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Wszyscy mamy dziś niebiesko-żółte serca. Na 
widok każdego kolejnego malucha trafiającego 
do nas tylko z misiem pod pachą kroją się nam 
one na milion kawałków.  Otwarliśmy je, a czasem 
i domy dla osób uciekających przed bezsensowną 
wojną, być może czując podświadomie,  
że moglibyśmy być na ich miejscu. 

Codziennie zaczynamy dzień od sprawdzenia, 
czy Kijów broni się nadal, Dawid walczy  
z Goliatem i chcemy wierzyć, że tę romantyczną 
walkę dobra ze złem może wygrać. 

Miłość do Ukrainy dziś jednoczy nas jak nigdy 
dotąd. Nie tylko na naszym podwórku. Cały 
świat, poza nielicznymi reżimami i głupcami, 
próbuje wesprzeć zdeterminowanych w obronie 
Ukraińców i pierwszy raz w historii robi to chyba 
całkiem sprawnie. Stany Zjednoczone i Unia 
Europejska ( jakie szczęście, że dziś należymy 
do Unii i NATO!), nakładając dotkliwe sankcje, 
o jakich nikt wcześniej nie śnił i dostarczając 
broń Ukrainie, wyciągnęły lekcję z historii, 
o której jej prezydent Wołodymyr Zełenski 
przypomniał, nim jeszcze pierwsze pociski 
spadły na Kijów. – Ci, którzy nie chcieli umierać 
za Gdańsk, umierali potem za Dunkierkę – mówił 
na szczycie w Monachium, nie wiedząc wtedy 
jeszcze, że wkrótce stanie się idolem większym 
od filmowych herosów.
Czy świat mógł i miał pomóc mu jeszcze bardziej 
zdecydowanie i zamiast podrzucać kolejne 
proce, uderzyć Rosję pięścią w twarz? Oceni 
dopiero historia.

W Rybniku nikt się nie waha. Dzięki temu,  
że jeszcze przed nową wojną dla wielu Ukraińców 
miasto stało się drugim domem, teraz może 
szybko reagować na nowe wyzwania, budując 
system oparty na 28. Dzielnicy i Rybnickiej 
Radzie Kobiet z cudownymi wolontariuszami 
na pokładzie. Niebiesko-żółte flagi powiewają 
na rynku i budynkach szkół. Mieszkańcy robią 
tysiące paczek, jeżdżą na granicę po nowe 
rodziny i urządzają dla nich sale gimnastyczne 
albo przyparafialne. Rybnickie serca biją dla 
Ukraińców szczególnie mocno, a ta miłość jest 
odwzajemniona. 

Oczywiście w tym „małżeństwie” przyjdą  
i trudne chwile, wkrótce ostygnie entuzjazm, 
dlatego pomagajmy mądrze, rozkładajmy siły  
i już dziś obiecajmy sobie, że będziemy razem 
na dobre i złe.

Stary świat się skończył 24 lutego 2022 roku. Już 
nigdy nie będzie taki sam. Na nowo trzeba będzie 
zdefiniować wartości i ponazywać przyjaźnie, 
na nowo trzeba będzie poukładać Europę 
(Ukraina udowadnia, że należy jej się miejsce  
w Unii bardziej niż niektórym z jej członków),  
ale najpierw musi opaść wojenny kurz. Oby opadł 
jak najszybciej… 

Aleksander Król
Redaktor Naczelny „Gazety Rybnickiej”
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Samorząd

SAMORZĄD

4.950 
miejsc dla przedszkolaków jest  
w 37 miejskich przedszkolach i trzech 
szkołach podstawowych z oddziałami 
przedszkolnymi, przy czym w naborze 
dostępnych było około 1500 miejsc – 
pozostałe zajmują dzieci kontynuujące 
edukację przedszkolną.
Lista dzieci przyjętych do przedszkoli 
zostanie ogłoszona 13 kwietnia.

100.000
złotych przeznaczył Rybnik na 
udzielenie pomocy rzeczowej part-
nerskiemu miastu Iwano-Frankiwsk 
na Ukrainie w formie zakupu środków 
pierwszej pomocy, wyposażenia 
osobistego i sprzętu technicznego 
jednostek obrony cywilnej.

1.000
wolontariuszy z Rybnika chcących  
w różnoraki sposób pomóc Ukraińcom 
uciekającym przed wojną zarejestro-
wało się w rybnickiej bazie danych 
zaledwie w ciągu pierwszych dni wojny 
(do 2 marca).

4.600 
wniosków do programu Czyste Powie-
trze złożono w Rybniku od początku 
jego istnienia, czyli września 2018 r.  
W IV kwartale 2021 tradycyjnie naj-
więcej wniosków (806) złożono  
w naszym mieście.

