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Chwila muzycznego wytchnienia
z Chwilą Nieuwagi 

26 czerwca godz. 19
Transmisja na Facebooku i kanale YouTube Teatru Ziemi Rybnickiej



UCHWAŁA  ANTYSMOGOWA
Sejmiku Województwa Śląskiego
nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

KOMINKI I PIECE NA DREWNO
Użytkownicy kominków i wolno stojących pieców na drewno typu „koza”, które nie spełniają wymogów  

tzw. ekoprojektu, mogą je eksploatować tylko do końca roku 2022. By nadal ogrzewać dom drewnem  
po upływie tego terminu, muszą albo zainstalować w przewodzie kominowym elektrofiltr, albo kupić nowy, 
spełniający obowiązujące normy, wkład kominkowy lub piec.

W Urzędzie Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2

pok. 13 (parter); tel. 32 43 92 013;
ekologia@um.rybnik.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE:

OBOWIĄZKOWA WYMIANA 
PIECÓW NA WĘGIEL – podstawowe informacje

Wszyscy użytkownicy starych pieców węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 
2017 r., muszą je wymienić na piece klasy 5 lub zastąpić innym źródłem ciepła, takim jak: ciepło systemowe  
z ciepłociągu, piec gazowy, olejowy, elektryczny, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa, itp. 

Termin wymiany pieca zależy od tego, jak długo jest on użytkowany:

Na stronie internetowej miasta
www.rybnik.eu

dla mieszkańców/walka ze smogiem

Niezastosowanie się do zapisów uchwały będzie skutkować nałożeniem kary finansowej do 5 tys. zł

Piece eksploatowane 
powyżej 10 lat 
lub nieposiadające 

tabliczki znamionowej 
trzeba wymienić 

do końca  
2021 roku

Piece użytkowane 
od 5 do 10 lat 
należy wymienić 

do końca 
2023 roku

Piece użytkowane 
krócej niż 5 lat 

należy wymienić 
do końca 

2025 roku

Piece 
klasy III i IV 

należy wymienić 
do końca 

roku 2027

Już dziś obowiązuje ZAKAZ SPALANIA

wilgotnego drewnamułów i flotokoncentratów 
węglowych

węgla brunatnego

>10
lat

5-10
lat

<5 
lat

III i IV
klasy

W puncie konsultacyjnym programu 
„Czyste powietrze”

ul. Rudzka 13 (Kampus, budynek D)
tel. 517 664 090

e-mail: czystepowietrze@feio.pl



Kolejne wydanie „GR”  
ukaże się w niedzielę  
28 czerwca

Okładka: Rybnicka folkowo-poetycka grupa Chwila Nieuwagi zagra w końcu czerwca 
koncert na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej. Będzie go można zobaczyć i posłuchać na 
Facebooku i kanale YouTube Teatru Ziemi Rybnickiej  
Zdj. Radek Biel

Rozmowa z prezydentem Rybnika PIOTREM KUCZERĄ
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30 udanych lat 
SAMORZĄDU

27 maja minęło równo 30 lat od pierw-
szych wyborów samorządowych, w cza-
sie których rybniczanie wybrali jeszcze 
nie prezydenta, ale pierwszą radę mia-
sta.

Z racji tej rocznicy 27 maja to Dzień 
Samorządu Terytorialnego. Z powodu 
epidemii nie odbyły się oficjalne obcho-
dy, ale to okrągła 30. rocznica pierwszych 
wyborów samorządowych, czyli powrotu 
po latach PRL-u do idei samorządności, 
samorządności we współczesnym wy-
daniu. To dobry pretekst do refleksji nad 
tym, co w ciągu tych 30 lat wydarzyło się 
nie tylko w naszym mieście, ale również 
w miastach, miasteczkach i małych gmi-
nach w całej Polsce. Spora część naszych 
mieszkańców pamięta przecież, jak wy-
glądał Rybnik na początku lat 90., i śledzi-
ła zachodzące w nim zmiany. Powinniśmy 
z wdzięcznością myśleć o licznym gronie 
ludzi i przypomnieć tych, którzy przed 
30 laty z wielkim zapałem tę samorząd-
ność tu zaprowadzali, a potem realizowali  
z pożytkiem dla miasta i jego mieszkań-
ców. Muszę tu wspomnieć moich po-
przedników, prezydentów Józefa Mako-
sza i Adama Fudalego, ale też liczne grono 
radnych miejskich i dzielnicowych i tych 
wszystkich mieszkańców, którzy w różne-
go rodzaju stowarzyszeniach czy grupach 
nieformalnych troszczyli się i pracowali na 
rzecz mieszkańców, miasta i rybnickiego 
samorządu. Zdaniem historyków reforma 
samorządowa to jedna z najbardziej uda-
nych reform w III RP, a nasze miasto jest 
tego najlepszym przykładem. 

Jubileusz to także okazja do refleksji 
nad stanem samorządności w Polsce; 
czym samorząd jest, jak funkcjonuje i 
co można zrobić, by funkcjonował jesz-
cze lepiej. Rzeczą niezwykle ważną jest 
zaangażowanie w życie miasta samych 
mieszkańców, bo samorząd to przede 
wszystkim wspólnota mieszkańców. Z 
drugiej strony mamy struktury, które po-
zwalają samorządowi efektywnie działać, 
to wybierane przez mieszkańców rady 
dzielnic, rada miasta i jego prezydent. 

Trudno też nie myśleć o dniu dzisiejszym, 
pytając, w jaki sposób trwająca epidemia 
wpłynie na rozwój naszego miasta, ale też  
o przyszłość samorządu w Polsce. Nieste-
ty, władze centralne coraz częściej mówią 
o ograniczeniu roli samorządu. Jest się 
czego obawiać, ale mimo wszystko wie-
rzę, że samorząd, który przez tych 30 lat 
się w Polsce sprawdził, będzie się rozwijać. 

Z minionych 30 lat lokalnej samorząd-
ności możemy być dumni, ale jej przy-
szłość w różowych barwach się raczej 
nie rysuje. 

– Rządzący od kilku lat systematycznie 
podcinają podstawy finansowe funkcjo-
nowania samorządu, co okres pandemii 
unaoczni, bo koniec tego roku dla wielu 
samorządów, i to nie tylko na Śląsku, bę-
dzie bardzo trudny. Największym proble-
mem jest powiększające się niedofinan-
sowanie zadań zleconych samorządom 
przez rząd, ale także funkcjonowania 
oświaty, do której jako miasto z roku na 
rok dopłacamy coraz więcej. Samorządo-
we gremia od kilku już lat dopominają się 
o udział gmin w podatku VAT, oczywiście 
na jakichś rozsądnych zasadach. Proble-
mów na linii samorząd – rząd, które nale-
żałoby rozwiązać, na pewno nie brakuje. 

Epidemia trwa. Jako prezydent miasta 
wie Pan może, na jakim jej etapie jeste-
śmy? 

Nie, bo nawet eksperci snują tylko 
przypuszczenia. Sytuacja w porówna-
niu do marcowych początków epidemii 
wygląda wręcz dramatycznie, bo liczba 
zarażonych rybniczan przekroczyła 600. 
Pocieszające jest to, że obecnie w szpita-
lu przebywa zaledwie kilkanaście osób, a 
liczba zgonów też jest niewielka. Niestety 
zbagatelizowano sytuację w kopalniach, 
gdzie wprowadzony system zabezpie-
czeń okazał się nieskuteczny. Mam na-
dzieję, że przeprowadzone kompleksowe 
badania załóg pozwoliły skutecznie wy-
eliminować osoby zakażone, również te 
chorujące bezobjawowo, będące nosicie-

lami. Dlatego m.in. zdecydowałem, że od  
1 czerwca będą działały w Rybniku żłobki  
i przedszkola, a w klasach I-III szkół podsta-
wowych będą się odbywały zajęcia opie-
kuńcze. Są rodzice, którzy mimo obaw są 
zmuszeni ze względu na sytuację zawo-
dową czy rodzinną przyprowadzić swoje 
dzieci do placówek. Jako miasto dołoży-
my wszelkich starań, by zajęcia odbywały 
się bezpiecznie, w rygorze sanitarnym, bo 
sytuacja w Rybniku, jeżeli chodzi o wzrost 
zakażeń w ostatnim czasie jest wyjątkowa. 
Rząd zdecydował o wycofaniu kolejnych 
obostrzeń, więc skoro możliwe będą zgro-
madzenia do 150 osób, w sklepach nie 
będą już obowiązywały limity klientów,  
a maseczki już nie zawsze będą obowiąz-
kowe, to nasza decyzja o nieotwieraniu 
placówek dla dzieci wydaje się bezcelowa.  
Apeluję jednak do wszystkich rybniczan 
o rozwagę. Wierzę, że rodzice wykażą się 
rozsądkiem i odpowiedzialnością za zdro-
wie swoich dzieci i innych członków ro-
dziny, i podejmą decyzje o uczestnictwie 
swoich dzieci w zajęciach tylko w uzasad-
nionych przypadkach.

Nie tylko hucznych, ale i jakichkolwiek 
Dni Rybnika w tym roku nie będzie?

No niestety… Wszystkie imprezy i kon-
certy do końca czerwca zostały odwołane. 
Mam nadzieję, że w czasie przyszłorocz-
nych Dni Rybnika wszystko to sobie od-
bijemy.

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  

Państwowa Inspekcja Pracy 32 422 27 24

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 32 422 60 95

Spór o wolne głosy

21 maja o godz. 8 rozpoczęła się dru-
ga z rzędu zdalna sesja wideo. Duży dy-
stans dzielący radnych niczego jednak 
nie zmienił. Przed przyjęciem porząd-
ku obrad przewodniczący opozycyj-
nego klubu radnych PiS Łukasz Dwor-
nik zaproponował dodanie do niego 
punktu „wolne głosy i oświadczenia 
radnych”, stwierdzając, że od dłuższego 
czasu jest on konsekwentnie ścinany  
i niewprowadzany do porządku obrad. 
Po raz ostatni wolne głosy były w po-
rządku obrad sesji RM, która odbyła się 
w lutym. 

– Nie dość, że mamy restrykcyjno-

-hamujący statut (reguluje m.in., kiedy 
radni mogą zabierać głos, kiedy dys-
kutować i określa czas wypowiedzi – 
przyp. red.), który jest pana dziełem, 
panie przewodniczący, to jeszcze ko-
lejne utrudnienie. Regularnie prosimy 
o przywrócenie tego punktu, by móc 
przedstawić realne problemy miesz-
kańców Rybnika i zgłosić interpelacje. 
To punkt, w którym bronimy interesu 
i dobra rybniczan. Skracanie dyskusji 
wnioskami formalnym radnych koalicji 
to kolejny nieczysty standard. Do takich 
praktyk nie dopuścimy – powiedział 
radny Dwornik. Następnie wnioskował 

o dodanie „wolnych głosów” do porząd-
ku sesji i zapowiedział złożenie wniosku 
o odwołanie przewodniczącego rady 
miasta Wojciecha Kiljańczyka z tej funk-
cji, „jeśli radni PiS-u będą dalej zmuszani 
do nieczystej gry”. W odpowiedzi Woj-
ciech Kiljańczyk (PO) wytknął opozycyj-
nym radnym PiS-u nieśledzenie portalu 
radnego, trudną współpracę i niszcze-
nie samorządu poprzez dążenie do ob-
strukcji posiedzeń komisji branżowych 
rady, a obecnie i całej rady miasta.

W głosowaniu wniosek Łukasza 
Dwornika przepadł (za 11, przeciw 14).

– W marcu wolne głosy i oświad-

O sporach na forum rady miasta i agresywnym języku używanym w ich trakcie pisaliśmy na łamach „GR” już nieraz.  
W czasie majowej sesji rady miasta spierano się od samego jej początku, a przedmiotem sporu stał się porządek obrad. 
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NIE BĘDZIE DNI RYBNIKA 
Ze względu na epidemię koronawi-
rusa odwołane zostały czerwcowe 
Dni Rybnika. – Niestety sytuacja,  
z którą wszyscy się mierzymy, nadal 
jest trudna, a organizowanie imprez 
masowych – niemożliwe.  Tegorocz-
ne Dni Rybnika ze względu na sytu-
ację finansową samorządów miały 
być skromniejsze niż zwykle, jed-
nak z pewnością byłyby doskonałą 
okazją do integracji mieszkańców. 
Niestety, koronawirus wymaga od 
nas rezygnacji również z organizacji 
święta miasta – tłumaczy prezydent 
Piotr Kuczera. W tym roku w ramach 
Dni Rybnika zaplanowane były m.in. 
występy Przygody i jej gości, turniej 
DJ-ów i festiwal orkiestr dętych Zło-
ta Lira. Choć święto naszego mia-
sta z powodu epidemii nie będzie  
w tym roku celebrowane, mieszkań-
cy mogą dać wyraz swemu rybnic-
kiemu patriotyzmowi, wywieszając 
na domach i w oknach mieszkań  
w drugi weekend czerwca (13-14.06) 
biało-niebieskie flagi Rybnika,  
do czego gorąco zachęcamy.

OSIEMNASTKA „17-TKI”
1 czerwca 18-lecie powstania będzie 
świętować Stowarzyszenie „17-tka” 
z Boguszowic, zajmujące się pomo-
cą i wsparciem zarówno dzieci, jak 
 i dorosłych. Od lat wiadomo, że „17-
tka” to dobry adres – stowarzyszenie 
ma na koncie wiele projektów, akcji  
i inicjatyw, które pobudzają społeczną 
energię w środowiskach wykluczo-
nych. Z powodu epidemii świętowanie 
przenosi się do rzeczywistości wirtu-
alnej – już teraz na profilu FB można 
zapoznać się z bogatym archiwum 
zdjęć, filmów i relacji. W poniedziałek 
1 czerwca o godz. 16 w kościele św. 
Barbary w Boguszowicach Osiedlu 
odbędzie się rocznicowa msza św., 
której transmisja będzie dostępna  
w internecie. 

LODOŁAMACZE CZEKAJĄ
Od 15 lat Fundacja Aktywizacji Za-
wodowej Osób Niepełnosprawnych 
przyznaje Lodołamacze – statuetki 
dla pracodawców wrażliwych spo-
łecznie. Do konkursu zgłaszać można 
firmy, instytucje i osoby, które robią 
wiele dla eliminowania barier oraz 
podziałów społecznych w stosunku 
do osób z niepełnosprawnościami. 
Zgłoszenia w kilku kategoriach (m.in. 
zdrowa firma, przyjazna przestrzeń, 
otwarty rynek pracy, zatrudnienie 
chronione) przyjmowane są do 15 
sierpnia (szczegóły na lodolamacze.
info.pl.). Nowością jest kategoria re-
habilitacja społeczno-zawodowa,  
w której o nagrodę powalczą zakłady 
aktywności zawodowej oraz warszta-
ty terapii zajęciowej.

Miasto w skrócieczenia radnych były w pierwotnym 
porządku sesji. Ze względu na rozwi-
jającą się epidemię zaproponowałem 
jego wycofanie z porządku i ten wnio-
sek w głosowaniu przyjęła rada mia-
sta. Później również ze względu na 
zagrożenie epidemiczne, by nie wy-
dłużać sesji, wycofaliśmy ten punkt z 
pierwotnego porządku kwietniowej i 
majowej sesji. To jednak nie przeszka-
dzało, żeby wszelkie ważne tematy 
poruszać podczas posiedzeń komisji 
branżowych. Poza tym już 15 maja 
poprzez portal radnego poinformo-
wałem radnych, że ten punkt pojawi 
się w porządku sesji absolutoryjnej, 
zaplanowanej na 28 maja. Ataki ze 
strony radnych PiS odczytuję jako 
próbę destabilizacji pracy rady. To go-
dzi w powagę sprawowania mandatu 
i dobre obyczaje – powiedział nam 

przewodniczący RM Wojciech Kiljań-
czyk.

W czasie zdalnej sesji absolutoryj-
nej, która miała się odbyć 28 maja, 
już po zamknięciu tego wydania 
„GR”, prezydent Piotr Kuczera miał 
przedstawić nie tylko sprawozdanie 
z wykonania ubiegłorocznego bu-
dżetu, ale również raport o stanie 
miasta za rok 2019. Do raportu tego 
w czasie sesji mogli się odnieść rów-
nież mieszkańcy, dla których przygo-
towano w urzędzie specjalne stano-
wisko. Do zabrania głosu zgłosiły się 
dwie osoby. W radzie miasta wspiera-
jąca prezydenta Kuczerę koalicja PO 
– Wspólnie dla Rybnika ma liczebną 
przewagę (13:12), sprawa udzielenia 
mu absolutorium, a wcześniej jesz-
cze wotum zaufania wydawała się 
więc przesądzona.                            (WaT)

23 kwietnia z powodu trwającej epidemii odbyła się pierwsza w historii rybnickiego 
samorządu zdalna sesja rady miasta. W sali obrad, w której dotąd zbierali się radni, 

obecny był tylko przewodniczący rady Wojciech Kiljańczyk, radna Małgorzata Piaskowy 
oraz urzędniczka prowadząca biuro rady

Tegoroczne czerwcowe Dni Rybnika  
z powodu epidemii zostały odwołane. 

Nie będzie koncertów, kabare-
towego Kabaryjtonu na Stadionie 
Miejskim, nie zagrają też w mieście 
orkiestry dęte. Dla wielu rybniczan 
punktem kulminacyjnym święta na-
szego miasta była odpustowa proce-
sja ulicami śródmieścia z zabytkową 
figurą św. Antoniego patrona Ryb-
nika, którego Kościół wspomina 13 
czerwca. W tym roku procesja rów-
nież się nie odbędzie, a odpust w ba-
zylice będzie obchodzony znacznie 
skromniej niż zwykle. W niedzielę 14 
czerwca o godz. 11 rozpocznie się od-
pustowa suma, w czasie której kaza-

nie wygłosi ks. prałat Teodor Suchoń, 
wieloletni proboszcz parafii w Chwa-
łowiach, który w latach 80. był w św. 
Antonim wikarym. Przez cały dzień 
zabytkowa figura świętego patrona, 
mająca swoje miejsce w niszy ołtarza 
głównego, będzie wystawiona przed 
ołtarzem, na którym sprawuje się Eu-
charystię. – Św. Antoni schodzi, by 
być bliżej nas w tym trudnym czasie 
– mówi o symbolicznym wymiarze 
owego wystawienia gospodarz bazy-
liki ks. proboszcz Marek Bernacki. Od-
pustowi będzie towarzyszyć trady-
cyjny kiermasz, czyli popularne budy  
z bele czym. 

(WaT)

Św. Antoni też zostanie w domu

Odpust bez procesji
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gospodarow
anie odpadam

i

W czasie sesji, które odbyły się 23 
kwietnia i 21 maja, rada miasta 
przyjęła pakiet uchwał regulujących 
kwestie związane z gospodarowa-
niem odpadami. Jedną z nowości jest 
ulga za kompostowanie, z której od 
września będą mogli korzystać miesz-
kańcy domów jednorodzinnych.

Część przyjętych regulacji wymusiła 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach. Pozostałe, 
zaproponowane przez prezydenta mia-
sta mają zoptymalizować gospodarkę 
odpadami w naszym mieście.

Pierwsza nowość to możliwość ob-
niżenia opłaty śmieciowej o 6 zł na 
posesję w zamian za kompostowanie 
odpadów biodegradowalnych. Mogą 
z niej skorzystać wyłącznie mieszkań-
cy budynków jednorodzinnych (góra 
dwa lokale mieszkalne), a komposto-
wanie będzie się musiało odbywać  
w odpowiednim kompostowniku bądź 
w pryzmie (niedozwolone będzie kom-
postowanie w dołach i zbiornikach 
betonowych). Wymogi dotyczące kom-
postowników, o które właściciel posesji 
musi się postarać we własnym zakresie, 
znaleźć można w przyjętym w czasie 
kwietniowej sesji Regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
miasta Rybnika (rozdział 4).

Osoby chcące skorzystać z ulgi mu-
szą do końca sierpnia złożyć w urzędzie 
miasta nową deklarację, w której zobo-
wiążą się do kompostowania odpadów 
biodegradowalnych. Muszą jednak 
pamiętać, że w czasie, w którym będą 
korzystać z ulgi, z ich posesji nie będą 
już odbierane żadne odpady biodegra-
dowalne, więc to, co nie trafi bądź nie 
zmieści się w kompostowniku, będą 
mogli już we własnym zakresie (w ra-
mach powszechnej opłaty śmieciowej) 
dostarczyć do miejskiego Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, funkcjonującego przy gminnym 
składowisku odpadów przy ul. Kol-
berga. Ulga za kompostowanie, nieza-
leżnie od liczby mieszkańców, będzie 
wynosić 6 zł miesięcznie na posesję. 
Oczywiście o przyznanie ulgi będzie się 
można ubiegać również w późniejszym 
terminie, składając w urzędzie nową 
deklarację śmieciową.

– Przeprowadzona kalkulacja wska-
zuje, że niższe koszty transportu i zago-
spodarowania bioodpadów, które trafią 
do kompostowników właścicieli nieru-
chomości jednorodzinnych korzystają-

Kompostownik na wagę ulgi
Od  nowego roku 

odpady biodegrado-
walne będą odbiera-

ne wyłącznie  
w pojemnikach.  

W ramach po-
wszechnej opłaty 

śmieciowej miasto 
wyposaży w taki 
pojemnik każdą 

zamieszkałą posesję 

cych ze zwolnienia w opłacie, powinny 
zrekompensować ubytki dochodów 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, będące efektem zasto-
sowanej ulgi – wyjaśnia Janusz Koper, 
zastępca prezydenta Rybnika.

Obowiązek selektywnej zbiórki biood-
padów wprowadzony został w Rybniku  
z początkiem tego roku. Z przeprowa-
dzonych wcześniej na zlecenie miasta 
badań odpadów wytwarzanych przez 
rybniczan, a wykonanych przez Główny 
Instytut Górnictwa, wynika, że w zmie-
szanych odpadach komunalnych znaj-
duje się około 35 proc. bioodpadów, 
które mogą podlegać wydzieleniu. Jak 
informuje magistrat, zgodnie z prze-
pisami w bieżącym roku już 50 proc. 
odpadów komunalnych powinno być 
gromadzonych w sposób selektywny, 
ale mieszkańcy wciąż segregują zbyt 
mało odpadów. – To poważny problem, 
bo niedotrzymanie wyznaczonych para-
metrów naraża miasto na dotkliwe kary 
środowiskowe – komentuje rzecznik pra-
sowa urzędu miasta Agnieszka Skupień. 

Wzory nowych deklaracji są już do-
stępne na stronie internetowej mia-
sta (rybnik.eu). Można je już składać 
w budynkach UM przy ul. Bolesława 
Chrobrego 2 i przy ul. Rzecznej 8 lub w 
wersji elektronicznej (skan deklaracji) 
za pośrednictwem Elektronicznej Plat-
formy Usług Publicznych (sekap.pl). 

MIASTO DOSTARCZY  
POJEMNIK NA BIOODPADY

Wszystkich pozostałych mieszkań-
ców budynków jednorodzinnych, 

którzy nie będą się ubiegać o ulgę, 
z początkiem 2021 roku czeka mała 
rewolucja. Od tej pory odpady biode-
gradowalne będą odbierane wyłącz-
nie w pojemnikach. Wcześniej, praw-
dopodobnie w listopadzie i grudniu, 
120-litrowe pojemniki nieodpłatnie 
dostarczy poszczególnym posesjom 
miasto. Od początku nowego roku fir-
ma zbierająca odpady z prywatnych 
posesji będzie odbierać z każdej góra 
dwa pojemniki z odpadami biodegra-
dowalnymi – jeden miejski i ewentual-
nie drugi, który nie będzie mógł mieć 
pojemności większej niż 240 litrów.  
I znów jeśli pojawi się nadwyżka od-
padów „zielonych”, właściciel bądź go-
spodarz posesji będzie mógł ją już we 
własnym zakresie wywieźć do PSZOK-u 
przy składowisku.

MUSZĄ SIĘ ZDEKLAROWAĆ
Do końca sierpnia deklaracje śmie-

ciowe muszą też złożyć w magistracie 
wszyscy przedsiębiorcy prowadzący 
swoją działalność na terenie nieru-
chomości niezamieszkałych na terenie 
Rybnika. Jeśli tego nie zrobią, firma wy-
wożąca odpady na zlecenie miasta od 
września nie będzie ich już obsługiwać 
i będą zmuszeni zawrzeć indywidualną 
umowę z przedsiębiorstwem, które bę-
dzie odbierać ich odpady.

Trzecia grupa, która musi złożyć 
nowe deklaracje śmieciowe do końca 
sierpnia, to właściciele tzw. nierucho-
mości mieszanych, czyli w większości 
przypadków budynków mieszkalnych, 
których część jest przeznaczona na 
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MIASTO SZUKA NOWEGO 
DYREKTORA
Prezydent miasta ogłosił konkurs na 
stanowisko dyrektora Domu Kultu-
ry w Boguszowicach. Dokumenty 
przyjmowane są do 24 czerwca,  
a szczegóły dotyczące konkursu 
znaleźć można w internetowym Biu-
letynie Informacji Publicznej (bip.
um.rybnik.eu, w zakładce zarządze-
nia prezydenta miasta).

POZBIERALI I ZADBALI
Ponad 116   ton makulatury zebra-
li uczniowie i przedszkolaki z 41 
rybnickich placówek oświatowych 
w ramach trzeciej edycji konkursu 
„Makulaturę zbieramy, o środowi-
sko dbamy”. Zwyciężyło Przedszkole 
Specjalne nr 49, w którym na każde 
z 19 uczestniczących w konkursie 
dzieci przypadło średnio aż 437 kg 
makulatury. W sumie placówka ze-
brała 8320 kg i w nagrodę otrzyma 
2000 zł na zakup pomocy dydak-
tycznych lub sprzętu sportowe-
go. Na pudle znalazło się również 
Przedszkole nr 17 ze Smolnej (1500 
zł) i Przedszkole nr 41 na Nowinach 
(1000 zł). Konkurs trwał od 1 paź-
dziernika do 20 kwietnia. 

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ 
Drugoklasiści ze Szkoły Podstawo-
wej nr 36 w Boguszowicach Starych 
wzięli udział w społeczno-edukacyj-
nej akcji „Łączy nas pamięć – żonkil”, 
upamiętniającej wybuch powstania 
w getcie warszawskim, którego 77. 
rocznica minęła 19 kwietnia. W tej 
edycji akcji zwrócono szczególną 
uwagę na symbolikę żółtego żon-
kila oraz postać Marka Edelmana, 
jednego z przywódców powstania. 
Uczniowie SP nr 36 wykonali z róż-
nych materiałów żółte żonkile i sfo-
tografowali się z nimi, a z zebranych 
zdjęć powstał multimedialny kolaż. 

