdy czwartek maja o 17.00: „Teatralna wie-
czorynka” – bajki czytane przez instruktorów DK 
w aranżacji plastycznej i muzycznej połączone  
z warsztatami dla dzieci.

*Codziennie od poniedziałku do piątku o 18.00: 
Akcja #teatrwdomu – spektakle teatrów w reży-
serii Izabeli Karwot.

ICK W NIEWIADOMIU 
www.ick.rybnik.pl i Facebook placówki

4 maja: „Świat w kolorach” – prezentacja prac 
dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne. 

7 maja o 17.00: „Hand made with love” – jak wy-
konać samodzielnie prezent dla mamy z okazji 
Dnia Matki – zajęcia rękodzielnicze (FB ICK).

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
www.biblioteka.rybnik.pl i Facebook 
biblioteki
Placówka zamieszcza na stronie internetowej  
i swoim Facebooku, relacje ze spotkań autor-
skich, wykłady i przykłady zajęć dla dzieci.

Ku pokrzepieniu
Nie ryzykuj, zostań w domu! Często myj ręce! Unikaj 
dotykania oczu, nosa i ust! Nie kłam medyka! Zacho-
waj bezpieczną odległość! To niektóre z haseł, jakie 
na początku kwietnia pojawiły się na siedmiu billbo-
ardach stojących przy drogach wjazdowych. Wszyst-
ko po to, by przypomnieć rybniczanom o koniecz-
nych w czasie epidemii praktykach, które pozwalają 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Siedem miejskich dwustronnych, podświetlanych bill-
boardów, stojących przy ulicach Żorskiej, Mikołowskiej, 
Raciborskiej, Rudzkiej, Gliwickiej, Wodzisławskiej i Zebrzy-
dowickiej wykorzystano do przypomnienia najważniej-
szych zaleceń w walce z epidemią. Jest też optymistyczne 
przesłanie szczupaka z rybnickiego herbu: Wszystko bę-
dzie dobrze! – Zwykle na tych billboardach zapowiadamy 
wydarzenia, które mają promować miasto. Od kilku lat 
wykorzystujemy je również do kampanii informacyjnych 
– np. o szkodliwości smogu, konieczności selektywnej 
zbiórki odpadów czy korzyściach płynących z budżetu 
obywatelskiego. Stwierdziliśmy, że w tym trudnym dla 
wszystkich czasie dobrze będzie wykorzystać te nośniki 
do przekazania wskazówek dotyczących tego, co powin-
niśmy robić, by uchronić siebie i innych od zarażenia koro-
nawirusem – wyjaśnia Robert Cebula, naczelnik wydziału 
promocji w rybnickim magistracie. Z kolei prezydent Piotr 
Kuczera przypomina, że zagrożenie, z jakim mamy do czy-
nienia, wymaga od nas odpowiedzialnego zachowania. – 
Kluczowe działania, które zapobiegają rozprzestrzenianiu 
się epidemii, to stosowanie podstawowych zasad higieny, 
zachowanie dystansu w kontaktach z innymi osobami  
i szczerość wobec służb medycznych. Stosując się do tych 
zasad, mamy dużą szansę na to, że „wszystko będzie do-
brze”, że pokonamy zagrożenie i za jakiś czas wrócimy do 
normalnego życia – mówi prezydent Kuczera.                  (D)

KULTURA 
W SIECI

Zostań
w domu

STENDAP LIVE SHOW

MARCIN 
ZBIGNIEW WOJCIECH

CO PONIEDZIAŁEK O 19.00
YOU TUBE

– Wszystko będzie dobrze – uspokaja rybniczan i prze-
jezdnych herbowy szczupak z miejskiego billboardu
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SZCZYPTA pasji, PORCJA 
wiedzy i GARŚĆ talentu 

Rybniczanie z kalendarza
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Rybniczanka lubi głównie włoską 
kuchnię, szczególnie makarony, do 
których tworzy różne sosy i pesta. To 
właśnie spaghetti było jednym z jej 
pierwszych samodzielnie przygotowa-
nych dań. – Gotuję od dziecka. Pamię-
tam, jak chwalono mnie za wyjątkowo 
pyszną mizerię. Chętnie zdradzałam 
wszystkim swój przepis na to danie: mi-
zeria była taka dobra, bo trzeba ją było 
długo… mieszać – wspomina z uśmie-
chem. Dziś chętnie gotuje również  
ze swoją mamą. – Doradzamy sobie 
i wymieniamy się pomysłami. Sięga-
my też po przepisy babci, z którą jako 
dziecko zawsze przed świętami Bożego 
Narodzenia lepiłam pierogi. Ale kuch-
nia w naszym domu nie jest wyłącznie 
domeną kobiet. Mój tata również miał 
kulinarne ambicje – mówi. To właśnie 
on kupował książki kulinarne znanego 
kucharza Gordona Ramsaya, po które 
również sięgała Julia. Dziś uczennica 
maturalnej klasy o profilu technik ży-
wienia i usług gastronomicznych w Ze-
spole Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
ma na koncie wiele autorskich przepi-
sów. Jest też laureatką kilku konkur-
sów szkolnych oraz ogólnopolskiego 
konkursu „Kulinarny Talent 2019” dla 
najzdolniejszych uczniów kierunków 
gastronomicznych. Była w gronie 12 
finalistów wyłonionych przez szefa 
kuchni Roberta Sowę podczas warsz-
tatów organizowanych w szkołach ga-
stronomicznych na terenie całej Polski. 
Finał konkursu odbył się w ubiegłym 
roku w Warszawie podczas marcowych 
targów gastronomicznych. – To był 
mój pierwszy tak poważny konkurs. 
Nie wygrałam, ale było to dla mnie bar-
dzo cenne doświadczenie – zyskałam 
więcej pewności siebie i nauczyłam 
się, że kiedy czegoś nie wiem, muszę 
pytać. Nie powinnam też stresować 
się obecnością innych – wylicza Julia. 
W Warszawie miała 40 minut na przy-
rządzenie wymyślonego wcześniej 

przepisu. Młoda rybniczanka przy-
gotowała polędwiczkę marynowaną  
w sosie sojowym, czosnku, rozmarynie 
i naparze z herbaty earl grey. Podała 
ją z gołąbkami z czerwonej kapusty  
z pepitkami, pestkami dyni i serem sza-
fir oraz z sosem z boczniaków, purée 
z dyni i z szalotkami konfitowanymi 
w tłuszczu gęsim oraz z marynowaną 
cebulką i chrustem z frytek. Konkur-
sowe potrawy oceniały dwa składy 
jurorskie złożone z szefów kuchni oraz 
z celebrytów. – Pepitki firmy Bondu-
elle to sprasowane warzywne ziaren-
ka, które przypominają kaszę lub ryż,  
a po ugotowaniu – makaron. To właśnie 
one w trakcie gotowania zaczęły kipieć  
i niestety zalałam całą płytę induk-
cyjną. Najtrudniej było zmieścić się  
w upływającym szybko czasie oraz 
poradzić sobie z presją związaną  
z kręcącymi się wokół znanymi kucha-
rzami i z kamerą rejestrującą nasze 
poczynania – wspomina Julia. Nie-
fortunne zdarzenia podczas gotowa-
nia nie deprymują rybniczanki, która 

Jako kilkulatka odkryła własny sposób na najsmaczniejszą mizerię. Dziś 
maturzystka z rybnickiego Ekonomika marynuje polędwiczki w naparze z herbaty, 
przygotowuje gołąbki z pepitek i konfituje szalotki w tłuszczu gęsim, ale o mizerii 
nie zapomina. Z pasjonatką gotowania Julią Jarocką spędzamy kwiecień, w którym 
nadal obowiązuje zasada „zostań w domu”. – Wykorzystuję ten czas również na 
pieczenie ciast. To może być dobry moment na realizację różnych kulinarnych 
pomysłów – przekonuje Julia.

mówi, że nie myli się tylko ten, kto nic 
nie robi. – Dzień przed swoimi 18. uro-
dzinami przygotowywałam makaron  
z owocami morza, które zmrożone 
wrzuciłam na rozgrzaną patelnię i przez 
przypadek o mało nie spaliłam kuchni. 
Obyło się wprawdzie bez interwencji 
strażaków, ale okap kuchenny nie-
co się stopił. Najważniejsze, nie tylko  
w gotowaniu, jest to, aby się nie za-
łamywać niepowodzeniami, ale wy-
ciągać wnioski i uczyć się na błędach 
– mówi Julia. 19-latka bardzo lubi 
gotować, ale traktuje to raczej jak 
hobby. Ma świadomość, jak wymaga-
jący i trudny do pogodzenia z życiem 
rodzinnym jest to zawód. Dlatego na 
razie nie wybiega w przyszłość i my-
śli o najbliższym celu, czyli o maturze. 
Chętnie też wspomina sesję zdjęciową 
przygotowaną przez fotografika Marci-
na Gibę w parku przy ul. Wieniawskie-
go. – Przypominało to trochę kulinarny 
program Roberta Makłowicza – mówi  
z uśmiechem Julia Jarocka. 

Sabina Horzela-Piskula

Autor zdjęciA MArcin GibA: – Na 
tę sesję miałem taki pomysł, żeby 
sfotografować Julię w plenerze,  
w stylu, w którym swoje programy 
kulinarne robi Robert Makłowicz. 
Kilka dni wcześniej znalazłem 
taki naturalny kamienny stół, za 
który posłużył murek schodów 
znajdujących się na terenie zie-
leńca przy ul. Wieniawskiego  
w centrum miasta. W dniu sesji za-
aranżowaliśmy całą scenografię, 
czyli ustawiliśmy garnki i przypra-
wy w słoikach. Na tak przygoto-
wany plan przyjechała Julia, która 
przebrała się w fartuch kuchenny 
i włożyła czapkę kucharską. Sama 
sesja trwała dość krótko, a my cze-
kaliśmy tylko na przebłyski słoń-
ca, które co jakiś czas chowało się 
za chmurami. Był to środek dnia, 
więc na początku wzbudzaliśmy 
zainteresowanie przechodniów, 
ale jak to zwykle bywa w takich 
sytuacjach, po jakimś czasie nikt 
już nie zwracał na nas uwagi.

– Najważniejsze, nie tylko w gotowaniu, jest to, aby nie zrażać się niepowodzeniami  
– mówi bohaterka kwietnia Julia Jarocka
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Planowo szkoły i przedszkola miały 
być zamknięte do 26 kwietnia. Co naj-
mniej do tego czasu uczniowie i na-
uczyciele mieli więc pracować zdalnie, 
wykorzystując do tego internet i plat-
formy przeznaczone do nauki zdalnej. 
– Tak się szczęśliwie złożyło, że już parę 
lat temu dyrektor Małgorzata Wróbel 
wpadła na pomysł, by społeczność na-
szej szkoły w większym stopniu poro-
zumiewała się ze sobą elektronicznie. 
Tą drogą prowadziliśmy nie tylko wy-
mianę dokumentów, ale również kon-
taktowaliśmy się z uczniami. Przyswo-
iliśmy sobie działanie konta Google, 
więc już przed epidemią każdy uczeń 
„Kopernika” miał swój szkolny adres 
e-mailowy, a do pracy wykorzystywa-
liśmy platformę Classroom, na której 
nauczyciele mogli tworzyć zajęcia  
i zapraszać na nie uczniów, udostęp-
niać im materiały, notatki i realizować 
projekty. Tak więc uczniowie i nauczy-
ciele naszego liceum nie byli jakoś 
wyjątkowo zaskoczeni tym nowym 
dla większości szkół sposobem pracy – 

mówi dr Jan Krajczok, nauczyciel IV LO 
w Chwałowicach. Jednak nie wszędzie 
jest tak dobrze. 

ZDALNIE,  
CZYLI NA CZYM?

Po tym, jak dyrektorzy rybnickich 
szkół zrobili rozeznanie wśród swoich 
uczniów, okazało się, że wielu z nich 
nie może się uczyć zdalnie, bo nie ma 
odpowiedniego sprzętu. Miasto przy-
szło więc z pomocą. – Kupiliśmy 125 
laptopów dla 26 rybnickich szkół, które 
na czas zamknięcia wypożyczą je swo-
im uczniom. Z każdym laptopem za-
pewniony jest również dwumiesięczny 
pakiet internetu – mówi prezydent 
Piotr Kuczera. Koszt sprzętu to ponad 
248 tys. zł; 100 tys. zł – miasto pozyska-
ło z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach 
programu „Zdalna szkoła”. – Dostaliśmy 
dofinansowanie na 50 laptopów, kupi-
liśmy ich 125, ale i tak nie jesteśmy w 
stanie zapewnić sprzętu wszystkim, 
którzy go potrzebują. Dlatego lap-
topy nie trafiły do rodzin, w których 

jest przynajmniej jeden komputer, 
nawet jeżeli korzysta z niego np. troje 
rodzeństwa. Decydującym kryterium 
był brak jakiegokolwiek sprzętu kom-
puterowego i internetu, a tym samym 
brak możliwości zdalnego uczenia się 
przez dziecko w danym gospodarstwie 
domowym – wyjaśnia Katarzyna Kor-
ba z wydziału edukacji UM Rybnika. 
Laptopy trafiły w sumie do 20 rybnic-
kich podstawówek, czterech szkół po-
nadpodstawowych i dwóch placówek 
specjalnych. Najwięcej – 20 laptopów 
– otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 11 na Nowinach. – Umowę uży-
czenia sprzętu zawiera dyrektor szkoły  
z rodzicem lub opiekunem prawnym na 
czas obowiązywania nauki zdalnej. Po-
tem laptopy wrócą do szkół i będą ich 
własnością – dodaje Katarzyna Korba. 

ZDALNIE,  
CZYLI DLACZEGO TAK DUŻO?