Nowy dyrektor muzeum
Od 1 marca dr Wojciech Do-
miniak (43 l.) pełni obowiąz-
ki dyrektora Muzeum im. o. 
Emila Drobnego w Rybniku. 
Ten ekonomista i doktor 
historii ukończył również 
studia podyplomowe me-
nedżera kultury. Jest kusto-
szem, członkiem Między-
narodowej Rady Muzeów,  
zasiada m.in. w Radzie Mu-

zeum Polskiej Piosenki  
w Opolu. Ma na koncie ponad 
130 publikacji naukowych  
i popularnonaukowych. Od 
2013 roku był dyrektorem 
Muzeum Ziemi Prudnickiej. 
– Muzeum powinno być ot-
warte na dialog społeczny, 
podejmować tematy doty-
kające wielokulturowości  
w obszarze sztuki, etnografii, 

a przede wszystkim historii. 
Muzeum jest po to, aby każ-
dy – niezależnie, w co wierzy  
i jaki system wartości wy-
znaje – czuł się w nim dobrze  
i chętnie do niego przychodził 
– podkreśla Wojciech Domi-
niak. Rybnickie muzeum, 
oprócz prowadzenia bardzo 
prężnej działalności wydaw-
niczej, ma się stać nowo-
czesną instytucją o zasięgu 
ponadregionalnym, oferującą 

zwiedzającym bogaty i atrak-
cyjny program edukacyjny, 
realizowany w kompleksie 
poszpitalnym im. Juliusza 
Rogera.                                   (S) 

HOSPICJUM  
NA PALACH

Mimo mniej lub bardziej zimowej 
aury w Niedobczycach przy ul. Bar-
bórki trwa budowa hospicjum, w opinii 
wielu  jedna z ważniejszych inwestycji 
miasta na przestrzeni ostatnich lat. 
Przygotowywany jest grunt pod fun-
damenty budynku, który zostanie zbu-
dowany na planie litery L. Nie jest on 
tu wystarczająco nośny, dlatego funda-
menty zostaną osadzone na 250 beto-
nowych palach od 9 do 10 m długości i 
50 cm średnicy. Inwestycja ma koszto-
wać 27 mln zł, ale blisko 15 mln pokryje 
dofinansowanie, jakie miasto otrzyma 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Budynek ma być gotowy w 
przyszłym roku, plan minimum na ten 
rok to stan surowy zamknięty. Inicja-
torem budowy stacjonarnego hospi-
cjum była Fundacja Puls-Med „Blisko 
Ciebie”, którą w lipcu 2013 r. powołali 
do życia lekarze i pielęgniarki zaanga-
żowani w działalność medycznego ho-
spicjum domowego. Od marca 2016 r.  
fundacja posiada status organizacji 

pożytku publicznego, co umożliwia jej 
gromadzenie funduszy. Jak informuje 
jej prezes Sylwia Figura-Kluszczyńska, 
poprzez różne działania zebrano do tej 
pory ponad 80 tys. zł. Pieniądze te na 
pewno zostaną dobrze wykorzystane, 
bo to właśnie fundacja poprowadzi 
hospicjum, budowane obecnie przez 
miasto. – Jedynym możliwym rozwią-
zaniem jest prowadzenie tej placówki 
w oparciu o kontrakt z NFZ. Nieste-
ty dynamika zmian w Polsce jest tak 
duża, że dzisiaj trudno przypuszczać, 
jakie będą warunki takiego kontraktu 
– mówi pani prezes. 

– Opieka paliatywna nad pacjen-
tami przewlekle oraz nieuleczalnie 
chorymi musi być realizowana w od-
powiednich warunkach. Stworzenie 
w Rybniku miejsca, w którym osoby 
ciężko chore będą mogły godnie i pod 
dobrą opieką spędzić ostatnie chwile 
swojego życia, to bardzo istotna kwe-
stia – podkreśla prezydent Rybnika 
Piotr Kuczera.                                (WaT) 
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Świerklaniec rok po katastrofie
Prawdopodobnie już w maju rybniczanie będą mogli usiąść przy białych 
stołach w klimatycznych wnętrzach odbudowywanego Świerklańca, 
którego ściana runęła 18 marca ubiegłego roku. – Jest jeszcze sporo do 
zrobienia, ale zamierzamy otworzyć w maju – mówi nam Paweł Nowak, 
właściciel restauracji InoWino, która urządza się w kamienicy. 
– Nasza sala pomieści 120 osób. Mamy scenę, na której nie zabraknie 
koncertów, mamy antresolę, z której widok zapiera dech w piersi. W tej 
sali zorganizujemy dla Was każdą imprezę, od urodzin i chrzcin po wesele 
– informuje InoWino. Jak tam będzie? Sami zobaczcie wizualizację. (AK)