OLIMPIJCZYCY Z INDEKSAMI
Ze względu na epidemię odwołano 
finały olimpiad przedmiotowych  
i wszystkim, którzy zakwalifikowali 
się do ostatnich etapów, przyznano 
tytuły finalistów. Dotyczy to rów-
nież Olimpiady Wiedzy Elektrycz-
nej i Elektronicznej „Euroelektra”, 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej oraz 
Olimpiady Wiedzy Technicznej,  
w których brali udział Martin Ryb-
ka i Szczepan Dwornicki z Zespołu 
Szkół Technicznych. Uczniowie klasy 
czwartej mechatronicznej zapewnili 
sobie tytuły finalistów oraz indeksy 
na wyższe uczelnie techniczne.

Miasto w skrócie

To niespodzianka, bo w końcu kwiet-
nia Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach poinformował 
o zakończeniu postępowania dowo-
dowego w tej sprawie (do 12 maja 
strony mogły jeszcze wypowiedzieć 
się co do zebranych w nim materiałów 
i zgłoszonych żądań). Jak się okazało, 
o zawieszenie wystąpiła sama spółka, 
która chce uporać się z problemem 
zmienionego przez miasto planu zago-
spodarowania przestrzennego, obej-
mującego teren, na którym miałaby 
powstać nowa kopalnia. Nowy plan 
dla gruntów przy ul. Gotartowickiej (w 
sąsiedztwie elektrowni Rybnik), wyklu-
czający powstanie tam zakładu wydo-
bywczego, uchwaliła na kwietniowej 
sesji rada miasta. Plan już obowiązu-
je, ale prezes Bapro Marek Budziński, 
były dyrektor kopalni Chwałowice, 
uważa, że uchwała została podjęta  
z naruszeniem prawa. W rozmowie  
z portalem Rybnik.com.pl przyznał, że 
dla planowanej inwestycji zapisy pla-
nu dotyczące tej konkretnej lokalizacji 
mają decydujące znaczenie, dlatego 
zamierza podjąć wszelkie kroki, które 
mogą doprowadzić do jego zmiany. 

Uchwałą rady miasta zainteresował się 
już wojewoda śląski, który korzystając 
z przysługujących mu uprawnień wsz-
czął tzw. postępowanie nadzorcze, za-
rzucając podjęcie uchwały z istotnym 
naruszeniem prawa. Miało ono pole-
gać na wprowadzeniu do planu zago-
spodarowania przestrzennego „zaka-
zu realizacji przedsięwzięć znacząco 
oddziałujących na środowisko”. Zgod-
nie z procedurą swoje wyjaśnienia  
w tej sprawie przesłał już wojewodzie 
prezydent miasta Piotr Kuczera. Czas 
pokaże, co przyniesie rozstrzygnięcie 
nadzorcze wojewody (może unieważ-
nić uchwałę w całości bądź w części). 
Jeśli ta się ostoi, spółce z Dąbrowy 
Górniczej pozostanie już tylko zaskar-
żenie uchwały w sądzie administracyj-
nym. 

Jeśli natomiast chodzi o postępo-
wanie w sprawie decyzji środowi-
skowej prowadzone przez katowicką 
RDOŚ, to jeśli w ciągu trzech lat Bapro 
nie złoży wniosku o wznowienie po-
stępowania, to jej wniosek o wydanie 
decyzji środowiskowej zostanie uzna-
ny za wycofany. 

(WaT) 

Zawieszenie zamiast decyzji
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zawiesiła postępowa-
nie w sprawie decyzji środowiskowej dla spółki Bapro, która chce wybudować  
w Rybniku nową kopalnię, by wydobywać węgiel zalegający w złożu Paruszowiec. 

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ 
RYBNIKA

Na 30 maja i 2 czerwca zaplano-
wano warsztaty online pod hasłem 
„Argumenty o Rybniku”, których 
celem jest zebranie opinii głównie 
mieszkańców o przyszłości miasta 
i działaniach, które należy podjąć, 
by się rozwijało i stawało bardziej 
atrakcyjnym miejscem do życia. 
Internetowe warsztaty to tylko jed-
no z działań realizowanych w ra-
mach międzynarodowego projektu 
„Rybnik 360 deep demonstration” 
(dogłębna demonstracja), w który 
zaangażował się urząd miasta oraz 
m.in. SPIN-US, spółka celowa Uni-
wersytetu Śląskiego zajmująca się 
komercjalizacją wiedzy i technolo-
gii. Zgromadzone dzięki projektowi 
informacje i opinie posłużą do opra-
cowania nowej strategii rozwoju 
Rybnika. Wcześniej zainteresowani 
mogli podzielić się swoją opinią  
o mieście i jego funkcjonowaniu  
w różnych sferach, wypełniając 
anonimową internetową ankietę. 
Wypełniło ją blisko 500 osób, w tym 
ponad 300 mieszkańców.       (WaT)

prowadzenie działalności gospodar-
czej. Ma to związek ze zmianą sposobu 
naliczania opłaty za odbiór odpadów 
od podmiotów gospodarczych. W no-
wej deklaracji przedsiębiorcy, którzy 
obecnie płacą jeszcze opłatę zryczał-
towaną za zdeklarowaną liczbę po-
jemników na odpady zmieszane, będą 
musieli określić i liczbę, i wielkość po-
jemników na poszczególne frakcje od-
padów (zmieszane + segregowane).

Od 2021 roku zmieni się również spo-
sób regulowania odpłatności za wy-
wóz odpadów z terenów Rodzinnych 
Ogródków Działkowych, które jeszcze 
do końca roku regulują tę należność 
ryczałtowo – 60 zł rocznej opłaty za 
pojedynczą działkę, niezależnie od 
jej wielkości. Od nowego roku opłata 
będzie naliczana za każdy opróżniony 
pojemnik. Przede wszystkim jednak 
zarządy poszczególnych ROD muszą 
zdecydować, czy chcą pozostać w miej-
skim systemie wywozu odpadów, czy 
wybiorą indywidualną umowę ze spe-
cjalistyczną firmą. Jeśli zdecydują się na 
system miejski, muszą stosowną dekla-
rację złożyć do końca bieżącego roku. 

Wacław Troszka
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Budżet obywatelski służy realizacji 
przedsięwzięć, na ogół inwestycyj-
nych, ale nie tylko, wymyślonych i 
zgłoszonych przez samych mieszkań-
ców, za pieniądze z budżetu miasta. 
Co roku każdej z 27 rybnickich dziel-
nic jest przyznana konkretna kwota 
wynikająca z liczby mieszkańców i w 
tej kwocie proponowany projekt bądź 
projekty muszą się zmieścić. Co roku 
też mieszkańcy najpierw zgłaszają, a 
potem wybierają do realizacji jeden 
projekt ogólnomiejski. Do wykorzy-
stania jest tu kwota znacznie przewyż-
szająca inwestycje dzielnicowe, ale też 
mający powstać za te większe pienią-
dze obiekt musi służyć mieszkańcom 
przynajmniej kilku dzielnic, a najlepiej 
całemu miastu. Do tej pory w ramach 
takich ogólnomiejskich inwestycji oby-
watelskich powstały: pluskadełko dla 
dzieci na terenie ośrodka w Kamieniu 
oraz tężnia nad stawem w dzielnicy Pa-
ruszowiec-Piaski. Trwa budowa stanicy 
dla 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 
(BO 2018) i przymiarki do inwestycji 
na terenie tzw. Wiśniowca, gdzie w 
ramach projektu „Północ – centrum 
sportów olimpijskich. Wiśniowiec 
dla przyszłych mistrzów!” (BO 2019) 
ma powstać kompleks dla miłośników 
ekstremalnych dyscyplin rowerowych. 
Z kolei w ramach tegorocznego BO  
w dzielnicy Boguszowice Osiedle ma 
zostać zrealizowany projekt „Bo rodzi-
na jest ważna”.

Rzecz jasna ze względu na panu-
jącą epidemię złożenie wniosków do 
BO 2021 będzie nieco trudniejsze niż 
zwykle. Urząd Miasta Rybnika wciąż 
pracuje w trybie epidemiologicznym 
i nie obsługuje na bieżąco petentów. 
Złożenie dokumentów w kancelarii 
magistratu i otrzymanie potwierdzenia 
ich złożenia nie będzie więc możliwe.  
Co pozostaje? Złożenie wniosku  
w wersji elektronicznej poprzez plat-
formę elektroniczną ePUAP (profil za-
ufany, wymagający posiadania uwie-
rzytelnionego konta) lub osobiście  
w magistracie, co jest możliwe po wcze-
śniejszym umówieniu się telefonicznie  
(tel. 32 439 20 16) z pracownikiem 
magistrackiego wydziału polityki 
społecznej. Duże znaczenie może 
mieć czas złożenia wniosku, bo w 
przypadku, gdyby dwa konkurencyj-
ne projekty otrzymały tę samą licz-
bę głosów, a na realizację obu nie 

wystarczy przyznanych funduszy,  
o tym, który z nich doczeka się reali-
zacji, zdecyduje kolejność zgłoszeń. 
Dlatego urzędnicy apelują, by koperty 
z projektem bądź projektami nie wrzu-
cać do skrzynki podawczej znajdującej 
się przy wejściu do urzędu miasta, ale 
osobiście przekazać ją urzędnikowi,  
z którym umówiliśmy się telefonicznie. 
I jeszcze jedna istotna kwestia: składa-
jąc projekty ogólnomiejskie, nie trzeba 
dołączać tzw. list poparcia z podpisa-
mi 50 mieszkańców; te trzeba będzie 
dostarczyć do urzędu w późniejszym 
terminie.

WYMOGI DOTYCZĄCE  
SKŁADANYCH PROJEKTÓW

Każdy mieszkaniec może zgłosić 
dowolną liczbę projektów lokalnych 
i ogólnomiejskich, przy czym projekt 
lokalny, czyli dzielnicowy, może zło-
żyć wyłącznie mieszkaniec dzielnicy, 
której on dotyczy. Wstępnie wyliczone 
przez wnioskodawcę koszty realizacji 
zgłaszanych projektów inwestycyj-
nych i przedsięwzięć muszą się mieścić  
w kwotach, które miasto przeznaczy-
ło w Budżecie obywatelskim 2021 na 
realizację projektów ogólnomiejskich  
i dzielnicowych w konkretnych dzielni-
cach. Od lat niezmienne pozostają inne 
wymogi dotyczące m.in. zgodności 
projektów z planami zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz lokalizacji pro-
ponowanych inwestycji na gruntach 
miasta bądź skarbu państwa, którymi 
zarządza prezydent Rybnika.

KWOTY BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO

W roku 2021 na realizację projek-

tów ogólnomiejskich przeznaczonych 
zostanie: 3.825.000 zł; zaś na lokal-
ne, czyli dzielnicowe 1.395.000 zł, co 
daje łączną kwotę 5.220.000 zł. 

Kwoty dla dzielnic: 120 tys. – Ma-
roko-Nowiny; 90 tys. – Niedobczyce; 
80 tys. – Boguszowice Osiedle; 65 
tys. – Boguszowice Stare, Chwało-
wice, Północ; 60 tys. – Smolna; 55 
tys. – Śródmieście; 50 tys. – Kamień, 
Ligota-Ligocka Kuźnia, Niewiadom, 
Paruszowiec-Piaski; 45 tys. – Go-
tartowice, Orzepowice, Popielów, 
Rybnicka Kuźnia, Zamysłów, Zebrzy-
dowice; 40 tys. – Golejów, Kłokocin, 
Meksyk, Ochojec; 35 tys. – Chwałę-
cice, Radziejów, Wielopole; 30 tys. – 
Grabownia, Stodoły. 

Do przeznaczenia na Budżet oby-
watelski kwoty stanowiącej 0,5 proc. 
wydatków budżetowych z roku po-
przedniego zobowiązuje miasto 
Ustawa o samorządzie gminnym.  
W obecnych realiach trudno nie za-
dać pytania, czy w sytuacjach wyjąt-
kowych samorządy nie powinny mieć 
prawa do rezygnacji z organizowania 
BO. W wyniku epidemii i wprowadzo-
nych przez rząd obostrzeń stan finan-
sów jednostek samorządu terytorial-
nego mocno się pogorszył. Miasta  
i gminy, których budżety w znaczącej 
części zjadł wirus, mogą mieć więc 
znacznie pilniejsze potrzeby niż fi-
nansowanie projektów mieszkańców, 
które w znakomitej większości są 
związane z inwestycjami służącymi 
atrakcyjnemu spędzaniu czasu wol-
nego. Ponad 5,2 mln zł w przypadku 
Rybnika to przecież kwota niemała. 

(WaT)

Budżet obywatelski 2021
Do 5 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski z propozycjami do przyszłorocznego Budżetu obywatelskiego. 
Ze względu na trwającą epidemię będzie to jednak nieco utrudnione niż w czasie dotychczasowych edycji. 

W 2017 roku zdecydowali w głosowaniu mieszkań-
cy, że projektem ogólnomiejskim, który zostanie 
zrealizowany będzie rozbudowa stanicy naszych 

wodniaków, czyli 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. 
Budowa budynku socjalnego będącego częścią tej 

inwestycji właśnie dobiega końca
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ŚWIĘTO BEZ ŚWIĘTOWANIA
3 maja nie odbyły się oficjalne obcho-
dy Święta Konstytucji 3 Maja. W ko-
ściołach parafialnych, m.in. w bazylice 
św. Antoniego bez świątecznej oprawy 
odprawiono msze za ojczyznę. Z kolei 
na rynku pod tablicami upamiętniają-
cymi historyczne wydarzenia z historii 
miasta i regionu, widniejącymi na ścia-
nie ratusza pojawiło się kilka wiązanek 
kwiatów. Jedną z nich złożyli przedsta-
wiciele rybnickiego samorządu.

MĄŻ RYBNICZANKI
W niedzielę 17 maja po godz. 20 na 
rybnickim rynku pojawił się na krótko 
prezydent Warszawy Rafał Trzaskow-
ski, który kilka dni wcześniej został 
namaszczony przez władze PO na 
nowego kandydata Koalicji Obywatel-
skiej w zbliżających się wyborach pre-
zydenckich. – Pamiętajcie, że polskie 
miasta zawsze będą z Wami solidarne. 
Są gorole, którzy Was rozumieją i sza-
nują – powiedział na koniec swego 
krótkiego wystąpienia, nawiązując do 
trudnej sytuacji na Śląsku po gwał-
townym wzroście zachorowań, ale i 
do nieprzychylnych opinii o naszym 
regionie, które pojawiły się m.in. na 
portalach społecznościowych. Na ryn-
ku Trzaskowskiemu, którego żona jest 
rybniczanką, towarzyszyli m.in. szef 
PO Borys Budka, prezes Związku Miast 
Polskich, wieloletni prezydent Gliwic, 
senator Zygmunt Frankiewicz i prezy-
dent Rybnika Piotr Kuczera. Ten ostatni 
witając Trzaskowskiego podkreślał sa-
morządowy wymiar tej wizyty. 

STRAŻACY ODZYSKALI ZŁOTO
Zwykle piszemy o policjantach, któ-
rzy po służbie złapali bandziora albo 
zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. 
Tym razem to wracający z interwencji 
po fałszywym alarmie pożarowym w 
bazylice św. Antoniego strażacy zła-
pali w centrum miasta 41-letniego, 
pijanego złodzieja, który chwilę wcze-
śniej ukradł z jubilera na rynku złotą 
biżuterię. Wszystko działo się w sobotę 
23 maja około 11 w samym centrum 
miasta. Złodzieja ujął 27-letni aspirant 
Andrzej Jaros.

DRAMAT RODZINNY 
24 maja 34-letnia kobieta wyrzuci-
ła przez okno na pierwszym piętrze, 
domu przy ul. Janasa w Niedobczy-
cach swego 11-miesięcznego synka. 
Wszystko wskazuje na to, że matka, 
która wcześniej leczyła się psychia-
trycznie, w stanie skrajnego załamania 
nerwowego już po raz drugi próbo-
wała go zabić. Dziecko mocno poobi-
jane i ze złamaną kością udową trafiło 
do Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach, zaś kobieta do 
zakładu karnego z oddziałem psychia-
trycznym. Śledztwo prowadzi rybnicka 
prokuratura rejonowa.

Miasto w skrócie

Dzięki środkom z tego rządowe-
go programu każdy właściciel bądź 
współwłaściciel budynku jednorodzin-
nego może uzyskać wsparcie finanso-
we dla swojej inwestycji w ekologiczne  
i ekonomiczne źródła ciepła. Zgodnie 
z nowymi zapisami programu, osoby 
uprawnione do podstawowego po-
ziomu dofinansowania mogą liczyć na 
środki do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja 
obejmuje bardziej efektywne źródło 
ogrzewania, czyli pompę ciepła, moż-
na otrzymać do 25 tys. zł, a jeśli do tego 
instalowane są panele fotowoltaiczne, 
łączna wypłata może sięgnąć nawet 
30 tys. zł. Co ważne, finansować moż-
na przedsięwzięcia zapoczątkowane 
do sześciu miesięcy przed złożeniem 
wniosku, przy czym data ich rozpoczę-
cia nie może być wcześniejsza niż 15 
maja br. Zmieniona wersja programu 
umożliwia także wsparcie inwestycji 
już zakończonych. – Koronawirus zmie-
nił nasze życiowe priorytety, ale możli-
wość oddychania czystym powietrzem 
pozostaje w Rybniku priorytetem nie-
zmiennym. Choć o tej porze roku coraz 
rzadziej dusi nas smog, to nie możemy 
o nim tak po prostu zapomnieć. Wła-
śnie teraz jest dobry czas na zajęcie się 
tematem wymiany swojego kopciu-
cha na ekologiczne źródło ciepła. To 
zadanie szczególnie mocno powinni 

wziąć sobie do serca użytkownicy ko-
tłów węglowych starszych niż 10 lat, 
bo na ich obowiązkową wymianę zo-
stało już niewiele czasu – przypomina 
prezydent Piotr Kuczera. Z kolei Piotr 
Woźny, prezes Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, zapewnia, że uproszczenia 
wprowadzone do „Czystego powietrza” 
pozwalają na łatwiejsze uzyskanie dofi-
nansowania. 

Mieszkańcy Rybnika, którzy potrze-
bują pomocy w przygotowaniu wnio-
sku o dofinansowanie, mogą uzyskać 
wsparcie w rybnickim punkcie kon-
sultacyjnym programu „Czyste powie-
trze” (budynek „A” Kampusu przy ul. 
Rudzkiej 13). Od 1 czerwca pracow-
nicy punktu znów będą obsługiwać 
mieszkańców na miejscu, konieczne 
jest jednak wcześniejsze umówienie 
wizyty (obowiązują maseczki, własny 
długopis i dezynfekcja dłoni przed wej-
ściem do punktu). Można to zrobić za 
pomocą formularza na stronie www.
czystepowietrzedlarybnika.pl, bądź 
dzwoniąc pod numer telefonu 517-
664-090. Nadal możliwe jest również 
uzyskanie porady drogą telefoniczną, 
mailową (czystepowietrze@feio.pl) lub 
za pośrednictwem Skype’a (Czyste Po-
wietrze Rybnik).  

(D)

CZERWIEC: 

Poniedziałki: 
1 i 15 czerwca od godz. 8 do 15, 
8 czerwca od godz. 11 do 18, 
29 czerwca od godz. 8 do 15
Środy: 
3, 10, 17 i 24 czerwca od godz. 8 do 16

Czwartki: 
4, 18, 25 czerwca od godz. 9 do 18
Piątek:
19 czerwca od godz. 8 do 15
Sobota: 
6 czerwca od godz. 8 do 14
Wtorki nieczynne 

HARMONOGRAM PRACY 
PUNKTU INFORMACYJNEGO 

„CZYSTE POWIETRZE”

Więcej szczegółów w internecie: 
Program „Czyste powietrze”: czystepowietrze.gov.pl
Portal beneficjenta programu: portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-
-programu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach: wfosigw.katowice.pl.

„Czyste powietrze” 
na nowych zasadach
15 maja ruszył nabór wniosków do zreformowanego w ostatnim czasie rządo-
wego programu „Czyste powietrze”, oferującego pomoc finansową osobom, 
które muszą wymienić piec i ocieplić swój dom. 
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drogi

Drogowiec rybnicki
Kierowcy zasmakowali w bezkolizyjnym, a przez to szybkim, poruszaniu się nową drogą regionalną, a przypomnieć 
trzeba, że obowiązuje na niej maksymalna prędkość 100 km/h.

ZD
JĘ

CI
A

 W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

i PIERWSZA WPADKA 
Odnotowano już kierowcę, który pędził 
z prędkością prawie dwukrotnie więk-
szą; doszło też do pierwszej, niegroźnej 
na szczęście, kolizji. Lądowanie w rowie 
audi, które prowadził 29-latek z powiatu 
pszczyńskiego, obyło się bez ofiar i z nie-
wielkimi tylko szkodami materialnymi,  
a infrastruktura drogowa nie została 
naruszona. Jak mówi naczelnik wy-
działu dróg Jacek Hawel, droga została 
zaprojektowana pod potrzeby drogi 
regionalnej przyśpieszonej i nasze bez-
pieczeństwo zależy od stosowania się 
m.in. do założonej maksymalnej pręd-
kości, czyli 100 km/h. Warstwa ścieralna 
nawierzchni drogi wykonana jest z tzw. 
SMA – budulca stosowanego w „ekspre-
sówkach”, mającego dobrą odporność 
na ścieranie, odkształcanie i redukujące-
go hałas kół. Parametry tej nowoczesnej 
masy bitumicznej wpływają nie tylko na 
komfort jazdy, ale i bezpieczeństwo, jed-
nak nawet to nie pomoże, gdy kierowcy 
zabraknie zdrowego rozsądku. 

WOLNIEJ NA POGODNEJ!
Ul. Pogodna (dzielnica Ligota-Ligocka 
Kuźnia) jest nadal placem budowy, choć 
połowa modernizowanego odcinka, na 
którym zakończono roboty bitumiczne, 
jest już użytkowana. Jednak wraz z gład-
ką nawierzchnią pojawił się problem kie-
rowców rozwijających tu zbyt dużą pręd-
kość, a w związku z tym prośby mieszkań-
ców o montaż progów spowalniających. 
Wiązałoby to się jednak z naruszeniem 
nowej nawierzchni, stąd apel służb miej-
skich o rozsądek użytkowników drogi. – 
Ulica Pogodna jest bardzo wąska (3,5-4 
m) i bez wyburzeń nie istnieje możliwość 
budowy chodnika. Dlatego obowiązują 

tu rygory „strefy zamieszkania”, w tym 
maksymalna dopuszczalna szybkość 
20 km/h – wyjaśnia naczelnik wydziału 
dróg Jacek Hawel. – Prosimy kierowców 
o stosowanie się do przepisów i zadba-
nie o bezpieczeństwo pieszych. Roboty 
na remontowanej od podstaw drodze 
(konstrukcja i nawierzchnia, kanalizacja 
deszczowa, odwodnienie, oświetlenie) 
powinny zakończyć się w czerwcu.

 ZAMKNIĘTA ŻORSKA
W związku z naprawą kanalizacji sani-
tarnej, prawie do końca czerwca nie-
przejezdna będzie ulica Żorska w rejo-
nie skrzyżowania z ulicami Pogodną i 
Zakątek (Ligota). Dodatkowo na jej jed-
nokierunkowym dotąd odcinku od ul. 
Żeromskiego do Pogodnej obowiązywał 
będzie ruch dwukierunkowy i obustron-
ne zakazy zatrzymywania. Wytyczono 
objazdy.

RUDZKA W BUDOWIE
Zgodnie z harmonogramem posuwa-
ją się roboty na ul. Rudzkiej na odcinku 
od ul. Słonecznikowej do Piastowskiej. 
Do końca czerwca potrwa układanie 
krawężników i przygotowywanie ciągu 
pieszo-rowerowego od ul. Słoneczniko-
wej do skrzyżowania z ul. Energetyków, 
gdzie powstanie skrzyżowanie z sygna-
lizacją świetlną. Trwa też umacnianie 
gruntu pod konstrukcję drogi, a także 
budowa kanalizacji i oświetlenia.

ZNIKA WIADUKT NA ŻORSKIEJ
 Liczący na fajerwerki, czyli szybkie wy-
sadzenie przeznaczonego do rozbiórki 
wiaduktu w ciągu ul. Żorskiej srodze się 
rozczarowali. Ze względu na przebie-
gające pod nim linie kolejowe wiadukt 
jest rozbierany kawałek po kawałku, ale 

efekty prac już są widoczne, szczególnie 
z perspektywy drona. Cały obiekt powi-
nien zniknąć w połowie czerwca. W jego 
miejsce powstanie nowy, którego odda-
nie do użytku planowane jest na koniec 
roku. Ruch kołowy jest, co oczywiste, 
całkowicie wstrzymany i obowiązują ob-
jazdy m.in. przez dzielnicę Paruszowiec 
ulicą Przemysłową. Piesi mogą korzystać 
z przejścia obok wiaduktu, gdzie nad li-
nią kolejową w kierunku Żor i Pszczyny 
powstała już dość wysoka kładka.

PARKING W KUŹNI
Pomiędzy ulicami Golejowską a Kuźnic-
ką w dzielnicy Rybnicka Kuźnia powstaje 
od dawna oczekiwany parking mający 
służyć lokalnej społeczności. Nowa inwe-
stycja będzie gotowa w październiku.

LIFTING CHODNIKÓW  
               I PASÓW
Rozpoczęły się roboty chodnikowe – naj-
więcej w dzielnicach Boguszowice i Ma-
roko-Nowiny. Odtwarzane jest również 
oznakowanie poziome – białe pasy będą 
odświeżane m.in. w centrum i w Kamie-
niu.

i PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
Wyłoniono wykonawców robót asfal-
towych na terenie miasta, a także prze-
budowy mostu w ciągu ul. Okulickiego, 
który zostanie zastąpiony przepustem 
(dzielnica Radziejów). Wykonawcy nie 
spieszą się jednak z podpisaniem umów, 
bo od tego momentu biegnie czas wy-
znaczony na wykonanie zadania. Po-
wodem takiego stanu rzeczy są obawy 
przedsiębiorców przed potencjalnymi 
trudnościami związanymi z epidemią, 
m.in. z dostawą materiałów.