– Z rozmów z uczniami wynika, że 
mają wprawdzie więcej czasu, żeby bez 
napięcia popracować nad materiałem, 
ale twierdzą, że muszą go opanować 
znacznie więcej niż podczas typowej 
lekcji – zauważa Jan Krajczok. Polonista, 
anglista i nauczyciel filozofii w IV LO,  
w czasie epidemii stara się zadawać 
swoim uczniom tyle samo materiału. 
– Podczas standardowej lekcji z udzia-
łem około 30 uczniów w klasie część  
z nich może „robić uniki” i nie pracować 
tak intensywnie jak pozostali. Teraz, 
kiedy mają coś do opracowania, napi-
sania i oddania, muszą więc bardziej 
zaangażować się w swoją pracę,  

Szkoły w czasie epidemii

Zdalnie, czyli jak?
Czas epidemii to okres wielkich wyzwań niemal w każdej dziedzinie naszego 

życia, również w edukacji. Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na 
odległość, co nie jest łatwe ani dla nauczycieli, ani dla uczniów, ani też dla rodzi-
ców, szczególnie młodszych dzieci. Jednak w najtrudniejszej sytuacji są chyba 
ósmoklasiści i maturzyści, którzy wiedzą już, że nie napiszą swoich egzaminów 
w terminie. Niestety, to na razie wszystko, co wiedzą.

Siostry Marta i Agata (z prawej) 
podczas domowych lekcji online

czas epidem
ii
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WNIOSKI Z ANKIETY NA TEMAT ZDALNEJ EDUKACJI, 
w której wzięło udział 1.861 uczniów z 32 rybnickich szkół (1.196 ze szkół 
średnich i 665 z podstawówek):
– brak jednolitej formy komunikacji pomiędzy uczniem a nauczycielem – za-

miast na jednej wybranej platformie informacje przykazywane są na kilku 
różnych 

– propozycja częstszego prowadzenia lekcji w formie wideokonferencji, za-
miast notatek i prac pisemnych

– zbyt duża liczba zadawanych zadań oraz materiału do opanowania
– różne godziny nadsyłania materiałów i nieprecyzyjne terminy odsyłania prac 
– problemy techniczne – słabe łącza internetowe; jeden komputer na większą 

liczbę rodzeństwa; przeciążenia stron i serwerów

OPINIA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA RYBNIKA:
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy nauczyciele są przygotowani do zdal-

nego trybu nauczania, choć wielu stara się jak może, aby ułatwić uczniom ten 
trudny dla nas wszystkich okres. Często nauczyciele pomagają nam w zrozu-
mieniu materiału, a my staramy się pomagać im, tłumacząc obsługę przydat-
nych opcji i usług internetowych. Taka współpraca zacieśnia kontakty pomię-
dzy nauczycielem a uczniem, co nas, młodzieżowych radnych, bardzo cieszy.  
Z ankiet wynika, że uczniowie w większości są zadowoleni z form zdalnej edu-
kacji, jednak sygnalizują pewne problemy, które my także zauważamy. Nauczy-
ciele często na własną rękę szukają rozwiązań, które mają ułatwić uczniom 
zdobywanie wiedzy, ale prowadzą one do zamieszania, bo każdy nauczyciel 
wybiera inną formę komunikacji z uczniem. Istotne jest także ustalenie har-
monogramu otrzymywania materiałów oraz organizowanie wideokonferencji. 
Uczniowie woleliby również dostawać mniej materiału, za to takiego, który po-
mógłby im w zrozumieniu danego zagadnienia, zamiast „suchych” notatek do 
samodzielnego przetworzenia i zapamiętania. Jako Młodzieżowa Rada Miasta 
Rybnika bardzo przychylnie patrzymy na edukację w naszym mieście w tym 
trudnym czasie i z dnia na dzień dostrzegamy poprawę. Wiemy, że nie wszystko 
od razu uda się „przeskoczyć”, ale małymi krokami, wspólnie możemy stworzyć 
przestrzeń, która będzie odpowiadała zarówno uczniom, jak i nauczycielom 
(pełna treść opinii MRM na jej profilu FB).  

bo klasa już ich nie wyręczy. Dlatego 
pewnie część stosowanych teraz me-
tod zostanie ze mną na dłużej, może  
w przypadku zadań domowych? – za-
stanawia się nauczyciel. „W jakim stop-
niu czujesz się obciążony ilością nauki? 
Czy potrzebujesz pomocy rodziców  
w nauce? W jakiej formie twoi nauczy-
ciele prowadzą naukę zdalną?” – to tyl-
ko kilka pytań z ankiety przygotowanej 
w ramach ogólnopolskiej akcji mło-
dzieży „Ulepsz z nami edukację zdalną”, 
do której włączyła się również Młodzie-
żowa Rada Miasta Rybnika. Na począt-
ku kwietnia na jej Facebooku pojawił 
się link do ankiety, którą wypełniło  
w sumie prawie dwa tysiące rybnickich 
uczniów z 32 szkół, czyli z prawie po-
łowy tutejszych placówek. – Z raportu 
sporządzonego na podstawie ankiet 
wynika, że uczniowie mają największy 
kłopot ze sposobem przesyłania ko-
munikatów przez nauczycieli, dlatego 
proponują jego ujednolicenie. Okazuje 
się bowiem, że informacje od nauczy-
cieli pojawiają się nie tylko w interne-
towym dzienniku elektronicznym, ale 
również na przykład na Messengerze 
czy WhatsAppie, a na dodatek zadania  
i tematy do opracowania spływają  
o różnych godzinach, bo nie ustalono 
ram czasowych ich nadsyłania, więc 
często uczniowie cały czas pozostają  
w pełnej gotowości – podsumowuje ra-
port Katarzyna Korba, która z ramienia 
miasta opiekuje się Młodzieżową Radą 
Miasta Rybnika. Obok zamieszczamy 
też analizę ankiety i opinię MRM Rybni-
ka dotyczącą zdalnego nauczania. 

ZDALNIE,  
CZYLI LEPIEJ W DUECIE? 

Kontakt nauczyciel – uczeń jest trud-
ny do zastąpienia, szczególnie w młod-
szych klasach szkół podstawowych. 
Dlatego część zadań spadła teraz na ro-
dziców, którzy chcąc nie chcąc zdalnie 
uczą się ze swoimi pociechami. Dzieci 
różnie radzą sobie z przymusową izo-
lacją, podobnie zresztą jak nastolatki. – 
Po pierwszej fali entuzjazmu uczniowie 
zaczęli już tęsknić za swoimi ulubiony-
mi nauczycielami, ale przede wszyst-
kim za grupą. Brakuje im kontaktów ró-
wieśniczych, które w tym wieku są dla 
nich niezwykle ważne. O dodatkowym 
stresie mówią też maturzyści – stwier-
dza Jan Krajczok, tata jednego z nich. 
Wiadomo, że matura nie rozpocznie się 
4 maja. I tyle. Premier zapowiedział tyl-
ko, że co najmniej trzy tygodnie wcze-
śniej maturzyści dowiedzą się o dacie 
egzaminów, które mają się odbyć naj-
prawdopodobniej dopiero w drugiej 
połowie czerwca. – Przełożenie termi-

nu matur to bardzo dobre rozwiązanie. 
Po co mamy narażać siebie i swoich 
najbliższych na niepotrzebne ryzyko, 
skoro można go uniknąć? Oczywiście 
byłoby łatwiej, gdybyśmy już teraz 
poznali oficjalne terminy egzaminów  
i gdybyśmy wiedzieli, kiedy to wszyst-
ko się skończy, ale na razie nie pozo-
staje nam nic innego jak uzbroić się w 
cierpliwość i pozostać w domach, żeby 
zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania 
się wirusa, a tym samym przyczynić 
się do tego żeby cała ta niecodzienna 
sytuacja jak najszybciej się skończy-
ła – ocenia maturzystka Julia Jarocka. 
19-letnia rybniczanka mówi, że wielu 
maturzystów bardzo przeżywa sytu-
ację, w jakiej się znalazło, i chciałoby 
choć namiastki powrotu do normalno-
ści. – Nikt z nas nie wie, czego możemy 
się spodziewać i kiedy to wszystko się 
skończy. Jesteśmy więc zdezoriento-
wani i zdenerwowani – dodaje. Ma-
turzystka z rybnickiego Ekonomika 
dostrzega też plusy wynikające z prze-
łożenia matur i z konieczności pozosta-
nia w domach. – To przede wszystkim 
spora ilość czasu wolnego i możliwość 
nadrobienia wszystkich zaległości. 

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, 
że w pojedynkę nie jest to łatwe, ale 
dzięki internetowi mamy możliwość 
skontaktowania się ze znajomymi  
i uczenia się wspólnie. Często tak wła-
śnie robię, ucząc się z przyjaciółką  
z klasy. To naprawdę może pomóc  
i bardzo podnosi na duchu – stwier-
dza Julia. Część maturzystów ma już za 
sobą próbne matury, oczywiście onli-
ne. – CKE powinna się uderzyć w piersi 
– mówi Jan Krajczok o próbnej matu-
rze z języka polskiego, której arkusze 
wydały się uczniom dziwnie znajome. 
Nic dziwnego – była to kopia egzaminu  
z 2015 roku. – Reguła jest taka, że stare 
arkusze maturalne są wykorzystywane 
przez nauczycieli i uczniów, by na nich 
ćwiczyć, więc sięgnięcie po taki zestaw 
jest dużą kompromitacją Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej – ocenia na-
uczyciel. Zwraca też uwagę, że sytuacja 
szkół jest wyjątkowo niekomfortowa. 
– To trudne doświadczenie dla wszyst-
kich. Chcielibyśmy już wrócić do szko-
ły, bo kim jest nauczyciel bez ucznia? 
Praktycznie nie istnieje – podsumowu-
je dr Krajczok.

Sabina Horzela-Piskula
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Pomimo trudnej sytuacji i przymu-
sowej izolacji rybniczanie starają się 
wspierać innych. Pomagają seniorom w 
zakupach, szyją maseczki dla personelu 
medycznego, organizują charytatywne 
zrzutki, zamawiają posiłki w rybnickich 
restauracjach, które, podobnie jak biura 
podróży czy zakłady fryzjerskie i kosme-
tyczne, walczą teraz o przetrwanie. 

– Praktycznie z dnia na dzień zamó-
wienia stanęły, a sprzedaż spadła nie-
mal do zera. Wspólnie z załogą podję-
liśmy więc decyzję o szyciu maseczek, 
aby przetrwać ten trudny czas – mówi 
Bożena Lazar, która od ponad czter-
dziestu lat prowadzi w Rybniku firmę 
odzieżową. 1.000 bawełnianych mase-
czek wielokrotnego użytku firma Lazar 
nieodpłatnie przekazała miejskim insty-
tucjom, pracownikom służby zdrowia, 
organizacjom i instytucjom charyta-
tywnym z Rybnika. – Pracownicy naszej 
firmy mimo obaw o siebie i swoich bli-
skich podjęli się szycia maseczek, za co 
należą się im serdeczne podziękowania, 
podobnie jak naszym bliskim, poma-
gającym nam w pakowaniu maseczek 
– dodaje Bożena Lazar. Prezydent Piotr 
Kuczera chwali ten cenny przejaw soli-
darności i wsparcia. – Dla wielu firm to 
bardzo trudny moment, tym bardziej 
doceniam ten gest. To również sygnał, 
że nie jesteśmy w tym trudnym czasie 
sami – komentuje. Rodzinna firma La-
zar specjalizuje się w konfekcji damskiej  
i męskiej, ale obecnie w swoim salonie 
firmowym oferuje również maseczki 
wielokrotnego użytku. 

Do korzystania z oferty lokalnych 
przedsiębiorców zachęca Rybnicki 
Inkubator Przedsiębiorczości, który 
na Facebooku zainicjował akcję „#Ku-
pujęwRybniku”. – Chcemy przekonać 
mieszkańców do wspierania lokalnego 
biznesu poprzez kupowanie w Rybniku 
oraz promować przedsiębiorców, któ-
rzy najbardziej ucierpieli na zamrożeniu 
gospodarki – mówi Emil Nagalewski  
z Rybnickiego Inkubatora Przedsiębior-
czości, zachęcając rybnickie firmy do za-
mieszczania swych ofert lub voucherów 
na usługi na profilu #KupujęwRybniku. 
Póki co, z tej możliwości skorzystało 
ponad dwudziestu przedsiębiorców, 
wśród nich Spółdzielnia Socjalna  
„Z Ikrą”, która w Niedobczycach prowa-
dzi bistro zatrudniające osoby niepełno-

sprawne, serwujące 
smaczne, domowe 
i niedrogie obiady. 
– Wraz z inkubato-
rem stworzyliśmy 
stronę internetową 
bistrozikra.voucher.
com.pl poprzez 
którą można ku-
pować nasze karty 
a b o n a m e n t o w e  
i zestawy obiadowe. 
Można je wykorzy-
stać w dowolnym terminie – wyjaśnia 
Piotr Puchała, menadżer Bistra z Ikrą, 
które obecnie podobnie jak wiele in-
nych lokali gastronomicznych, oferuje 
dowóz dań do klienta. – Mieliśmy już 
podpisane umowy m.in. na organizację 
uroczystości komunijnych, ale te się w 
maju nie odbędą. Nie poddajemy się 
jednak: zorganizowaliśmy internetową 
zrzutkę z prośbą o finansowe wsparcie 
naszego bistra, a firma Tesko Steel po-
prosiła nas o dostarczanie obiadów jej 
pracownikom. To nam bardzo pomogło, 
choć sytuacja nadal jest trudna – dodaje 
Piotr Puchała.

Wsparcie płynie też od rybnickich 
artystów, firm i organizacji pozarządo-
wych. Łukasz Kaczmarczyk z Kabaretu 
Młodych Panów uruchomił zbiórkę, 
dzięki której użytkownicy drukarek 3D 
mogą drukować ochronne przyłbice 
dla  lekarzy, a stowarzyszenie Śląskie 
Perły, wspólnie z posłem Maciejem Kop-
cem i europosłem Łukaszem Kohutem 
zbierało pieniądze na zakup analizato-
ra laboratoryjnego ułatwiającego m.in. 
wykonanie szybkich testów na obec-
ność koronawirusa. Analizator trafił już 
na oddział pediatrii w wojewódzkim 
szpitalu w Orzepowicach, a podobne 
urządzenie, już z własnych środków, za-
kupiła i przekazała szpitalowi rybnicka 
firma Biostat. 