Samorząd

POMAGAMY. 
TO BĘDZIE DŁUGI BIEG…

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą

Ilu uchodźców wojennych z Ukrainy przy-
jęliśmy już w Rybniku, a ilu, jako miasto, 
możemy przyjąć?
Chciałoby się przyjąć jak największą liczbę 
osób, ale po tym pierwszym, bardzo spon-
tanicznym odruchu serca, za który bardzo 
dziękuję rybniczanom, musi nastąpić pewne 
usystematyzowanie pomocy. I to się właśnie 
dzieje. Obok samorządu i organizacji takich 
jak 28. Dzielnica i Rybnicka Rada Kobiet, 
które od początku w różny sposób wspiera-
ją uchodźców z Ukrainy, pomoc organizuje 
obecnie także rząd, a do akcji włączył się też 
Caritas i parafie.
Sytuacja jest dynamiczna, do dzisiaj (piątek 
11 marca) miasto przyjęło ok. 400 osób – tyle 
przebywa w zasobach miejskich, hotelach 
czy remizach, a kolejne ukraińskie rodziny 
pod swoje dachy przyjęli rybniczanie. Za-
kładamy, że napływ uchodźców wojennych 
będzie ciągły, dlatego jestem w stałym kon-
takcie z wojewodą i wiceministrem Pawłem 
Szefernakerem, który koordynuje pomoc ze 
strony MSWiA. Przygotowujemy się na dłu-
gi bieg. Mamy świadomość, że konflikt może 
potrwać miesiące, o ile nie lata. Miasto musi 
normalnie funkcjonować. Dlatego pomoc 
musi być skoordynowana, bo wtedy jest bar-
dziej skuteczna. Powoli też zamiast zbiórek 
rzeczowych uruchomiane są zbiórki pienięż-
ne, bo hurtowe zakupy są tańsze (za te same 
pieniądze można kupić więcej towarów niż 
wówczas, gdy wszyscy kupują je indywidual-
nie), a chociażby WOŚP pokazuje, że zbiórki 
pieniężne mają sens. Jednak dziś najważniej-
sze jest to, by uciekającym przed wojną dać 
dach nad głową i poczucie bezpieczeństwa. 
 
Od początku wojny zapraszamy Ukraińców 
do miasta. Magistrat przygotował nawet 
komunikat w języku ukraińskim. Powiedz-
my to szczerze – ukraińskie rodziny są u 
nas bardzo mile widziane, a ze względu na 
problemy demograficzne miasto pewnie 
chciałoby je zatrzymać na dłużej…
Oczywiście osoby, które chcą trafić na ry-
nek pracy i współtworzyć budowę naszych 
miast, są zawsze pożądane, ale pamiętajmy, 
że dziś ich przyjazd nie jest dobrowolny. 
Dziś te osoby poszukują przede wszyst-
kim schronienia. Nikt nie wyobrażał sobie,  

że w XXI w. wybuchnie konflikt, który spo-
woduje największą od czasu II wojny świato-
wej wędrówkę ludów. Wcześniejsze konflikty 
w Azji czy Afryce powodowały fale uchodź-
-ców, ale te rozkładały się na lata. Teraz  
w ciągu zaledwie dwóch tygodni do naszej 
części Europy przybyło więcej osób niż kie-
dykolwiek wcześniej.
Stąd dziś, po pierwsze, musimy zabezpieczyć 
podstawowe potrzeby tych osób, a po drugie 
przygotować dla nich nie tylko rynek pracy, 
ale i szkolnictwo, służbę zdrowia, szpita-
le. To są gigantyczne wyzwania dla miasta  
i państwa. Na szczęście specustawa porząd-
kuje status uchodźców wojennych. Mają oni 
prawo pobytu w Polsce, a także prawo do 
korzystania z tego wszystkiego, co Polacy, 
w tym także prawo do pracy. Zwracam jed-
nak uwagę, że przyjeżdżają do nas głównie 
kobiety z dziećmi. Jeżeli nie uporządkujemy 
kwestii związanych z przedszkolem i szko-
łą, to bardzo trudno będzie znaleźć dla nich 
pracę. Podejrzewam, że kobiety, których 
mężowie walczą o wolną Ukrainę, gdy zwy-
cięstwo zostanie osiągnięte, w dużej mierze 
będą wracać, by odbudowywać swój kraj. 
Musimy dać im wolność wyboru.
 
Ukraińcy wolą jednak jechać do więk-
szych miast niż do Rybnika…
Część z nich chce trzymać się blisko wschod-
niej granicy i miast, jak Lublin, Rzeszów, 
Przemyśl licząc na to, że konflikt szybko się 
zakończy i będą mogli wrócić do domów. Inni 
decydują się na dalszą podróż, ale chętniej 
wybierają duże miasta, bo wśród uchodźców 
istnieje przekonanie, że duże miasta to mia-
sta bogate. Pewnie znajomość geograficzna 
Polski też nie jest najlepsza, ale sądzę, że wo-
jewoda i nasze organizacje robią wszystko, 
by pokazać Śląsk i Rybnik w dobrym świetle. 
Do końca nie wiemy, ilu Ukraińców już zna-
lazło się w prywatnych domach i dopiero po-
lityka oświatowa czy społeczna spowodują, 
że ich rejestracja będzie możliwa. 
 
Dziś wszyscy kochamy Ukraińców, ale 
musimy się przygotować też na trudne 
chwile. Pewnie z czasem będą pojawiały 
się pewne antagonizmy. Jesteśmy na to 
gotowi?