(r)

Z najkrótszego „objazdu” mogą korzystać piesi, dla których 
nad jedną z dwóch tamtejszych linii kolejowych wybudo-

wano tymczasową, dość wysoką kładkę

By zbudować nowy wiadukt, 
trzeba najpierw wyburzyć sta-

ry. Prace rozbiórkowe trwają
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Już nie tylko rowery

Grupa Famur zdecydowała o likwida-
cji swojego zakładu w Rybniku, czyli 
dawnej Rybnickiej Fabryki Maszyn. 
W ramach zwolnień grupowych pra-
cę straci 117 mieszkańców Rybnika 
i 42 pracowników z gmin powiatu 
rybnickiego.

Kierownictwo grupy mówi o dosto-
sowaniu struktur produkcyjnych do 
obecnych potrzeb rynku związanego 
z przeżywającą bardzo trudny okres 
branżą wydobywczą. Według jego sza-
cunków, średnia miesięczna wartość 
sprzedaży kopalnianych przenośni-
ków spadnie w tym roku w spółce do 
około 8 mln zł, podczas gdy w roku 
2019 wynosiła około 30 mln. To efekt 
spowolnienia gospodarczego w gór-
nictwie, na co nałożyły się jeszcze pro-
blemy śląskich kopalń związane z trwa-
jącą epidemią. Przenośniki zgrzebłowe,  
w produkcji których specjalizowała się 

rybnicka fabryka, mają być produko-
wane już tylko w zakładzie w Nowym 
Sączu (dawny Nowomag). W sprawie 
RyFaMy interweniował szef śląsko-dą-
browskiej Solidarności, mocno zwią-
zany z Rybnikiem Dominik Kolorz. Na 
jego list kierownictwo Famuru odpo-
wiedziało informacją o tym, jak spada 
liczba zamówień, a spółki wydobywcze 
rezygnując z inwestycji, wstrzymują 

albo w ogóle wycofują się z wcześniej-
szych zamówień. Famur poinformo-
wał też, że trudna decyzja o likwidacji 
oddziału w Rybniku została podjęta  
w czasie, który pozwala Spółce od stro-
ny finansowej i organizacyjnej zapew-
nić zwalnianym pracownikom wspar-
cie i wypłatę odpraw, a także pomoc  
w znalezieniu nowej pracy. 

(WaT)

Spory ruch, jaki panuje na 
bulwarach w pogodne dni 

świadczy najlepiej o tym, 
że rybniczan do jazdy na 

rowerze przekonywać nie 
trzeba. Ci zaś, którzy takiego 

jednośladu jeszcze się nie 
dorobili, mogą korzystać z 
rowerów miejskich. Trzeba 

jednak pamiętać, że do jego 
wypożyczenia jest potrzeb-
ny smartfon z odpowiednią 

aplikacją 

Znowu można korzystać z rowerów miejskich. Po zimowej przerwie wróciły  
w połowie marca, ale po dwóch tygodniach w związku z epidemią  
i wprowadzonymi obostrzeniami ponownie trafiły do przechowalni.

Od 6 maja rybniczanie ponownie 
mogą wypożyczyć 80 charaktery-
stycznych żółtych rowerów rozloko-
wanych w 38 miejscach parkowania. 
Rowerzyści powinni mieć jednak 
przy sobie płyn lub chusteczki, 
którymi przed rozpoczęciem jazdy 
zdezynfekują kierownicę i siodeł-
ko jednośladu. Muszą też pamiętać  
o rękawiczkach i maseczkach. Po-
wody do radości mają również ama-
torzy hulajnóg elektrycznych, które 
22 maja w ramach komercyjnego 
przedsięwzięcia jednej z firm po raz 
pierwszy pojawiły się w Śródmieściu 
i na terenach rekreacyjnych wokół 
Zalewu Rybnickiego. 40 hulajnóg 
polskiej marki blinkee.city jest do-
stępnych dla osób pełnoletnich, 
które pobiorą aplikację, zaakceptują 
regulamin wypożyczalni i posiadają 
kartę płatniczą. Na koszt wypoży-
czenia składają się opłaty: startowa 
(2,5 zł), za jazdę (49 gr za minutę)  
i za postój (9 gr za minutę). Opłata 
dobowa wynosi 49 zł; są też darmo-
we minuty. Hulajnogi są na bieżąco 
czyszczone i dezynfekowane, jed-
nak tu również zalecane jest używa-
nie jednorazowych rękawiczek.    (D)
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Pamiątkowe zdjęcie jednego z pracowników RyFaMy. Teraz kopalniane przenośniki 
będą produkowane w fabryce Famuru w Nowym Sączu, gdzie trafiły maszyny i urzą-

dzenia produkcyjne z zasłużonego dla Rybnika i jego mieszkańców zakładu

Zamykają
RyFaMę A
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aktualności

W fotograficznym skrócie
BUDUJEMY Z CZĘŚCI DOM
Przy ul. Chrobrego 13 trwa eks-
perymentalna inwestycja pole-
gająca na modernizacji wieko-
wego budynku mieszkalnego 
przy zastosowaniu wyproduko-
wanych na wymiar segmentów 
mieszkaniowych. Te mają zostać 
dostawione do zabytkowej ścia-
ny frontowej. Jako że budynek 
jest wkomponowany w sporą 
skarpę, konieczne było wybudo-
wanie od północy nowego muru 
oporowego. Stary wymurowany 
z cegieł zastąpiono nowym odla-
nym z betonu.

MIEJSKIE ŁĄKI UMAJONE
Na początku epidemii zapewniano, że „jeszcze będzie prze-
pięknie”. No i jest. Przy ul. Rudzkiej, u jej zbiegu z ul. Kotu-
cza, pięknie zakwitła jedna z kwietnych łąk, których w mie-
ście przybywa z roku na rok. W naszych warunkach są dużo 
praktyczniejszym rozwiązaniem niż tradycyjne trawniki. Nie 
wymagają pielęgnacji, częstego podlewania i koszenia (wy-
starczy je skosić dwa razy w roku), za to przyczyniają się do 
obniżenia temperatury w ich pobliżu, przyciągają pszczoły, 
motyle i ptaki, a nawet, rosnąc przy ruchliwych drogach, 
przyczyniają się rzekomo do mniejszego zanieczyszczenia 
powietrza. Tej wiosny polne kwiaty wysiano m.in. obok 
tężni solankowej, w miniparku przy ul. Wierzbowej i przy  
ul. Prostej (między rondami).

WZMACNIAJĄ DEPTAK, TWORZĄ SKWER
Rybnickie Służby Komunalne rozpoczęły remont nawierzchni deptaka. Cho-
dzi o rozwiązanie problemu odrywających się od jego powierzchni małych 
bazaltowych kostek, który pojawił się krótko po oddaniu zmodernizowanego 
traktu do użytku jesienią 2014 roku. Teraz są one układane na nowo i spo-
inowane żywicą epoksydową. Prace, które rozpoczęto od placu przed Starym 
Kościołem, potrwają do końca roku. Pracownicy RSK zmieniają też mały nie-
formalny parking u zbiegu ulic Łony i Reja, w sąsiedztwie pl. Wolności w skwer  
z drzewami, donicami i ławkami dla przechodniów oraz ze stojakiem na rowery.  
W centralnym punkcie skweru znajdzie się okrągła rabata z kwiatami. Wszyst-
ko to ma być gotowe na początku czerwca.

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

W
A

CŁ
AW

 T
RO

SZ
KA

12



Tego, że w kopalniach są idealne wa-
runki do rozprzestrzeniania się epidemii, 
obawiano się od samego jej początku. 
Problem w tym, że zdając sobie z tego 
sprawę, nie zdołano temu zapobiec. 
Specjaliści mogą ocenić, czy zrobiono 
wszystko, by Śląsk nie stał się na tle kraju 
epidemiczną czerwoną latarnią, jak jest 
od kilku już tygodni. Faktem jest, że wy-
dobycie w kopalni Jankowice wstrzyma-
no na dwa tygodnie dopiero wtedy, gdy 
wirus zdążył się już rozprzestrzenić. Na 

szczęście okazało się, że większość gór-
ników, więc mężczyzn stosunkowo mło-
dych, zainfekowanych wirusem nie cho-
ruje. Stąd zadziwiająco mała liczba osób 
hospitalizowanych – tylko 19 . Niektórzy 
specjaliści po zapoznaniu się z wynikami 
badań na Śląsku postulowali nawet, by w 
statystykach dzielić zakażonych na cho-
rujących i bezobjawowych nosicieli SAR-
S-CoV-2. Powodów do obaw jednak nie 
brakuje, bo w drugiej rybnickiej kopalni, 
Chwałowicach (3 przypadki zakażeń), 

Od początku czerwca urząd miasta będzie funkcjo-
nował według zmienionych zasad. 

Przywrócona zostanie bezpośrednia obsługa peten-
tów, ale nadal na spotkanie z urzędnikiem konkretnego 
wydziału lub biura trzeba się będzie wcześniej umówić 
telefonicznie, a w przypadku wydziału komunikacji 
również zarezerwować termin, korzystając z systemu 
funkcjonującego na stronie internetowej miasta (ryb-
nik.eu). Magistrat będzie czynny nieco dłużej, ale ob-
sługa mieszkańców i petentów będzie się odbywać w 
następujących godzinach: od poniedziałku do środy 
8-15; w czwartki 8-17.30 i w piątki 8-12.30. Urząd Stanu 
Cywilnego będzie natomiast przyjmować mieszkań-
ców od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Tam 
również z wyjątkiem spraw związanych z rejestracją 
zgonu obowiązuje wcześniejsze telefoniczne umówie-
nie wizyty. 

Wejście do budynku głównego urzędu miasta przy 
ul. Bolesława Chrobrego 2 będzie możliwe wyłącznie 
od ul. Miejskiej (nowa część magistratu) i tyko w ma-
seczce zasłaniającej nos i usta. Trzeba będzie potwier-
dzić swoją tożsamość, a po wejściu obowiązkowo 
zdezynfekować ręce. W dalszym ciągu przy wejściu do 
urzędu od ul. Miejskiej będzie wystawiona skrzynka po-
dawcza, do której (bez potwierdzenia złożenia) można 
składać dokumenty oraz informacje z prośbą o kontakt 
w prowadzonej przez urząd sprawie.

Kasy w urzędzie będą w dalszym ciągu nieczynne. 
Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem, naj-
lepiej internetowym. Prezydent Piotr Kuczera apeluje, 
by jeśli to tylko możliwe, wszelkie sprawy w urzędzie 
załatwiać telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem 
platform cyfrowych SEKAP i ePUAP. 

Wykaz telefonów poszczególnych wydziałów i biur 
(również adresy mailowe) oraz urzędników znaleźć 
można w internetowym Biuletynie Informacji Publicz-
nej rybnickiego magistratu w zakładce „Magistrat” (bip.
um.rybnik.eu).     (WaT)

Epidemia w Rybniku
Osób poddanych kwarantannie:  788
Hospitalizowanych obecnie z powodu zakażenia: 19
Zakażonych od początku epidemii: 612
Ofiar śmiertelnych: 6
Ozdrowieńców: 53

 DOSTAJĄ WSPARCIE I POMOC
Sytuacja mieszkańców i pracowników Miejskiego Domu Po-

mocy Społecznej pozostaje stabilna. W placówce nie brakuje 
środków ochrony indywidualnej, a w maju personel przeszedł 
testy na obecność koronawirusa – nie odnotowano wyników 
pozytywnych.

– Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazują 
nam środki ochrony indywidualnej: maseczki ochronne, rękawicz-
ki, przyłbice, płyny do dezynfekcji. W naszej pracy, polegającej na 
bliskim kontakcie z podopiecznymi, zużywamy ich naprawdę dużo. 
Otrzymaliśmy wsparcie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
oraz wielu lokalnych firm, stowarzyszeń i osób prywatnych – mówi 
Piotr Mazurek, dyrektor placówki. Mieszkańcy mają dobrą opiekę, 
choć oczywiście trudny jest dla nich brak bezpośredniego kontaktu 
z bliskimi, bo w MDPS nadal obowiązuje zakaz odwiedzin. Wiadomo, 
że rozmowa przez telefon czy kontakt za pośrednictwem portali spo-
łecznościowych w tej sytuacji są cenne, lecz nie są tym samym, co 
rzeczywiste spotkanie. – W obecnej sytuacji doceniamy ogród wokół 
naszego domu, z którego mieszkańcy mogą swobodnie korzystać, 
bo teren ten pozostaje niedostępny dla osób z zewnątrz. Docenianie 
prostych przyjemności jest bardzo ważne i pozwala zachować pogo-
dę ducha – mówi Piotr Mazurek.                                                                      (m)

Absurd epidemii
badań przesiewowych nie zrobiono. Oby 
i ona nie okazała się wkrótce wylęgar-
nią zawirusowanych. Według danych na 
27 maja obecność wirusa stwierdzono  
u 678 pracowników kopalni Jankowice,  
a na kwarantannie przebywało kolejnych 
873 górników.

Jak by nie patrzeć, w Rybniku sytuacja 
stała się nieco absurdalna – gdy mieliśmy 
kilku zakażonych, obowiązywały ostre 
rygory sanitarne, zamknięte były restau-
racje, bary i galerie handlowe; miasto 
wręcz zamarło. Teraz, gdy liczba zakażo-
nych rośnie z dnia na dzień, obserwując 
miasto trudno się zorientować, że coś jest 
nie tak. Coraz więcej osób rezygnuje też 
z noszenia maseczek. Warto zachować 
ostrożność i mieć świadomość, że prze-
cież jeśli sami nie zadbamy o swoje zdro-
wotne bezpieczeństwo, nikt nam go nie 
zapewni.                                                   (WaT)

Stało się. Po stwierdzeniu pierwszych przypadków zakażeń koronawirusem 
wśród górników z rybnickiej kopalni Jankowice ruszyła lawina. 22 kwietnia 
lista zakażonych od początku epidemii rybniczan liczyła 17 osób, miesiąc  
później 27 maja, gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, już 612. 

Prezydent 
odmraża urząd

Badania przesiewo-
we, czyli pobieranie 
wymazów od górni-
ków kopalni Janko-

wice rozpoczęło się 7 
maja na terenie szpi-
tala wojewódzkiego 

w Orzepowicach. 
Badani nie musieli 

nawet wychodzić z 
samochodu, a nawet 

schodzić ze skutera  
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Zakup aparatu, testów i odczynni-
ków do diagnostyki COVID-19 sfinan-
sowało miasto, przekazując na ten cel 
816 tys. zł. Urządzenie zostało zainsta-
lowane w laboratorium rybnickiego 
szpitala, a to wpisane na listę Minister-
stwa Zdrowia jako kolejny punkt w Pol-
sce, w którym można przeprowadzić 
testy na obecność wirusa. Wyproduko-
wany przez amerykańską firmę aparat 
daje możliwość uzyskania wyników 
od ośmiu pacjentów jednocześnie,  
w czasie około jednej godziny, dzięki 
czemu można przetestować do 150 
osób dziennie. Specjaliści zapewniają, 
że jest też wyjątkowo precyzyjny, bo 
wykrywa RNA samego wirusa, czyli 
kwas będący nośnikiem jego genów,  
a nie, jak tzw. szybkie testy, przeciwcia-
ła. Umożliwia w ten sposób prawidłową 
diagnozę we wczesnej fazie zakażenia 
COVID-19, gdy organizm nie wytworzył 
jeszcze przeciwciał sygnalizujących in-
fekcję. – Urządzenie bardzo dobrze się 
spisuje. Wykorzystujemy je głównie w 
sytuacjach, gdy na Szpitalny Oddział 
Ratunkowy zgłaszają się pacjenci, co 
do których pojawia się podejrzenie  
o zakażenie koronawirusem. Zanim 
taką osobę wpuścimy do szpitala, wy-
konujemy jej test, którego wynik otrzy-
mujemy maksymalnie do półtorej go-
dziny. Dzięki temu pacjenci i personel 
są lepiej zabezpieczeni przed wniknię-
ciem wirusa na teren szpitala, możemy 

normalnie funkcjonować – wyjaśnia 
Michał Sieroń, rzecznik prasowy ryb-
nickiej lecznicy. Zaznacza, że aparat nie 
był wykorzystywany podczas niedaw-
nej akcji badań przesiewowych wśród 
górników, bo przy tak dużej liczbie wy-
mazów pobieranych od pracowników 
kopalń praktycznie niemożliwe byłoby 
równoczesne testowanie pacjentów 
zgłaszających się do szpitala. – Na 
początku przebadaliśmy kilkunastu 
górników, jednak nie w ramach akcji 
przesiewowej, tylko tych, którzy jako 
potrzebujący pomocy przychodzili 
na SOR. Wymazy pobierane podczas 
akcji wysyłane były do mniej obciążo-
nych laboratoriów w całej Polsce, m.in.  

do Opola, Poznania i Bydgoszczy. To 
była decyzja uzgodniona z sanepidem 
– dodaje Michał Sieroń. 

W ciągu kilku pierwszych tygodni 
pracy w szpitalnym laboratorium urzą-
dzenie wykonało ponad 1200 testów na 
obecność koronawirusa. Aparat może 
również wykrywać inne zakażenia, 
m.in. żółtaczki, wirusowego zapalenia 
wątroby czy HIV, a także niektóre geny 
onkologiczne świadczące o chorobie 
nowotworowej. Dyrekcja WSS nr 3  
planuje rozbudowę urządzenia o ko-
lejne moduły, dzięki czemu liczba jed-
norazowo badanych próbek mogłaby  
z ośmiu wzrosnąć do dwunastu.

(D)

W ciągu kilku pierwszych tygodni pracy w szpitalnym laboratorium zakupiony ze środków 
miasta aparat wykonał ponad 1200 testów na obecność koronawirusa 

Większość wypłaconych środków 
trafiła do osób prowadzących działal-
ność gospodarczą. Pieniądze przelano 
też osobom pracującym na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. ZUS 
wypłaca postojowe również osobom, 
które wystąpiły o świadczenie kolejny 
raz. Świadczenia wypłacane są od 15 
kwietnia, w transzach. Ostatnia wy-
płata miała miejsce 15 maja. – Wnio-
ski cały czas spływają, zachęcamy do 
przesyłania ich za pośrednictwem 
Platformy Usług Elektronicznych ZUS. 

To najszybszy sposób wpływu i ob-
sługi wniosku, gdyż pozwala uniknąć 
niektórych błędów, które pojawiają się  
w papierowych wersjach formularzy. 
Na szybkim załatwieniu wniosku zale-
ży zarówno klientom, jak i nam. Wiemy, 
że czekają na to wsparcie, więc trak-
tujemy je priorytetowo – mówi Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego.

Informacje na temat tego, kto może 
skorzystać z postojowego, gdzie i jak 
wypełniać wnioski, dostępne są na 

stronie internetowej ZUS (www.zus.
pl). Znajdziemy tam również informa-
cje dotyczące procedury zwolnienia ze 
składek. Rybnicki oddział ZUS zwolnił  
z opłacania składek za marzec już blisko 
17 tys. firm z terenu swojej działalności 
na kwotę przekraczającą 36,3 mln zł.  
Na rozpatrzenie wniosków ZUS ma 
do 30 dni po złożeniu dokumentów 
rozliczeniowych za ostatni miesiąc 
podlegający zwolnieniu, a przypo-
mnijmy, że wnioski mogą być składane 
za miesiące marzec, kwiecień i maj. – 
Wnioski rozpatrujemy sukcesywnie po 
złożeniu przez płatnika dokumentów 
rozliczeniowych za dany miesiąc ob-
jęty wnioskiem – mówi Kopczyńska. 
Przedsiębiorcy otrzymują informację 
o zwolnieniu ze składek poprzez profil 
PUE ZUS lub tradycyjną pocztą.

(S)

ZUS z tarczą
W ramach tzw. tarczy antykryzysowej około 147 mln zł trafiło na Śląsku na 
konta samozatrudnionych i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych 
z tytułu świadczenia postojowego. Oddział ZUS w Rybniku zrealizował ponad 
13.700 wypłat tych świadczeń przekraczających 27,4 mln zł.

Aparat na pełnych obrotach
Na początku maja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Orzepowicach uruchomiono zakupioną za pienią-
dze z budżetu miasta aparaturę do przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa. 
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Maseczki powstały w zakładzie pro-
dukcyjnym spółki w Czyżowicach. 
– Siedziba naszej firmy znajduje się  
w Rybniku, z którym jesteśmy emocjo-
nalnie związani, dlatego los miasta i jego 
mieszkańców jest dla nas ważny. Zauwa-
żyliśmy, że ceny maseczek są wygórowa-
ne, i podjęliśmy decyzję o uruchomieniu 
ich produkcji. W dwa tygodnie pracow-
nicy działu konstrukcyjnego zaprojekto-
wali i skonstruowali specjalną maszynę, 
dzięki której nasz zakład w Czyżowicach 

może wyprodukować nawet kilkaset ty-
sięcy maseczek tygodniowo – informuje 
Radomir Buksza z firmy Politan. Gest ryb-
nickiej firmy nabrał jeszcze większego 
znaczenia, po tym jak w ostatnich tygo-
dniach miasto znalazło się w centrum 
epidemii koronawirusa. Poczuliśmy, że 
musimy pomóc. Zdecydowaliśmy się 
przekazać maseczki Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, ponieważ jego podopiecz-
ni należą do grona osób najbardziej 
potrzebujących wsparcia. Wierzymy,  

że 64 tysiące maseczek realnie pomo-
że powstrzymać rozprzestrzenianie się 
wirusa – dodaje Radomir Buksza. Zaan-
gażowanie firmy docenia Anna Sowik-
-Złotoś, dyrektor rybnickiego OPS-u: 
– Materiały ochrony osobistej stały się 
produktem pierwszej potrzeby, więc ma-
seczki, za które bardzo dziękuję, zostaną 
przekazane najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom miasta – podkreśla.

Tymczasem trwa zbiórka pod hasłem 
„Na ratunek ratownikom”, zorganizowa-
na przez Bractwo Kurkowe Miasta Ryb-
nika. W planach jest zebranie 55 tys. zł, 
za które miłośnicy strzelectwa chcą ku-
pić urządzenia zabezpieczające zdrowie 
rybnickich ratowników medycznych: 
kabinę do dekontaminacji, w której od-
każane są ich kombinezony, urządzenia 
do dezynfekcji ambulansów oraz ter-
mometry do bezdotykowego pomiaru 
temperatury. Zbiórka jest prowadzona 
w internetowym serwisie pomagam.pl/
ratunekratownikom.                                 (D)

Do 26 maja na realizację zadań wy-
nikających z tarczy antykryzysowej 
rybnicki PUP pozyskał 49 mln zł ze 
środków krajowych i unijnych. W ręce 
przedsiębiorców z Rybnika i powia-
tu rybnickiego trafiło już ponad 26 
mln zł, i jak dotąd udało się utrzymać 
8.549 istniejących działalności gospo-
darczych i związanych z nimi miejsc 
pracy. – Samorząd będzie sukcesyw-
nie zasilany dodatkowymi środkami z 
rezerw, według zgłaszanych potrzeb – 
dodaje Anna Michalczyk. Największym 
zainteresowaniem cieszy się nisko-
oprocentowana  pożyczka z Funduszu 
Pracy dla mikroprzedsiębiorców. Do 
26 maja PUP przyjął ponad 7.500 wnio-
sków o jej udzielenie, a rozpatrzonych 
zostało ponad 4.700 na łączną kwotę 
prawie 24 mln zł. Urząd realizuje rów-
nież pozostałe formy wsparcia przed-

siębiorców: dofinansowanie kosztów 
prowadzenia działalności samozatrud-
nionych oraz dofinansowanie kosztów 
wynagrodzeń i składek pracowników 
mikro-, małych i średnich przedsię-
biorców. – W sumie przyjęliśmy pra-
wie tysiąc wniosków, z których zreali-
zowaliśmy ponad połowę na łączną 
kwotę ponad 2,22 mln zł. Ze wsparcia 
pomocowego mogą również korzystać 
organizacje pozarządowe. Jak dotąd 
wsparliśmy je na łączną kwotę ponad 
24 tys. zł – wyjaśnia dyrektorka. Oczy-
wiście PUP prowadzi też swoją rutyno-
wą działalność, a więc m.in. rejestruje 
bezrobotnych, wspiera osoby chcące 
prowadzić własną działalność gospo-
darczą, organizuje szkolenia i staże 
(kontakt z pracownikami PUP możliwy 
jest telefonicznie – 32  422 60 95, ma-
ilowo poprzez stronę www.praca.gov.

pl lub bezpośrednio po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym z pracow-
nikiem danego działu). 

W kwietniu stopa bezrobocia w mie-
ście wynosiła 3,5 proc. (w marcu – 3,3 
proc.). Aktualnie w PUP zarejestrowa-
nych jest 3.152 osób bezrobotnych, w 
tym 2.095 z terenu Rybnika (w stycz-
niu – 1.823). W związku z przewidzia-
ną likwidacją firmy FAMUR oraz utratą 
pracy przez 117 osób z Rybnika i 42  
z powiatu rybnickiego, PUP ustalił za-
kres współpracy i pomocy dla zwalnia-
nych, a dyrekcja otrzymała szczegóło-
we informacje w tej sprawie. 

– Robimy wszystko, by wyjść naszym 
przedsiębiorcom naprzeciw, oferując 
pomoc finansową i merytoryczną – 
zapewnia Anna Michalczyk, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. 

(S)

PUP pracuje pełną parą
– Bardzo zależy mi na ratowaniu lokalnych pracodawców i najpełniejszym zachowaniu istniejących miejsc pracy – 
podkreśla Anna Michalczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Realizując tzw. tarczę antykryzysową PUP 
wspiera przedsiębiorców, którzy w wyniku epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji. 

Tysiące maseczek dla rybnickiego OPS-u
Przed miesiącem informowaliśmy o gestach solidarności i odruchach serca, jakie w wielu rybniczanach wyzwoliła epi-
demia koronawirusa. Niedawno do grona darczyńców dołączyła firma Politan, która rybnickiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej przekazała 64 tysiące maseczek ochronnych. 

Wypełnione tysiącami maseczek kartony, 
firma Politan dostarczyła rybnickiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej
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Szesnastoletni Sebastian nie 
chce uczestniczyć w edukacji 
zdalnej, nie odrabia zadań, jest 
zagrożony z kilku przedmiotów. 
Nie pomogły interwencyjne 
rozmowy z pedagogiem i psy-
chologiem. Rodzice przyznają,  
że coraz częściej są bezradni wo-
bec zachowań syna i zwyczajnie 
nie wiedzą, jak reagować. 