Z kolei ponad 1800 bawełnianych 
maseczek ochronnych powstało z ini-
cjatywy rybniczanek, które na Facebo-
oku uruchomiły Charytatywny Bazarek. 
„Razem możemy wszystko” to motto 
grupy, którą prowadzą Katarzyna Połeć 
i Edyta Konsek. Stworzyły ją, by poma-
gać – najpierw rybnickiemu szpitalowi, 
a gdy wybuchła epidemia koronawi-
rusa, również innym placówkom me-
dycznym. – Już wcześniej na różne spo-

soby wspierałyśmy szpitale w Rybniku  
i Wodzisławiu. Gdy wybuchła epidemia,  
a służby medyczne alarmowały o tym, 
że brakuje im maseczek, postanowiły-
śmy im pomóc – opowiada pani Edy-
ta. Dzięki zorganizowanej w internecie 
zrzutce zebrały ponad 2 tys. zł, za które 
kupiły niezbędne materiały, a wspólnie 
z kilkunastoma innymi wolontariusza-
mi, wśród których były zawodowe kraw-
cowe, uszyły ponad 1800 maseczek. 
Bawełniane osłonki bezpłatnie przeka-
zały ośrodkom medycznym w regionie,  
a nawet w Białymstoku. Kilkaset ma-
seczek trafiło do rybnickiego szpitala  
w Orzepowicach: najwięcej na Szpitalny 
Oddział Ratunkowy, ale też na pediatrię 
czy neurologię. Sporo sztuk przekaza-
ły m.in. do Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej i Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej. – To dla nas wielka radość, że 
w tym trudnym dla wszystkich czasie 
chociaż tak mogłyśmy pomóc – mówi 
Edyta Konsek.

Jednym z najnowszych pomysłów jest 
zbiórka pod hasłem „Na ratunek ratow-
nikom” zorganizowana przez Bractwo 
Kurkowe Miasta Rybnika. – Postanowi-
liśmy wesprzeć rybnickich ratowników 
medycznych i zebrać pieniądze na za-
kup brakujących, a niezbędnych dla 
ich bezpieczeństwa urządzeń – mówią 
członkowie bractwa, planując zakup 
specjalnej kabiny, w której odkażane są 
kombinezony ratowników, urządzenia 
do dezynfekcji ambulansów oraz ter-
mometry do bezdotykowego pomiaru 
temperatury. Zbiórka jest prowadzona 
w internetowym serwisie pomagam.pl/
ratunekratownikom. 

To tylko niektóre z przykładów so-
lidarności, których w dobie epidemii  
w naszym mieście jest znacznie więcej. 

(D), (S)

Epidemia wymusiła zmianę zachowań, przyniosła obawy  
o zdrowie, przyszłość i niepewność o to, jak wyglądać bę-
dzie nasze życie, gdy wreszcie się skończy. Na szczęście  
w wielu z nas wyzwoliła też odruchy serca. 

Maseczki zamiast garsonek
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Dla facebookowego Bazarku bawełniane maseczki uszyły 
charytatywnie m.in. panie Sabina (na pierwszym planie)  

i Anita z zakładu krawieckiego Sabina
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Codziennie doświadczamy ograniczeń 
aktualnej sytuacji. A co jest w niej do-
brego?

Szanse i czas. Koronawirus zatrzymał 
nas w stałej grupie. Przebywamy tylko 
w pracy i w domu. Chociaż to narzucony  
i trudny porządek, spróbujmy zobaczyć, 
co niesie dobrego: mamy czas dla dzie-
ci, dla rodziny. Nie możemy się spotykać  
z krewnymi, przyjaciółmi i znajomy-
mi – jest za to okazja do dłuższych i 
głębszych rozmów przez telefon. Życie 
toczy się spokojniej i refleksyjnie. Za 
nami nietypowe święta, które religij-
nie mogliśmy przeżywać wyłącznie za 
pośrednictwem transmisji w mediach. 
Wiele mniejszych parafii uaktywniło się 
w internecie, i oby tak już zostało! Starsi 
i chorzy, którzy od wielu lat nie byli w 
swoim kościele, w niektórych miejscach 
po raz pierwszy mieli możliwość uczest-
niczenia online w nabożeństwach lokal-
nej wspólnoty. 

Jak się uczyć żyć z wprowadzonymi 
ograniczeniami?

Bardziej skupmy się na tu i teraz. Nie 
rozpamiętujmy przeszłości i nie twórzmy 
w głowach scenariuszy na przyszłość. 
Nie wiemy, kiedy i jak minie epidemia.  
Z pokorą czekajmy na jutro, lecz nie 
bądźmy bierni. Róbmy to, co od nas zale-
ży. Jeśli na coś nie mamy wpływu, odpu-
śćmy i nie traćmy energii.

Wspólny czas z rodziną, jak wspaniała 
by ona nie była, przynosi też napięcia. 

Jak w obecnych warunkach roz-
wijać tolerancję i wyrozumiałość?

Ścian nie przestawisz, miesz-
kania nie powiększysz. Nie myśl  
o tym. Przyjmij to, co jest. Zastanów 
się, co możesz zrobić, co zmienić – 
i zrób to. Każdy potrzebuje czasu  
i przestrzeni dla siebie. Przed 
epidemią była to oczywista prawda, 
która teraz stanowi ważny aspekt co-
dziennej organizacji życia. Punktem 
wyjścia zawsze jest świadomość wła-
snych potrzeb oraz umiejętność ich 
komunikowania. Jeśli wiem, czego 
sama potrzebuję, będę też rozumieć  
i szanować potrzeby innych. Wszystko 
można dobrze poukładać. Na co dzień 
funkcjonujemy w różnych rolach, ale to 
nie oznacza, że mamy być dostępni bez 
ograniczeń. Jeśli na tym tle pojawiają się 
konflikty, porozmawiajmy o tym. Czy kie-
dy jesteśmy fizycznie blisko, to faktycznie 
jesteśmy też blisko mentalnie?

Wiele rodzin zaczęło robić remonty
Tak, i z pewnością nie chodzi tu tylko 

o podniesienie standardu socjalnego. 
Wspólna praca łączy i identyfikuje. Wska-
zuje role, bo wiele spraw i zadań trzeba 
podzielić. Zajmujemy się czymś, co ma 
dla nas jako rodziny znaczenie i sens. Po-
znajemy swoje potrzeby i upodobania. 
Integracja poprzez działanie daje trwałe  
i dobre efekty. To z pewnością dobrze 
„zagospodarowana” energia.

Pracuje Pani między innymi z seniora-
mi, osobami z nie-
pełnosprawnościami 
i ich opiekunami. Jak 
stan epidemii wpły-
nął na ich życie?

Dla wielu z nich to 
psychicznie trudny 
okres, który przynosi 
wiele refleksji, a te cza-
sem bolą. Jeśli chodzi 
o seniorów, to oni nie-
jako latami przyzwy-
czajali się do osamot-
nienia: umierali ich 
małżonkowie, krewni 
i przyjaciele. Niepo-
kój u osób starszych 
i niepełnosprawnych 
budzi fakt, że do wie-

   Trudny porządek
Stan epidemii diametralnie odmienił naszą codzienność. Wszystko 
wskazuje na to, że obecna sytuacja potrwa o wiele dłużej, niż 
się spodziewaliśmy. Kontynuujemy rozmowę z dr Blanką Długi, 
pracownikiem socjalnym OPS w Rybniku, o uczeniu się życia w nowej 
rzeczywistości.

lu zakażeń koronawirusem dochodzi 
w szpitalach. A dla nich hospitalizacja z 
powodu innych schorzeń jest w każdej 
chwili prawdopodobna. Problemem są 
też ograniczenia w kontaktach. Ze wzglę-
du na zdrowie i bezpieczeństwo osób 
zależnych wskazane jest, by zajmował 
się nimi jeden opiekun – a więc sytuacja 
tego opiekuna też jest trudna i prowa-
dzi do przemęczenia. Dodatkowo stres 
i lęki przeżywane w naszych rodzinach 
są silnie odczuwane przez najsłabszych 
– starszych, chorych oraz dzieci. Trudne 
emocje trzeba tłumaczyć. Filtrujmy infor-
macje, koncentrujmy się na faktach i za-
leceniach. Telewizja przez większość dnia 
powtarza te same, najczęściej negatyw-
ne treści. Wprowadźmy w korzystaniu  
z niej rozsądne ograniczenia.

Czego uczy nas epidemia?
Dostaliśmy lustro, w którym możemy 

się przejrzeć. Pod tym względem to waż-
ny i cenny czas. Gdyby nie pandemia, 
gonilibyśmy dalej. Czy tego wszystkiego 
potrzebujemy? Czy musimy pracować 
tam, gdzie dotąd pracowaliśmy? Wiem, 
że zatrzymanie gospodarki i pogorsze-
nie sytuacji na rynku pracy przyniesie 
poważne trudności. Cała wiedza psycho-
logiczna i społeczna pokazuje jednak,  
że człowiek ma duże zdolności adaptacyj-
ne i wobec wyzwań potrafi sobie radzić. 
Życie się zmieni, ale sprawczość wciąż 
jest po naszej stronie. Największy stres 
wynika z poczucia zawieszenia i niepew-
ności. Sytuacja zmusza nas, by weryfiko-
wać wydatki i bardziej racjonalnie my-
śleć o budżecie. Co nam jest niezbędne, 
żeby żyć? Pomimo wszelkich zawirowań  
i zmian możemy z tego wyjść wzmocnie-
ni, lepsi, z głębszą refleksją. Zobaczmy, że 
epidemia wyzwoliła w ludziach wiele do-
broci i życzliwości. Rozwija się konkretna 
pomoc w różnych akcjach i wolontaria-
tach. Wciąż jest wiele spraw, które od nas 
zależą. 

Rozmawiała Małgorzata Tytko

        Dr Blanka Długi prowadzi spotkania grup wspar-
cia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku
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Epidemia sprawiła, że 
rodziny spędzają ze 

sobą na co dzień dużo 
więcej czasu niż zwykle   
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– W pomoc angażuje się bardzo wielu 
ludzi. Ta mobilizacja zaskakuje i cieszy, bo 
współpraca daje lepsze efekty niż indywi-
dualne działanie. Reagujemy na wszystkie 
zgłoszenia. Z pomocą wolontariuszy przed 
świętami dostarczono paczki żywnościowe 
dla osób ubogich i samotnych. Wolontariu-
sze wspierają nas również przy wydawaniu 
bezpłatnej żywności. Nikt nie wie, ile potrwa 
epidemia – ważne więc, że w trudnych sytu-
acjach potrafimy być razem. Jeśli ktoś potrze-
buje pomocy, może się z nami kontaktować 
telefonicznie – mówi Anna Sowik-Złotoś, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Pod 
opieką pracowników ośrodka pozostają 
osoby, które w obecnej sytuacji mają ogra-
niczone możliwości samodzielnego dbania 
o swoje potrzeby. Ze wsparcia na stałe ko-
rzysta około 40 seniorów, głównie zamiesz-
kujących w centrum miasta i na Nowinach. 
W wolontariat na ich rzecz zaangażowa-
nych jest dziesięć organizacji, stowarzyszeń  
i fundacji. Udzielana jest także pomoc prze-

bywającym w kwarantannie, którzy nie 
mogą opuszczać swoich domów – w tych 
sytuacjach rybnicki OPS współpracuje z sa-
nepidem, policją i Wojskiem Obrony Teryto-
rialnej. Kontynuowana jest pomoc osobom 
w kryzysie bezdomności. Z ogrzewalni przy 
ul. Gliwickiej na stałe korzysta dziewięciu 
podopiecznych, którzy zdecydowali się tam 
pozostać. Ponadto z inicjatywy rybnickiego 
OPS nadal są organizowane bezpłatne cie-
płe posiłki dla potrzebujących, wydawane 
codziennie od godz. 11 w pobliżu wielo-
poziomowego parkingu przy ul. Hallera,  
a następnie w Boguszowicach Osiedlu przy 
torach kolejowych (w okolicy garaży). Akcja 
jest prowadzona przy wsparciu straży miej-
skiej, zapewniającej transport i bezpieczeń-
stwo, oraz Rybnickich Służb Komunalnych, 
dbających o dezynfekcję terenu. Żywność 
na zmianę przygotowują trzy schroniska: 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 
z Przegędzy, Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Dom Nadziei” z Niewiadomia 

– Sytuacja jest stabilna, choć oczywi-
ście stan epidemii i wymogi podwyż-
szonego reżimu sanitarnego niosą wy-
zwania dla naszej pracy – mówi dyrektor 
Piotr Mazurek. W rybnickim MDPS nie 
odnotowano zakażenia koronawirusem. 
Zarówno personel, jak i mieszkańcy 
zachowują wszelkie zalecenia dotyczą-
ce bezpieczeństwa i higieny. Dyrektor 
zapewnia, że MDPS na bieżąco stara 
się uzupełniać środki ochrony, lecz jest 
to trudne ze względu na ograniczoną 
dostępność produktów na rynku i ich 
rosnące ceny. Aktualnie pracownicy są 
odpowiednio zabezpieczeni, placówka 
posiada też zapasy. Dużą pomoc okazują 

darczyńcy. Zespół Szkół nr 6 w Rybniku 
przekazał przyłbice, mieszkańcy miasta 
uszyte bawełniane maseczki, wsparcie 
płynie też ze strony lokalnych przedsię-
biorców i samorządowców. Z Agencji 
Rezerw Materiałowych MDPS otrzymał 
m.in. rękawiczki, płyny dezynfekcyj-
ne i jednorazowe maski chirurgiczne,  
a z Agencji Mienia Wojskowego fartuchy 
za symboliczną „złotówkę”.