Z pewnością jest to wielkie wyzwanie kul-
turowe. Po bardzo spontanicznym okresie, 
gdy wszyscy chcieli nieść pomoc, przyjdzie 
proza życia, a przecież ten marsz jest bardzo 
długi. A to oznacza, że trzeba będzie też wie-
le cierpliwości, wiele zrozumienia. Jako Pol-
ska mamy duże tradycje wielokulturowości, 
a jako Śląsk jeszcze większe. Na tym trzeba 
budować. Ważna jest ich stopniowa asymi-
lacja. Goszczenie tak dużej liczby uchodź-
ców to wielkie wyzwanie, ale też szansa  
i wielka satysfakcja z niesienia pomocy. Mu-
simy sprostać wielu rzeczom, pokonać np. 
bariery językowe, ale wierzę, że sobie pora-
dzimy. Wierzę też, że Ukraina obroni swoją 
niepodległość. A niepodległa Ukraina to też 
bezpieczna Polska. 
 
Ta wojna odbije się na rybnickich inwesty-
cjach? Myślę o cenach ropy, gazu, które 
będą miały na nie przełożenie…
Wojna jest jednym z elementów tej układan-
ki. Sankcje dla Rosji, zmiany przepływów 
dóbr związanych z energetyką na pewno od-
biją się na cenach. Ale samorząd będzie miał 
potężne trudności też z innych powodów. 
Z jednej strony to przyjmowane w Polskim 
Ładzie rozwiązania podatkowe niekorzyst-
ne dla miast na prawach powiatu; z drugiej 
strony pandemia i obostrzenia, które towa-
rzyszyły nam przez dwa lata, i teraz jeszcze 
wojna. Trzeba wziąć też pod uwagę środki 
unijne, które wydają się zagrożone dla Polski 
z powodu nieprzestrzegania zasad prawo-
rządności. Trzeba przyznać, że ta kadencja 
nie należy do łatwych.
 

Rozmawiał Aleksander Król
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ONE PRACUJĄ
DLA MIASTA

Zieleń jest kobietą

Zarząd Zieleni Miejskiej to, nie licząc urzędu miasta i szkół, najbardziej 
sfeminizowany miejski zakład pracy. I choć wśród etatowych pracowników 
większość stanowią mężczyźni, których pracuje tu 69, strategiczną  
i optyczną przewagę ma jednak 46 kobiet. Począwszy od dyrektorki Joanny 
Kotyni-Gnot i grona jej najbliższych współpracownic, a skończywszy na 
paniach z działu terenów zielonych, to kobiety nadają kszałt zieleni w Rybniku.
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– Zieleń jest kobietą, więc to naturalne, 
że o jej kształcie decydują kobiety – mówi 
Hanna Wieczorek, kierownik działu terenów 
zieleni w ZZM, zwracając uwagę na grama-
tyczne właściwości rzeczownika „zieleń”.  
– To nie jest może żelazna reguła, ale kobiety 
mają większe poczucie estetyki i z natury są 
bardziej troskliwe. No i rozróżniamy znacznie 
więcej kolorów niż mężczyźni – dodaje.

– Wiadomo nie od dzisiaj, że kobieta 
zmienną jest, a praca każdego ogrodnika jest 
ściśle związana z porami roku, więc w ciągu 
roku też charakteryzuje się dużą zmiennoś-
cią. Jak chyba większość ogrodników najbar-
dziej lubię wiosnę. Po zimowym odpoczynku 
przystępujemy – tak jak w domu – do wiosen-
nych porządków. Wygrabiamy, przycinamy, 
ściółkujemy… A gdy opuszczamy dany skwer 
czy zieleniec, wygląda on jak nowy. Nie można 
zapomnieć również o sadzeniu, a wysadza-
my blisko 12 tys. bylin rocznie! Oprócz tego 
jeszcze krzewy, róże i pnącza. Inaczej sprawa 
ma się latem, gdy wysokie temperatury dają 
się we znaki. Wtedy zajmujemy się głównie 
podlewaniem i plewieniem – opowiada Kata-
rzyna Wojaczek, zastępca kierownika działu 
terenów zieleni. Trudno mieć wątpliwości: 
to dzięki niełatwej i żmudnej pracy kobiet 
z Zieleni Miejskiej oczy przechodniów cie-
szą zadbane skwery i zieleńce. – Z zielenią  
w mieście jest jak z gospodarstwem domowym: 
najlepiej, gdy dba o nie i mężczyzna, i kobieta. 
Jak wyglądałaby przestrzeń miejska, gdyby-
śmy jedynie kosili trawę, brukowali ścieżki  
i sadzili drzewa? Na wizerunek wpływają 
przede wszystkim barwy, estetyka i wykoń-
czenie. To właśnie kobiety, wkładając swój 
kobiecy pierwiastek, upiększają miejską prze-
strzeń niczym własny dom. To dzięki pracy 

tych kobiet poprawia się percepcja miejskich 
przestrzeni, w których mieszkańcy dobrze się 
czują – zauważa Katarzyna Wojaczek.