Pani Katarzyna sama wycho-
wuje czworo dzieci. Jej dziewię-
cioletni syn Kuba ma autyzm. 
Od czasu zamknięcia szkoły  
i ośrodka terapeutyczne-
go chłopiec stale przebywa  
w domu. Ma napady złości, 
przejawia autoagresję, po-
trafi długo i głośno krzyczeć.  
W ostatnich tygodniach sąsiedzi 
kilka razy sprawdzali, czy dziec-
ku nie dzieje się krzywda.

Sześcioletnia Ola od czasu 
pierwszych doniesień o koro-
nawirusie boi się wychodzić  
z domu. Często myje ręce, idąc 
po schodach nie dotyka porę-
czy. Obawia się, że może zara-
zić dziadków, z którymi rodzina 
wspólnie mieszka.

SZKOLNY ZASIĘG
Rozmowę o edukacji zdalnej 

Krzysztof Sass, dyrektor Szko-
ły Podstawowej z Oddziałami 
Przedszkolnymi nr 22 w Nie-
dobczycach, rozpoczyna od 
wskazania okoliczności, w ja-
kich zaczęła się ona odbywać. 
– Nie da się w jednej chwili 
przenieść tradycyjnej, stacjo-
narnej szkoły do rzeczywistości 
wirtualnej. Trudności z synchro-
nizacją występują po każdej 
stronie. Rodziny, w których jest 
kilkoro dzieci, muszą podzielić 
dostęp do komputera. Szkoła 
też zmienia organizację pracy  
i godziny zajęć. Wydaje nam się, 
że żyjemy w społeczeństwie cy-
frowym – jednak ci, którzy per-
fekcyjnie obsługują Facebooka, 
mogą mieć problem z użytko-
waniem dziennika elektronicz-
nego – zauważa. Potwierdza to 
Katarzyna Ostrzołek, pedagog  
SP 22: – Jedna sprawa to trud-
ności techniczne, którym za-
wsze próbujemy jakoś zaradzić. 
Kolejna, poważniejsza, to kłopot  
w organizacji czasu na naukę. 

Jak w małym mieszkaniu zapew-
nić kilkorgu dzieciom jednocze-
sny udział w zajęciach online? 
– pyta pedagog. Nasi rozmów-
cy podają, że w ich szkole po-
czątkowo problemy z systema-
tyczną edukacją i logowaniem 
wykazywało około 10 procent 
uczniów, a obecnie jest już tylko 
kilka takich przypadków. Nie-
mniej niepokoją one szkolnego 
pedagoga. – To najczęściej śro-
dowiska przeżywające różnego 
rodzaju trudności. W przypadku 
braku kontaktu z ich strony na-
wiązujemy współpracę z asy-
stentami rodziny, kuratorami 
czy pracownikami socjalnymi 
– wyjaśnia Katarzyna Ostrzołek. 
Dla niektórych osób edukacja 
zdalna to także presja związa-
na z pokazaniem warunków 
mieszkaniowych. Jedna z matek 
przyznała, że wymalowała część 
pokoju, by jej dziecko nie wsty-
dziło się przed grupą rówieśni-
ków podczas wideorozmów. 
Pracownicy pomocy społecznej 
na bieżąco monitorują sytu-
ację podopiecznych, pozostają  
z nimi w kontakcie telefonicz-
nym – a kiedy trzeba, także bez-
pośrednim. Anna Szefer i Mag-
da Przybyła, asystenci rodziny 
OPS w Rybniku, potwierdzają, 
że są środowiska, dla których 
izolacja przyniosła negatywne 
skutki. – W jednej chwili wstrzy-
mano terapie i rehabilitacje, co 
dla dzieci z niepełnosprawno-
ściami lub szczególnymi po-
trzebami rozwojowymi oznacza 
regres. Staramy się motywować 
opiekunów do pracy z dzieć-
mi w domu, stosowania się do 
porad terapeutów. Czasem się 
to udaje, czasem niestety nie 
– mówi Magda Przybyła. Anna 
Szefer zwraca uwagę, że nie-
które rodziny mają problemy  
z organizowaniem zajęć dla dzie-
ci i zaplanowaniem dnia. Od-
kąd zamknięto szkoły, rodzina  
w większym stopniu zajmuje się 
opieką, wychowaniem i eduka-
cją. Nowe funkcje to nowe za-
dania, którym nie zawsze łatwo 
jest sprostać. – Wiele rodzin,  
z którymi pracujemy, do-
brze sobie radzi, wykazuje  

W ostatnich tygodniach epidemia niejako 
„wpisała się” w codzienną pracę rybnickiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

– Powoli wszyscy przyzwyczajamy się do tego 
stanu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa reali-
zujemy swoje zadania. Jeśli jest taka potrzeba, pra-
cownicy podejmują działania w terenie, by pomoc 
do potrzebujących trafiała na bieżąco. Bardzo dzię-
kuję firmie Politan za przekazanie 64 tys. jednora-
zowych maseczek ochronnych, które rozdajemy na-
szym klientom – mówi Anna Sowik-Złotoś, dyrektor 
OPS. Pozytywne efekty daje wsparcie wolontariatu 
koordynowanego przez ośrodek. – Bardzo dobrze 
przebiega współpraca między wolontariuszami, 
seniorami i osobami przebywającymi w kwarantan-
nie. Jeśli chodzi o sytuację seniorów, to przyjmuje-
my coraz mniej zgłoszeń – co wynika po pierwsze 
z faktu, że często senior i wolontariusz pozostają  
w stałym kontakcie, jak również ze stopniowego 
powracania osób starszych do aktywności spo-
łecznej i samodzielnego załatwiania swoich spraw 
– mówi pracownik socjalny Krzysztof Szymała. Oso-
by w kwarantannie najczęściej potrzebują jedynie 
pomocy w dostarczeniu zakupów. Jeśli jednak nie 
przekraczają kryterium dochodowego – mogą li-
czyć na wsparcie z pomocy społecznej. Z ostatnim 
dniem maja zakończy się akcja wydawania ciepłe-
go posiłku osobom bezdomnym, z której codzien-
nie korzystało ponad 50 potrzebujących. Przedsię-
wzięcie to rybnicki OPS realizował we współpracy  
ze strażą miejską oraz schroniskami: Chrześcijań-
skim Stowarzyszeniem „Dom Nadziei” w Niewia-
domiu, Towarzystwem Pomocy św. Brata Alberta  
w Przegędzy i Schroniskiem im. Jana Pawła II w Ryb-
niku. W pierwszej połowie czerwca planowany jest 
też powrót stałych godzin otwarcia ogrzewalni na 
terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych przy ul. Gliwickiej, która znów bę-
dzie dostępna między 14.00 a 6.00 (obecnie jeszcze 
ogrzewalnia działa całodobowo, jednak ze względu 
na epidemię przebywać w niej mogą tylko osoby 
deklarujące dłuższy pobyt). Niestety, statystyki po-
twierdzają, że wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących 
przemocy w rodzinie i prowadzonych procedur Nie-
bieskiej Karty. – W 2019 roku od stycznia do kwietnia 
takich sytuacji odnotowaliśmy 204, a w tym samym 
okresie bieżącego roku już 224. Trudno jednoznacz-
nie powiedzieć, czy główną przyczyną tego wzrostu 
jest stan epidemii. Zdarzają się jednak przypadki,  
że sprawca przez dłuższy czas pozostawał w domu 
z osobami, które krzywdził. Dodatkową trudnością 
były też ograniczenia w wychodzeniu, szczególnie 
problematyczne dla doświadczających przemo-
cy – podaje Robert Długosz, koordynator Zespołu  
ds. Przemocy OPS. 

(m)

Pomoc 
trafia do 
potrzebujących

Zbliżający się Dzień Dziecka będzie inny niż wszystkie.  
W związku z epidemią dzieci i młodzież od trzech miesięcy nie 
chodzą do szkoły i nie mają stałego, bezpośredniego kontaktu 
z rówieśnikami. Jak sobie radzą w tej sytuacji?
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odpowiedzialność i dba o udział  
w zajęciach szkolnych. Zdarzają się 
jednak osoby, które nie mówią prawdy, 
nie zapewniają dzieciom dostępu do 
lekcji, nie pilnują systematycznej nauki. 
A widzimy, że dobra współpraca mię-
dzy nauczycielem i rodzicem pozwoli 
rozwiązać każdy problem – podkreśla 
Anna Szefer. Czy uczniowie tęsknią za 
szkołą? – Po około miesiącu edukacji 
zdalnej mieliśmy różnego rodzaju akcje 
deklarujące chęć powrotu. Obserwuję 
jednak, że obecnie przyzwyczailiśmy się 
do izolacji i powoli oswajamy się z pa-
nującą sytuacją – mówi Krzysztof Sass. 
Placówka dba, by uczniowie nadal mogli 
– choć teraz tylko wirtualnie – uczestni-
czyć w życiu społecznym szkoły. Na stro-
nie internetowej SP 22 są prezentowane 
prace plastyczne, będące podziękowa-
niami dla medyków i nie tylko. W akcji sa-
morządu uczniowskiego dzieci na przy-
słanych zdjęciach dzieliły się swoimi 
pomysłami na nudę. Dyrektor zamieścił 
porady odnośnie realizowania edukacji 
zdalnej. Sprawdził się również szkolny 
telefon zaufania. – Pytania pojawiają się 
codziennie. Często dotyczą trudności 
dydaktycznych, motywowania dzieci do 
nauki, radzenia sobie ze stresem i lękiem. 
Dla uczniów dotkliwy jest brak swobod-
nych, bezpośrednich kontaktów z ró-
wieśnikami. Grupa jest im potrzebna do 
rozwoju emocjonalnego i społecznego. 
Jednym z najtrudniejszych momentów 
pandemii był z pewnością zakaz wycho-
dzenia bez opieki dla osób poniżej 18. 
roku życia. Młodzież reagowała buntem 
– mówi Katarzyna Ostrzołek.

ROZMAWIAĆ I SŁUCHAĆ

– Dzieci, kiedy stale przebywają w 
domu, doświadczają jednorodnych 
bodźców – a wiemy, że potrzebna jest 
im szersza stymulacja. Zachęcam, by 
korzystać z tego, co jest możliwe przy 
obecnych ograniczeniach, jak chociaż-
by spaceru. Dziecko na chwilę zmieni 
otoczenie, inaczej spojrzy na świat.  
W kontaktach interpersonalnych z po-
mocą przychodzi możliwość korzysta-
nia z nowych  technologii. Połączenia 
wideo ukazują gesty i mimikę twarzy,  
a to już więcej niż rozmowa telefo-
niczna – mówi psycholog Mariola Ku-
jańska. Potwierdza też, że dzieci silnie 
przeżywają wiele trudnych emocji: 
lęk, smutek, złość, zastanawiają się, 
jak „przetrwać” z rodzicami, mają oba-
wy o przyszłość. Kontakty w mediach 
społecznościowych mogą dać dobry 
efekt, jak zawsze jednak wskazana jest 
ich kontrola ze strony opiekunów. – W 
pierwszych informacjach na temat epi-
demii podkreślano, że koronawirus sta-
nowi zagrożenie przede wszystkim dla 
osób starszych i chorych, w mniejszym 
stopniu dotyka młodych. Stąd u części 
młodzieży przekonanie, że problem 
epidemii ich nie dotyczy. To dlatego 
kolejne wprowadzane ograniczenia 
wywoływały złość. Jest też druga strona 
medalu – narastająca obawa o zdrowie  
i życie bliskich. Czy nie zarażę dziad-
ków? Czy ktoś bliski nie umrze? To bar-
dzo poważne lęki wśród dzieci – mówi 
Mariola Kujańska. Trzeba prosto i otwar-
cie rozmawiać, lecz przede wszystkim 
trzeba słuchać. – Dzieci są ciekawe  

i zadają dużo różnorodnych pytań: czy 
wirus fruwa w powietrzu? ile to bę-
dzie trwało? czy jesteśmy bezpieczni?  
W odpowiedziach nie możemy oszuki-
wać. Powiedzmy, że to się skończy – ale 
nie wiemy kiedy. Że wirus nie wejdzie 
przez drzwi, ale można się zarazić przy 
bliskim kontakcie – i dlatego zostajemy 
w domu. Wyrażajmy akceptację emo-
cji, które przeżywa dziecko – wyjaśnia 
Mariola Kujańska. Należy też w miarę 
możliwości odseparować najmłodszych 
od wiadomości medialnych. Słuchając 
często niejasnych i trudnych do zrozu-
mienia treści dzieci dokonują nadin-
terpretacji, tworząc swój własny obraz 
wydarzeń. Niezmiennie zagrożeniem 
pozostają też uzależnienia, bo sięganie 
po używki (tak jak i przed epidemią) 
wciąż jest najprostszym i najszybszym 
sposobem na rozładowanie napięcia.

Sebastian nie zawsze chętnie, lecz 
systematycznie rozmawia z psycho-
logiem. Z porad korzystają też jego 
rodzice. Nastolatek zgodził się, że po 
epidemii spróbuje podjąć terapię. 

Pani Katarzyna skorzystała z pomocy 
psychologicznej. W sprawie Kuby po-
zostaje w stałym kontakcie z lekarzem 
psychiatrą. Czeka na moment, kiedy 
syn będzie mógł wrócić na zajęcia te-
rapeutyczne.

Rodzice i dziadkowie Oli często z nią 
rozmawiają i starają się odpowiadać na 
wszystkie pytania.

Imiona i niektóre okoliczności zostały 
zmienione.

Małgorzata Tytko

Dzieciństwo w cieniu koronawirusa

Szkoła Życia, czyli Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Orzepowickiej na 
osiedlu Nowiny to jedna z miejskich placówek oświatowych, w których odbywają się 

indywidualne zajęcia rewalidacyjne
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czas epidem
ii

Jako pierwsi – 8 czerwca – do 
egzaminu z języka polskiego 
przystąpią maturzyści. Napiszą go 
własnymi długopisami, siedząc  
w ławkach rozstawionych w odle-
głości co najmniej 1,5 metra, za to 
bez maseczek lub przyłbic, które 
jednak będą mogli zdjąć dopiero 
po zajęciu miejsc w sali egzami-
nacyjnej. I co najważniejsze mu-
szą być zdrowi. – Nasze najwięk-
sze wątpliwości dotyczą sytuacji, 
w których na egzamin przyjdzie 
uczeń z temperaturą albo taki, 
który tak bardzo chce zdawać 
maturę, że zatai informację np.  
o domowej kwarantannie. Zasta-
nawiamy się też, co z uczniem, 
który pierwszego dnia egzaminu 
będzie zdrowy, a drugiego już 
nie, będzie jednak zapewniał, 
że nic mu nie jest, a termometr 
przekłamuje wynik? Dylematów 
może być więcej, a co najważ-
niejsze, mogą one oznaczać małe 
uczniowskie dramaty – podkreśla 
Paweł Kaszyca, dyrektor ZS nr 3, 
w którym do matury ma przystą-
pić 108 maturzystów, a do egza-
minu kończącego podstawówkę 
– 28 ósmoklasistów. Tych pierw-
szych w całym mieście jest około 
1.200 (592 absolwentów liceów  
i 694 – techników), drugich – 1.045 

Maturzystów czekają wyłącznie pisemne egzaminy za to z zachowaniem rygorów 
sanitarnych. Po zajęciu miejsca w ławce maseczkę będzie można jednak zdjąć i złapać 

głęboki oddech
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1 czerwca zostaną jednak otwarte rybnickie żłobki i 
przedszkola, a w tutejszych podstawówkach w klasach od 
pierwszej do trzeciej ruszą zajęcia opiekuńcze. 

– Dołożymy wszelkich starań, by zajęcia były bezpiecz-
nie i by odbywały się w rygorze sanitarnym, szczegól-
nie, że sytuacja w Rybniku jest wyjątkowa jeżeli idzie o 
wzrost zakażeń w ostatnim czasie – wyjaśnił prezydent 

Piotr Kuczera, który jednak zdecydował się na otwar-
cie placówek, po tym jak 27 maja rząd poinformował o 
cofnięciu kolejnych obostrzeń w życiu gospodarczym, 
społecznym i kulturalnym. Prezydent apeluje jednak o 
rozwagę. W miejskich placówkach oświatowych, oczywi-
ście z zachowaniem rygorów sanitarnych, już wcześniej 
odbywały się indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz 
konsultacje dla maturzystów i kończących naukę w pod-
stawówkach uczniów klas ósmych. 

(S)

Z ostatniej chwili

Egzaminy pod specjalnym nadzorem
– Planujemy otwarcie trzech 
wejść do szkoły, w których 
uczniowie będą mieli mierzoną 
temperaturę bezdotykowymi 
termometrami – zapowiada 
Paweł Kaszyca, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 3 na Nowinach, 
w którym w czerwcu egzaminy 
zdawać będą zarówno maturzy-
ści, jak i ósmoklasiści. Wszyscy 
będą musieli przestrzegać zwią-
zanych z epidemią obostrzeń. 

(w 32 rybnickich podstawówkach,  
w których mają się odbyć egzaminy). 
Ósmoklasiści swoje egzaminy będą 
pisać od 16 do 18 czerwca, oczywiście 
z zachowaniem podobnych obostrzeń 
jak w przypadku matur. 

Jak mówi dyrektor Kaszyca, po wy-
mierzeniu auli w ZS nr 3 ustalono, że 
egzaminy z polskiego, matematyki 
i języka obcego będzie tam mogło 
napisać 70 maturzystów. Aula i po-
zostałe sale, w których zaplanowano 
egzaminy, będą poddawane obowiąz-
kowej dezynfekcji. Placówka musi 
też zadbać o to, aby przed szkołą nie 
tworzyły się grupki zdających, stąd 
pomysł z uruchomieniem aż trzech 
wejść do budynku. Nie będzie też go-
rącej wymiany opinii po egzaminach – 
uczniowie mają się dzielić wrażeniami 
w sieci lub telefonicznie. Do szkoły nie 
będą mieli wstępu rodzice zdających. 
Na ten moment nie wiadomo też, czy 
w czasie egzaminów nadal obowiązy-
wać będzie zdalne nauczanie, a więc 
czy do szkół przyjdą tylko ci, którzy 
będą pisać egzaminy. Jeśli nie, pod 
uwagę trzeba również wziąć czas na 

dezynfekcję sal i odpowiednie przy-
gotowanie pomieszczeń dla pozosta-
łych uczniów podstawówki. Osobną 
kwestią są komisje egzaminacyjne  
– w ZS nr 3 zostały już praktycznie 
ustalone. – Trudno jednak przewi-
dzieć, czy do dnia egzaminów ich 
składy się nie zmienią. Może się prze-
cież okazać, że któryś z nauczycieli 
zachoruje albo trafi na kwarantannę. 
Dotyczy to nie tylko naszych nauczy-
cieli, ale też tych z zewnątrz, którzy 
również mają pracować w komisjach. 
Musimy więc trzymać rękę na pulsie  
i mieć w zanadrzu listę rezerwowych  
– tłumaczy dyrektor. 

Matury mają potrwać do 29 czerw-
ca (zrezygnowano z egzaminów 
ustnych), ale ich wyniki będą znane 
dopiero 11 sierpnia. Ósmoklasiści 
poczekają do 31 lipca. Od 25 maja 
i jedni i drudzy mogą już w swojej 
szkole brać udział w indywidualnych 
konsultacjach z nauczycielami. – Za-
interesowanie zgłosiło jedynie dwoje 
maturzystów i 15 ósmoklasistów – in-
formuje dyrektor Paweł Kaszyca. 

(S)
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Ze względu na epidemię termin re-
krutacji do klas pierwszych w miejskich 
podstawówkach został wydłużony  
i zakończy się 16 czerwca. Wyjątkiem 
są klasy sportowe (szachowa w SP nr 2,  
żeglarska w SP nr 10 i interdyscypli-
narna w SP nr 31), do których nabór 
potrwa jeszcze tylko do 3 czerwca. Na-
bór dotyczy wszystkich siedmiolatków 
oraz chętnych dzieci sześcioletnich. 
Obecnie w klasach pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez 
miasto uczy się 1290 uczniów w 74 od-
działach (aktualnie w mieście zameldo-
wanych jest 1360 siedmiolatków). 

Przypominamy rodzicom przyszłych 
pierwszoklasistów, że jeżeli planują po-
słać dziecko do podstawówki obwodo-
wej, zgodnej z miejscem zamieszkania 
pierwszaka, mogą potwierdzić wolę 
uczęszczania do szkoły obwodowej 
swojego dziecka za pomocą witryny 
rybnik.elemento.pl. Należy wydru-
kować stosowną deklarację, podpisać 
ją i dostarczyć do sekretariatu danej 
szkoły lub przesłać elektronicznie (skan 
lub zdjęcie podpisanego dokumentu). 
Deklarację można też wypełnić bezpo-
średnio w sekretariacie szkoły obwo-
dowej (z pominięciem witryny inter-
netowej). – Rodzice, którzy zdecydują 
się wybrać szkołę podstawową poza 
obwodem zamieszkania, muszą mieć 
świadomość, że przyjęcie ich dziecka 
do pierwszej klasy będzie uzależnione 
od liczby wolnych miejsc – przypomina 
Tadeusz Bonk z wydziału edukacji UM. 
Rodzice ci muszą skorzystać z witryny 
rybnik.elemento.pl, wypełnić wniosek, 
wydrukować, podpisać i dostarczyć 
do szkoły „pierwszego wyboru”. We 
wniosku o przyjęcie do szkoły pod-
stawowej powinni wskazać trzy szko-
ły. Lista dzieci zakwalifikowanych do 
szkół znana będzie 18 czerwca, a do 23 
czerwca rodzice będą musieli pisemnie 
potwierdzić zadeklarowany wcześniej 
wybór. Ostateczna lista uczniów klas 
pierwszych 32 miejskich podstawówek 
będzie znana 24 czerwca. 

Zmienione zostały też terminy rekru-
tacji do klas siódmych dwujęzycznych 
w dwóch rybnickich podstawówkach 
(SP nr 10 i SP nr 9). Nabór wniosków 
potrwa tam do 5 czerwca, podobnie 
jak rekrutacja do klas sportowych wyż-
szych niż pierwsza (klasy 4 do 6).

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

Dzieci chodzące już do przedszko-
la mają zagwarantowane miejsce 
w dotychczasowej placówce, więc 
ich rodzice nie biorą udziału w re-
krutacji. Pozostałych obowiązują 
elektroniczne zapisy, które zakończą 
się 4 czerwca (www.rybnik.przed-
szkola.vnabor.pl). W 38 miejskich 
przedszkolach (24 to samodzielne 
placówki, pozostałe – zespoły szkol-
no-przedszkolne) i dwóch szkołach 
podstawowych z oddziałami przed-
szkolnymi jest 5000 miejsc, czyli po-
dobnie jak przed rokiem, przy czym 
69 proc. tych miejsc zajmą dzieci 
kontynuujące edukację przedszkol-
ną. – Rodzice powinni wybrać trzy 
placówki, a wydrukowany wniosek 
o przyjęcie do przedszkola muszą 
dostarczyć do placówki pierwszego 
wyboru, na której zależy im najbar-
dziej – mówi Tadeusz Bonk. Obowią-
zek przedszkolny obejmuje wszyst-
kie sześciolatki, ale miasto powinno 
zapewnić wszystkim trzy-, cztero-  
i pięciolatkom prawo do edukacji 
przedszkolnej. Nie oznacza to jed-
nak, że będzie się ona odbywała  
w najbliższym przedszkolu wybra-
nym przez rodzica. – Dwuipółlat-
ki mogą liczyć na przyjęcie tylko  
w wyjątkowych przypadkach, 
gdy zostaną jakieś wolne miejsca,  
co dziś wydaje się trudne – zauważa 
Tadeusz Bonk. Gdy kandydatów do 
przedszkoli będzie więcej niż miejsc 
w danej placówce, pod uwagę brana 
będzie m.in. wielodzietność rodziny 
czy ewentualna niepełnosprawność 
dziecka, jego rodzeństwa lub rodzi-
ców. W drugiej kolejności pod uwagę 
wzięte zostaną kryteria lokalne (usta-
lone przez radę miasta), którym przy-
pisano odpowiednią liczbę punktów. 
Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka 
do przedszkola (najwyższa liczba 
punktów) mają dzieci, których oboje 
rodzice są pracujący bądź studiują-
cy (szczegółowe kryteria w witrynie 
naborowej – zasady naboru). Lista 
dzieci zakwalifikowanych do przed-
szkoli znana będzie 10 czerwca. Od 
23 czerwca ruszy rekrutacja uzupeł-
niająca na wolne miejsca, które pozo-
staną po pierwszej turze naboru. 

(S)

Nabory wznowione
Do połowy czerwca potrwa zawieszona pod koniec marca rekrutacja  

do 32 miejskich podstawówek. Z kolei do 4 czerwca można zapisywać dzieci 
do przedszkoli. 

DOFINANSO-
WANIE DLA 
NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych przyj-
muje wnioski o wspar-
cie pieniężne dla osób  
z niepełnosprawnościa-
mi, które w wyniku za-
mknięcia placówek reha-
bilitacyjnych nie mogą 
korzystać z prowadzo-
nych w nich zajęć.

Jak podaje PFRON,  
z tej formy pomocy mogą 
skorzystać osoby posiada-
jące aktualne orzeczenie  
o stopniu niepełnospraw-
ności (a w przypadku 
osób do 16. roku życia 
– aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności), któ-
rych placówki nie działały  
z powodu pandemii przez 
co najmniej pięć kolej-
nych dni roboczych (m.in. 
warsztaty terapii zajęcio-
wej, środowiskowe domy 
samopomocy, dzienne 
domy pomocy społecznej 
– pełna lista jest dostępna 
na stronie www.pfron.org.
pl). W imieniu osób niepeł-
noletnich oraz ubezwła-
snowolnionych częściowo 
lub całkowicie z wnioskiem 
mogą wystąpić ich opie-
kunowie. Wsparcie mogą 
również uzyskać osoby, 
których niepełnospraw-
ność została potwierdzo-
na orzeczeniem wydanym 
przez lekarza orzecznika 
ZUS. Wnioski można skła-
dać do 4 września 2020 
roku przez System Obsługi 
Wsparcia (sow.pfron.org.
pl) lub w Dziale Dofinan-
sowań ze Środków PFRON 
w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Rybniku przy ul. 
Żużlowej 25. Ze względu 
na stan epidemii zaleca się, 
by pierwszy kontakt z OPS 
nawiązać telefonicznie 
32 439 93 23 lub mailowo 
(pfron@opsrybnik.pl). 