Placówka stara się również o pozy-
skanie finansów na zakup środków 
ochrony z projektu „Śląskie pomaga”, 
którym dysponuje Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Katowicach.  
– W tej chwili jesteśmy zabezpieczeni, 

lecz zużycie jednorazowych środków jest 
bardzo duże i wciąż musimy się starać, by 
ich nie zabrakło. Bardzo dziękujemy za 
okazane wsparcie i nadal przyjmujemy 
wszelką pomoc – mówi Piotr Mazurek. 
Sami mieszkańcy i ich rodziny rozumieją 
wprowadzone ograniczenia (od 9 marca 
w placówce nie ma odwiedzin). Kontakt 
z bliskimi umożliwiają nowoczesne tech-
nologie, podopieczni mogą też liczyć na 
pomoc psychologa. Dyrektor Mazurek 
zapewnia, że pozostaje w stałym kontak-
cie z pracownikami, na bieżąco informuje 
ich o sytuacji. Takie rozmowy są potrzeb-
ne, bo praca z osobami starszymi i chory-
mi często jest trudna i wymagająca.    (m)

Podopieczni Miejskiego Domu Pomocy Społecznej mają stałą opiekę, a personel jest wyposażony w środki ochrony 
osobistej. 

Razem możemy więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco odpowiada na potrzeby osób prze-
żywających różnego rodzaju kryzysy, także te wynikające ze stanu epidemii. 

oraz Schronisko im. Jana Pawła II z Rybnika. 
Z tej formy wsparcia każdego dnia korzysta 
około 50 osób. Rybniczanie również nie po-
zostają obojętni – dzięki ich zaangażowaniu 
bezdomni otrzymali butelkowaną wodę 
mineralną, słodycze i maseczki ochronne. 
Pomimo ograniczeń dotyczących pracy  
w terenie, na pomoc pracowników socjal-
nych mogą też liczyć osoby doświadczają-
ce przemocy. Ważne jednak, by jeśli dzieje 
się coś niepokojącego, one same bądź ktoś  
z ich otoczenia jak najszybciej kontaktował 
się z Zespołem ds. Przemocy (tel. 32 42260 
80, e-mail przemoc@opsrybnik.pl). – Moni-
torujemy sytuację w tych rodzinach, o któ-
rych wiemy, że może w nich występować 
problem przemocy. Jeśli gdzieś dopiero 
zaczął się pojawiać, proszę, by takie osoby 
zgłaszały się do nas bądź wzywały policję. 
Charakterystyczne dla przemocy jest to, że 
pozostawiona bez reakcji nie przemija, lecz 
narasta. Każdy, kto się z nami skontaktuje, 
otrzyma potrzebne informacje i wsparcie – 
wyjaśnia Robert Długosz, koordynator Ze-
społu ds. Przemocy. Godna polecenia jest 
aplikacja „Twój parasol”, która została przy-
gotowana dla poszkodowanych przemocą 
w rodzinie i można ją bezpłatnie pobrać na 
smartfona. Wizualnie jej ikona przypomi-
na inne aplikacje pogodowe, a zasadnicze 
funkcje działają w trybie ukrytym – uła-
twiają natychmiastowe wzywanie pomocy, 
robienie notatek, zdjęć, wysyłanie alertu na 
wcześniej ustalony kontakt. Pomoc psycho-
logiczną oferuje także Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i Psychoterapii, który w pilnych 
przypadkach realizuje spotkania po wcze-
śniejszej konsultacji telefonicznej (tel. 32 422 
56 39). Do dyspozycji pozostają też ogólno-
polskie, całodobowe numery – Niebieska 
Linia dla pokrzywdzonych przemocą tel. 
800 12 00 02 oraz Telefon Zaufania dla Dzieci  
i Młodzieży 116 111.                                           (m)

Z bezpłatnych, ciepłych posiłków codzien-
nie korzysta około 50 osób bezdomnych
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  Na Żużlowej sytuacja pod kontrolą
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Za nami wyjątkowe Święta Wielka-
nocne w czasie epidemii. 

Choć władze państwowe wprowa-
dzając ograniczenia zdecydowały, że w 
nabożeństwach odbywających się w ko-
ściołach może brać udział góra pięć osób, 
ordynariusz katowicki ks. abp Wiktor 
Skworc wprowadził w diecezji katowickiej 
bardziej rygorystyczne ograniczenia, za 
to bardziej praktyczne i dla duchownych, 
i dla samych wiernych. Do 19 kwietnia 
wszystkie msze więc i ceremonie Wiel-
kiego Tygodnia odbywały się bez udziału 
wiernych, na ogół w zamkniętych ko-
ściołach, które były otwarte dla parafian 
w pozostałych godzinach. W kościołach 
nie urządzono tradycyjnych bożych gro-
bów, w Wielką Sobotę nie święcono ko-
szyczków z pokarmami i nie odbyły się 
wielkanocne procesje rezurekcyjne. – Do-
świadczenie na pewno wyjątkowe, ale to 
jest właśnie życie, które nas zaskakuje. Kto 
by przypuszczał kilka miesięcy wstecz, że 
będziemy przeżywać Święta Wielkanoc-
ne bez wiernych, w pustym kościele. Ale 
przyjmujemy to, co przynosi życie, i pró-
bujemy się w tym odnaleźć. Potrzebny 
jest dystans, bo to przecież sytuacja, na 
którą nie mamy wpływu. Są sprawy bole-
sne związane z tym, co przeżywają teraz 
ludzie, ale pojawiło się też przecież wiele 
dobra. Początek tego okresu, w którym 
kościół w czasie mszy był zamknięty, dla 
mnie też był trudny. Pomyślałem sobie, że 
jestem jak pasterz bez owiec, że nie mam 
moich wiernych. Ale wiedziałem przecież, 
że parafianie są w domach, że biorą udział 
w mszach oglądając transmisje interneto-
we, więc tym goręcej modliłem się o to, by 
ten czas naszej rozłąki trwał jak najkrócej, 
byśmy znów mogli się spotkać, by ten ko-
ściół znów tętnił życiem – mówi ks. Marek 
Bernacki, proboszcz parafii św. Antoniego.  

Wierni wracają na msze

W rybnickim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku zawieszono wszyst-
kie zajęcia, wykłady i spotkania 
po tym, jak Ministerstwo Zdrowia 
wydało rekomendacje mające 
chronić przed zachorowaniem 
na koronawirusa najsłabsze gru-
py społeczne, do których należą 
również seniorzy. 
– Seniorzy wymagają szczególnej 
ochrony. Jednak przymusowa izo-
lacja pogłębia poczucie samotno-
ści i obniża nastrój, a zagrożeniem 
dla zdrowia może być również 
brak ruchu. Dlatego próbujemy 
upowszechniać różne działania 
służące zachowaniu dobrej kon-

dycji zarówno tej fizycznej, jak  
i psychicznej – mówi Maria Białek, 
prezes UTW w Rybniku. Dlatego na 
stronie internetowej UTW www.
rkutw.miastorybnik.pl i na Face-
booku studenci-seniorzy znajdą 
informacje o projektach wspierają-
cych domową aktywność fizyczną 
oraz pomysły na zajęcia twórcze. 
Przypominamy też samotnym se-
niorom, którzy potrzebują pomo-
cy w zrobieniu zakupów i wyku-
pieniu leków, o telefonie 517 824 
097 uruchomionym dla nich przez 
rybnicki Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. 

(S)

Uniwersytet III Wieku
OGRÓD CZEKA NA PRACE
Dom Kultury w Chwałowicach zaprasza 
dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat 
do udziału w konkursie plastycznym „Mali 
mieszkańcy ogrodu”. Jego tematem są 
zamieszkujące nasze ogrody „stworzenia 
rzeczywiste, jak i te z wyobraźni”. Organiza-
torzy czekają na prace przestrzenne (kon-
strukcje, rzeźby i ceramikę lub prace łączące 
te techniki), do stworzenia których można 
użyć różnorodnych materiałów naturalnych 
i sztucznych. Termin ich składania upływa 
22 maja (regulamin na stronie internetowej 
(dkchwalowice.pl/pobieralnia). Nagrodzone 
prace zostaną wyeksponowane w ogrodzie 
społecznym, który powstał obok domu kul-
tury. To właśnie tam 30 maja o 15.00 plano-
wane jest ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród.

Kulturalnym skrótem
Seniorzy bez uniwersytetu

A nie obawia się Ksiądz, że części pa-
rafian ten li tylko duchowy kontakt z pa-
rafią się spodoba i że przestaną przycho-
dzić do kościoła?

– Jest takie ryzyko oczywiście, ale je-
stem przekonany, że ten czas zaowocu-
je jeszcze większym pragnieniem Boga. 
Spotkałem się z wieloma wyrazami szcze-
rej tęsknoty za kościołem, za Eucharystią. 
Owszem, słyszałem też opinie, że ta sytu-
acja wiernym nie przeszkadza, ale takich 
głosów było znacznie mniej. Wiele osób 
dopytywało też, czy rzeczywiście nie bę-
dzie można wejść do kościoła. Mogę tylko 
dziękować naszym wiernym za życzliwość 
w tym trudnym okresie, zrozumienie i po-
czucie odpowiedzialności za swoją parafię 
i kościół – mówi ks. Bernacki.  

Biskupia dyspensa od udziału w nie-
dzielnych mszach wciąż obowiązuje (do 
odwołania), ale od 20 kwietnia wierni 
znów mogą brać udział we mszach. Mak-
symalna ich liczba jest jednak uzależniona 
od wielkości kościoła; obowiązuje zasada 

jedna osoba na 15 m2 świątyni. Limit wier-
nych mają ustalić, a właściwie wyliczyć 
proboszczowie. W kościele trzeba mieć za-
słonięte usta i nos maseczką i zachowywać 
bezpieczny dystans do innych, a komunię 
będzie się przyjmować wyłącznie do ręki. 

– Bazylika ma 1.904 m2. Gdy podzielić 
przez 15, wychodzi 126, więc zdecydowa-
łem, że ten limit będzie wynosił 100 osób. 
Nasi parafianie bardzo poważnie potrak-
towali apel o pozostanie w domach i gdy 
wcześniej obowiązywał jeszcze limit 50 
osób w kościele, na niedzielne msze przy-
chodziło po kilkanaście osób. Myślę, że te-
raz będzie podobnie, bo apel o pozostanie 
w domach wciąż jest aktualny, a biskupia 
dyspensa nadal obowiązuje. A jeśli przyj-
dzie więcej osób, poprosimy, by część z 
nich uczestniczyła we mszy na zewnątrz 
kościoła. Mamy nagłośnienie zewnętrzne, 
a pogoda ostatnio dopisuje – mówi go-
spodarz bazyliki św. Antoniego ks. Marek 
Bernacki.

(WaT)  
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Świąteczne msze odprawiano w 
pustych kościołach. Wierni uczest-

niczyli w nich za pośrednictwem 
internetu bądź telewizji
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– Chciałbym, żeby uznali, że to do-
bre, wartościowe i cenne miejsce i nie 
muszą już tęsknić za innym, lepszym 
światem, bo ten, w którym żyją tu  
i teraz, jest wystarczająco dobry – do-
daje. Dr Jan Krajczok w Chwałowicach 
mieszka i pracuje od ponad 20 lat. Uczy 
w tutejszym IV LO literatury, filozofii  
i języka angielskiego. Pochodzi z Czer-
nicy i rodzinnej miejscowości poświę-
cił swoją pierwszą, wydaną dwa lata 
temu książkę „Opowieści czernickie”. – 
Spisałem wszystko, co wiem, i wyszła  
z tego książka, trochę niespodziewa-
nie, bo nigdy nie miałem pisarskich 
ambicji – przyznaje. Losy mieszkań-
ców Chwałowic fascynują go od daw-
na. A zaczęło się od Jerzego Malchera, 
absolwenta rybnickiego gimnazjum  
i wydziału prawa na Jagiellonce, harce-
rza, uczestnika kampanii wrześniowej, 
tajnego kuriera i organizatora Szarych 
Szeregów, cichociemnego, oficera wy-
wiadu polskiego i brytyjskiego oraz 
analityka wojskowego. To on w bry-
tyjskim ministerstwie obrony stworzył 
pion lingwistyczny, który do dziś szko-
li agentów pokroju filmowego Jamesa 
Bonda (więcej w GR 3/2014). Krajczok 
usłyszał o Malcherze kilka lat temu 
od swojej ówczesnej uczennicy Sonii 
Stożek, a dzięki niemu o Malcherze 
usłyszał cały Rybnik. Sześć lat temu 
w chwałowickiej SP nr 13 odsłonięto 
poświęconą mu pamiątkową tablicę, 
w dzielnicy powstał też mural i uli-
ca jego imienia, a Adam Grzegorzek, 
kiedyś uczeń Krajczoka, dziś historyk  
i pracownik Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy”, nakręcił film „Jerzy Malcher 
– między Londynem a Rybnikiem” 
(GR nr 3/2018). – To miała być książka  
o Malcherze, ale kiedy zacząłem pisać, 
jego wątek szybko zaczął się rozra-
stać. Odkrywałem kolejne warstwy tej 
historii, poznawałem losy jego przyja-
ciół i znajomych – mówi autor. 