WULKANY WŚRÓD ZIELENI
Ale tak jak efektowną rabatę tworzą różne 

rośliny i kwiaty, tak brygada miejskich ogrod-
niczek to również zbiór różnych charakterów. 
– Jako ich bezpośrednia przełożona każdego 
dnia stawiam czoło ich kobiecemu tempera-
mentowi. 18 kobiet to 18 kompletnie różnych 
osobowości, ale też 18 osób o wspaniałych 
zdolnościach. Moim zadaniem jest wydobycie 
tych zdolności i wykorzystanie ich w pracy. No 
i oczywiście ujarzmienie tych temperamen-
tów… Aby sobie z tym poradzić, wprowadziły-
śmy zasadę wulkanów – szybko wybuchamy, 
by nie truć się wzajemnymi animozjami, ale 
też momentalnie stygniemy i wracamy do obo-
wiązków – opowiada pani Wojaczek.  

RZĄDZĄ KOBIETY
– Można powiedzieć, że w Zarządzie 

Zieleni Miejskiej rządzą kobiety. Autorkami 
pomysłów, które potem realizujemy w tere-
nie, są kobiety i dotyczy to nie tylko samej 
zieleni, ale również świątecznych i okolicz-
nościowych dekoracji, które w dużej części 
przygotowujemy własnymi siłami. Trudno 
jednak nie pamiętać o pracach, które wy-
konują mężczyźni, a którym nasze panie  
z oczywistych względów by nie podołały. Do-
brym przykładem jest Sergiusz Waśko, który 
na potrzeby wspomnianych dekoracji tworzy 
różnego rodzaju konstrukcje, które później 
nasze panie okładają zielenią bądź kwiatami. 
Nie wyobrażam sobie funkcjonowania nasze-
go zakładu bez zgodnej współpracy kobiet  
i mężczyzn – mówi dyrektorka ZZM Joanna 
Kotynia-Gnot.

NIE ZAPADAJĄ W ZIMOWY SEN
Co jeszcze ogrodniczki robią zimą? 

– Oczywiście odśnieżamy i posypujemy 
piaskiem oblodzone chodniki w parkach  
i skwerach oraz dokarmiamy ptaki. Ale nawet 
w bezśnieżne zimy pracy nam nie brakuje, 
ponieważ dbamy o przystrojenie miasta na 
święta Bożego Narodzenia. W naszych ma-
nufakturach nie tylko restaurujemy i odświe-
żamy ozdoby z lat poprzednich, ale realizuje-
my też nowe projekty. Gdy wszystko jest już 
gotowe, przystępujemy do zawieszania ozdób 
we wszystkich dzielnicach Rybnika. Pracow-
nice z uprawnieniami wysokościowymi pra-
cują wtedy na zwyżkach, zawieszając bombki 
na choinkach – mówi Katarzyna Wojaczek  
i z uśmiechem dodaje: – Nie jest łatwo zdobyć 
takie uprawnienia, trzeba mieć do tego od-
powiednie nazwisko – Dudek, Kos, Wróbel, 
ewentualnie Gonska… Pytanie, czy z takim 
nazwiskiem łatwiej pracuje się na wysokości?

WENUS I MARS
Jak łatwo się domyślić, na styku świa-

tów męskiego i kobiecego dochodzi czasem 
do zabawnych nieporozumień, również poza 
zakładem pracy. Kiedyś po kradzieży elemen-
tów wystroju dwóch rybnickich rond pani 
Karolina wybrała się na komendę policji, by 
zgłosić ich kradzież. Policjant zdębiał, gdy do-
wiedział się, że przedmiotem doniesienia jest 
kradzież… kilku liści i dwóch gołębi. Wszyst-
ko stało się jasne, gdy przedstawicielka Zie-
leni wyjaśniła, że chodzi o witrażowe liście  
z drzewa stojącego na jednym z rond w ciągu 
ulicy Prostej oraz blaszane gołębie, których 
kradzież zubożyła przedstawienie czterech 
pór roku zdobiące rondo na ul. Żorskiej.

Wacław Troszka
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Miasto ma nowe mieszkania
32 mieszkania komunalne czekają na lokatorów w dwóch blokach wybudowanych w dzielnicy Meksyk przy 
ul. Kolejowej przez miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

W każdym budynku są dwie jednopoko-
jowe kawalerki (36 m2), 10 mieszkań dwupo-
kojowych (od 47 do 50 m2) oraz cztery trzy-
pokojowe mające blisko 65 m2. Mieszkania 
są jasne i przestronne, mają balkony i są też 
wyposażone w niezbędne do zamieszkania 
urządzenia i armaturę. Według komunalnych 
standardów w każdym z bloków będzie mogło 
w sumie zamieszkać 51 osób. Dyrektor ZGM-u 
Artur Gliwicki podkreśla zastosowanie no-
woczesnych technologii, czego efektem będą 
niskie koszty użytkowania budynków. Cen-
tralne ogrzewanie w każdym z bloków zasilają 
np. kotły gazowe, które z racji swojej mocy 
grzewczej są zazwyczaj używane do ogrze-
wania budynków jednorodzinnych. 