(m)
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Dla osób zawodowo zajmujących 
się edukacją i jej uwarunkowaniami 
trwająca epidemia to bez wątpienia 
interesujące doświadczenie…

– Właściwie dla wszystkich naukow-
ców zajmujących się naukami społecz-
nymi, od politologów po psychologów, 
trwająca pandemia to jeden wielki, in-
teresujący eksperyment. Świat uległ 
awarii i to, co przez pokolenia wypra-
cowaliśmy, wszystkie modele komuni-
kacji i edukacji, które swoją drogą nie 
są doskonałe, z dnia na dzień przestały 
działać. O tych miesiącach, które prze-
żywamy, naukowcy będą rozprawiać 
przez następnych kilkanaście lat. Na 
uniwersytetach i w instytutach badaw-
czych rozpoczęto mnóstwo badań do-
tyczących nie tylko samego przebiegu 
pandemii, ale również jej konsekwencji 
i następstw społecznych. Gigantycz-
nym poligonem jest tu edukacja. Choć 
przez lata budowania w Polsce syste-
mu edukacji o tym zapomnieliśmy, to 
w edukacji, w nauczaniu najważniejsze 
są relacje między ludźmi – między na-
uczycielem i uczniami. Z tymi relacjami 
już w normalnych warunkach mieliśmy 
sporo problemów, no bo w szkole nie 
ma często na nie ani miejsca, ani cza-
su. Problem relacyjny tkwi w samym 
systemie. Oczywiście nie wszyscy 
nauczyciele mają z tym problem, ale 
tzw. średnia krajowa wygląda, a właści-
wie wyglądała kiepsko. A teraz doszły 
jeszcze do tego problemy związane 
ze zdalnym nauczaniem, które z natu-
ry rzeczy te wzajemne relacje mocno 
ogranicza. Mamy więc problem do 
kwadratu. Z badawczego punktu wi-
dzenia czas pandemii jest więc bardzo 
ciekawy. A społecznie? Naszą siłą jako 
gatunku jest kolektyw – bycie razem  
i wymiana kompetencji. Pod tym 
względem sytuacja jest jeszcze trud-
niejsza, bo praktycznie każdy nauczy-
ciel ze swoimi problemami zawodowy-
mi został sam. I nie chodzi tu o sprawy 
merytoryczne, bo do zawodu każdy 
jest lepiej lub gorzej przygotowany. 
Problem w tym, że nie ma w pobliżu 

nikogo, z kim taki nauczyciel mógłby 
się np. podzielić swoim pomysłem na 
zajęcia i z samej jego mimiki odczytać, 
czy to pomysł dobry, czy nie. W nor-
malnych warunkach wystarczy czasem 
rzut oka na czyjąś reakcję, by wiedzieć, 
czy podążamy w dobrym kierunku. 

Symbolem trwającej epidemii stała 
się maseczka zasłaniająca twarz. Niby 
drobiazg, ale przez tę maseczkę nasze 
spotkania i rozmowy w miejscach pu-
blicznych wyglądają zupełnie inaczej.

 Najważniejszym elementem prze-
kazu, który pozwala nam zrozumieć 
drugiego człowieka w bezpośrednim 
kontakcie, jest mimika twarzy. Dzi-
siaj to już poważna dziedzina wiedzy, 
zajmująca się tym, w jaki sposób ta 
mimika oddaje to, co człowiek czuje  
i przeżywa. Maseczka sprawia więc, że 
mamy spory kłopot komunikacyjny. 
Utrudnia nam zrozumienie świata spo-
łecznego, bo nie jesteśmy w stanie od-
czytać emocji ludzi, którzy nas mijają 
lub znajdują się gdzieś w pobliżu. Nie 
wiemy, czy człowiek, który nas mija, 
śmieje się, czy może ze złości zaciska 
zęby, bo oczy i górna część twarzy 
człowieka, który się szeroko uśmiecha 
i tego, który się strasznie złości, wyglą-
dają prawie tak samo. Na pewno już 
prowadzi się na ten temat badania, ale 
minie trochę czasu, zanim poznamy 
ich wyniki. Postawiłbym jednak tezę, 
że w sklepach lub w innych sytuacjach, 
które zwykle kończyły się na cierpkim 
uśmiechu bądź wymianie min, coraz 

częściej będzie jednak dochodzić do 
konfliktów, wymiany zdań, a nawet 
przeszczekiwania się w stylu „Cóż to 
pani wyprawia…”. Nasi przodkowie 
żyli w świecie, w którym sytuacje za-
grożenia zdarzały się znacznie częściej 
niż czas beztroski, więc nasze mózgi 
filtrują rzeczywistość raczej w kierunku 
niebezpieczeństw. Wyłapujemy przede 
wszystkim sygnały, które mogą wróżyć 
niebezpieczeństwo. To trochę tak jak 
w mediach, gdzie najlepiej sprzedają 
się informacje o katastrofach, ka-

   Eksperyment „Epidemia”
O tym, jak maseczki ochronne utrudniają nam kontakt 
z innymi, i o tym, co dobrego może wyniknąć  
ze zdalnego nauczania, rozmawiamy 
z DR. MARKIEM KACZMARZYKIEM, profesorem 
Uniwersytetu Śląskiego, byłym nauczycielem IV LO  
w Chwałowicach, który zajmuje się neurodydaktyką  
i biologią stosowaną.

Dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ 
– biolog, neurodydaktyk i meme-
tyk, nauczyciel i wykładowca. Po-
pularyzator nauki, autor podręcz-
ników i programów szkolnych 
oraz licznych artykułów i książek 
z zakresu biologicznych i meme-
tycznych kontekstów kształcenia. 
Najważniejsze z nich to: „Szkoła 
neuronów. O nastolatkach, kom-
promisach i wychowaniu”, „Uni-
kat. Biologia wyjątkowości” oraz 
„Szkoła memów. W stronę dydak-
tyki ewolucyjnej”. Wspólnie z Mar-
kiem Migalskim napisał też wy-
daną w tym roku książkę „Homo 
Politicus Sapiens. Biologiczne 
aspekty politycznej gry”. Dr Marek 
Kaczmarzyk jest propagatorem 
dydaktyki ewolucyjnej – dziedzi-
ny zajmującej się rozpoznaniem 
i praktycznym wykorzystaniem 
wpływu mechanizmów ewolu-
cyjnych na procesy uczenia się  
i wychowania. 

Dr Marek Kaczma-
rzyk jest przekona-
ny, że ze zdalnego 

nauczania w czasie 
epidemii sami na-
uczyciele wyniosą 

sporo pożytku  
i cennego doświad-

czenia
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taklizmach, wypadkach i wszel-
kich nieszczęściach. Efekt jest taki,  
że gdy osoba, która stosunkowo 
rzadko lata samolotami, po raz ko-
lejny ma gdzieś lecieć, to w chwili 
startu ze strachu zaciska wszelkie 
możliwe mięśnie, choć statystycznie 
samolot jest najbezpieczniejszym 
środkiem transportu. 

Gdy nie potrafimy właściwie oce-
nić zachowania drugiego człowieka, 
nasz mózg w większości przypad-
ków wybierze albo „ostrożność”, albo 
wersję negatywną, związaną z za-
grożeniem.

Mam nadzieję, że gdy uczniowie 
wrócą do szkół, nie będą musieli  
w klasie nosić maseczek, bo byłby 
to większy dramat niż zdalne na-
uczanie. Internetowe komunikatory 
pozwalają nam widzieć się nawza-
jem, a jeśli w klasie nauczyciel stanie  
w maseczce naprzeciw uczniów  
w maseczkach, to oni będą mieć 
kłopot z odbiorem nauczyciela, a on  
z odbiorem swoich uczniów.

Już w pierwszych dniach epide-
mii poprzez błyskotliwe zestawie-
nie zarobków naukowców z za-
robkami sportowców ktoś zwrócił 
uwagę na niedofinansowanie ba-
dań naukowych. Ma Pan nadzieję, 
że po epidemii coś się zmieni na 
lepsze?

Nauka – owszem – jest niedofi-
nansowana, ale dzisiaj rozwija się 
też drugim torem – prywatnym –  
i tam ma się całkiem dobrze. Myślę, 
że wielu osobom trwająca pandemia 
otworzy oczy. Z drugiej strony nauka 
obejmuje tyle różnych dziedzin, że 
trudno sobie wyobrazić, że wszyscy 
naukowcy zaczną być teraz lepiej 
wynagradzani i będą finansowane 
wszelkie możliwe projekty badaw-
cze. Mam nadzieję, że rację bytu stra-
cą ruchy antyszczepionkowe. Mam 
tu na myśli tych najbardziej radykal-
nych antyszczepionkowców, którzy 
sprzeciwiają się jakimkolwiek szcze-
pieniom. Co innego ruchy zwracają-
ce uwagę na wątpliwą jakość stoso-
wanych szczepionek, problem tzw. 
szczepionek zespolonych i inne waż-
ne kwestie, bo o tych zagadnieniach 
warto dyskutować. Natomiast zupeł-
ną bzdurą jest twierdzenie, że jak nie 
będziemy nikogo na nic szczepić, 
to dzięki selekcji naturalnej będzie-
my mieć zdrowsze społeczeństwo. 
Odporność, którą nabywamy dzię-
ki szczepieniom, jest w dzisiejszym 
świecie niezbędna. Dzięki higienicz-

nym nawykom, stosowaniu deter-
gentów kontakt naszego organizmu 
z patogenami jest mocno ograniczo-
ny i dlatego nie nabywamy natural-
nej odporności w takim stopniu, w 
jakim jest nam ona potrzebna. Mam 
nadzieję, że przed szczepionką prze-
ciwko koronawirusowi, gdy już się 
pojawi, nikt wzbraniać się nie będzie. 

Wróćmy do zdalnego nauczania. 
Jak generalnie poradzili sobie z nim 
polscy nauczyciele?

Są dwie składowe tego, jak nauczy-
ciel radzi sobie ze zdalnym naucza-
niem: pierwsza to jego kompetencje, 
umiejętności jeśli chodzi o technolo-
gie cyfrowe. Możliwości nauczycieli 
pod tym względem są bardzo różne. 
Ze statystyk wynika, że ma to związek 
z wiekiem, ale nie w tak oczywisty 
sposób, jak mogłoby się wydawać. 
Wcale nie jest tak, że starsi nauczycie-
le gorzej radzą sobie z nowoczesnymi 
technologiami niż młodsi. Istotne jest 
tutaj doświadczenie. Jeśli nauczyciel 
nigdy wcześniej nie wykorzystywał w 
procesie dydaktycznym technologii 
cyfrowych, nie korzystał z komunika-
torów internetowych, to na pewno 
przejście na zdalne nauczanie było 
dla niego sporym wyzwaniem. Ale 
druga sprawa to kwestia głębokości 
relacji, w jakie nauczyciel wchodzi 
ze swoimi uczniami. Są nauczyciele, 
którzy te relacje utrzymują, docenia-
ją ich wartość w nauczaniu i potrafią  
o nie dbać. Oni radzą sobie całkiem 
dobrze, bo robili to w realu, a teraz, 
gdy zmusiła ich do tego sytuacja, po-
trafili to przenieść do przestrzeni wir-
tualnej. By utrzymywać dobry kontakt  
z uczniami, nie trzeba koniecznie uży-
wać zaawansowanych programów, 
bo wystarczy na facebookowym Mes-
sengerze czy na WhatsAppie włączyć 
kamerkę i już nauczyciel może poroz-
mawiać z uczniem. 

W zdalnym nauczaniu korzystanie 
z 45-minutowego modelu lekcji nie 
ma sensu, bo model zdalnej komu-
nikacji jest zupełnie inny i zamyka 
wiele wykorzystywanych w szkole 
kanałów. Taki model próbowała za-
stosować TVP, ale efekt był mizer-
ny. Szkoda tylko tych nauczycieli  
z łapanki, którzy wzięli w tym udział. 
Generalnie nauczyciele, którzy  
w szkole utrzymywali dobre relacje  
z uczniami, potrafią je również utrzy-
mać na odległość. Wielu z nich już 
wcześniej korzystało z Facebooka, 
tworząc m.in. zamknięte grupy kla-
sowe. Dzięki temu uczniowie mają 

np. możliwość dopytania swojego 
belfra o różne rzeczy związane oczy-
wiście z przerabianym materiałem. 
Mogą pytać nie tylko teraz, ale np. 
za dwa, trzy lata, gdy już w czasie 
studiów będą mieli może z czymś 
problem. Zdalne nauczanie sporo 
nauczycielom odebrało, ale otwo-
rzyło też wiele nowych możliwości  
i szans. Wielu nauczycieli to dostrze-
ga, szkoda, że nie wszyscy. Uczeń  
w przestrzeni swego domu z regu-
ły czuje się bardziej bezpieczny niż  
w szkolnej ławce, poza tym w za-
jęciach może uczestniczyć, będąc 
praktycznie w dowolnym miejscu, 
np. na łonie natury. 

Po ustaniu epidemii szkoła pew-
nie już nie będzie taka sama…? 

– Pytanie, czy coś się zmieni na 
lepsze. Czy te nowe doświadczenia, 
a może już nawet i przyzwyczajenia, 
zechcemy wykorzystać i przeniesie-
my do szkoły chociaż część nowych 
praktyk. Na platformach edukacyj-
nych można znaleźć wiele warto-
ściowych rzeczy, które aktualnie 
nauczyciele tworzą czy inicjują. Na 
Facebooku jest np. grupa Superbel-
frzy. Stworzyli ją nauczyciele, którzy 
nie bali się nowych wyzwań. Grupa 
istnieje i działa od dawna, a jej człon-
kowie są obecnie szczególnie aktyw-
ni; są wzorem, mają doświadczenie  
i w czasie trwającej epidemii tworzą 
zupełnie nową jakość nauczania. Po-
jawia się też sporo nowych, świeżych 
propozycji, jak chociażby programy 
EduAkcji, współpracującej ze specja-
listami i tworzącej wsparcie dla na-
uczycieli. Przykładem jest bezpłatny 
poradnik pod redakcją prof. Jacka 
Pyżalskiego „Edukacja w czasach 
pandemii wirusa COVID-19”, który  
w formie e-booka dotarł już do ty-
sięcy nauczycieli. Przykłady można 
mnożyć. Szkoła musi się zmieniać, 
bo zmienia się świat; ważne, by 
zmieniała się nieco szybciej niż do 
tej pory. Zdalne nauczanie stworzy-
ło też nowe możliwości, jeśli chodzi 
o relacje nauczycieli z rodzicami 
uczniów, o nie nauczyciele również 
powinni zadbać. Przed epidemią 
dystans dzielący te dwie grupy był 
przecież ogromny; tak duży w po-
wojennej Polsce nigdy chyba jesz-
cze nie był. Warto to zmienić, bo bez 
porozumienia rodziców i nauczycieli 
potrzebnych zmian w szkole nie bę-
dzie.

Rozmawiał Wacław Troszka
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KULTURA W SIECI
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 
(Facebook placówki i kanał YouTube)
1.06 PONIEDZIAŁEK
18.00  „Złodzieje czasu” – spektakl w wykona-

niu rybnickich grup teatralnych i tanecz-
nych.

3.06 ŚRODA
18.00  „Kobiety i mężczyźni” – spektakl kome-

diowy w wykonaniu Teatru Rondo.
5.06 PIĄTEK
19.00 Teatr Lalek Marka Żyły – spektakl online. 
8.06 PONIEDZIAŁEK
18.00  „Świat dorosłych w oczach dziecka” – 

spektakl w wykonaniu Teatru Guziczek.
10.06 ŚRODA
18.00 „Głód” – spektakl Studia Tańca „Vivero”.
12.06 PIĄTEK
19.00  Przemysław Strączek – koncert online. 
15.06 PONIEDZIAŁEK
18.00  „Piąty żywioł – człowiek” – spektakl Ma-

łego Teatru Tańca.
17.06 ŚRODA
18.00 „Jedna szafa, ubrań wiele…” – spektakl  

w wykonaniu Teatru Tara-Bum.
19.06 PIĄTEK
19.00  Iżol – transmisja koncertu Roberta Je-

żewskiego, założyciela rybnickiej grupy 
Ice Machine, producenta, klawiszowca  
i wokalisty.

22.06 PONIEDZIAŁEK
18.00  „Zabawa w śpiącą królewnę” – spektakl 

w wykonaniu Teatru Guziczek.
24.06 ŚRODA
18.00  Gala Studia Tańca „Vivero” – podsumo-

wanie sezonu artystycznego.
26.06 PIĄTEK
19.00  Chwila Nieuwagi – transmisja koncertu.
29.06 PONIEDZIAŁEK
18.00  „Podróże wyobraźni” – spektakl Studia 

Tańca „Vivero”.

MUZEUM IM. O. EMILA DROBNEGO 
(Facebook placówki i muzeum.rybnik.pl). 
PONIEDZIAŁKI
„Wystawa jednego eksponatu” – prezentacja 
wybranego eksponatu ze zbiorów muzeum.

DOM KULTURY W BOGUSZOWICACH 
(Facebook placówki)
1.06 PONIEDZIAŁEK 
18.00  „Tajemnica pewnego miasteczka” – inte-

raktywny spektakl online (transmisja za 
pośrednictwem komunikatora ZOOM). 

21.06 NIEDZIELA
18.00  Fuzja – koncert zespołu.
CYKLICZNE: 
Poniedziałki o 11.00 „Ruch i relaks” – cykl spo-
tkań z jogą i rozgrzewka baletowa.
Środy o 11.00 „Historia ręką śpiewana” – interak-
tywna zabawa dla dzieci.
Czwartki o 17.00 Wirtualna wieczorynka z Przy-
godami podróżnika Graczka w wykonaniu Mar-

ka Żyły i pracowników domu kultury.
Piątki o 17.00 Plastyczna wirtualna wieczorynka 
– warsztaty dla dzieci.
Soboty o 15.00 Kawa z Bułką – cykl autorskich 
spotkań z Grażyną Bułką i Izabelą Karwot. 

INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY 
W NIEWIADOMIU 
(www.ick.rybnik.pl i Facebook placówki).
4.06 CZWARTEK
17.00  „Tato, tato, co ci dam…” – zajęcia ręko-

dzielnicze dla dzieci. 

ZABYTKOWA KOPALNIA „IGNACY” 
(Facebook placówki)
20.06 SOBOTA
„Festiwal Kultur – Dzień gruziński” – warsztaty, 
prezentacje, filmy.
27.06 SOBOTA
Koncert papieski – występ Małej Armii Janosika.

DOM KULTURY W CHWAŁOWICACH 
(Facebook placówki)
20 I 21.06 SOBOTA I NIEDZIELA
10.00  Wirtualny Festiwal Raj Najnaj – spektakle 

teatralne, warsztaty, wystawy oraz zaba-
wy dla najmłodszych.

CYKLICZNE:
Poniedziałki o 12.00 Historyczny poniedziałek – 
ciekawostki związane z dzielnicą Chwałowice.
Wtorki o 12.00 Warsztatowy wtorek – zajęcia rę-
kodzielnicze. 
Środy o 12.00 Eventowa środa – zapowiedzi kul-
turalne. 
Czwartki o 12.00 Ekologiczny czwartek w chwa-
łowickim ogrodzie społecznym.
Piątki o 12.00 Artystyczny piątek – spektakle  
i koncerty.
Soboty o 12.00 Fotograficzna sobota – zdjęcio-
we archiwum DK. 

ŻÓŁTY MŁYNEK
2 czerwca o 19.00 „Podróże w nieznane” – pre-
zentacja Jacka Jasińskiego „W cieniu Jedwab-
nego Szlaku – konno po bezdrożach Kaukazu, 
Iranu i Azji Centralnej” (limit miejsc – rezerwacje 
SMS-em pod nr tel. 512 237 008).

DOM KULTURY W NIEDOBCZYCACH 
(dkniedobczyce.pl)
Środy o 12.00 „Zwolnij do 33 i 1/3” – środy  

z muzyką z płyt winylowych.

HALO! RYBNIK 
(Facebook placówki)
8 I 22 CZERWCA PONIEDZIAŁEK
18.00 „Moje Indie” i sesja jogi śmiechu online 

(relacja z dwumiesięcznej podróży po 
Indiach i prezentacja koncepcji jogi 
śmiechu, prowadzenie: Lidia Białecka, 
tłumaczenie na j. rosyjski: Alla Ożyjew-
ska-Brożyna).
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Już jako młoda dziewczyna zde-
cydowała, że chce robić coś wię-
cej niż typowa nastolatka. Zaczęła 
więc fotografować psy z rybnickie-
go schroniska, publikować ich zdję-
cia w internecie i zachęcać do ad-
opcji. Tak poznała Czestera, 
około siedmioletniego wtedy, 
nijakiego kundelka po przej-
ściach, który bał się ludzi i nie 
tolerował dzieci i innych psów. 
Ze względu na młodszego bra-
ta i suczkę Kropkę, Natalia nie 
mogła go przygarnąć, choć  
o niczym innym nie marzyła.. 
– Zaczęłam z nim pracować  
z nadzieją, że się zmieni i 
wreszcie trafi do adopcji. Byłam 
nawet u prezydenta miasta, 
aby pomógł nagłośnić jego hi-
storię. Czas płynął, Czester robił 
postępy, ale nadal nikt go nie 
chciał – opowiada. Pies trafił 
pod opiekę fundacji Pet Patrol 
Rybnik, z którą związała się ryb-
niczanka i zamienił schronisko 
na hotel dla psów. Wracał tam 
po każdym spacerze i szkole-
niu, a Natalii pękało serce. – To 
był prawdziwy szok. Nie mogłam 
wydusić słowa – wspomina dzień, 
gdy wróciła do domu, w którym 
czekał na nią Czester. – Rodzice zro-
bili mi niesamowitą niespodziankę! 
Nigdy wcześniej tak emocjonalnie 
nie związałam się z żadnym psem. 
 I choć czasami Czester daje nam 
popalić, łobuz jeden, to jest już 
członkiem naszej rodziny – mówi 
Natalia, wolontariuszka fundacji 
na rzecz ochrony zwierząt Pet Pa-
trol Rybnik, działającej w naszym 
mieście od ponad roku. Fundacja 
reaguje na sygnały o porzuconych 
lub poszkodowanych w wypad-
kach zwierzętach, złych warun-
kach, w jakich żyją, czy znęcających 
się nad nimi właścicielach. – Jeżeli 
są podstawy prawne, nasi wolonta-
riusze odbierają zwierzę i trafia ono 
pod opiekę fundacji. Leczymy je, 
umieszczamy w hotelu lub w tym-
czasowym domu, wyprowadzamy 

na prostą czasem po traumatycz-
nych przeżyciach i szukamy no-
wych właścicieli. Po adopcji nadal 
interesujemy się losem przygarnię-
tego zwierzęcia – opowiada rybni-
czanka. W fundacji, która pomaga 

zwierzętom domowym, głównie 
kotom i psom, działa kilkadziesiąt 
osób w różnym wieku. Dominują 
panie. Natalia zajmuje się organi-
zacją popularnych bazarków. – To 
internetowe licytacje, na które tra-
fiają podarowane nam przez dar-
czyńców najróżniejsze przedmioty 
– od ubrań po książki. W ten sposób 
zdobywamy środki na opiekę nad 
zwierzętami. Ostatnio dzięki ta-
kiemu bazarkowi udało się zebrać  
6 tys. zł – mówi z dumą. Wolontaria-
towi poświęca każdą wolną chwilę. 
– Nie jest to łatwe zajęcie, bo doty-
czy cierpienia zwierząt, ale jedno-
cześnie przynoszące sporo radości, 
gdy widzi się zdjęcia zwierząt w ich 
nowych domach, albo postępy, ja-
kie robią, gdy otwierają się na czło-
wieka i znów zaczynają cieszyć się 
życiem. Najtrudniejszym elemen-
tem naszej pracy bywa przywiąza-
nie. Pamiętam, jak trudno było mi 

oddać do adopcji dwa koty, które 
znalazły u nas tymczasowy dom 
– mówi Natalia. Zachęca jednak 
wszystkich do pracy wolontaryjnej 
w fundacji (petpatrol.pl). – Nie każ-
dy musi jeździć na trudne dla wielu 
interwencje. Można wykazać się 
na wielu innych polach, jak zbiór-
ki uliczne, akcje charytatywne, pi-
sanie ogłoszeń, robienie zdjęć czy 
prowadzenie strony internetowej – 
wylicza pierwszoklasistka z Ekono-
mika, pasjonatka fotografowania, 
modelingu i języków obcych, która 
myśli o karierze stewardesy. Stawia 
też na aktywny sposób spędzania 
wolnego czasu, a w jeździe na ro-
werze czy rolkach zwykle towarzy-
szą jej Czester i Kropka. Psy były  
z nią również na sesji zdjęciowej do 
kalendarza, w którym ostatecznie 
znalazło się zdjęcie Natalii ze spa-
nielką Kropką. 

Sabina Horzela-Piskula

Do serca PRZYTUL PSA
Rybniczanie z kalendarza

Zwierzęta towarzyszyły jej od dziecka. Nic więc dziwnego, że jest wrażliwa na 
ich los. – Przygodę z wolontariatem rozpoczęłam w schronisku dla zwierząt 
w Wielopolu – mówi Natalia Zdziebłowska, majowa bohaterka kalendarza 
„Jestem z Rybnika”. To było przed trzema laty. Dziś Natalia ma za sobą wiele 
charytatywnych akcji na rzecz zwierząt pokrzywdzonych przez los, a przede 
wszystkim przez człowieka, a obok siebie Czestera, psa, któremu pomogła 
odzyskać wiarę w ludzi. 

Autor zdjęciA MArcin GibA: 
– Sesja zdjęciowa z Natalią 
miała być prosta i w miarę 
szybka. Wybraliśmy park nad 
Nacyną, gdzie bohaterka po-
jawiła się z dwoma swoimi 
psami. Dość szybko okazało 
się, że zapanowanie nad nimi 
to zadanie niezwykle trudne  
i wymagające dużej cier-
pliwości. Zdecydowaliśmy 
więc, że będziemy robić 
zdjęcia Natalii z każdym z jej 
zwierzaków osobno. Zrobi-
łem tych zdjęć całkiem sporo, 
a do kalendarza trafiło final-
nie jedno z pierwszych ujęć. 
Na wszystkich zrobionych 
fotografiach widać jednak, że 
łączy ją z jej psami wyjątko-
wa więź.