MIŁOŚĆ W CZASACH ZAGŁADY 
– Miałem coraz więcej informacji 

o Pukowcach, Kożdoniach, Tkoczach 
i Annie Stefek – opowiada. Liceum,  
w którym pracuje, mieści się na prze-
ciw budynku, w którym przed wojną 
obok Niemców mieszkała tylko jedna 
polska rodzina Stefków. – Od 20 lat 
Anna, dla przyjaciół Hanka, „macha-

ła” do mnie z okna swojego domu. 
Wreszcie dostrzegłem ten metafi-
zyczny gest, idąc śladem kolejnych 
chwałowickich opowieści. Okazało 
się, że przed wojną w tych typowo 
robotniczych Chwałowicach aż sześć 
osób skończyło wyższe uczelnie,  
w tym Jagiellonkę. To zasługa ogrom-
nej pracy niezrównanego nauczyciela  
i harcerza Józefa Pukowca, absolut-
nej gwiazdy Chwałowic, ale też jego 
braci. To właśnie w Chwałowicach 
powstała pierwsza harcerska drużyna 
żeglarska, a w 1933 sześcioro chwa-
łowiczan popłynęło ze Strumienia 
do Gdyni zbudowanymi przez siebie 
kajakami „Karlik”, „Gustlik” i „Zeflik”. 
Poznałem też historię stawu na Mo-
śniku, miejsca cudownego, które było 
największą atrakcją przedwojennych 
Chwałowic – opowiada autor „Opo-
wieści chwałowickich”. Jego książka 
przedstawia dzieje Górnego Śląska 
poprzez pryzmat losów mieszkańców 
Chwałowic w latach 1918-1947. Opie-
rając się na prawdziwych wydarze-
niach, dr Krajczok przedstawił indywi-
dualne historie rzeczywistych postaci 
uwikłanych w trzy powstania śląskie, 
okres międzywojenny i drugiej wojny 
światowej oraz lata powojenne. Po-
staci i wydarzenia są prawdziwe, ale 
dialogi wymyślone. – I że nie opusz-
czę cię aż do śmierci? – dopytywał 
ksiądz. – Po śmierci też nie opuszczę 
– zapewnił Alfred Tkocz, składając 

małżeńską przysięgę swojej ukocha-
nej Annie Stefek, pięknej brunetce o 
uśmiechniętych oczach. Tak przynaj-
mniej wyobrażał sobie konspiracyjny 
ślub zakochanych chwałowiczan au-
tor powieści. Niestety, ta romantycz-
na historia nie doczekała się happy 
endu. „Alfredowa Hanka” – łączniczka 
i harcerka – została zamordowana w 
KL Auschwitz, Alfred – założyciel har-
cerskiej drużyny żeglarskiej, uczest-
nik kampanii wrześniowej – zginął z 
końcem wojny, a w 1942 roku Niemcy 
zgilotynowali Józefa Pukowca. Został 
po nim m.in. zegarek, para butów, 
ubranie szare, płaszcz zimowy, 4 ko-
szule, różaniec i pożegnalny list, który 
znajdziemy w książce. – W zbieraniu 
materiałów bardzo pomogła mi sio-
stra (Małgorzata Krajczok, pasjonat-
ka lokalnej historii, którą pamiętamy 
również m.in. z udziału w spektaklu 
„Listy z wojny” – przyp. red). Dzięki 
niej poznałem też brata Alfreda Tko-
cza – Józefa – wyjaśnia dr Jan Kraj-
czok. W jego książce znalazło się spo-
ro ciekawych zdjęć, jest też ślonsko 
godka oraz wielka historia, bo dzieje 
Chwałowic i ich mieszkańców autor 
powiązał z historią Rybnika, ale też 
Polski i Europy. Na kartach jego po-
wieści pojawiają się więc m.in. Korfan-
ty i Piłsudski, ale też Stalin i Churchill. 
Postacią spajającą wszystkie wątki 
jest tajemniczy Oślizlok, młynarz, któ-
ry wszystko widzi i wszystko wie.

Typowa górnicza dzielnica? Tylko pozornie. Chwałowice mają przecież swojego Ala Capone oraz zakochanych Romea 
i Julię. Mają też własnego Konrada Wallenroda i nauczyciela agenta Jamesa Bonda oraz swoich bohaterskich harcerzy. 
Mają więc powody do dumy. – Chciałbym, żeby po przeczytaniu tej książki mieszkańcy Chwałowic inaczej spojrzeli na 
miejsce, w którym żyją – mówi dr Jan Krajczok, autor wydanych na początku kwietnia „Opowieści chwałowickich”. 

       – To książka dla starszych i młodych, dla Górnoślązaków, ale przede wszystkim dla chwa-
łowiczan – mówi o swojej powieści dr Jan Krajczok

  Oślizlokowi się spodobała

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

historia i ludzie

28



MŁYNARZ Z MISJĄ

– Oślizlok istnieje poza czasem. Nie 
wiadomo dokładnie, ile ma lat, może 
kilkaset? Przemieszcza się w prze-
strzeni i w czasie. Odwiedza cesarza 
Wilhelma II, ale jest też w kwaterze 
Hitlera oraz na Kremlu, gdzie rozma-
wia ze Stalinem, tuż po tym, jak chęt-
nie oddała mu się towarzyszka Wan-
da Wasilewska. Jest wszędzie – mówi 
dr Krajczok, zostawiając czytelnikowi 
odpowiedź na pytanie, kim tak na-
prawdę jest Oślizlok. Do stworzenia 
tej postaci zainspirował go napisany 
przed stu laty przez nauczyciela Al-
fonsa Nowacka tekst o znajdującym 
się w granicach Chwałowic, przy 
drodze od szkoły do jankowickiego 
kościoła, stawie Oślizlok, nazywanym 
tak najprawdopodobniej po dawnym 
właścicielu. W pobliżu stawu miał kie-
dyś stać drewniany młyn wodny. – To 
tajemnicze miejsce. Młyn, który został 
spalony, dawniej należał do rodziny 
Zipsterów. Wiąże się z nimi kolejna 
historia, którą właśnie badam, a która 
dotyczy również autora obrazu Matki 
Boskiej Piekarskiej – mówi Krajczok. 
„Opowieści chwałowickie” składają 
się z trzech części: pierwsza obejmu-
je okres od końca I wojny światowej 
po powstania śląskie, druga XX-lecie 
międzywojenne, a w jej powstaniu 
niezwykle pomocna okazała się kro-
nika spisana przez budowniczego ko-
ścioła ks. Jana Śliwkę, trzecia dotyczy 
ostatniej wojny i kończy się na roku 
1947. – Rękopis ks. Śliwki był trudny 
do odczytania, ale niezwykle cenny. 
Ksiądz dokumentował nie tylko, jak 
budowano kościół, ale też jak wyglą-
dał kryzys gospodarczy. Jego zapiski 
są momentami przejmujące – mówi 
autor. Praca nad „Opowieściami 
chwałowickimi” zajęła mu rok. Chciał 
przedstawić fakty historyczne w lżej-
szej, powieściowej formie i jest zado-
wolony z efektu. Nie tylko on – wśród 
pierwszych czytelników powieści był 
nie kto inny, jak sam Oślizlok. – Czy-
toł żech ta twoja książka o Chwało-
wicach – powie autorowi. – Poner-
wowoł żech sie, popłakoł i pośmioł. 
Dość to mosz udane, bo pełno tam 
je prowdy – oceni Oślizlok, który 
przecież może pojawić się wszędzie, 
również w domu Jana Krajczoka. Tym 
bardziej nie dziwi nas jego obecność 
kilkadziesiąt lat wcześniej w pew-
nym chwałowickim familoku, gdzie 
skrobance poddała się Zośka Siw-
cówna, piękna Zośka, jak nazywano 
urodziwą, ale przede wszystkim nie-
zwykle inteligentną i sprytną „królo-
wą Chwałowic”. Oślizlok zobaczy też 

śmierć jej brata – Franka Siwca, prze-
stępcy powieszonego za zabójstwo 
rybnickiego policjanta Fojcika.

OD GANGSTERA PO SZLACHETNE-
GO ZDRAJCĘ

– Jego zła sława sięgała daleko 
poza Rybnik. Przestał być prowincjo-
nalnym złodziejem i rzezimieszkiem, 
a stał się gwiazdą przestępczego 
świata. Był jak Al Capone, a dzięki ga-
zetom wieści o nim rozchodziły się po 
całym kraju – mówi dr Jan Krajczok o 
Franciszku Siwcu. W książce przeczy-
tamy o jego zuchwałej ucieczce z wię-
zienia w Katowicach tuż po spektaklu 
dla współwięźniów, w którym zagrał. 
– Ukrywał się w Chwałowicach, a do 
akcji jego schwytania sprowadzono 
specjalną grupę policyjną z Katowic, 
która użyła granatów łzawiących 
– opowiada dr Krajczok o okolicz-
nościach złapania szajki Siwca. Sam 
Franek, zanim został powieszony na 
dziedzińcu rybnickiego sądu, w lu-
tym 1934 roku, zdążył się jeszcze wy-
spowiadać przed księdzem Emilem 
Drobnym i oczywiście porozmawiać 
z Oślizlokiem. – Warto jeszcze wspo-
mnieć o jednej wyjątkowej osobie  
z Chwałowic – mówi Krajczok o Je-
rzym Kucharczyku, szkolnym koledze 
Malchera, absolwencie AGH w Kra-
kowie, który po wojnie pracował na 
kopalni Jankowice, a później był dy-
rektorem Rybnickiego Zjednoczenia 
Przemysłu Węglowego i kierował roz-
budową i unowocześnianiem ROW-u. 
To jego Krajczok przyrówna w swojej 
książce do Konrada Wallenroda, wal-
czącego nie jak lew, ale przebiegle 
jak lis, który wstąpił do partii, by rato-
wać Śląsk. Robił to, jak umiał najlepiej 
– budując drogi, robotnicze osiedla, 
pływalnie, szpitale i teatr. – Koledzy 
ze szkolnej ławy spotkali się w Anglii 
w latach 70. Malcher zarzucił Kuchar-
czykowi współpracę z „czerwonymi”, 
ale ten racjonalnie wyjaśnił mu mo-
tywy swoich decyzji – opowiada. Jan 
Krajczok wydał „Opowieści chwało-
wickie” za własne pieniądze, można 
będzie je kupić (29 zł) w rybnickich 
księgarniach, chwałowickim koście-
le i w tutejszym domu kultury. – To 
książka dla starszych i młodych, dla 
Górnoślązaków, ale przede wszyst-
kim dla chwałowiczan. Chciałbym, by 
polubili swoje miejsce, bo jest ono 
warte polubienia, choć pewnie jest 
trudne do pokochania, skoro wyda-
rzyło się tu również tak wiele zła – 
mówi autor.

Sabina Horzela-Piskula

BIBLIOTEKA 
DZIAŁA 
W SIECI

Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Rybniku (bi-
blioteka główna i wszystkie filie 
biblioteczne) jest nieczynna do 
odwołania, ale przygotowała dla 
swoich czytelników niespodzian-
kę – darmowy dostęp do platfor-
my e-bookowej Legimi.

Aby skorzystać z platformy 
dysponującej tysiącami e-bo-
oków, należy wysłać e-mail pod 
adres: informatorium@biblioteka.
rybnik.pl, podając w nim imię, 
nazwisko i nr karty bibliotecznej. 
Wówczas czytelnikowi zostanie 
przesłany kod, który będzie waż-
ny przez 30 dni. Po tym czasie 
można ponownie aktywować 
konto, prosząc mailowo o nowy 
kod. Rybnicka biblioteka poleca 
także pobranie PIN-u dostępu do 
platformy zasobów edukacyjnych 
IBUK Libra – w kwietniu każdy 
zainteresowany może bezproble-
mowo taki PIN uzyskać – nie trze-
ba być czytelnikiem biblioteki. 
Wystarczy wysłać e-mail z prośbą 
pod adres: informatorium@biblio-
teka.rybnik.pl. Po okresie pro-
mocyjnym użytkownik, który bę-
dzie chciał dłużej korzystać z tej 
edukacyjnej platformy, powinien 
zapisać się do biblioteki, a wtedy 
otrzyma kod PIN z dłuższym ter-
minem ważności.

Placówka przypomina też  
o możliwości przeglądania zbio-
rów cyfrowych pod adresem 
www.biblioteka.rybnik.pl (za-
kładka biblioteka – zbiory cyfro-
we) oraz innych bibliotek cyfro-
wych (Śląska Biblioteka Cyfrowa 
– www.sbc.org.pl/dlibra; Cyfrowa 
Biblioteka Narodowa Polona – 
www.polona.pl; Otwórz Książkę 
– www.otworzksiazke.pl; Wolne 
Lektury – www.wolnelektury.pl 
oraz Europeana www.europeana.
eu). Rybniccy bibliotekarze dekla-
rują też pomoc w przygotowaniu 
bibliografii na zadany temat oraz 
w dotarciu do czasopism znajdu-
jących się w zbiorach czytelni 
(konkretny numer zostanie ze-
skanowany i przesłany mailem). 
Wszystkie pytania i prośby nale-
ży kierować na adres: informato-
rium@biblioteka.rybnik.pl. 

(S)
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Teatr Ziemi Rybnickiej
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

Maj to kolejny miesiąc, w którym ze względu  
na epidemię koronawirusa imprezy zaplanowane  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej zostały odwołane  
lub przełożone na inne terminy. 

Na dzień oddania tego wydania „Gazety Rybnickiej” do 
druku znane były nowe terminy dwóch spektakli komedio-
wych, które pierwotnie miały zostać wystawione w maju. Za-
planowane na 22 maja przedstawienie „Klimakterium” zosta-
ło przełożone na 25 września, a spektakl „Nerwica natręctw” 
z 8 maja na 9 października. 

Klienci, którzy na odwołane imprezy zakupili bilety w TZR, 
mają prawo do zwrotu należności w nieprzekraczalnym termi-
nie do 30 dni od daty planowanego wydarzenia. Jeśli termin 
imprezy ulega zmianie, bilety już zakupione w kasie TZR lub 
poprzez portal Biletyna.pl zachowują ważność, a osoby, któ-
rym nowy termin nie odpowiada, mogą także zwrócić bilet. 