Trwa jeszcze urządzanie terenu wo-
kół budynków, więc wszystko wskazu-
je na to, że pierwsi lokatorzy, czyli osoby 
uprawnione do najmu mieszkania komu-
nalnego, wprowadzą się tu na przełomie 
kwietnia i maja. Obecnie na prowadzonej 
przez magistracki wydział spraw mieszka-
niowych liście osób i rodzin uprawnionych 
do otrzymania mieszkania komunalnego 

w tym roku jest 26 nazwisk (na pełnej li-
ście uprawnionych 103). Miesięczna stawka 
czynszu za mieszkanie w nowych blokach 
przy Kolejowej będzie wynosić 11,55 zł/m2.  
– Standard tych mieszkań jest bardzo po-
dobny do mieszkań urządzonych w kamie-
nicy przy ul. Chrobrego oddanej do użytku 
w ubiegłym roku – informuje Artur Gliwicki. 

Mieszkaniowa inwestycja przy ul. Kolejo-
wej ma kosztować łącznie ponad 9,5 mln zł, ale 
nieco ponad 2,2 mln zł pokryje dofinansowanie 
z Banku Gospodarstwa Krajowego. – Konse-
kwentnie poszerzamy ofertę mieszkaniową 
Rybnika – mówi prezydent Piotr Kuczera. – Co 
ważne, staramy się, by była ona różnorodna, 
a przez to dostępna dla osób o różnej sytua-
cji materialnej. Stąd budowa lokali socjalnych 
przy ul. Kadłubka, bloków z mieszkaniami 
komunalnymi przy ul. Kolejowej, adaptacja 
kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego czy 
wreszcie inwestycje w budownictwo miesz-
kaniowe, realizowane przez spółkę TBS, przy 
ul. Hallera, a docelowo również przy ul. Oku-
lickiego i Sztolniowej – wymienia prezydent.

Wszystko wskazuje na to, że kolejną in-

westycją mieszkaniową ZGM-u będzie budo-
wa modułowych mieszkań socjalnych, czyli 
mieszkań komunalnych o niższym czynszu 
i standardzie. Mają one powstać przede 
wszystkim tam, gdzie wyburzono miesz-
kaniowe rudery, np. przy ul. Jabłoniowej  
w Niedobczycach. – Wyzwaniem są duże 7-, 
8-osobowe rodziny oczekujące na miesz-
kanie komunalne. Mam nadzieję, że przy-
najmniej dwie z nich trafią na Kolejową do 
mieszkań trzypokojowych. Największym 
wyzwaniem jest jednak budowa mieszkań 
socjalnych. Ich brak sprawia, że nie są wyko-
nywane eksmisje, a czeka ich na wykonanie 
już ponad 300. Na szczęście to nie jest palący 
problem, bo ze względu na pandemię eksmi-
sje zostały zawieszone. To nie brzmi optymi-
stycznie, ale mieszkańców znajdujących się  
w złej sytuacji materialnej też mamy w Rybniku 
trochę – mówi odpowiedzialny za komunalną 
mieszkaniówkę wiceprezydent Piotr Masłow-
ski, zapowiadając opróżnienie i wyburzenie 
m.in. tzw. baraków przy ul. Janiego w zakątku 
dzielnicy Północ nazywanym Wawokiem. 

Wacław Troszka
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BUDOWA ROZPOCZĘŁA SIĘ OD REMONTU
Ruszyła pierwsza inwestycja 
rybnickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Twój 
Dom”, które jest spółką miasta. Przy 
ul. Hallera w samym centrum miasta 
powstanie efektowny budynek  
z 80 mieszkaniami czynszowymi  
i lokalami użytkowymi. 

Zakres przedsięwzięcia, które ma kosz-
tować ponad 43 mln zł, jest jednak znacznie 
szerszy i obejmuje m.in. rozpoczęty już remont 
i modernizację dwóch zabytkowych budyn-
ków z cegły usytuowanych bezpośrednio przy 
ulicy. To pochodzące ze schyłku XIX wieku  
pozostałości po dawnej rzeźni, wyburzonej 
kilka ładnych lat temu. Opustoszałe od wielu 
lat budynki miały charakter administracyj-
no-mieszkalny. Znajdowały się w nich m.in. 
biura, gabinet weterynarza i prawdopo-
dobnie mieszkanie kierownika zakładu. To 
pomiędzy nimi prowadziła droga do rzeźni. 
Teraz zostaną gruntownie zmodernizowane 
i przywrócone do użytku. Pozostaną z nich 
tylko historyczne mury zewnętrzne, a całe 
wnętrza zostaną zbudowane i urządzone na 
nowo, tak by w przyszłości mogły służyć na-
jemcom – sklepikarzom bądź usługodawcom. 
Ich elewacje tylko w niewielkim stopniu zmie-
ni pojawienie się dużych witryn (widocznych 
na wizualizacjach). Oczywiście stare mury 
zostaną wyczyszczone i odnowione. 
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Cała inwestycja ma się zakończyć 
przed końcem przyszłego roku. Tymcza-
sem 17 lutego TBS zakończył pierwszą turę 
przyjmowania wniosków o najem miesz-
kania. Jak informuje prezes spółki Olgierd 
Zaraś, wpłynęło ich 87; teraz będą wery-
fikowane i w razie potrzeby uzupełniane 
przez wnioskodawców. Pierwszeństwo  
w zawarciu umowy najmu będą mieć oso-
by, które zdeklarowały chęć partycypo-