Natalia Zdziebłowska, bohaterka kalendarza „Jestem z Rybnika”, ze swoją suczką Kropką

M
A

RC
IN

 G
IB

A

23



c

Na organizowany przez Grajewskie 
Centrum Kultury konkurs napłynęło 
prawie 60 zdjęć odtwarzających wybra-
ne dzieła wielkich mistrzów malarstwa. 
Tę edycję zdominowały fotograficzne 
kopie „Dziewczyny z perłą” Vermeera 
i „Damy z łasiczką” Leonarda da Vin-
ci. Agata wybrała „Grających w karty” 
włoskiego artysty barokowego. – Cara-
vaggio namalował swoich bohaterów 
w nietypowej perspektywie, trudnej 
do odwzorowania na zdjęciu. Pierwszy 
plan zawsze był większy, czego nie ma u 
Caravaggia, dlatego najtrudniejsze było 
ustawienie postaci w taki sposób, by 
wydawały się jednakowej wielkości. Pra-
ca nad zdjęciem była więc wyjątkowo 
czasochłonna. Niezwykle ważne było 
również światło, odgrywające kluczową 
rolę w malarstwie barokowym – opo-
wiada rybniczanka, która nie miała kło-
potu z wyborem modeli, bo patrząc na 
obraz widziała twarze swoich kolegów  
z klasy: Moniki Wojtaś, Michelle Przeliorz 
i Walida Zanndouchego. Rybniczan-
ka dobrała też scenografię, rekwizyty 
i stroje. – Pomogła mi również babcia, 
która pożyczyła od znajomej kapelusz 
z piórem, charakterystyczny atrybut 
jednej z postaci. Przyniosło to bardzo 
dobry efekt – ocenia Agata. Podobnie 
uznali jurorzy konkursu „Żywe obrazy”, 
którzy przyznali jej pierwszą nagrodę 
w kategorii portret zbiorowy, ex aequo  
z grupą młodzieży z Jeleniej Góry, która  

– co ciekawe – również sięgnęła po ob-
raz Caravaggia – „Złożenie do grobu”. 

To pierwszy fotograficzny sukces 
uczennicy trzeciej klasy o profilu pro-
jektowanie graficzne z elementami 
reklamy żorskiego liceum. Agata fo-
tografuje od 2014 roku, ale artystycz-
ne talenty przejawiała już od dziecka.  
– W szóstej klasie podstawówki dołączy-
łam do grupy plastycznej Creatio prowa-
dzonej przez Aldonę Kaczmarczyk-Ko-
łucką w Młodzieżowym Domu Kultury. 
Pod jej okiem wiele się nauczyłam, by-
łam na plenerze artystycznym w Szwecji,  
a moje prace oceniali jurorzy konkur-
sów organizowanych przez placówki na 
całym świecie. Sporo radości przyniosło 
mi wyróżnienie na międzynarodowym 
konkursie plastycznym w Hongkongu 
– wspomina Agata, która już myśli o 
przyszłorocznej pracy dyplomowej oraz 
o studiach artystycznych najchętniej 
we Wrocławiu. W marcu, jeszcze przed 
epidemią, w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
Agata Kuczera wzięła udział w wystawie 
zbiorowej „Ciąg dalszy nastąpi”, na któ-
rej znalazły się prace uczniów żorskiego 
liceum sztuk plastycznych.                     (S)

KAWA Z BUŁKĄ, 
GRACZEK 
Z DOFINANSOWANIEM

– Mamy powody do radości, bo wy-
walczyliśmy dofinansowanie w ramach 
programu „Kultura w sieci” ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego – cieszy się Izabela Karwot, 
dyrektorka Domu Kultury w Boguszo-
wicach. W czasie pandemii placówka 
właśnie w sieci, zaskakuje swoją kre-
atywnością.

Na konkurs wspierający działalność 
kulturalną i artystyczną w internecie 
podczas epidemii koronawirusa zgłoszo-
no w sumie 5.948 wniosków, a dotacje 
otrzymały 1.182 projekty. DK w Boguszo-
wicach przyznano 31 tys. zł na realizację 
„Wirtualnej wieczorynki”. – To nowy 
cykl o przygodach podróżnika Graczka, 
który będzie odkrywać tajemnice, pozna-
wać nieznane miejsca i ludzi. Z tytuło-
wym Graczkiem – lalką wykonaną przez 
Marka Żyłę – będziemy się spotykać  
w czwartkowe popołudnia, a dzień póź-
niej wspólnie z Graczkiem, dzieci będą 
mogły wziąć udział w warsztatach pla-
stycznych online. Dodatkowym walorem 
naszego programu, docenionym również 
w Warszawie, będzie tłumaczenie na ję-
zyk migowy – mówi dyrektorka placów-
ki. W planach jest 16 odcinków, które 
będą się ukazywać od czerwca. Bogu-
szowickiej placówce niestraszna nawet 
pandemia, o czym można się przekonać, 
wchodząc na jej FB, gdzie aż roi się od 
najróżniejszych warsztatów, zajęć, spek-
takli, wieczorynek, spotkań poetyckich 
i artystycznych dla młodszych, ale też 
starszych. Najnowszym internetowym 
hitem placówki jest „Kawa z Bułką”, 
czyli rozmowa Izabeli Karwot z Grażyną 
Bułką, aktorką Teatru Śląskiego i Teatru 
Korez. – Odcinki pomyślane zostały jako 
typowe babskie klachy przy kawie – 
mówi Izabela Karwot. Panie klachają w 
każdą sobotę (premiera o godz. 15, odcin-
ki dostępne na FB placówki). – Zaczęło 
się od pomysłu Olka Gortata na wywiady  
z aktorami z zaprzyjaźnionego z nami Te-
atru Korez na temat tego, jak radzą sobie  
w czasie pandemii. Jednak już po pierw-
szej rozmowie z Grażyną Bułką uzna-
łyśmy, że tak świetnie się dogadujemy,  
że zamiast wywiadów zrobimy babskie 
rozmówki w odcinkach. To taka nasza pró-
ba powrotu do normalności – mówi Iza-
bela Karwot, gospodyni programu „Kawa  
z Bułką”, realizowanego przez Aleksan-
dra Gortata, w którym panie dzielą się 
uwagami m.in. na temat poprawiania 
urody, relacji damsko-męskich i jogi. 

Dofinansowanie w ramach programu 
„Kultura w sieci” otrzymało również To-
warzystwo Muzyczne Braci Szafranków. 

(S)

Caravaggio jak żywy
Na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią. Caravaggio namalował obraz 
„Grający w karty” w 1597 roku, ten rybniczanki Agaty Kuczery powstał krótko 
przed pandemią w szkolnym studiu fotograficznym. – Bardzo lubię tego 
malarza i od początku miałam pomysł na to zdjęcie – mówi uczennica Liceum 
Sztuk Plastycznych w Żorach, która zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim 
konkursie fotograficznym „Żywe obrazy”.

Nagrodzone zdjęcie autorstwa Agaty Kuczery (powyżej dzieło Caravaggia) 

24



Pochodzący z Tworkowa zakon-
nik Emil Drobny był archiwistą, 
historykiem, polonistą i społeczni-
kiem, ale przede wszystkim wielkim 
kolekcjonerem i bibliofilem. – Do 
Rybnika trafił w styczniu 1922 r.,  
w którym wraz ze swoimi współ-
braćmi ze Zgromadzenia Słowa Bo-
żego założył Dom Misyjny Królowej 
Apostołów. Gdy dziesięć lat później 
werbiści utworzyli tutaj własne 
gimnazjum, ojciec Drobny został  
w nim nauczycielem historii, przy-
rody i języka łacińskiego. Mocno an-
gażował się też w życie społeczeń-
stwa – opowiada dr Bogdan Kloch. 
I kolekcjonował, a sprzyjała temu 
działalność misyjna o. werbistów. – 
W zbiorach o tematyce etnograficz-
nej znalazły się artefakty z Afryki, 
Dalekiego Wschodu, Australii i Oce-
anii, uzupełniane obiektami pocho-
dzącymi z regionu górnośląskiego.  
W ten sposób w rybnickim klasztorze 
Ojców Werbistów powstało niefor-
malne muzeum – mówi dr Kloch. 
Bezcenne obiekty późnośrednio-
wieczne i nowożytne były ozdobą 
kolekcji, a biblioteka z unikatowy-
mi dziełami, których liczba szaco-
wana jest na 10 tys., przyciągała 
zainteresowanych również spoza 
województwa śląskiego. Bywali tu 
pisarze Gustaw Morcinek i Zofia 
Kossak-Szczucka. Ojciec Emil Drob-
ny pisał też artykuły na temat prze-
szłości Rybnika i jego okolic. – Dla 
Rybnika nieocenionym okazały się 
jego prace poświęcone kościołowi 
św. Antoniego, szpitalowi im. Juliu-
sza Rogera, a także zarys dziejów 
miasta Rybnika – podsumowuje 
dyrektor muzeum. Drobny zało-
żył też Związek Przyjaciół Rybnika  
i Okolicy i był wiceprezesem Ryb-
nickiego Okręgu Śpiewaczego.  
1 września 1939 wyjechał do Rumu-
nii, gdzie organizował polską szko-
łę. Następnie pracował w Turcji, na 
Cyprze i w Rodezji (dziś Zimbabwe). 
– Zdążył jeszcze wysłać do Rybnika 
zgromadzone dla Muzeum Misyj-
nego nowe zbiory. W lipcu 1948 
roku w Salisbury, stolicy Rodezji, 
załatwiał kwestie paszportowe 
związane z powrotem do ojczyzny. 

Wracając samochodem do swojej 
placówki, uległ wypadkowi – mówi 
Kloch. Został w nim poważnie ranny 
i zmarł. – Jego muzealnicze pasje,  
a przede wszystkim badawcza do-
ciekliwość i dorobek pisarski sta-
nowią dla nas cenne dziedzictwo 
– ocenia dyrektor placówki. Stąd 
pomysł, by to właśnie ojciec Drob-
ny został patronem rybnickiego 
muzeum. Uchwała wprowadzająca 
do jego statutu stosowny zapis, zo-
stała podjęta na kwietniowej sesji 
rady miasta. Historię Drobnego po-
znamy na stronie internetowej mu-
zeum i FB placówki, gdzie rybniccy 
muzealnicy prowadzą też ciekawy 
cykl „Wystawa jednego eksponatu”. 
W jego ramach prezentowano tam 
m.in. puszkę na cukierki z okresu 
międzywojennego rodzinnej firmy 
Sobczyk, protokolarz gminy Lesz-
czyny, w którym mowa jest o roz-
prawach sądowych dotyczących 
obelg, zniewag i pomówień, oraz 
„Księgę wychowawcy” legendar-
nego rybnickiego nauczyciela In-
nocentego Libury, w której autor 
skrupulatnie dokumentował życie 
swoich uczniów z państwowego 
gimnazjum (obecnie I LO im. Po-
wstańców Śląskich). Pisał nie tylko 
o wycieczkach i szkolnych projek-
tach, ale prowadził również notatki 
wychowawcze o uczniach nieprzy-
gotowanych do lekcji, przeszkadza-
jących w zajęciach gimnastycznych, 
zapominających tarcz szkolnych, 
czy uciekających z pogadanek. Co 
więcej, wychowawca nie kończył 
prowadzenia notatek wraz z ukoń-
czeniem przez swoich uczniów 
edukacji szkolnej. Dalej śledził ich 
losy, dokumentując posady czy 
odbyte studia. Dla swoich wirtu-
alnych gości rybniccy muzealnicy 
stworzyli również cykl „Podsłucha-
ne” – zabawnych rozmówek, jakie 
prowadzą między sobą muzealne 
eksponaty. Na stronie internetowej 
muzeum (w zakładce publikacje/
opracowania) można też znaleźć 
ciekawe teksty m.in. o Placu Ko-
ścielnym, rybnickim rzemiośle, 
sztandarach oraz o rybnickich na-
zwiskach.  

Muzeum znów działa i to z patronem
Od 14 maja rybnickie muzeum oficjalnie nosi imię ojca Emila Drobnego. 
– W ten sposób postanowiliśmy uczcić przypadający w tym roku jubile-
usz 50-lecia naszej placówki – mówi dyrektor muzeum dr Bogdan Kloch 
o wyborze nowego patrona – pioniera muzealnictwa w Rybniku. 

Ojciec Emil Drobny – patron  
rybnickiego muzeum
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MOŻNA JUŻ ZAJRZEĆ

Od 25 maja można już zwiedzać 
znajdujące się w ratuszu rybnickie mu-
zeum. Oczywiście pod pewnymi wa-
runkami. Do zobaczenia są wyłącznie 
wystawy czasowe: miniatur pojazdów 
pożarniczych (na parterze budynku) 
oraz miniekspozycje plenerowe na 
dziedzińcu ratusza (w zależności od 
pogody). – Po 20 czerwca zaprezen-
tujemy tam unikatową makietę poglą-
dową Fabryki Maszyn RYFAMA, a także 
reprodukcje ciekawych fotografii tego 
likwidowanego właśnie zakładu – pla-
nuje dyrektor Bogdan Kloch. Do końca 
czerwca placówka czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 12.00 oraz od 13.00 do 15.00 
(z godzinną przerwą na odkażanie 
przestrzeni). Co ważne do placówki 
można wejść tylko od ul. M. Skłodow-
skiej-Curie, czyli od zaplecza ratusza 
(wejście od rynku jest niedostępne). 
Muzealnicy proszą o wcześniejsze te-
lefoniczne ustalenie terminu zwiedza-
nia – tel. 32 43 27 465 (w godzinach od 
8.00 do 14.00). Zwiedzanie jest bez-
płatne, oczywiście wymagane jest no-
szenie maseczek ochronnych i dezyn-
fekowanie dłoni. W soboty i niedziele 
muzeum będzie nieczynne. Ma się to 
zmienić dopiero w czasie wakacji. Od 
1 lipca rybnickie muzeum planuje bo-
wiem uruchomienie wystaw stałych  
i czasowych na piętrze budynku. 

(S) 
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Fotografią zajmuje się już od 20 lat. 
Zaczynał jak wielu artystów od fa-
scynacji fotografią i pasji tworzenia. 
Pociągała go przede wszystkim foto-
grafia kreacyjna, inscenizowana, wy-
korzystująca technikę fotomontażu. 
Z powodzeniem korzystał z możliwo-
ści, jakie dawały z roku na rok lepsze 
programy komputerowe do cyfro-
wej obróbki zdjęć. Jedna z jego prac  
z tamtego okresu przedstawia męż-
czyznę, u którego przedłużeniem krę-
gosłupa jest niewielkie drzewo, a spa-
dające z niego owoce jakby utknęły 
w stanie nieważkości. Z czasem zde-
cydował, że fotografią będzie się zaj-
mował zawodowo, że to ona będzie 
dla niego źródłem utrzymania. By się 
do tego fachu dobrze przygotować, 
ukończył studia na Uniwersytecie 
Śląskim w czeskiej Opawie, zdoby-
wając w uniwersyteckim Instytucie 
Twórczej Fotografii tytuł magistra 
sztuki w dziedzinie fotografii. Obec-
nie zawodowo zajmuje się szeroko 
rozumianą fotografią komercyjną, 
realizując bardzo różne zlecenia od 
fotografii reklamowej przez portrety 
biznesowe po fotoreportaże i zdjęcia 
produktów. Na stałe jest związany  
z agencją reklamową Art Group, ma-
jącą swą siedzibę w Rydułtowach.

DRON DO PRACY

Z czasem coraz częściej zaczęły się 
pojawiać zlecenia na zdjęcia z lotu pta-
ka, wykonywane przy użyciu drona, 
który okazał się bardzo praktycznym 
narzędziem. – Początkowo korzysta-
łem z podwykonawców, ale z czasem 
zrozumiałem, że najlepszym rozwiąza-
niem będzie kupno własnego drona. 
Kupiłem, zdobyłem wymagane upraw-
nienia i zabrałem się do pracy. Szybko 
odkryłem, że będzie mi służył nie tylko 
do pracy. Zachwyciła mnie możliwość 
oglądania i pokazywania innym świata 
z powietrza, z perspektywy dla więk-
szości ludzi niedostępnej. Zafascyno-
wały mnie te nowe możliwości – wspo-
mina Marcin Giba.

Jednym z jego pierwszych, dopra-
cowanych zdjęć dronowych jest foto-
grafia przedstawiająca kąpielisko Ruda 
zimą. Biały śnieg kontrastuje na nim 
z zabarwioną przez glony na zielono 
wodą, wypełniającą basenowe niecki. 
– To zdjęcie pociągnęło za sobą naj-
poważniejsze konsekwencje. Z jednej 
strony przekonałem się, jaki jest poten-
cjał fotografii dronowej, z drugiej wy-
grałem nim kilka prestiżowych konkur-
sów, a ostatnio znalazłem się w finale 
Sony Photography Awards. 

Zrobił to zdjęcie, kierując obiektyw 

dronowego aparatu pionowo w dół, 
prostopadle do powierzchni ziemi. – Ta 
perspektywa jest najbardziej zaskaku-
jąca i niesamowita. To ona powoduje, 
że w krajobrazie, który z ziemi wyglą-
da zupełnie zwyczajnie, mogę wyszu-
kiwać niesamowite formy i struktury, 
wyjątkowe abstrakcje. To wizualna no-
wość. 

Co ważne, w przypadku zdjęć dro-
nowych nie ingeruje w obraz, nie robi 
fotomontaży. Ogranicza się do obrób-
ki kolorystycznej, wyciągania kolorów 
i kontrastów. – Moja kreacja polega 
na wyszukiwaniu tych kadrów i umie-
jętnym ich fotografowaniu. Czasem 
wprowadzam w kadr modeli, a często 
tym modelem jestem ja sam. W połą-
czeniu z długimi cieniami te postaci 
tworzą ciekawy efekt. 

Początkowo fotografia dronowa 
miała być odskocznią od fotografo-
wania zawodowego, od pracy. Dzisiaj 
jest czymś znacznie więcej. Na bieżąco 
tworzy listę miejsc i obiektów, które 
chciałby sfotografować z powietrza. 
Gdy otrzymuje zlecenie i jedzie na se-
sję zdjęciową na drugi koniec Polski, 
wcześniej wyszukuje w internecie znaj-
dujące się gdzieś w pobliżu miejsca 
bądź obiekty w okolicy, które warto by-
łoby sfotografować z lotu ptaka. 

  Fotograf i jego latający aparat
MARCIN GIBA, którego zdjęcia zdobią m.in. kolejne edycje miejskiego kalendarza „Jestem z Rybnika”, od niespełna 
dwóch lat z powodzeniem zajmuje się artystyczną fotografią dronową. Wysoko nad ziemią znalazł własną perspekty-
wę, z której fotografując nawet tak banalne obiekty jak miejskie kąpielisko, tworzy niezwykłe obrazy, nagradzane na 
międzynarodowych, prestiżowych konkursach.

Marcin Giba, 
autoportret  
z drona
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Rzadko fotografuje z powietrza w dużych miastach. Jeśli 
w ich sąsiedztwie znajdują się lotniska, użycie drona wyma-
ga wcześniejszego uzyskania pozwolenia. Później każdy lot 
dronem trzeba jeszcze zgłosić, dzwoniąc właśnie na lotnisko. 
– Doświadczenia mam jak najbardziej pozytywne. Każda roz-
mowa z lotniskiem przebiegała bardzo konkretnie i profesjo-
nalnie. Byłem zaskoczony. Jednak współczesna architektura 
z tej mojej dronowej perspektywy stosunkowo rzadko wy-
gląda ciekawie. Natura daje mi znacznie większe możliwości, 
oczywiście są wyjątki. 

NAGRODY
– Pierwsza nagroda, którą otrzymałem za zdjęcie kąpieli-

ska, była dla mnie dużą niespodzianką. Zachęcony zacząłem 
wysyłać zdjęcia na kolejne konkursy i na większości z nich 
zdobyłem jakieś nagrody bądź wyróżnienia. Ostatnio dowie-
działem się, że dwa moje zdjęcia, w tym zimowe zdjęcie Rudy, 
dostały się do finału (tzw. krótka lista) konkursu Sony World 
Photography Awards 2020. To bardzo prestiżowy konkurs; w 
tym roku nadesłano na niego ponad 340 tysięcy zdjęć z całe-
go świata. I choć ostatecznie nie zdobył tam żadnej nagrody, 
już samo dostanie się do finału, uważa za jedno ze swoich 
największych konkursowych osiągnięć. – Trudno się nie cie-
szyć, gdy zdjęcia zrobione w twoim rodzinnym mieście wy-
syłasz w świat i nagle okazuje się, że zdobyłeś nagrodę, albo 
że twoje zdjęcie będzie prezentowane na pokonkursowej 
wystawie. Za każdym razem sprawia to 
olbrzymią radość.

W 2019 i w 2020 roku za swoje zdję-
cia dronowe Marcin Giba otrzymał łącz-
nie 18 nagród i wyróżnień na różnego 
rodzaju konkursach fotograficznych 
organizowanych w kraju i na świecie.

 
FESTIWAL

Wspólnie z żoną Niną od lat w ele-
krownianym Klubie Energetyka (obec-
nie Fundacja PGE Energia Ciepła) or-
ganizuje Rybnicki Festiwal Fotografii, 
mający już swoją dobrą markę. Na 
przestrzeni kilkunastu lat zmieniali 
się właściciele rybnickiej elektrowni  
i fundacje, które były oficjalnymi jego 
organizatorami, niezmienna pozosta-
ła natomiast jakość festiwalu, a jego 
wielką wartością są przede wszystkim 
spotkania autorskie z wybitnymi foto-
grafikami, w tym z nestorami polskiej 
fotografii oraz ogólnodostępne zajęcia 
warsztatowe. 17. Rybnicki Festiwal Fo-
tografii miał się odbyć w końcu marca, 
ale z powodu rozwijającej się epidemii 
jak wszystkie imprezy kulturalne został 
odwołany. Organizatorzy planują zor-
ganizować festiwal we wrześniu, ale 
czas pokaże, czy będzie to możliwe. 

Wacław Troszka

Portfolio dronowe Marcina Giby 
można obejrzeć na stronie interne-
towej (podniebneobrazy.pl), a więcej 
informacji o Rybnickim Festiwalu Fo-
tografii znaleźć na stronie (festiwal.
rybnik.pl).

Zaskakująca perspektywa pozwala uchwycić zaskakujący obraz

Rybnik, ul. Rudzka zimą

Zimowe zdjęcie kąpieliska Ruda, które przyniosło Marcinowi 
Gibie najwięcej nagród
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Teatr Ziemi Rybnickiej
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl

Szczegółowy program wydarzeń ar-
tystycznych, które w czerwcu Teatr 
Ziemi Rybnickiej udostępni w inter-
necie.

 ZŁODZIEJE CZASU
Baśń na podstawie powieści Michaela 
Ende pt. „Momo”, zaliczanej do klasyki 
literatury dziecięcej. Opowieść o czasie 
i jego pojmowaniu przez współczesne 
społeczeństwo w interpretacji arty-
stów TZR jest barwną, pełną radości  
i refleksji przygodą. W zrealizowanym 
w 2015 roku spektaklu wystąpiły dzie-
ci, młodzież i dorośli członkowie zespo-
łów teatralnych Guziczek, Tara-Bum  
i Rondo oraz tancerze Studia Tańca „Vi-
vero”. 

1 czerwca poniedziałek, godz. 18

 KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
Komedia w wykonaniu teatru Rondo. 
Opowieść o zderzeniu młodzieńczej 
wiary w ideały i wartości z rzeczywisto-
ścią oraz zacieraniu granic między praw-
dą a fikcją. Spektakl pełen dowcipnych 
sytuacji odkrywa zawiłości damsko-mę-
skich relacji, różnorodnych zachowań, 
odmiennych pragnień i niecodziennych 
fascynacji kobiet i mężczyzn.

3 czerwca środa, godz. 18

 ŚWIAT DOROSŁYCH W OCZACH 
DZIECKA

Spektakl w wykonaniu dziecięcego te-
atru Guziczek. Przedstawienie wyreży-
serowane przez Izabelę Karwot zostało 
wystawione po raz pierwszy z okazji 
Dnia Dziecka w 2011 roku.

8 czerwca poniedziałek, godz. 18

 GŁÓD
Widowisko taneczne przygotowane 
przez Studio Tańca „Vivero”. Przedsta-
wienie będące tanecznym podsumo-
waniem letniego obozu treningowego 
tancerzy teatralnego studia powstało 
w 2013 roku. Artyści przedstawiają 

w nim różne oblicza wampirów, mi-
tycznych istot, które pojawiały się od 
wieków w kulturach całego świata,  
a współcześnie rozpalają wyobraźnię 
wielbicieli fantastyki.

10 czerwca środa, godz. 18
 

 PIĄTY ŻYWIOŁ-CZŁOWIEK
Taneczny spektakl z 2005 roku w wy-
konaniu Małego Teatru Tańca. Wytań-
czona opowieść o żywiołach mających  
w sobie niszczycielską moc. Na przed-
stawienie składają się taneczne etiudy 
utalentowanych dzieci i młodzieży, któ-
rych atutem jest efektowna choreogra-
fia, barwne stroje i ciekawa gra świateł. 

15 czerwca poniedziałek, godz. 18

 JEDNA SZAFA, UBRAŃ WIELE...
Tym razem TZR zaprasza na przedsta-
wienie w wykonaniu teatru Tara-Bum. 
Spektakl miał swoją premierę w 2011 
roku, a opowiada o przeżyciach mło-
dych aktorów, postrzeganiu przez nich 
świata i o tym, z czego się śmieją, a co 
skłania ich do łez.

17 czerwca środa, godz. 18

 ZABAWA W ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ
To kolejna propozycja teatru Guziczek. 
Spektakl miał swoją premierę w 2013 
roku. 

22 czerwca poniedziałek, godz. 18

 GALA VIVERO
Domowa wersja organizowanej co 
roku gali tanecznej będącej podsumo-
waniem całorocznej pracy artystycznej 
tancerzy działającego w TZR Studia 
Tańca „Vivero”.

24 czerwca środa, godz. 18

 PODRÓŻE WYOBRAŹNI
Widowisko taneczne w wykonaniu 
Studia Tańca „Vivero”, którego premiera 
odbyła się przed jedenastu laty. Opo-
wieść o tym, jak odrabianie zadań do-

mowych staje się fantastyczną podró-
żą przez kraje i kontynenty. 