Informacje o kolejnych zmianach w repertuarze Teatru 
Ziemi Rybnickiej są na bieżąco aktualizowane na stronie 
www.teatrziemirybnickiej.pl.                     (D)

Pokonany przez długą i ciężką chorobę 
29 marca zmarł światowej sławy kompo-
zytor prof. Krzysztof Penderecki. Dzięki 
obecności w naszym mieście orkiestry 
filharmonicznej, a przede wszystkim 
aktywnego środowiska muzycznego, 
Rybnik miał możliwość i honor gościć 
tego wybitnego twórcę wraz z małżonką 
Elżbietą w październiku 2014 r. Okazją 
do tego była 15. rocznica reaktywacji Fil-
harmonii Rybnickiej, uczczona poprowa-
dzonym przez Krzysztofa Pendereckiego 
koncertem, który okazał się prawdziwym 
muzycznym wydarzeniem. W bazylice 
św. Antoniego Filharmonia Rybnicka 
wykonała kilka dzieł Mistrza, m.in. dwie 
części Polskiego Requiem – poświęcone 
kardynałowi Wyszyńskiemu „Agnus Dei” 
na orkiestrę smyczkową i „Chaconne” 
na smyczki, poświęcone pamięci Jana 
Pawła II. Sam kompozytor uważał je za 
jedne z najważniejszych swoich utwo-
rów. Publiczność, która wypełniła świą-
tynię, zgotowała gościowi i orkiestrze 
prawdziwą owację. Wcześniejszą próbę 
z rybnicką orkiestrą mistrz zakończył  
w pełni ukontentowany. – To znakomi-
ci muzycy, a wielu z nich znam z pracy  
w katowickiej Narodowej Orkiestrze 
Symfonicznej Polskiego Radia – komple-
mentował naszych instrumentalistów.  
W wywiadzie dla naszej gazety mó-

wił wtedy m.in.: – Zdaję sobie sprawę,  
że moja muzyka nie jest łatwa. Myślę 
jednak, że wystarczy osłuchanie, a wtedy 
przyjdzie przyjemność z jej odbioru. Bo 
muzyki nie trzeba rozumieć, ale odczu-
wać. By wejść na artystyczny szczyt, trze-
ba pracować konsekwentnie do samego 
końca. W 81. roku życia pracuję, jakbym 
był dwudziestolatkiem. Ciągle uczę się 
nowych rzeczy i nie poddaję wiekowi. 
Prof. Penderecki zdradził też rybnicki 
ślad w dziejach swojej rodziny: – Mój wuj 
Tadeusz Berger był przedwojennym puł-
kownikiem i w czasie wojny członkiem 
AK. Brał też udział w Powstaniu Warszaw-
skim. Kiedy wkroczyli Sowieci był na ich 
„czarnej liście”, ale zdołał zbiec. Ukrył go 

w Rybniku dawny kolega, który był tu 
na kierowniczym stanowisku w jednym 
z przedsiębiorstw. Wuj, pod przybranym 
nazwiskiem, pracował tam kilka lat jako 
księgowy. Zmarł w latach 50. i jest pocho-
wany na rybnickim cmentarzu. Jeszcze w 
tym roku chciałbym przyjechać ponow-
nie do Rybnika i odwiedzić jego grób – 
mówił. Niestety, stan zdrowia już na to nie 
pozwolił, podobnie jak na skorzystanie  
z zaproszenia, jakie państwo Pendereccy 
wystosowali do członków Towarzystwa 
Muzycznego im. Braci Szafranków w Ryb-
niku, do odwiedzenia stworzonego przez 
siebie międzynarodowego ośrodka mu-
zycznego w Lusławicach. 

W związku ze śmiercią Mistrza rybnic-
kie Towarzystwo Muzyczne im. Braci Sza-
franków wystosowało do profesorowej 
Elżbiety Pendereckiej kondolencje.        (r)

Wspomnienie o Krzysztofie Pendereckim

Państwo Elżbieta i Krzysztof Pendereccy (w środku) z członkami 
Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków, prezesem 

Norbertem Prudlem (z lewej) oraz Jolantą i Antonim Smołkami

Minie jeszcze trochę czasu, zanim na słupach ogłoszeniowych 
znów pojawią się plakaty reklamujące miejskie imprezy
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Marek Sochacki, perkusista zespołu Carrantuohill, który 
grywa też na klawiszach, przy współudziale grupy blisko 30 
zaprzyjaźnionych muzyków wydał swoją autorską płytę. 

Jak sam mówi, były dwa powody, dla których powsta-
ła – po pierwsze chciał podsumować już 35 lat swo-
jej pracy na scenie muzycznej, a po drugie zainspiro-
wała go międzynarodowa trasa rowerowa (około 125 
km) Parenzana, która ma swój początek we Włoszech  
i przez Słowenię prowadzi do chorwackiej Istrii. Muzyk 
już nieraz przemierzył ją z żoną, która podobnie jak on 
jest zapaloną rowerzystką. – Trasa jest niezwykła, bo wie-
dzie przez malownicze tereny; przez góry, wzdłuż morza  
i rzeki. Jest też bardzo inspirująca, tam zrodziła się większość 
moich pomysłów kompozycyjnych i aranżacyjnych, a tytuły 
niektórych piosenek wprost nawiązują do miejscowości i obiek-
tów położonych na trasie Parenzany – wyjaśnia Marek Sochacki. 
Przyznaje też, że teksty piosenek jego autorstwa to nieco tylko 
zmodyfikowane listy miłosne, które przed laty, w okresie narze-
czeństwa, pisał do swojej żony Beti. To jej zadedykował płytę, 
którą wydał na ich 25. rocznicę ślubu, czyli popularne srebrne 
wesele. 

Płyta jest eklektyczna; zawiera utwory o bardzo różnym cha-
rakterze, wywodzące się z różnych gatunków muzycznych. 
Znajdziemy na niej piosenki premierowe, ale i covery popular-
nych piosenek, by wspomnieć tylko „Miłość drogę zna” z reper-
tuaru Marka Grechuty. Jeśli chodzi o premiery, to są wśród nich 
również piosenki w całości stworzone przez innych twórców: 
Krzysztofa Napiórkowskiego, Roberta Kasprzyckiego i Andrzeja 
Czecha. Piosenkę tytułową Marek Sochacki, który jest autorem 
słów, skomponował wspólnie z Robertem Czechem.

– W sensie muzycznym na płycie jest właściwie wszystko,  
co do tej pory w życiu grałem. Od 1997 roku jestem związany  
z zespołem Carrantuohill, ale wcześniej udzielałem się w in-

  Autorska 
  płyta zespołowa

Marek Sochacki na trasie Parenzany, 
wyjątkowego szlaku dla rowerzystów 
znalazł nie tylko malownicze widoki, 

ale również muzyczne inspiracje 
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W czasach epidemii kultura przeniosła się do internetu. Nowoczesnych 
technologii nie ulękła się też nasza sędziwa dama fortepianu, znakomita 
pianistka Lidia Grychtołówna, która ze swego warszawskiego mieszkania 
dała już dwa wspaniałe koncerty. 

Artystka w swoich ulubionych błękitach 5 kwietnia zasiadła do fortepianu 
przed internetową kamerką i wykonała m.in. Poloneza Heroicznego As-dur, 
trzy walce, w tym tzw. Minutowy oraz Grande Valce Brillante, a także kilka 
mazurków i nokturn Chopina. W niedzielę 19 kwietnia zagrała kilka dzieł 
ulubionych przez siebie kompozytorów epoki romantyzmu: Brahmsa, Liszta 
i Schumanna. W serwisie YouTube oba koncerty śledziło na żywo w sumie bli-
sko 500 osób, dziękując potem pani Lidii za artystyczne przeżycia, a gratulacje 
nadeszły również z zagranicy. 

Inicjatorem wydarzenia był Marek Musioł, prawnik, syn Józefa Musioła, sę-
dziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, pisarza i publicysty, honoro-
wego obywatela Rybnika, od wielu lat mieszkańca stolicy. – Marek zamienił 
moje mieszkanie w małe studio i to on namówił mnie do wystąpienia online. 
Z taką formą przekazu spotkałam się po raz pierwszy, ale jestem otwarta na 
wszelkie nowości. I choć nie widziałam mojej publiczności, miałam świado-
mość, że ona tam po drugiej stronie jest. Chętnie przyłączyłam się do innych 
artystów, by w czasie, kiedy odbiór sztuki na żywo jest niemożliwy, udostępnić 
ją w sieci – powiedziała nam pani Lidia. Artystka trudny czas epidemii spędza 
samotnie, ale czuje się dobrze i zapewnia, że ma odpowiednią opiekę. Życzy-
my zdrowia i niewyczerpanej witalności!                                                                      (r)

Grychtołówna online

nych zespołach rockowych i jazzowych, a w ciągu tych 35 już 
lat, jako muzyk sesyjny brałem też udział w wielu różnych pro-
jektach muzycznych. Grałem też w grupie Chwila Nieuwagi, w 
powstaniu której miałem swój udział. Grałem jazz, rock i muzykę 
jazzrockową – opowiada Marek Sochacki. Materiał, który znalazł 
się na płycie z tą liczną grupą muzyków, nagrał w ciągu roku. 
Próby odbywały się u niego w domu. Jak podkreśla, cała płyta 
powstała w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Utwory instru-
mentalne zostały nagrane w studio na żywo, w pełnym składzie. 
Inaczej było z piosenkami, bo wokaliści na ogół nagrywali swoją 
ścieżkę osobno, śpiewając do nagranego już wcześniej podkła-
du. W jednym z utworów zagrał na fortepianie jego syn Mikołaj, 
który jest absolwentem rybnickiej szkoły muzycznej. Materiał 
został nagrany i zmiksowany w studiu Radioaktywni w Często-
chowie, przez cenionego realizatora Andrzeja Celińskiego. 

Płyta Marka Sochackiego wydana przy finansowej pomocy 
Urzędu Miasta Rybnika ukazała się w nakładzie 1.000 sztuk. Jest 
do kupienia wyłącznie w sklepie Kawy i Herbaty Świata, który 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi jego żona Beti. 

(WaT)
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Naszej pianistki Lidii Grychtołówny na koncert 
online nie trzeba było długo namawiać. 

Wcześniej sama zaprosiła melomanów na swój 
internetowy recital
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A
becadło Rzeczy Śląskich

Nawet podczas pierwszej wojny światowej i zagrożenia zarazą „hiszpanką” na Śląsku odbywały się Pierwsze Komunie 
Święte. Również podczas drugiej wojny światowej i hitlerowskiej okupacji dzieci przystępowały do tego sakramentu. 
Wspomina to moja mama, która w 1940 roku miała swoją Komunię. Ubrana była w biedną sukieneczkę i w szmaciane białe 
buciki. Również do tego sakramentu dzieci szły w najgorszych czasach stalinowskich na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, 
choć okres był podobnie niebezpieczny jak zaraza, która przydarzyła nam się w tym roku. 

KOMUNIE
czasów zarazy

Rodzina Basistów jeszcze w komplecie. 
Rodzice Regina i Wilhelm oraz dzieci: 

starszy Zygmunt i młodszy Teofil.  
Zdjęcie z 1942 roku

Tegoroczne majowe uroczystości 
Pierwszej Komunii są odwołane, ale ar-
cybiskup katowicki dopuszcza przyję-
cie pierwszy raz tego sakramentu indy-
widualnie, na usilne prośby rodziców, 
ale w małym rodzinnym gronie i po 
wcześniejszym uzgodnieniu z probosz-
czem. Kto się jednak na to zdecyduje 
bez wielkiej uroczystości, która czasa-
mi bierze górę nad aspektem religij-
nym. I tutaj przypominam sobie to, co 
ubiegłego roku opowiedział podczas 
kazania proboszcz kościoła św. Józefa 
Robotnika na Smolnej. Wspomniał o 
rodzinie, która w maju posłała dziecko 
do Pierwszej Komunii, zrobiła wielkie 
przyjęcie, zebrała prezenty od rodziny, 
a już we wrześniu wypisała to dziecko 
z lekcji religii w szkole. Smutna, choć 
z zupełnie innego powodu, Pierwsza 
Komunia przydarzyła się około 70 lat 
temu Teofilowi Basiście z Paruszowca. 

Historia zaczyna się podczas drugiej 
wojny światowej, kiedy stolarz z ryb-
nickiej Ligoty – Wilhelm – ojciec Teofila, 
został jako Ślązok przymusowo wcielo-
ny do niemieckiej armii, do Wehrmach-
tu, co niestety było wtedy w naszym 
regionie zjawiskiem powszechnym. 

Wilhelm Basista walczył między innymi 
na froncie wschodnim, gdzie dostał się 
do rosyjskiej niewoli i w obozie pra-
cował przy budowie baraków. Jednak 
rodzina w Rybniku przez kilka lat nie 
znała jego losu, aż w 1947 roku dosta-
ła list z Niemiec od frontowego kolegi 
– Rudiego Hartmanna, który cudem 
przeżył. Była więc nadzieja na powrót 
męża i ojca. Minęły kolejne cztery lata. 
Syn Teofil przygotowywał się do swojej 
Komunii, mając nadzieję, że ojciec do 
tego czasu wróci. Wówczas w atmos-
ferze tęsknoty i oczekiwania chłopak 
w tajemnicy przed rodziną napisał list 
do Stalina, wielkiego wodza Związku 
Radzieckiego, ulegając ówczesnym 
propagandowym kłamstwom o „do-
brym Stalinie”. List ten – jak opowiadał 
mi kilka tygodni temu Pan Teofil – był 
napisany po śląsku, mniej więcej tak: 
„Generalissimusie Stalinie. Bydźcie tak 
dobrzi i wypuście ze waszego ruskigo 
haresztu moigo łojca, bo chciołbych 
go mieć na swoij Piyrszyj Komunii /…/”. 
Na kopercie zaś Teofil napisał: „Genera-
lissimus Józef Stalin, Moskwa”. Podał 
też adres nadawcy, przykleił znaczek  
i kopertę wrzucił do skrzynki na po-

czcie w Paruszowcu, gdzie wówczas 
mieszkał z mamą Reginą i starszym 
bratem Zygmuntem. Co się działo da-
lej? Ojciec nigdy z Rosji nie wrócił, za 
to mały Teofil z mamą dostał wezwanie 
na milicję. Przyszli na komisariat w Ra-
tuszu przy Rynku, do pomieszczeń, w 
których dzisiaj funkcjonuje Urząd Sta-
nu Cywilnego. Tam na oczach przerażo-
nej mamy przesłuchiwało go czterech 
funkcjonariuszy. Jedni trzymali matkę, 
a drudzy chłopca bili pięściami i kopa-
li. Stracił przytomność. Po wszystkim 
matka zaniosła go do domu na rękach. 
Wyzdrowiał. Wiosną 1952 roku poszedł 
do Komunii. Było to dokładnie 4 maja  
w kościele św. Antoniego. 