wania w kosztach budowy przyszłego 

mieszkania poprzez wpłacenie swoistego 
„wkładu mieszkaniowego”. W przypadku 
zakończenia najmu zostanie on oczywi-
ście zwrócony najemcy. Będzie mógł też 
być wykorzystany przy ewentualnym wy-
kupie mieszkania na własność, co według 
obecnie obowiązujących przepi-
sów będzie możliwe po dzie-
sięciu latach najmu. 

(WaT)
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SZKOLNE POMYSŁY W CENIE 
Przed końca marca powinniśmy poznać zwycięzcę 
piątej edycji szkolnego budżetu partycypacyjnego 
organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta 
Rybnika przy wsparciu miasta. 
Do 18 marca (już po zamknięciu tego numeru „GR”) 
rybnickie szkoły średnie mogły zgłaszać swoje 
autorskie pomysły. Placówka, której społeczność 
wymyśli najciekawszy projekt służący rozwojowi 
młodych ludzi, otrzyma 10 tys. zł na jego realiza-
cję. Projekt można było przedstawić w formie filmu, 
prezentacji multimedialnej lub tekstu. Wyboru zwy-
cięskiego pomysłu dokona komisja, w której zasiądą 
również młodzi ludzie. 
Zwycięzcą ubiegłorocznej edycji szkolnego budżetu 
partycypacyjnego był Zespół Szkół Technicznych, 
który otrzymał 10 tys. zł na rozgłośnię o nazwie 
„Tyglofonia”. Wcześniej wygrywało IV LO w Chwa-
łowicach (pracownia malarska), I LO Powstańców 
(studio nagrań) i Zespół Szkół Urszulańskich (stacja 
meteorologiczna).                                          (S)

TARGI HYBRYDOWO
Podobnie jak przed rokiem, zamiast 
jednodniowych targów edukacji, mia-
sto zorganizuje trwającą cały miesiąc, 
głównie w internecie, akcję „Marzec 
rybnickiej edukacji”. Ósmoklasiści, 
będą mogli tam porównać oferty 
szkół ponadpodstawowych i wybrać 
placówkę, z którą zwiążą swoją 
edukacyjną przyszłość.  
Do końca marca na stronie interneto-
wej edukacja.rybnik.eu uruchomiona 
jest zakładka „Marzec rybnickiej edu-
kacji”, poświęcona rybnickim szkołom 
ponadpodstawowym i ich ofercie edu-
kacyjnej. Przygotowano m.in. wirtual-
ne spacery po szkołach i informator  
o kierunkach kształcenia. Ósmokla-
siści będą mogli również wziąć udział 
w warsztatach w pracowniach zawo-
dowych.                                               (S)

18 stycznia zmarł Henryk 
Tomecki, jeden z pierwszych 
strażników w naszym mie-
ście. Pracę w Straży Miejskiej 
w Rybniku rozpoczął 19 paź-
dziernika 1992 roku. 
– Henio, bo tak mówiło do nie-
go wielu z nas, przepracował 
w Straży Miejskiej w Rybniku 
niemal 30 lat. Od samego po-
czątku oddawał tej pracy całe 
swoje serce, służył pomocą, 
radą i dobrym słowem oraz 
wspierał wielu młodszych ko-
legów. Dawał przykład, jak po-
winien postępować funkcjo-
nariusz kierujący się w swym 
postępowaniu dobrem spo-
łeczności, której służy. Praco-
wał w patrolach interwencyj-
nych, przyjmował zgłoszenia 
jako dyżurny, był operatorem 
monitoringu wizyjnego, by 
ostatecznie zająć się ochroną 
Urzędu Miasta Rybnika. Był 
strażnikiem z krwi i kości. Nie 
bał się wyzwań i oddał służbie 
całe serce. 
Wielokrotnie awansowany  
i nagradzany m.in. krzyżem za 
zasługi dla ochrony porządku 
publicznego i bezpieczeństwa 
osób, nadanym przez Krajową 
Radę Komendantów Straży 
Miejskich i Gminnych oraz 
wyróżniony Krzyżem 30-lecia 
Straży Miejskich i Gminnych  
w Polsce przez Prezesa Za-
rządu Krajowego Polskiego 
Związku Straży Miejskich  
i Gminnych. 
Zmarł nasz przyjaciel, współ-
pracownik, kolega i ojciec ro-
dziny – wspominają Henryka 
Tomeckiego rybniccy strażni-
cy miejscy.
Henryk Tomecki miał 64 lata. 