29 czerwca poniedziałek, godz. 18 

 WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE
Do 4 czerwca można nadsyłać prace na 
ogłoszone przez Teatr Ziemi Rybnickiej 
konkursy: fotograficzny i literacki.
Konkurs fotograficzny #wspomnien-
czar adresowany jest do liczących co 
najmniej 13 lat miłośników fotografii, 
którzy chcą pochwalić się zdjęciami 
wykonanymi podczas artystycznych 
imprez plenerowych organizowanych 
w Rybniku w ostatnich latach. Kom-
pletne zgłoszenie, na które składają 
się: maksymalnie trzy fotografie, karta 
zgłoszenia i oświadczenie uczestnika, 
należy do 4 czerwca przesłać na adres 
mailowy: wspomnienczar102@gmail.
com. Wiadomość należy zatytułować 
„Konkurs Fotograficzny Wspomnień 
Czar 2020 – zgłoszenie”.
Z kolei konkurs literacki pod hasłem 
„Będzie dobrze!” ma pobudzać do pozy-
tywnego myślenia w obliczu panującej 
epidemii, a prace literackie (poezja lub 
proza) powinny nawiązywać do hasła 
przewodniego. Tematyka jest dowol-
na. Pracę konkursową, kartę zgłoszenia  
i oświadczenie uczestnika należy naj-
później 4 czerwca wysłać na adres: 
bedziedobrze102@gmail.com. Wia-
domość należy zatytułować: „Konkurs 
literacki – zgłoszenie”. Szczegółowe 
regulaminy konkursów są dostępne w 
internecie (teatrziemirybnickiej.pl).

KONCERTY I SPEKTAKLE NA ŻYWO, 
TRANSMITOWANE NA FACEBOOKU 
I NA KANALE YOUTUBE. POCZĄTEK 
O GODZ. 19.
5 czerwca – Spektakl Teatru Lalek 
Marka Żyły 
12 czerwca – Przemysław Strączek 
19 czerwca – IŻOL
26 czerwca – Chwila Nieuwagi

Instytucje kultury, które z powodu 
epidemii zmuszone były zawiesić swą 
tradycyjną działalność artystyczną, 
nie próżnują. Teatry, muzea czy sale 
koncertowe umożliwiają publiczno-
ści dostęp do wydarzeń kulturalnych 
bez wychodzenia z domu. Wiele z 
nich przeniosło swą aktywność do 
sieci, by tu nieodpłatnie udostępniać 
zarejestrowane wcześniej spektakle, 
koncerty czy inne wydarzenia arty-
styczne. I choć wielu z nas tęskni za 
bezpośrednim kontaktem z żywą 

sztuką, udział w wydarzeniach online 
może być dobrym sposobem na wy-
tchnienie w trudnych czasach zarazy. 

Podobną strategię przyjął Teatr Zie-
mi Rybnickiej, który już w marcu udo-
stępnił w sieci dwa cykle wydarzeń ar-
tystycznych pod nazwą: #teatrwdomu 
oraz #spotkaniezbajka. W ich ramach 
w każdy poniedziałek i środę (godz. 
18) placówka zaprasza do obejrzenia 
za pośrednictwem kanału YouTube 
spektakli, które w ostatnich latach 
przygotowały i wystawiły na jej scenie 

działające tu młodzieżowe i dorosłe 
zespoły teatralne. Czerwiec zapowiada 
się równie interesująco, bo oprócz zna-
nych już publiczności cykli online, TZR 
przygotował nowość. W każdy czerw-
cowy piątek o godz. 19 wprost z ryb-
nickiej sceny, choć jeszcze bez udziału 
widzów, będą transmitowane koncerty 
lub przedstawienia. Będzie je można 
obejrzeć na Facebooku i kanale YouTu-
be TZR. Pamiętajmy, rybnicki teatr dzia-
ła i wciąż czeka na swoją publiczność! 

(D)

Teatr czeka na artystów i publiczność
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LIDIA GRYCHTOŁÓWNA W SIECI
Lidia Grychtołówna, znakomita pia-
nistka rodem z Rybnika, kontynuuje 
swój cykl koncertów w sieci, przekazy-
wanych na żywo z jej warszawskiego 
mieszkania. Tym razem 24 maja nasza 
artystka wystąpiła z programem, w 
którym znalazły się dzieła m.in. Cho-
pina, Lista i Schumanna. Jak na wielką 
damę fortepianu przystało, pani Lidia 
przywiązuje również wagę do „estra-
dowego” stroju, w którym zasiada za 
klawiaturą w domowych pieleszach. 
Rybniczanki zainteresuje być może 
fakt, że kwiecistą kreację, w której tym 
razem wystąpiła uszyła na miarę pani 
Natasza z Chwałowic. 

NOC W INTERNECIE
Pracownicy Zabytkowej Kopalni „Igna-
cy” w Niewiadomiu zorganizowali Wir-
tualną Noc Muzeów z Zapomnianym 
Rybnikiem i Maxem Podlejskim, mło-
dym pasjonatem militariów. Odbyła się 
ona 23 maja, ale na FB placówki wciąż 
można oglądać materiały przygotowa-
ne z tej okazji. Są to m.in. zdjęcia juda-
ików ze zbiorów Małgorzaty Płoszaj, 
filmiki przedstawiające kolekcję Maxa 
i zbiory rybnickiego muzeum wojny 
obronnej. O trzech rybnickich schro-
nach opowiada pasjonat historii Remi-
giusz Michalik, a o wojnie kopalnianych 
szczurów z kretami – lalkarz Marek Żyła.

DZIECI BOHATERAMI
Wirtualnie, ale również osobiście (po 
wcześniejszym telefonicznym umó-
wieniu), do 31 sierpnia w Domu Kul-

tury w Chwałowicach oglądać można 
dwie wystawy fotograficzne poświę-
cone dzieciom: „W krainie dzieciń-
stwa” Kingi Drążek oraz „Bohaterowie” 
Radosława Czapli. Pierwszą z wystaw 
zdominowały córeczki Kingi Drążek, 
rybniczanki specjalizującej się w fo-
tografii dziecięcej, drugą – portrety 
knurowskich dzieci potrzebujących 
wsparcia w leczeniu i rehabilitacji, wy-
konane przez pedagoga specjalnego 
i fotografika Radosława Czaplę dla 
fundacji „Gram, kibicuję, pomagam”. 
Szczegóły na www.dkchwalowice.pl.

FOTOGRAFICY Z WYOBRAŹNIĄ
– Zaśpiewaliśmy z nadzieją, że damy 
ludziom trochę radości i pokażemy, że 
w tym trudnym czasie jesteśmy razem 
– mówi rybnicka fotograficzka Kinga 
Drążek, która wspólnie z 52 fotografami 
z całej Polski zaśpiewała kultowy utwór 
Johna Lennona „Imagine” (klip do obej-
rzenia na YouTube). – Pomysł wydawał 
się szalony, tym bardziej że żadne z nas 
nie śpiewa profesjonalnie. Udowodnili-
śmy, że duża, nie znająca się grupa lu-
dzi, potrafi się zjednoczyć. Każdy z nas 
nagrywał cały utwór kilka razy – wokal i 
obraz, a potem wysłał materiał do mon-
tażysty – mówi rybniczanka o interne-
towej akcji #jesteśmywtymrazem. Jej 
pomysłodawczynią była fotograficzka 
z Opola Joanna Kogut. W teledysku wy-
korzystano też zdjęcia nadesłane przez 
śpiewających fotografików, nawiązu-
jące do panującej sytuacji. Znalazło się 
w nim również zdjęcie Kingi Drążek pt. 
„Strach”; to fotografia jej córki wykona-
na na terenie rybnickiego szpitala psy-
chiatrycznego.

WIRTUALNE PEJZAŻE 
528 prac z 54 placówek oświatowych  
i kulturalnych napłynęło na Ogólno-
polski Konkurs Plastyczny „Pejzaż pięk-
nie malowany” zorganizowany przez 
Teatr Ziemi Rybnickiej. Wśród nagro-
dzonych przez jurorki (Dominika Stach, 
Dorota Gabriel-Wojciechowska i Danu-
ta Świerczek-Frydrychowicz) znaleźli 
się również przedstawiciele rybnickich 
placówek artystycznych: rodzeństwo 
Jakub i Martyna Stoltni, Helena Miłow-
ska, Agata Zeman, Nikola Ożóg, Marcin 
Jurczyk (wszyscy z Przygody), Liliana 
Kaczmarczyk (pracownia plastyczna 
TZR) i Mateusz Pawela (pracowania 
plastyczna GIR-a). Nagrodzone prace  
można oglądać na Facebooku TZR.

LIMITOWANE PODRÓŻE 
Po trzymiesięcznej przerwie wracają 
„Podróże w nieznane” w Żółtym Młyn-
ku (ul. św. Jana 2). Cykliczne spotkania 
z podróżnikami, organizowane przez 
Krzysztofa Łapkę z Domu Kultury  
w Chwałowicach, będą się odbywać  
z zachowaniem obostrzeń sanitarnych 
i limitu miejsc (rezerwacje SMS-em 
pod nr. tel. 512 237 008). 2 czerwca o 
godz. 19 w Żółtym Młynku pokazana 
zostanie prezentacja Jacka Jasińskiego  
„W cieniu Jedwabnego Szlaku – kon-
no po bezdrożach Kaukazu, Iranu i Azji 
Centralnej”. – Prezentacja, będzie zaled-
wie ułamkiem wspomnień z moich wy-
praw po krajach położonych w cieniu 
Jedwabnego Szlaku, głównie konnych, 
ale także pieszych i autostopowych – 
zapowiada Jacek Jasiński, z wykształce-
nia architekt i archeolog, z zamiłowania 
hodowca koni i podróżnik.

Kulturalnym skrótem

BIBLIOTEKA CZYNNA, 
ALE Z OGRANICZENIAMI

6 maja ponownie otwarta została Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna przy ul. Szafranka 7. To jedna  
z pierwszych instytucji kultury, która wznowiła działal-
ność po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej epi-
demią. Przy korzystaniu z bibliotecznych zasobów należy 
jednak przestrzegać ważnych zasad. 26 maja ruszyły filie  
w dzielnicach miasta.

Wybrane przez siebie książki należy jeszcze przed przyj-
ściem do biblioteki głównej zamówić przez konto w sys-
temie OPAC, mailowo informatorium@biblioteka.rybnik.
pl) albo telefonicznie (tel. 32 422 35 41). Punkt obsługi czy-
telnika, w którym można zwracać oraz odbierać wcześniej 
zamówione lektury, znajduje się przy wejściu głównym do 
budynku. Mogą tam przebywać maksymalnie trzy osoby 
jednocześnie. 

Korzystanie z biblioteki głównej możliwe jest na razie w 
ograniczonym zakresie: nie można samodzielnie przeglą-
dać i wyszukiwać zgromadzonych na półkach zbiorów, za-
mknięta pozostaje czytelnia. Podczas wizyty w bibliotece 
obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie 
dwumetrowego dystansu od innych osób. 

Punkt biblioteczny otwarty jest od poniedziałku do piąt-
ku (od godz. 11 do 17). W soboty placówka jest nieczynna. 
W bibliotecznych filiach nie trzeba wcześniej zamawiać 

książek. Wystarczy podejść do biblioteki w godzinach jej 
pracy, a bibliotekarz wypożyczy interesujące nas pozycje. 
Tu również konieczne jest przestrzeganie zasad sanitar-
nych.

Czytelnikom, którzy posiadają ważną kartę bibliotecz-
ną i chcą skorzystać z książek w wersjach elektronicznych, 
rybnicka biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do serwisu 
LEGIMI. By otrzymać kod umożliwiający zalogowanie się 
do serwisu, należy wysłać maila na adres:informatorium@
biblioteka.rybnik.pl, w tytule wiadomości wpisać LEGIMI,  
a w jej treści imię, nazwisko oraz numer karty bibliotecznej. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie interne-
towej PiMBP (biblioteka.rybnik.pl).

(D)

Podczas wizyty w bibliotece 
obowiązkowe jest zakrywa-
nie ust i nosa oraz zachowa-

nie dwumetrowego dystansu
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A
becadło Rzeczy Śląskich

W tym roku odpust św. Antoniego przypada w niedzielę 14 czerwca. Z pewnością w bazylice będzie on inny od tych odpustowych  
uroczystości, do jakich przez wiele pokoleń rybniczanie się przyzwyczaili. Dlaczego? Bo mamy kłopoty z wirusem. Jest więc okazja, żeby 
też spojrzeć na Antoniczka pod kątem kłopotów. A tych w czasie trwania jego około 200-letniego kultu w Rybniku nie brakowało.

Kłopoty
ANTONICZKA
1822 – Nie wiemy, kiedy w kościele Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny „na Górce” przy uli-
cy Gliwickiej w Rybniku (dziś Kościółek Akade-
micki) pojawiła się cudowna drewniana figurka 
św. Antoniczka. Wiemy natomiast, że jego kult za-
istniał w związku z kłopotami. W tym przypadku 
były to kłopoty wodzisławian, którym w pożarze 
spaliło się całe miasto. Kiedy zapłakani pogorzel-
cy przybyli do Rybnika w czerwcu 1822 roku  
– akurat był odpust św. Antoniego. Wówczas 
rybniczanie uświadomili sobie, że modlitwy do 
zapomnianego świętego mogą być gwarancją 
uniknięcia kłopotów. Dlatego w 1823 roku po-
wstała w Rybniku kaplica św. Antoniego. Było 
to mniej więcej tam, gdzie dzisiaj są schody pro-
wadzące do bazyliki. Od tego też czasu w odpust  
u Antoniczka zaczęły przez nasze miasto chodzić 
procesje. 

1844-1848 – Św. Antoni jest patronem ryb-
niczan w czasie nieurodzaju spowodowanego 
deszczem, który rozpoczął się w 1844 roku. Obfi-
te opady trwające również w dwóch następnych 
latach doprowadziły w 1846 roku do wybuchu 
epidemii tyfusu głodowego. To były napraw-
dę tragiczne czasy, z powodu których zmarło  
aż 15 procent mieszkańców miasta. Rybniczanie 
pomimo tych kłopotów nie stracili wiary i kult  
św. Antoniczka przetrwał. 

1897-1899 – Kaplica św. Antoniego była już 
stara, ale ludzie chętnie się tam gromadzili,  
a wieczorami był przy niej nawet tłum modlących 
się i śpiewających mieszkańców. Dlatego około 
1870 roku powstał pomysł wybudowania nowej 
kapliczki św. Antoniego, a może nawet małego ko-
ścioła. W sprawę mocno zaangażował się rybnicki 
proboszcz ks. Edward Bolik w latach 1897-1899.  
Miał z tym jednak same kłopoty, bo biskup wro-
cławski się na to nie zgadzał. Kiedy proboszcz 
rozpoczął jednak prace budowlane, policja 
nakazała je wstrzymać, skazując go na więzie-
nie,  ostatecznie zamienione na karę grzywny.  
Ks. Bolik wprawdzie ślubował, że św. Antoniemu 
wybuduje tę kaplicę, ale z powodu przeszkód wła-
dzy nie potrafił tego ślubowania wypełnić. 

1903 – Rządzące wtedy Rybnikiem i Śląskiem 
władze niemieckie zezwoliły w końcu na budo-
wę nowego kościoła. Decyzja miała im rozwiązać 
dwie sprawy. Pierwsza – zamiast zgodzić się na 
budowę kilku mniejszych kościołów w rozległej 
rybnickiej parafii liczącej 25 tysięcy ludzi, naka-
zano postawić jeden wielki kościół. Druga – za-

miast dodatkowo pozwalać na budowanie kaplicy 
św. Antoniego, to ów wielki kościół miał stanąć 
obok starej kaplicy i być pod wezwaniem św. 
Antoniego. Ludzie początkowo byli zawiedzeni, 
bo chodzenie na niedzielne msze z Kamienia, 
Chwałęcic, Golejowa czy z Zamysłowa było dla 
nich kłopotem. Jednak radość z ofiarowania tego 
kościoła Antoniczkowi była uznana za szczęście 
w nieszczęściu. Tak powstał neogotycki kościół 
św. Antoniego w latach 1903-1907. 

1906 – Nocą 28 sierpnia 1906 roku złodzieje 
wkradli się do budowanego kościoła św. Antonie-
go i okradli skrzynkę przy kamieniu węgielnym, 
spodziewając się tam złotych monet. Tak napraw-
dę narobili jedynie zniszczeń, bo w środku były 
tylko gazety i listy.

1907 – We wrześniu 1907 roku przeniesiono 
figurę św. Antoniczka ze startej kaplicy do no-
wego kościoła. Następnie kapliczkę zburzono. 
Wielu rybniczan bardzo jej żałowało. „Przecież 
mogła pozostać – mawiano – na pamiątkę starej 
rybnickiej pobożności”, ale decyzja władz była 
nieodwołalna. 

1917 – Rząd niemiecki nakazał demontaż  
i zniszczenie organów w kościele św. Antoniego, 
bo była mu potrzebna cyna z piszczałek na potrze-
by przemysłu zbrojeniowego podczas pierwszej 
wojny światowej. 

1921 – Trzy dni po odpuście św. Antoniego,  
w czerwcu 1921 roku, na bocznicy obok rybnic-
kiego dworca kolejowego nastąpiła eksplozja 
czterech wagonów z materiałami wybuchowymi 
dla górnictwa. Fala uderzeniowa była tak ogrom-
na, że zginęło osiem osób, a w okolicy wyleciały 
szyby z okien. Fala uderzeniowa spowodowała 
też zniszczenie południowej strony dachu no-
wego kościoła. Był to ogromny kłopot dla całego 
miasta, bo panowała bieda po pierwszej wojnie 
światowej i dodatkowo trwało trzecie powstanie 
śląskie. Dlatego to kosztowne uszkodzenie napra-
wiano przez wiele miesięcy.

1940-1945 – Z powodu drugiej wojny świa-
towej przez sześć lat z rzędu nie odbyła się od-
pustowa procesja z figurą św. Antoniego. To był 
najdłuższy taki okres w historii. 

1945 – Zakonnica ze zgromadzenia borome-
uszek, siostra Damascena – pochodząca z Ksią-
żenic – w marcu 1945 roku z narażeniem życia 

udaremniła próbę wysadzenia przez Niemców 
kościoła św. Antoniego w Rybniku. Kable i ła-
dunki były już przygotowane. To nie koniec kło-
potów, jakich ten kościół uniknął dzięki bojowej 
zakonnicy. Otóż kilka dni później, po odejściu 
Niemców, odważnie sprzeciwiła się plądrowaniu 
tej świątyni przez wojska rosyjskie. 

1959 – W środę 14 października 1959 roku w ko-
ściele wybuchł pożar. Choć niektórzy do dzisiaj 
sugerują podpalenie, najprawdopodobniej ogień 
powstał na skutek zwarcia instalacji elektrycznej 
na chórze organowym albo przy dzwonach. Spło-
nęła wtedy północna wieża kościoła.

2015 – W lipcu 2015 roku podczas wielkiej bu-
rzy bazylika odniosła dotkliwe straty, m.in. znisz-
czone zostały witraże i fragment dachu. 

2020 – Wiosną 2020 roku podczas epidemii 
spowodowanej koronawirusem w bazylice  
św. Antoniego msze były odprawiane bez udzia-
łu wiernych. Proboszcz parafii na okolicznych 
sklepach naklejał kartki z następującym tekstem: 
„Nie przychodzimy do kościoła, tylko korzystamy 
z transmisji mszy. Przyjmujemy komunię du-
chowo. Modlimy się za chorych, służbę zdrowia  
i o ustanie epidemii. Interesujemy się potrzebami 
sąsiadów. Unikamy niekoniecznych kontaktów  
z ludźmi. Nie panikujemy i zachowujemy pogodę 
ducha”.

 
Jeżeli znasz jeszcze inne kłopoty Antoniczka, 

napisz o nich do redakcji „Gazety Rybnickiej”!
Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

Jednym z kło-
potów kościoła 
św. Antoniego 
w Rybniku był 

pożar wieży pół-
nocnej. Zdjęcie 

zrobiono wiosną 
1960 roku 

podczas napra-
wiania szkód 

wyrządzonych 
przez ogień
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiające dzieje Rybnika i losy rybniczan na przestrzeni ostat-
nich 150 lat. Każda publikowana fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przed-

stawionych na zdjęciu wydarzeń, osób i rzeczy. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich w se-
gregatorze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu – zachęcamy do przynoszenia do redakcji starych 
zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbardziej interesujące zamieścimy w „Gazecie Rybnickiej”. Za każde zdjęcie 
wybrane do druku zapłacimy 10 zł. 

Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC”z Rybnika. Za powierzone nam zdjęcia dziękujemy!

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

Wielki album Rybnika cz. 179

FOTOKOPIE I OPRACOWANIE: MAREK SZOŁTYSEK

Zdjęcie 179/3: Oto zdjęcie sprzed rów-
no 30 lat. Widzimy tutaj rybnicki rynek 
jeszcze wyłożony starymi betonowymi 
płytami chodnikowymi, a na nim tar-
gowisko. Było ono w tym miejscu non 
stop, przez sześć dni w tygodniu, od je-
sieni 1989 roku do lata 1990 roku. Foto-
grafię wiosną 1990 roku wykonał Witold 
Gruszka, ówczesny fotoreporter „Gazety 
Rybnickiej”.

Zdjęcie 179/1: Zdjęcie parady wiel-
błądów na rybnickim rynku. Fotografię 
zrobiono w 1995 roku, a wydarzenie to 
było reklamą cyrku, który zatrzymał się 
wówczas na skrzyżowaniu ulicy Rey-
monta z Wodzisławską. Dzisiaj w tym 
miejscu jest Lidl. Podobna parada dzi-
siaj jest chyba mało prawdopodobna ze 
względu na ochronę praw zwierząt.

Zdjęcie 179/2: Widok budynku Zarzą-
du Kopalni „Chwałowice”. Zdjęcie zro-
biono 21 stycznia w 1922 roku od stro-
ny dzisiejszej ul. 1 Maja. W dali można 
dostrzec bramę główną kopalni. Dzisiaj 
takiego ujęcia już się nie pstryknie, bo 
widoczny na pierwszym planie trawnik 
jest już zabudowany. Zdjęcie wykonał 
Paweł Walter.

179/1

179/2

179/3
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sport

Jak oceniasz zakończony sezon?
Był on średnio udany. Duży wpływ na 

taką ocenę ma epidemia koronawiru-
sa, która przerwała wszystkie rozgrywki 
młodzieżowe oraz turnieje minikoszy-
kówki. Tylko w II lidze zakończono roz-
grywki w makroregionach i wyłoniono 
w nich po dwa najlepsze zespoły, które 
awansowały do turniejów półfinałowych 
o awans do I ligi. Turnieje te jednak z 
wiadomych przyczyn już się nie odbyły, 
a wszystkie osiem zespołów otrzymało 
prawo gry w przyszłym sezonie w I lidze. 
W przerwanych rozgrywkach młodzie-
żowych mieliśmy duże szanse na awans 
do finałów mistrzostw Polski w kategorii 
U-14. 

Poza rozgrywkami na uwagę zasługu-
je udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży Dywizji B trzech naszych za-
wodniczek z rocznika 2006: Oliwii Keller, 
Martyny Wowry i Alicji Roś, a w całorocz-
nym szkoleniu Kadry Śląska uczestniczy-
ło osiem koszykarek naszego klubu. Po-
nadto Oliwia Keller została powołana do 
szerokiego składu reprezentacji Polski 
U-14, a inna nasza zawodniczka Domi-
nika Bednarek jest w reprezentacji Polski 
U-15.  

Czego zabrakło, aby powalczyć o 
awans do turniejów finałowych II ligi?

Faktycznie, taki cel postawiliśmy przed 
drużyną ligową, wiedząc, że jest on moc-
no wygórowany. Nasze ambitne plany 
bardzo szybko pokrzyżowały sprawy 
rodzinne i zdrowotne naszych zawod-
niczek. Już po czwartym meczu zespół 
opuściła podstawowa zawodniczka Be-
ata Jurczyńska. Pomimo tego mocnego 
osłabienia drużyna zakończyła elimina-
cje w śląskiej grupie na drugim miejscu 
i z bilansem trzech zwycięstw i trzech 
porażek awansowała do finału A. Nieste-
ty, już w pierwszym meczu rundy finało-
wej poważnej kontuzji kolana doznała 
Agata Majka, jedyna w zespole wysoka 
zawodniczka, a przy tym najbardziej do-
świadczona i niezwykle waleczna. Bez 
tych dwóch podstawowych ogniw dru-
żyna bardzo straciła na wartości. Trener 
Grzegorz Korzeń na ile mógł i potrafił, 
dostosował styl gry do składu, jakim dys-
ponował. Pomimo tego nie udało się wy-
grać ani jednego z ośmiu meczów rundy 
finałowej. 

Z czego wynika duża różnica pozio-
mu drużyn z Małopolski i Śląska? Te 

pierwsze w drugiej fazie rozgrywek 
zdecydowanie wygrywały z drużynami 
śląskimi.

Bardzo dobra gra drużyn z Małopolski 
to nie przypadek. Wszystkie te zespoły 
skupione są w Krakowie (Wisła, KK UR 
Kraków) lub blisko Krakowa np. w Boch-
ni, a w Krakowie od wielu lat szkolenie 
oparte jest na ekstraklasowej Wiśle Can-
-Pack, na pierwszoligowej do niedawna 
Koronie Kraków, a aktualnie AZS-ie Kra-
ków. Zawodniczki, które nie łapią się do 
składów tych drużyn, z dużym powodze-
niem grają w zespołach drugoligowych 
w Krakowie, Bochni czy nawet w Nie-
połomicach. Po drugie Kraków to duże 
miasto akademickie. Trafiają tam młode 
koszykarki, które mogą łączyć studiowa-
nie z kontynuowaniem gry na poziomie 
ligowym. Okolicznym klubom pozwala 
to tworzyć silne zespoły drugoligowe i 
ułatwia zatrzymywanie w swoich klu-
bach utalentowanych wychowanek. U 
nas na Śląsku jest odwrotnie. Notujemy 
duży ubytek wychowanek, już nawet na 
poziomie kadetek czy juniorek (16-18 
lat). Kuszą je duże miasta, silne ośrodki 
koszykarskie, w których funkcjonują np. 
Szkoły Gortata. My niewiele możemy im 
zaoferować. 

Jak obecnie wygląda szkolenie w 
RMKS-ie? Ile macie grup, trenerów?