Tamte wspomnienia są dla pana Teo-
fila wyjątkowo bolesne. Tęsknota po 
stracie ojca odzywa się ciągle. Pamięta, 
jakby to było wczoraj, choć od tamte-
go czasu minęło 68 lat. Do dzisiaj też, 
gdy w domu otworzą się jakieś drzwi, 
przykładowo pod wpływem przeciągu, 
to Teofil myśli w pierwszej chwili, że to 
może tata wrócił. Ale przecież Teofil Ba-
sista w tym roku obchodzi 78. rodziny, 
więc jego tata miałby dzisiaj 111 lat. 

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Teofil Basista (z prawej) wraz z mamą 
i bratem podczas Pierwszej Komunii 

Świętej. Zdjęcie z maja 1952 roku
Teofil Basista z albumem rodzinnym. 

Zdjęcie z marca 2020 roku
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Czy brak ruchu, siedzący tryb życia 
może wpływać na nasze samopoczu-
cie?

Dobry ruch jest jedną z podstawo-
wych potrzeb biologicznych człowie-
ka, warunkuje zdrowie fizyczne, ale  
i psychiczną równowagę każdego z 
nas. Pomaga zadbać o sylwetkę, wpły-
wa korzystnie na odporność i kondy-
cję, chroni nasz organizm przed wie-
loma schorzeniami. Jeśli chodzi o sferę 
psychiczną, szereg naukowych donie-
sień dowodzi, że ćwiczenia fizyczne są 
swego rodzaju buforem łagodzącym 
wpływ stresu na zdrowie i stanowią 
rodzaj leku przeciwdziałającego skut-
kom odczuwanego stresu. Aktywność 
fizyczna poprzez bezpośredni wpływ 
na ośrodkowy układ nerwowy i uwal-
nianie beta-endorfin poprawia nastrój, 
zwiększa poczucie własnej wartości, 
przeciwdziała depresji i zmniejsza lęk. 
Jeżeli ruchu mamy z jakiegoś powodu 
zbyt mało lub wcale, to będzie to miało 
wyraźnie negatywny wpływ na nasze 
samopoczucie.

Jakie dolegliwości mogą się wtedy 
pojawić?

Organizm człowieka nie potrafi po-
prawnie funkcjonować bez regular-
nego wysiłku fizycznego. Pozbawiony 
ruchu choruje i szybciej się starzeje. 
Skutki hipokinezji, czyli braku lub zbyt 
małej aktywności ruchowej, odczują 
wszystkie układy naszego ciała: mię-
śniowy (zaniki mięśni, spadek siły), 
oddechowy (gorzej dotleniony orga-
nizm), krwionośny (problemy sercowo-
-naczyniowe), odpornościowy (więk-
sza podatność organizmu na infekcje 
bakteryjne, wirusowe i grzybicze), po-
karmowy (wzrasta ryzyko otyłości)  
i nerwowy też (zaburzenia równowagi, 
spadek nastroju).

Co robić, by temu zapobiec?
Dbać o optymalną ilość dobrej dla 

każdego z nas aktywności fizycznej. Co 
ważne, nie będzie nią aktywność, którą 
wykonujemy zawodowo, bo ta z regu-
ły bazuje na powtarzalnych ruchach, 
wymuszonych pozycjach i najczęściej 

jest obciążająca, nawet jeśli nie jest 
specjalnie ciężka. Świetnym podsumo-
waniem niech będzie cytat „Ruch jest 
w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale 
wszystkie leki razem wzięte nie zastą-
pią ruchu”.

Jak często powinniśmy ćwiczyć?
Są pewne modele optymalnej ak-

tywności, przewidziane np. przez 
WHO. Nie ma jednak konkretnych 
schematów dobrych dla każdego.  
Z pewnością powinniśmy ruszać się 
regularnie, wybierać aktywności, któ-
re będą dla nas przyjemne i satysfak-
cjonujące, świetnie gdyby zapewniały 
nam chociaż chwilowe oderwanie od 
stresu, którego mamy w obecnych 
czasach zdecydowanie zbyt dużo. 
Można by się pokusić o stwierdzenie, 
że im częściej będziemy aktywni, tym 
lepiej; należy jednak pamiętać, że ze 
wszystkim można przesadzić. Ruch jest 
szczególnym stymulatorem rozwoju 
dzieci, więc powinniśmy im zapewnić 
codziennie solidną dawkę aktywności 
fizycznej.

Średni metraż polskich mieszkań 
nie jest imponujący, jakie zatem 
ćwiczenia możemy wykonywać  
w domu?

Takie, na jakie przyjdzie nam ocho-
ta i na jakie pozwolą nam możliwości 
sprzętowe. Zastanówmy się nad prze-
ciwwskazaniami, zadbajmy o prawi-
dłową technikę i do dzieła – zacznijmy 
produkować hormony szczęścia, czyli 
endorfiny. W obecnej sytuacji pandemii 
możemy kontynuować dotychczasową 
aktywność, np. dzięki udostępnianym w 
internecie treningom online, chociażby 
z naszego Bushido. Ja polecam wyko-
rzystać czas izolacji na elementy, które 
bywają zaniedbywane przez osoby wy-
soko aktywne, a zarazem takie, od któ-
rych świetnie jest zaczynać przygodę  
z ruchem. Stretching, praca nad mo-
bilnością i stabilnością ciała, poprawa 
postawy, ćwiczenia oddechowe – to 
zawsze przynosi korzyści większe, niż 
moglibyśmy przypuszczać. A wszyst-
kim pracującym przed komputerem 
zalecam krótkie, ale częste przerwy. 
Nadgarstki, szyja, kręgosłup lędźwiowy 
i łydki podziękują nam mniejszą ilością 
dolegliwości za kilka regularnie powta-
rzanych prostych ruchów w trakcie go-
dzin spędzanych na siedząco.

Czy mężczyźni i kobiety mogą ćwi-
czyć razem, czy powinni szukać in-
nych ćwiczeń, dobranych do płci?

Ruch nie ma płci, więc jeśli wybra-
na aktywność fizyczna odpowiada 
obojgu, jak najbardziej mogą ćwiczyć 
razem. Są jednak aktywności, które 
mogą nie sprzyjać kobiecemu zdrowiu 
w przypadku występowania np. zabu-
rzeń dna miednicy (tu wyraźnie czynni-
kiem istotnym jest kobieca anatomia). 
Bez względu na płeć podstawą powin-
no być dobranie aktywności do możli-
wości i potrzeb konkretnej osoby, bio-
rąc też pod uwagę różne ograniczenia.

Gdzie szukać i jak weryfikować wia-
domości? Co nam może pomóc, a co 
zaszkodzić?

Idealnym rozwiązaniem byłaby kon-
sultacja ze specjalistą w danej dziedzi-
nie, wykwalifikowanym trenerem czy 
instruktorem, a w razie jakichkolwiek 
problemów zdrowotnych z lekarzem 
lub fizjoterapeutą. Obecnie trudno  
o bezpośredni kontakt, ale wiele rze-
telnych informacji można znaleźć w 
internecie. W sieci każdy może opubli-
kować wszystko, warto więc korzystać 
ze sprawdzonych źródeł. Polecam kon-
sultacje online, artykuły i filmy osób, 
których wiarygodność i kompetencje 
możemy samodzielnie zweryfikować.

Rozmawiał: Marek Pietras

Ćwiczenia likwidują stres 
Rozmawiamy z Magdaleną Łatą-Kunert z rybnickiego CRiR Bushido. która  przekonuje, że warto ćwiczyć. Nawet gdy 
jesteśmy zamknięci przez epidemię w domach. 

Ruch jest w stanie zastąpić 
prawie każdy lek, ale wszyst-
kie leki razem wzięte nie 
zastąpią ruchu

Magdalena Łata-Kunert, kierownik 
działu rehabilitacji w CRiR Bushido, 

mieszczącego się przy ul. Floriańskiej 
w Rybniku
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sport

Dzisiejsza rzeczywistość nie ułatwia 
planowania, a zwłaszcza organizacji 
imprez. – W naszym zespole toczyły się 
burzliwe dyskusje. Mając na uwadze 
wasze potrzeby, tęsknotę za aktywno-
ścią, nie poddajemy się, nie ulegamy 
negatywnym nastrojom i mamy dla 
was wyjątkową propozycję – dodaje 
Kudio. 

Celem tego wyjątkowego Biegu 

Wiosny, który odbędzie się 17 maja, 
jest motywacja do aktywności fizycz-
nej w czasie pandemii. Bez rywalizacji 
– każdy z uczestników jest zwycięzcą  
i otrzyma medal oraz wyjątkowy pakiet. 
Ważne, aby aktywność była możliwa 
do wykonania w zgodzie z panujący-
mi ograniczeniami i była równoważna 
z wysiłkiem (wydatkiem energetycz-
nym) statystycznie uśrednionego stan-

dardowego biegu na dystansie 5 km 
(należy spalić minimum 363 kcal).

Na tę okazję MOSiR przygo-
tuje film ze specjalnym zesta-
wem ćwiczeń nazwanym ro-
boczo „wyjątkowym cardio”. Jego 
premiera planowana jest na 17 maja.  
Szczegóły, regulamin i zasady uczest-
nictwa w Wyjątkowym Biegu Wiosny 
na stronie mosir.rybnik.pl.               (pm)
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Żużel bez kibiców
Kibice żużlowej drużyny ROW-u Rybnik wciąż są przy nadziei,  
ale czas mija, a o inauguracji rozgrywek albo chociaż o pozwole-
niu na rozpoczęc treningów nic nie słychać. 

Na razie odwołano wszystkie 
mecze PGE Ekstraligi do 17 maja. 
Na dzisiaj najbardziej prawdo-
podobnym scenariuszem wy-
daje się rozpoczęcie rozgrywek  
w czerwcu i rozgrywanie me-
czów bez udziału publiczności. 
Do klubów spłynęłyby wtedy 
pieniądze z telewizji transmi-
tującej mecze, ale nie byłoby 
wpływów ze sprzedaży biletów, 
programów, stadionowych pa-
miątek i gastronomii, a do roz-
wiązania pozostałby jeszcze pro-
blem sprzedanych już karnetów 
na cały sezon. Tym sposobem 

najgorzej na takim rozwiązaniu 
wyszłyby kluby z najliczniejszą 
publiką na trybunach. No i py-
tanie zasadnicze, o regulamin 
zdezorganizowanych przez epi-
demię rozgrywek, a konkretnie 
o to, czy trzeba będzie walczyć 
o utrzymanie w lidze, czy może 
ekstraliga pojedzie, jak to się po-
tocznie określa, „bez spadków”. 
Tu dużo zależeć będzie od tego, 
czy pojedzie I liga. Jeśli tak, to 
trudno wyobrazić sobie, że jej 
zwycięzca miałby nie awanso-
wać do ekstraligi, a skoro tak, to 
zakładając, że nie zostanie ona 

To będzie Wyjątkowy Bieg Wiosny
– Dostosowaliśmy możliwość uczestnictwa w biegu do obowiązujących na ten moment ograniczeń, więc będzie to 
wyjątkowy Bieg Wiosny. Będzie można wziąć w nim udział w domu, w ogrodzie, w dowolnym miejscu, które wymyślicie 
– mówi Daria Kudio, kierownik Działu Organizacji Imprez rybnickiego MOSiR-u. 

Rybnicki żużel bez kibiców? Trudno to 
sobie wyobrazić

powiększona, musiałby w niej kogoś zastąpić. Na ra-
zie – i to nie tylko w tej kwestii – wiadomo niewiele.

Bez wątpienia mecze odbywające się na pustych 
stadionach będą czymś niezwyczajnym, zwłaszcza 
że żużlowcy ekstraligi na frekwencję kibiców na-
rzekać dotąd nie mogli. O to, jak nowe okoliczno-
ści wpłyną na żużlowców i ich kibiców, zapytaliśmy 
specjalistę.

Grzegorz Więcław, psycholog sportu (www.glo-
warzadzi.pl), pracujący obecnie z piłkarzami ręczny-
mi Gwardii Opole, a wcześniej z żużlowcami Wandy 
Kraków:

– W przypadku żużla, w czasie samego wyści-
gu ze względu na ryk silników zawodnik nie słyszy 
może dopingu kibiców, ale przecież ważna jest też 
cała otoczka – prezentacja drużyn i to, co dzieje się 
przed i po każdym wyścigu. Brak kibiców na trybu-
nach może z jednej strony zmniejszyć u zawodnika 
tę niekorzystną presję związaną z wynikiem, ale też 
może odebrać mu adrenalinę związaną już z samą 
rywalizacją sportową. Liczne badania potwierdzają, 
że „eksperci”, więc również zawodowi sportowcy, 
najlepiej sprawdzają się w sytuacjach pod presją, 
gdy jest adrenalina, natomiast „początkujący”, czyli 
juniorzy i sportowcy rozpoczynający karierę lepiej 
radzą sobie, gdy tej presji nie ma. Dla żużlowców 
na pewno będzie to sytuacja niezwyczajna, dziwna 
i na swój sposób trudna. Ale z drugiej strony rywa-
lizacja sportowa jest dla nich pracą, tak zarabiają na 
swoje utrzymanie, więc nie wyobrażam sobie, by 
profesjonalny żużlowiec powiedział, że nie pojedzie  
w meczu, bo nie ma kibiców. Zawodnicy będą 
musieli podejść do tego elastycznie i odnaleźć się  
w tych nowych warunkach. Ta elastyczność jako pa-
rametr psychologiczny jest też przejawem zdrowia 
psychicznego i wyznacznikiem psychicznej dojrza-
łości, również w przypadku sportowców.

Generalnie w trudniejszej sytuacji będą kibi-
ce. Będą mogli oglądać transmisje telewizyjne,  
ale sport żużlowy jak chyba żadna inna dyscyplina 
zapewnia doznania wszystkim zmysłom, a mecz w 
telewizji praktycznie tylko się ogląda, więc będzie to 
tylko namiastka tego, co w normalnych warunkach 
przeżywają na stadionie.

Zanotował (WaT) 
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W Toruniu odbyły się halowe, lek-
koatletyczne mistrzostwa Polski w 
kategorii U18 i U20. Dobrze zapre-
zentowała się w nich Julia Polak z TL 
ROW Rybnik, która została halową 
wicemistrzynią Polski w biegu na 
200 m – w kategorii U20 (z czasem 
24.56 s).

– W eliminacyjnych biegach Julia Po-
lak uzyskała najlepszy czas, natomiast 
w biegu finałowym zgubiła rytm na 
końcowych metrach i została minimal-

nie wyprzedzona przez zawodniczkę 
Zawiszy Bydgoszcz. Nie były to więc 
najszczęśliwsze mistrzostwa dla sprin-
terki z Rybnika – mówi Michał Olszar, 
trener rybniczanki i dodaje: – Pech 
spotkał Julię już na początku tych mi-
strzostw, kiedy to popełniła pierwszy 
w życiu falstart, a właściwie po ko-
mendzie gotów wyskoczyła z bloków 
podczas biegu eliminacyjnego na 60 
m. Takie sytuacje czasami zdarzają się 
najlepszym sprinterom. Pamiętam 

podobny falstart przed laty podczas 
Igrzysk Olimpijskich U18 w Nankin  
w biegu na 100 m, który zrobiła zde-
cydowana faworytka tego biegu, na-
sza najlepsza sprinterka Ewa Swobo-
da – kończy Olszar. W mistrzostwach  
w Toruniu wystartował także Ariel 
Szymczak, zajmując 10. miejsce w bie-
gu na 3.000 m w kategorii U20, ustana-
wiając przy okazji rekord życiowy. 

(opr. pm)

Julia Polak wicemistrzynią Polski

Po analizie i przeprowadzonej kon-
sultacji z klubami naszego związku 
wybrano wariant nr 3 i taki będzie re-
komendowany na spotkaniach z pozo-
stałymi związkami wojewódzkimi – in-
formuje Andrzej Paulus i dodaje, że 15 
kwietnia miała zostać podjęta decyzja 
o zakończeniu rozgrywek w ligach nie-
centralnych. – Niestety, tak się nie stało. 
Decyzja o sposobie kontynuowania lub 
zakończenia obecnego sezonu zostanie 
podjęta najpóźniej do 11 maja – kończy 
Paulus. 

ROW W TARAPATACH
Prezes KS ROW 1964 Rybni nie ukry-

wa, że w związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiczną klub znalazł się w bardzo 
trudnym położeniu. Sytuację mogłaby 
poprawić zapowiadana pomoc z Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej. – Na razie 
jednak nie wiemy, jaki będzie podział 
pieniędzy pomocowych z PZPN na po-
szczególne kluby. Jedno jest pewne, 
kluby bez takiej pomocy sobie nie po-
radzą, bo są pod ścianą – mówi Henryk 
Frystacki, prezes ROW 1964 Rybnik, 
dodając jednocześnie, że największym 
problemem w klubie jest brak możliwo-
ści pozyskania sponsorów. – Sponsorzy, 
których mieliśmy, skupiają się obecnie 
na zabezpieczaniu swoich pracowni-
ków, dopiero w dalszej kolejności będą 
się zastanawiać nad sponsoringiem. 
Wiemy już jednak, że pozyskanie jakich-
kolwiek pieniędzy będzie bardzo trud-
ne – twierdzi prezes ROW-u.

Rybnicki klub funkcjonuje obecnie 
w oparciu o pieniądze miejskie, ale to 
nie rozwiązuje wszystkich problemów. 
– Mamy co prawda przyznany grant 

z miasta i podpisaną umowę, ale tych 
środków nie możemy przeznaczać na 
płacenie kontraktów – informuje Fry-
stacki i przyznaje, że sytuacja jest dra-
matyczna. Klub ma podjąć rozmowy  
z zawodnikami o obniżeniu kontraktów. 
– Nie jest to prosta sprawa, ale takie ob-
niżenie honorariów piłkarzy mocno by 
klubowi pomogło – przyznaje włodarz 
ROW-u. Klub będzie też szukał możliwo-
ści pozyskania środków pomocowych  
z państwa. – Nie wiem, czy my jako klub 
będziemy potraktowani jako firma i czy 
będzie nas dotyczyć pomoc państwa. 
Mamy kilku pracowników na etacie, być 
może tutaj będziemy mogli liczyć na ja-
kieś ulgi – dodaje Henryk Frystacki.

PIŁKARZE TRENUJĄ ZDALNIE 
Piłkarze ROW-u od kilku tygodni sie-

dzą w domach i ćwiczą indywidualnie. 
– Zawodnicy dostali rozpiski indywi-

dualne i dopóki można było, trenowali 
indywidualnie poza domem. Potem 
sytuacja się skomplikowała i otrzymali 
różne zestawy ćwiczeń, które musieli 
wykonywać w warunkach domowych. 
Teraz po otwarciu terenów leśnych wró-
cili do treningów biegowych – mówi 
Roland Buchała, trener ROW-u. Podob-
nie o swoją formę dbają bramkarze. 

– Największym problemem jest 
oczywiście mocno ograniczona forma 
treningu. Nie dysponujemy boiskiem, 
każdy ćwiczy sam w domu lub na 
przydomowym trawniku, więc wielu 
elementów nie jesteśmy w stanie zreali-
zować, bo nie możemy odzwierciedlić 
sytuacji boiskowych – wyjaśnia Remi-
giusz Danel, trener bramkarzy. 

Roland Buchała nie chce na razie dy-

wagować, jak będzie wyglądała kadra 
w następnym sezonie. – Na tę chwilę 
chcemy grać, ale jeśli nie będzie nam to 
dane, wtedy będziemy myśleć, jak zbu-
dować zespół na przyszły sezon. Więk-
szości ważnych zawodników kończą 
się umowy. Trzeba zadbać, żeby zostali  
w klubie i oplatać ich rybnicką młodzie-
żą – kończy szkoleniowiec rybnickich 
piłkarzy. 

MAŁA WIARA 
Wśród piłkarzy panuje przekonanie, 

że obecnego sezonu nie uda się dograć. 
– Czytając różne doniesienia, jest 

bardzo wątpliwe, że wrócimy na boiska 
w tym sezonie i chyba nie ma się co łu-
dzić, że rozgrywki zostaną wznowione – 
mówi Piotr Pacholski, obrońca zespołu  
z Rybnika. A jak piłkarze spędzają wolny 
czas? – Z żoną i dziećmi w domu. Przy 
dwójce maluchów jest co robić i każdy 
dzień jest bardzo aktywny. Oczywiście 
trzeba znaleźć czas na codzienny tre-
ning i pracę zdalną, a wieczorem uda 
się czasem zobaczyć jakiś film czy se-
rial – opowiada Marek Krotofil. Inni czas 
spędzają na pracy w ogrodzie. – Czas 
spędzam rodzinnie, ale mieszkam na 
wsi, więc się nie nudzę, bo w ogrodzie 
jest sporo pracy. Nie ukrywam, że lubię 
takie zajęcia, a teraz, kiedy jest dużo cza-
su wolnego, mogę pomyśleć o wprowa-
dzeniu w nim jakichś nowości do swo-
jego ogrodu – wyznaje Marcin Wodecki, 
który przyznaje, że piłkarze chcieliby 
już wybiec na boisko, ale rozumieją, że 
obecnie trzeba przede wszystkim sku-
pić się na dbaniu o zdrowie, bo to ono 
jest najważniejsze. 

Marek Pietras

Niewielkie szanse, że piłkarze zagrają
Andrzej Paulus, prezesa Podokręgu Rybnik Śląskiego Związku Piłki Nożnej, informuje, że podczas wspólnej wideokon-
ferencji prezes Śląskiego ZPN wraz z prezesami podokręgów analizował trzy warianty zakończenia rozgrywek od III ligi 
do C klasy. – Anulowanie rozgrywek, zakończenie rozgrywek z awansami i spadkami oraz zakończenie rozgrywek  
z awansami, ale bez spadków.
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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.

Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniż-
szego 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. Infor-
macja o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmonogra-
mie dostępna jest na stronie internetowej urzędu miasta 
(www.rybnik.eu).

Nocne dyżury aptek

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

1/2.05 brak dyżuru

2/3.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789, Śródmieście

3/4.05 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

4/5.05 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

5/6.05 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

6/7.05 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom 

7/8.05 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ 

8/9.05 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

9/10.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

10/11.05 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058, Śródmieście 

11/12.05 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

12/13.05 Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 668 875 142, Smolna 

13/14.05 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

14/15.05 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

15/16.05 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

16/17.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

17/18.05 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

18/19.05 brak dyżuru

19/20.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

20/21.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

21/22.05 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka 

22/23.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście 

23/24.05 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

24/25.05 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

25/26.05 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

26/27.05 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście 

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

28/29.05 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza 

29/30.05 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście 

30/31.05 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk

31.05/1.06 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

HARMONOGRAM PRACY 
PUNKTU INFORMACYJNEGO 

„CZYSTE POWIETRZE”

KWIECIEŃ: 
Czwartek 30 kwietnia od godz. 10 do 19

MAJ:
Poniedziałki: 4 maja od 9 do 15 oraz 11, 
18 i 25 maja od godz. 8 do 15
Środy: 6, 13, 20 i 27 maja od 8 do 16
Czwartki: 7, 14, 21 i 28 maja od godz. 10 do 19
Sobota 9 maja od godz. 8 do 13 
Wtorki i piątki – nieczynne

UWAGA! Do końca kwietnia pracownicy punktu „Czyste 
powietrze” udzielają porad wyłącznie drogą telefoniczną 
(tel. 517 664 090) lub mailową (czystepowietrze@feio.
pl). Osobisty kontakt możliwy jest w pilnych sytuacjach, 
po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym ustale-
niu terminu wizyty w punkcie. Informację o tym, w jakiej 
formie będą udzielane porady w maju, będzie można 
znaleźć w internecie: www.czystepowietrzedlarybnika.
pl, www.rybnik.eu oraz na facebookowym profilu: Powie-
trzerybnik – Czyste Powietrze Rybnik – Punkt Konsulta-
cyjny. Miejski punkt informacyjny rządowego programu 
„Czyste powietrze” mieści się w budynku D Kampusu przy 
ul. Rudzkiej 13.

Szachiści z SP nr 2 w niedzielę 19 kwietnia rozegrali 
online międzynarodowy pojedynek szachowy z za-
wodnikami klubu szachowego Jumping Knight  
z kanadyjskiego Edmonton, słynącego z utytułowanej 
drużyny hokejowej. 

Od 2005 roku w popularnej „Dwójce” funkcjonują kla-
sy o profilu szachowym prowadzone przez Miejski Klub 
Szachowy Rybnik. Pierwszą trenerką szachów była tam 
rybnicka mistrzyni szachowa Agnieszka Matras-Clement, 
która w 2014 wyemigrowała do Kanady i tam wspólnie 
z mężem Paulem prowadzi właśnie szachowy klub w Ed-
monton.

Dzięki przyjacielskim kontaktom łączącym byłą trener-
kę z obecnie pracującym w SP nr 2 nauczycielami sza-
chów Marianną Tymrakiewicz i Krzysztofem Wołyńskim, 
wykorzystując czas narodowej kwarantanny, udało się 
zorganizować tę zdalną szachową polsko-kanadyjską po-
tyczkę. 

Turniej rozgrano na 14 szachownicach, a rywalizacja 
polegała na bezpośrednich pojedynkach (mecz i rewanż) 
par dobranych według szachowych rankingów.

Rangi całemu wydarzeniu niewątpliwie dodał komen-
tujący ten mecz jeden z najpopularniejszych streamerów 
w Polsce, mistrz FIDE, zawodnik ekstraligowego Klubu 
Szachowego Silesia Racibórz – Kacper Polok.

Jak informują organizatorzy, rywalizacja była zacięta  
i emocji nie brakowało, a kolejne partie śledziła w inter-
necie spora grupa kibiców. Mecz 18,5 do 9,5 wygrali sza-
chiści z Rybnika. 

(WaT)

Rybnik – Kanada online
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)  
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Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

Specjalista Urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Laryngolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. 
Lidia Kucza

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

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista Położnictwa i Ginekologii
USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog
USG tarczycy, UKG

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Neurolog
tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Urolog
USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Chirurg
tel. 602 759 931

lek. med. 
Urszula Zimoń

Dermatolog-Wenerolog
tel. 692 427 312

lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a, tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta 

największy lokalny nakład
Twojego ogłoszenia!
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Telefony alarmowe Ważne adresy
•  Całodobowy telefon zaufania – 32 42 33 555
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w mie-

siącu 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, budy-

nek 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. 7.30-

18; 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. Bia-

łych 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 umó-

wieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Rudz-

ka 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! Sto-
warzyszenie „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 – spo-
tkania 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)

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)

Wspólnie dla Rybnika – dyżury radnych
środy godz. 14-15.30, piątki godz. 11-13 w Biurze Rady Urzędu Miasta Rybnika

Prawo i Sprawiedliwość
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)

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 dzielnico-
wym i strażnikiem miejskim.  Telefon kontaktowy: 502 301 178

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

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

Urząd Miasta w Rybniku – 32 43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – 32 42 23 210

Policja 997 112, 32 42 95 200

Straż Pożarna 998 32 43 95 800

Pogotowie Ratunkowe 999 32 422 36 66

Straż Miejska 986 32 42 27 254
Powiatowe Centrum  
Zarządzania Kryzysowego  32 42 21 000, 32 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
- Pogotowie Ratunkowe 999 112

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 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

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

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

BIURO OGŁO SZEŃ: 
Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 32 42 60 070

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

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) – redaktor naczelny; 
dziennikarze: Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D), 
Daniel Bożyński (korektor), Edyta Szymaszek-Górczyńska (red. techniczna), 
stali współpracownicy: Wiesława Różańska, Marek Szołtysek,  
Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Teatr Ziemi Rybnickiej

Zastrzegamy sobie prawo skracania i redakcji tek stów oraz zmiany ty tu łów. Za treść ogłoszeń redakcja 
nie od po wia da. Teksty przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik, Rynek 12a (ofi cy na), tel. 32 42 28 825

e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/gazeta-rybnicka/

Ukazuje się w ostatnią
 niedzielę miesiąca 

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.

10.000
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