Dzieci i młodzież szkolimy w trzech 
grupach treningowych, z którymi zaję-
cia prowadzi trójka trenerów. Czwartą 
grupę treningową stanowi zespół dru-
goligowy. Poza treningami, które od-
bywają się od dwóch do czterech razy 
w tygodniu, zespoły uczestniczą w roz-
grywkach organizowanych przez Śląski 
Związek Koszykówki. Do 12. roku życia są 
to turnieje minikoszykówki, osobne dla 
każdego rocznika. 13-latki rozpoczyna-
ją już poważne granie w koszykówkę, a 
rozgrywki organizowane są w formie ligi. 
Od 14. roku życia koszykarki walczą już 
w rozgrywkach strefowych o awans do 
mistrzostw Polski (w przyszłym sezonie 
planowana jest zmiana kategorii wieko-
wych na nieparzyste U-15, U-17 i U-19). 
Poza treningami i rozgrywkami zespoły 
uczestniczą także w turniejach towarzy-
skich oraz obozach sportowych letnich i 
zimowych. Dziewczyny trafiają także do 
systemu szkolenia w ramach kadr wo-
jewódzkich i mają szanse na występy w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
(w tym roku szkolenie rozpocznie rocz-

nik 2007). Aktualnie najstarszą grupę tre-
ningową stanowią dziewczyny urodzo-
ne w 2006 i 2007 roku, pozostałe aż do 
urodzonych w 2011 roku uczęszczają do 
pozostałych dwóch grup treningowych.

Czy to wystarczy, by w najbliższym 
czasie włączyć się do walki o tytuły 
mistrzowskie na poziomie młodzieżo-
wym?

Mamy w klubie obiecującą młodzież i 
bardzo dużo dzieci „w minikoszykówce”. 
Ale są też braki kadrowe i dlatego nie po-
siadamy aktualnie ani drużyny kadetek 
(U-16), ani juniorek (U-18). Pojedyncze 
zawodniczki z tych roczników trenują i 
grają w II lidze. Potrzeba kilku sezonów, 
by tę lukę uzupełnić i mieć drużyny we 
wszystkich kategoriach młodzieżo-
wych. Przy bardzo dobrym szkoleniu, 
odrobinie szczęścia i dobrym zdrowiu 
dziewcząt zawsze jest szansa na walkę 
o wysokie cele sportowe. Za takie uznać 
można awans do mistrzostw Polski (trzy 
lub cztery zespoły ze Śląska), a następ-
nie przejście pierwszego sita eliminacji 
jakim są turnieje ćwierćfinałowe. Już 
na tym etapie dużo zależy od szczęścia 
podczas losowania, bo można trafić do 
grupy śmierci albo wylosować łatwych 
przeciwników. 

Co zrobić, aby przywrócić świetność 
rybnickiej koszykówce?

Niewątpliwie należy wprowadzić ze-
spół do I ligi. To już liga o zasięgu ogól-

Chcemy szkolić młodzież i walczyć o I ligę
Z MARCINEM TROSZKĄ, kierownikiem sekcji koszykówki żeńskiej Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego, 
rozmawiamy o zakończonym sezonie, szkoleniu w klubie i odbudowywaniu mody na koszykówkę. 
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Marcin Troszka, kierownik sekcji 
koszykówki w Rybnickim Młodzieżo-
wym Klubie Sportowym na co dzień 

prowadzi drużynę koszykarek U 14
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nopolskim, a jej rozgrywki organizuje 
Polski Związek Koszykówki. Poziom roz-
grywanych meczów też jest już znacznie 
wyższy m.in. dlatego, że w rozgrywkach 
biorą udział rezerwy drużyn ekstraklaso-
wych. Gdybyśmy grali w I lidze, łatwiej 
byłoby przyciągnąć na nasze mecze ki-
biców. Ale też nie należy zapominać o 
szkoleniu dzieci i młodzieży, dla których 
celem będzie gra w pierwszym zespole 
w Rybniku, a nie wyjazd w Polskę i wy-
stępy w innych klubach. Ważne jest także 
budowanie dobrej atmosfery wokół ko-
szykówki żeńskiej w naszym mieście. 

W zakończonym sezonie dwie rzeczy 
można uznać, za wartość dodaną: po 
pierwsze sporą liczbę młodych rybni-
czanek w składzie. Czy to droga, którą 
nadal będziecie szli?

Jednym z celów szkolenia dziewcząt w 
naszym klubie była ich późniejsza gra w 
pierwszym zespole. Wiadomo, że doty-
czy to tych najbardziej pracowitych, wy-
trwałych i utalentowanych, dla których 
będzie to celem całej ich kariery sporto-
wej. Chcemy młode zawodniczki, które 
mają już spore umiejętności, małymi kro-
kami wprowadzać w świat dorosłej, ligo-
wej koszykówki. Wiadomo, że potrzeba 
czasu, by dojrzały do gry w pierwszym 
zespole i były przykładem dla młodszych 

koleżanek, że warto pracować, trenować, 
rozwijać swój talent.  Z drugiej strony 
trudno jest zbudować zespół ligowy zło-
żony z samych seniorek, bo ich po prostu 
nie ma. Dlatego drużyna ligowa składa 
się z doświadczonych zawodniczek, ale 
i młodzieży, która poza swoimi rozgryw-
kami młodzieżowymi ma także możli-
wość gry w rozgrywkach ligowych. 

Po drugie, przynajmniej na kilku me-
czach pojawiła się spora liczba kibi-
ców. Co zrobić, aby było ich jeszcze 
więcej?

Poziom rozgrywek, sukcesy zespo-
łu, odpowiednia godzina i dzień roz-
grywania meczu, atmosfera – od tego 
wszystkiego zależy czy kibic przyjdzie 
na mecz. Produkt, jaki się mu oferuje, 
musi być atrakcyjny i musimy zrobić 
wszystko, by tak właśnie było. Powin-
niśmy wprowadzić zespół do I ligi i 
zbudować drużynę, która będzie wy-
grywała, bo kto chce oglądać taką, któ-
ra przegrywa mecz za meczem. Ważny 
jest także sam terminarz rozgrywek 
oraz stałe godziny meczów. 

 
Czy myślicie już o przyszłym sezonie? 
Kto będzie trenerem, jak będzie bu-
dowana kadra?

Myślimy już od dawna, prowadzimy 

rozmowy z zawodniczkami, zarówno z 
tymi, które grały u nas w tym sezonie, 
jak i z nowymi. Trenerem zespołu w 
dalszym ciągu będzie Grzegorz Korzeń, 
a kadra budowana na bazie tegorocz-
nego zespołu ma zostać wzmocniona 
kilkoma doświadczonymi zawodnicz-
kami. Chcemy zbudować zespół, który 
będzie walczyć o awans do I ligi. 

Na co więc mogą liczyć kibice w sezo-
nie 2020/21?

Na dobrą grę koszykarek w II lidze i 
walkę o awans do I ligi, sukcesy zespo-
łów młodzieżowych i generalnie dobrą 
atmosferę wokół rybnickiej koszyków-
ki żeńskiej.

Gdyby ktoś chciał zacząć trenować 
koszykówkę, co ma zrobić?

Zapraszamy na treningi (oczywiście 
jak już będzie to możliwe) na salę spor-
tową Szkoły Podstawowej nr 5 w Ryb-
niku przy ul. Różańskiego 14a, od po-
niedziałku do czwartku w godzinach 
od 16 do 19. Można też skontaktować 
się ze mną  telefonicznie pod nr tele-
fonu: 606 680 885. Informacje znajdu-
ją się także na stronie www.facebook.
com/rmksbasket. Gorąco zapraszam!

Rozmawiał Marek Pietras

27 maja premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił zniesienie w kraju kolejnych 
obostrzeń. Wśród obiektów, które po 
30 maja miały zostać ponownie otwar-
te wymienił też baseny. 

Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR” 
nie były jeszcze znane szczegółowe 
wytyczne, więc m.in. rodzaje basenów 
i warunki na jakich miałyby być użytko-
wane. Podobnie, jak w przypadku pla-
cówek oświatowych ostateczną decyzję 
o ewentualnym udostępnieniu miesz-
kańcom pływalni (Yntka, Akwarium), 
kąpielisk (Ruda, Chwałowice) i kąpielisk 
naturalnych (Pniowiec, Kamień) podej-
mie prezydent miasta. – Trudno się do 
takich ogólnych informacji odnieść, bo 
potrzebujemy precyzyjnych wytycz-
nych. Jednak, by otworzyć np. kąpielisko 
Ruda potrzebujemy minimum trzech 
tygodni od momentu rozpoczęcia pro-
cesów technologicznych – powiedział 
nam na krótko przed zamknięciem tego 
wydania „GR” dyrektor rybnickiego MO-
SiR-u Rafał Tymusz. Basenowe niecki 
na Rudzie, były już wtedy wypełnione 
wodą, która jednak wymagała jeszcze 
m.in. chlorowania. Jednym z warunków 

dopuszczenia kąpieliska do użytku będą 
też pomyślne wyniki badań mikrobiolo-
gicznych i fizykochemicznych wody.

Inaczej wygląda sytuacja krytych pły-
walni Yntka (Śródmieście) i Akwarium 
(Boguszowice). Z niecek obu pływalni 
po ich zamknięciu spuszczono wodę, by 
niepotrzebnie nie zużywać prądu i gazu 
na jej podgrzewanie i filtrowanie. Napeł-
nienie niecek wodą i przygotowanie ich 
do użytku może potrwać nawet cztery 
tygodnie. Przygotowane do sezonu i 

wysprzątane są oba kąpieliska naturalne 
Pniowiec i Kamień. W Kamieniu na plażę 
przywieziono świeży piasek i zostały po-
sadzone nowe rośliny. 25 maja z obu ką-
pielisk została pobrana woda do wstęp-
nych badań laboratoryjnych.

Rybniczanom pozostaje więc śledzić 
informacje medialne, kiedy będzie moż-
na wybrać się na pływalnię i baseny. Wie-
le wskazuje na to, że korzystanie z nich 
będzie jednak uwarunkowane pewnymi 
obostrzeniami.                                           (mp)

  Pływalnie, baseny, kąpieliska M
O
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Naturalne kąpielisko w Kamieniu. Na jego plażę nawieziono niedawno świeży piasek
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sport

Sezon będzie anormalny również 
ze względu na zupełnie niedającą się 
przewidzieć przyszłość tegorocznych 
rozgrywek i zmiany, które mogą nas 
zaskoczyć praktycznie z dnia na dzień.

Na mocno opóźnionym starcie ligi 
mecze miały się odbywać bez udzia-
łu kibiców i z zachowaniem ostrych 
rygorów sanitarnych. Zawodnikom 
mieli np. towarzyszyć tylko pojedyn-
czy mechanicy w myśl zasady: jeden 
zawodnik – jeden mechanik. Taki był 
plan, ale po tym jak 27 maja premier 
zapowiedział zniesienie kolejnych 
obostrzeń, niczego nie można już 
być pewnym. Najważniejsze pytania 
dotyczą oczywiście obecności na sta-
dionach kibiców i ich dopuszczalnej 
liczby.

Żużlowcy zagraniczni jeżdżący  
w polskich zespołach odbyli już  
w Polsce dwutygodniową kwarantan-
nę i przeszli, co ważne pomyślnie te-
sty na obecność koronawirusa. Będą 
musiały je przejść pomyślnie również 
wszystkie osoby, które w dniu meczu 
będą miały być na stadionie, ale zanim 
ktokolwiek na jego teren się dostanie 
zostanie mu jeszcze zmierzona tem-
peratura, tak przynajmniej planowa-
no ustalając zasady według, których 
będzie jeździć żużlowa PGE Ekstraliga 
w czasie trwającej epidemii.

Z powodu niej i jej następstw kluby 
będą funkcjonować w zupełnie no-
wych, trudnych realiach finansowych. 
Dlatego w ramach dodatkowego 
okienka transferowego miały moż-
liwość renegocjowania warunków 
finansowych startów pozyskanych 
wcześniej zawodników. Rybnicki klub 
poinformował, że na jazdę za mniej-
sze pieniądze zgodzili się wszyscy za-
kontraktowani wcześniej zawodnicy. 
Druga strona tego równania to klu-
bowe przychody m.in. z umów spon-
sorskich, a z tymi w tym roku może 
być kiepsko. Trudno też nie zauważyć, 
że ci najwięksi, poza miastem, sprzy-
mierzeńcy klubu są w sporej części 
związani z górnictwem, które jeszcze 
przed epidemią przeżywało spore 
trudności. To przede wszystkim Polska 
Grupa Górnicza (partner strategiczny), 
w której fedrują rybnickie kopalnie. 
Wymowny jest fakt, że grupa Famur, 
która jesienią dołączyła do grona 
sponsorów głównych ROW-u zamyka 

właśnie swój zakład w Rybniku (daw-
na RyFaMa).

Raczej nie będzie też spodziewa-
nych wpływów z biletów, a już na 
pewno nie w kwocie, którą zainkaso-
wałyby kluby, w normalnych warun-
kach. Dzisiaj trudno przewidzieć jak 
faktycznie będzie wyglądać powrót 
kibiców na trybuny. Wpuszczenie na 
stadion tylko tych kibiców, którzy wy-
kupili karnety wydaje się jeszcze roz-
wiązaniem względnie praktycznym, 
ale co w sytuacji, gdy w pierwszym 
etapie odmrażania stadionów będzie 
mogła na nich zasiąść tylko poło-
wa karnetowiczów? Losowanie? Kto 
pierwszy ten lepszy? 

Już jakiś czas temu prezes ROW-u 
Krzysztof Mrozek zaapelował do kibi-
ców, którzy wykupili karnety na cały 
sezon, by „ratując klub i jego legen-
dę”, zachowali je na pamiątkę (akcja 
#przeżyjmydo90), zamiast domagać 
się zwrotu pieniędzy. Teraz warto je 
zatrzymać również dlatego, że być 
może będzie można ich użyć zgod-
nie z przeznaczeniem. Takich „być 
może” przed startem PGE Ekstraligi 
jest w tym roku rekordowo dużo. No 
i jedno z głównych pytań, które kibi-
ce, trenerzy, działacze i dziennikarze, 
zadają sobie przed inauguracją roz-
grywek: jak te wszystkie nienormalne 
okoliczności odbiją się na rywalizacji 
żużlowców na torze? Kolejną zagad-
ką jest też zachowanie kibiców. Ilu z 
nich w czasie inauguracyjnego meczu  
w Rybniku, zjawi się np. na skarpie po-
pularnego Wiśniowca, by podglądać 
to, co będzie się działo na widocznym 
stamtąd kawałku toru?  

29 maja, już po zamknięciu tego 
wydania „GR” miał się rozpocząć 14 
dniowy okres treningów indywidual-
nych i grupowych. I znów, zgodnie z 
przyjętymi założeniami drużyny miały 
przystąpić do rozgrywek bez wcze-
śniejszych  sparingów.   

ZDECYDUJĄ INNI 
Rybniczanie przystępują do roz-

grywek w roli beniaminka, więc ce-
lem  zasadniczym jest utrzymanie się 
w ekstralidze. Kolejny spadek może 
mieć dla rybnickiego klubu bardzo 
przykre konsekwencje. Ekstraligę two-
rzy tylko osiem zespołów, więc by się 
w niej utrzymać, po zasadniczej części 

rozgrywek (14 kolejek – każdy z każ-
dym) rybniczanie muszą zajmować 
przynajmniej siódme miejsce (wtedy 
będą musieli jeszcze obronić się przed 
spadkiem w barażowym dwumeczu 
z drugą drużyną I ligi). O tym, z jak 
wysoko zawieszoną poprzeczką przyj-
dzie im się zmierzyć zdecyduje więc 
inny ligowy zespół, który trzeba bę-
dzie wyprzedzić w tabeli, by pozostać 
w żużlowej elicie. Trudno więc zgady-
wać ile meczów trzeba będzie wygrać 
i ile punktów zdobyć, by w roku 2021. 
W 2019 żużlową elitę opuściła dru-
żyna z Torunia, która uzbierała tylko  
5 pkt, ale w roku 2018 Unia Tarnów, 
mająca na swoim koncie aż 10 pkt. 

DRUŻYNA
Po awansie prezesowi ROW-u 

Krzysztofowi Mrozkowi nie udało się 
wzmocnić drużyny choćby jednym 
ekstraligowym pewniakiem. Jak tłu-
maczył jesienią w czasie spotkania  
z kibicami w bibliotece, gdy awans 
drużyny do ekstraligi stał się faktem, 
na rynku nie było już żadnego war-
tościowego, solidnie punktującego  
w niej żużlowca, bo ci już wcześniej 
porozumieli się ze swoimi dotychcza-
sowymi pracodawcami. 

Prezes Mrozek zatrzymał zatem 
skład z ubiegłorocznej rundy finało-
wej, który wywalczył awans (z wyjąt-
kiem Roberta Chmiela, który wyrósł  
z wieku juniora i już jako senior pod-
pisał kontrakt z I-ligowym Wybrzeżem 
Gdańsk) i zakontraktował trójkę obco-
krajowców. Dwaj z nich Czech Wacław 
Milik i Rosjanin Andrzej Liebiediew 
jeździli już w przeszłości w rybnickim 
zespole, ale łączą ich również starty  
w drużynie Sparty Wrocław, w której  
z racji osiąganych wyników nie za-
grzali na dłużej miejsca. Trzecim pozy-
skanym obcokrajowcem jest 22-letni 
Anglik Robert Lambert, który jako 
jedyny zadebiutuje w drużynie „reki-
nów”. Po latach przerwy do ekstraligi 
powraca Australijczyk Troy Batchelor, 
natomiast 24-letni waleczny Rosjanin 
Siergiej Łogaczow będzie się w niej 
ścigał po raz pierwszy.    

Polską część składu tworzy tylko 
czterech zawodników – Woryna i Ma-
teusz Szczepaniak oraz juniorzy Giera 
i Tudzież, co oznacza, że trener nie 

   Żużel bez gorączki
W niedzielę 14 czerwca na stadionie przy ul. Gliwickiej drużyna PGG ROW-u Rybnik meczem z Falubazem Zielona Góra 
rozpocznie batalię o utrzymanie w żużlowej PGE Ekstralidze, do której powraca po dwuletniej przerwie. Za sprawą 
epidemii przed nami najbardziej nienormalny sezon w historii nie tylko polskiego żużla. 
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W grudniu 2015 roku Tomasz Kieczka założył TS ROW 
Rybnik, którego drużyna kilka miesięcy później wystar-
towała w III lidze piłki nożnej kobiet. Po dwóch latach 
piłkarki grały już w I lidze. 

Pod koniec maja w związku z epidemią PZPN podjął de-
cyzję, że rozgrywki w kobiecych ligach zostają zakończone. 
Zaliczone zostały wyniki z rundy jesiennej, co oznacza, że pił-
karki TS ROW, które były liderkami I ligi, wywalczyły awans 
do ekstraligi. – Cel był jasny od początku. Chcieliśmy awan-
sować, dlatego wszyscy cieszymy się, że nam się to udało. 
Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – mówi 
Tomasz Kieczka, prezes klubu. 

Trenerem drużyny ekstraligowego beniaminka pozostanie 
Łukasz Wojtala. Przyznaje on, że jest spora różnica w pozio-
mie gry w I lidze i w ekstralidze. – Dwa zespoły, które awan-
sowały w ubiegłym roku, nie zdołały się w niej utrzymać. 
Jest wyraźna różnica w indywidualnych umiejętnościach za-
wodniczek oraz w przygotowaniu motorycznym – tłumaczy 
Wojtala. Trener rybniczanek mówi też, co musi się wydarzyć, 
aby TS ROW utrzymał się w ekstralidze. – Musimy zadbać  
o wzmocnienia kadrowe. Nic tak nie rozwija zespołu jak ry-
walizacja o miejsce w podstawowym składzie. Natomiast 
jeśli chodzi o aspekty piłkarskie, to musimy kontynuować 
ciężką pracę, doskonalić pewne zachowania boiskowe, nad 
którymi pracujemy od dwóch lat, głównie w ofensywie, bo 
tutaj mamy największe braki – twierdzi trener TS ROW. 

Piłkarki z Rybnika swoje mecze w ekstralidze będą rozgry-
wać w Kamieniu. Data rozpoczęcia nowego sezonu nie jest 
jeszcze znana.                                                                               (pm)

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę  
w sprawie zakończenia wszystkich rozgrywek piłkarskich 
w sezonie 2019/2020. 

– Decyzja zarządu została poprzedzona konsultacjami  
z klubami, które jednoznacznie opowiedziały się za takim 
rozwiązaniem. Bezpieczeństwo i zdrowie zawodników są dla 
nas priorytetem – powiedział Henryk Kula, prezes Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej.

– To dobre rozwiązanie. Patrząc na kalendarz, trudno było-
by znaleźć terminy, aby dokończyć rozgrywki – mówi Roland 
Buchała, trener rybnickiego ROW-u, i dodaje: – Teraz czeka-
my na informację, kiedy zaczynamy nowy sezon, komple-
tujemy kadrę i bierzemy się do roboty. Musimy być gotowi 
na pierwszy mecz – deklaruje opiekun rybnickich piłkarzy. 
Trener Buchała zdradza także, że wszyscy zawodnicy zade-
klarowali chęć pozostania w klubie. 

Prezesa ROW-u 1964 Rybnik czekają jednak niełatwe ne-
gocjacje. – Nie wiemy jeszcze, kiedy ruszą rozgrywki nowego 
sezonu. Większości piłkarzy kończą się kontrakty. Oczywiście 
będziemy z nimi rozmawiać o przyszłości, natomiast najważ-
niejszy dla nas będzie budżet, jakim będziemy dysponować. 
Od tego wiele zależy. Jestem też przed spotkaniem z trene-
rem Buchałą, podczas którego będziemy dyskutować o no-
wym sezonie – informuje prezes Henryk Frystacki.          (pm)

Dzisiejsza rzeczywistość nie ułatwia planowania i orga-
nizacji imprez rekreacyjnych. Pomimo to rybnicki MOSiR 
postanowił, że Bieg Wiosny, który corocznie otwierał 
sezon biegowy w Rybniku, nie zostanie odwołany. 

Każdy, kto chciał zaliczyć udział 
w tegorocznym biegu musiał wy-
konać dowolną aktywność fizyczną 
(od 17 do 24 maja), podczas której 
spalił minimum 363 kcal. Pomysł 
przypadł do gustu nie tylko biega-
czom i zamiar zmierzenia się z tym 
wyzwaniem zgłosiło 243 dorosłych 
i 148 dzieci. – Bardzo nas cieszy 
frekwencja. To pokazuje, że rybni-
czanie są aktywni i lubią się ruszać. 
Dostaliśmy wiele fantastycznych 
zdjęć i filmów, na których widać, jak 
bardzo rybniccy biegacze są kreatyw-
ni – mówi Daria Kudio, kierownik 
Działu Organizacji Imprez. Termin nadsyłania potwierdzeń 
przez uczestników „Biegu” Wiosny upływał 29 maja, już po 
zamknięciu tego wydania „GR”.                                                  (pm)

EURO DLA DZIELNIC
Rada Dzielnicy Golejów i Fundacja Rybnicka organi-

zują po raz trzeci piłkarski turniej Euro 2020 dla Dziel-
nic o Puchar Prezydenta Rybnika. Każdą dzielnicę może 
reprezentować tylko jedna 6-osobowa (+ rezerwowi) 
drużyna. Wszystkie mecz zostaną rozegrane na boisku 
przy golejowskiej podstawówce do 20 września. Więcej 
informacji o turnieju, jego regulaminie i zapisach  moż-
na znaleźć na stronie magistratu (rybnik.eu).          (WaT)

Piłkarki awansowały 
do ekstraligi 

ROW 1964 Rybnik 
zostaje w III lidze

będzie miał żadnego pola kadrowego manewru. Martwi 
też fakt, iż nie mamy trzeciego juniora, który miałby za sobą 
ligowy debiut, choćby i w II lidze. 

Mamy więc drużynę, której utrzymanie w ekstralidze bez 
wątpienia będzie jedną z największych niespodzianek tego-
rocznego sezonu. Oględnie rzecz ujmując, nie licząc kapita-
na zespołu Kacpra Woryny, skład ROW-u tworzą zawodnicy, 
za którymi sternicy ekstraligowych klubów się nie rozbijali. 
Ale kto wie, czy ten kolektyw zawodników niedocenianych 
nie okaże się sporym atutem rybnickiego zespołu. 

TRENER
Najciekawszą zdobyczą okresu transferowego wydawał 

się Piotr Świderski, którego w listopadzie prezes Mrozek 
przedstawił kibicom jako trenera drużyny. Świderski jesz-
cze niedawno ścigał się w lidze, a teraz miał zadebiutować 
w roli trenera. Choć była to wielka niewiadoma to jednak 
po tym 37-letnim debiutancie mającym sporą wiedzę  
i całkiem świeże ligowe doświadczenie sporo sobie obiecy-
wano  W lutym okazało się jednak, że strony nie doszły do 
porozumienia w sprawie zapisów umowy i Świderski swo-
ją krótką misję w Rybniku zakończył. Drużynę poprowadzi 
więc doświadczony trener awaryjnie ściągnięty do Rybnika 
Lech Kędziora (64 lata). 

Pierwszy ekstraligowy mecz rybnickich „rekinów” w nie-
dzielę 14 czerwca o 16.30 na stadionie przy ul. Gliwickiej 
z FALUBAZEM Zielona Góra. Kolejny w Rybniku 26 lub 28 
czerwca: PGG ROW kontra Stal Gorzów. 

Wacław Troszka

To był wyjątkowy „Bieg” Wiosny 

Swój udział w biegu 
należało potwierdzić 

poprzez dowolną 
aplikację 
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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. 
Informacje o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmo-
nogramie są dostępne na stronie internetowej miasta, w 
zakładce „Dla mieszkańców/Zdrowie” (www.rybnik.eu/dla-
-mieszkancow/zdrowie/).

Nocne dyżury aptek

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

1/2.06 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

2/3.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

3/4.06 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

4/5.06 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

5/6.06 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

6/7.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789, Śródmieście

7/8.06 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

8/9.06 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

9/10.06 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

10/11.06 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom 

11/12.06 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ 

12/13.06 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

13/14.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

14/15.06 brak dyżuru

15/16.06 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

16/17.06 Apteka „Hebe”, ul. Wodzisławska 76, tel. 668 875 142, Smolna 

17/18.06 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

18/19.06 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

19/20.06 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

20/21.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

21/22.06 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

22/23.06 brak dyżuru

23/24.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle

24/25.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny

25/26.06 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka 

26/27.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście 

27/28.06 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

28/29.06 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

29/30.06 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

30.06/1.07 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście 
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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: 
Wydawnictwo „Triada” Wojciech Wicher
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.
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