SZKOŁY DLA UKRAINY
Do akcji pomocy Ukraińcom włączyły się ryb-
nickie szkoły i przedszkola. Już w pierwszych 
dniach wojny w Ukrainie na budynku szkoły  
w rybnickim Wielopolu wywieszono ukraińską 
flagę, a ponieważ niełatwo było ją kupić, po 
prostu w szkole uszyli ją sami. Dziś niebiesko-
-żółte flagi powiewają już chyba na wszystkich 
szkołach. W placówkach zbierano też dary.
– Zbieramy rzeczy zgodne z listą potrzeb, 
ale mamy już telefony z pytaniami o zabawki  
i ubranka dziecięce, które chcą podarować ro-
dzice, więc oczywiście będziemy je przyjmo-
wać. Dopiero ruszyliśmy ze zbiórką, a kartony 
już się zapełniają – woda, pasty i szczoteczki 
do zębów, papier toaletowy, puszki... – wy-
liczała 28 lutego Bożena Szymura, dyrektor 
ZSz-P4 w Golejowie. – Jesteśmy szkołą imie-
nia Kawalerów Orderu Uśmiechu, więc war-
tości związane z pomaganiem są nam bardzo 
bliskie. Chcemy też uczyć dzieci współczucia 
i zrozumienia tego, co dzieje się wokół nich. 
Nosimy niebiesko-żółte wstążeczki i będzie-
my prowadzić lekcje dotyczące Ukrainy. Na 
razie uczy się u nas jedno ukraińskie dziecko, 
ale ono mieszka w Rybniku już od kilku lat. 
Ma bardzo dobry kontrakt z uczniami, więc 
jestem przekonana, że jeżeli będziemy mieć  
u nas uczniów z Ukrainy, nie będzie z tym 
większych problemów – mówi dyrektorka. 
Szkoły w Rybniku będą przyjmować dzieci 
uchodźców z Ukrainy. Każdy przybywający 
do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 
7-18 lat może (choć nie jest to wymagane) za-
pisać dziecko do szkoły odpowiedniego typu 

(zależnie od wieku i ukończonych lat nauki  
w swoim kraju). Brak znajomości języka pol-
skiego nie jest przeszkodą w przyjęciu do 
szkoły. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się 
językiem polskim w stopniu umożliwiającym 
naukę w szkole, mogą uczestniczyć w dodat-
kowych zajęciach z polskiego. Większy zakres 
wsparcia w nauce dla dzieci nieznających języ-
ka polskiego można uzyskać zapisując dziecko 
do szkoły prowadzącej oddziały przygotowaw-
cze, składające się wyłącznie z uczniów da-
nego kraju. W Rybniku uruchomienie takich 
oddziałów w pierwszej kolejności planuje 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego nr 9 im. A. Mickiewicza, przy ul. 
Cmentarnej 1 (tel. 32 422 36 88) oraz V Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3, przy 
ul. Orzepowickiej 15a (tel. 32 422 70 81).  Wię-
cej informacji o przyjęciu dziecka do polskiej 
szkoły w Wydziale Edukacji (tel. 32 43 92 133, 
mail: edukacja@um.rybnik.pl). Co z młodszymi 
dziećmi? Rybnickie przedszkola mogą nieod-
płatnie (w wymiarze 5 godzin, bez wyżywienia)  
zaopiekować się dziećmi uchodźców w wieku  
3 do 6 lat, których rodzice mają możliwość pod-
jęcia zatrudnienia. Więcej informacji - tel. 32 43 
92 132, mail: edukacja@um.rybnik.pl.          (S)

Pożegnali 
przyjaciela 

9Edukacja



Film 
z oddziału 

covidowego

Pandemia rozpoczęła się dokładnie dwa 
lata temu. W marcu 2020 r. w Rybniku od-
notowano pierwszy przypadek zachorowa-
nia na COVID-19. Myślała Pani wówczas, że 
będzie musiała mierzyć się z tą zarazą? 
Na początku nie wydawało się, że Covid-19 
może przybrać  takie rozmiary. Raczej myśla-
łam, że będą to pojedyncze przypadki zacho-
rowań, a pandemia nie obejmie nas na taką 
skalę. Z czasem zrozumieliśmy, że przyjdzie 
nam się z nią zmierzyć i tu w Rybniku, w na-
szym szpitalu.

Wtedy pojawił się strach? Że będziecie na 
pierwszej linii frontu? 
Może nie od razu, ponieważ w szpitalu mamy 
świetnie działający Zespół Zakażeń Szpital-
nych. Wiedziałam, że zrobi wszystko i wdroży 
procedury, by nas odpowiednio zabezpieczyć. 
Ale oczywiście, przyszedł potem i taki mo-
ment, gdy każdy z nas musiał zmierzyć się 
ze strachem największym - tym dotyczącym 
naszych rodzin. Zawsze istnieje niebezpie-
czeństwo zakażenia się, przeniesienia wi-
rusa do domu, ale mamy też świadomość, że 
wybierając ten zawód, wzięłyśmy na siebie 
też pewne zobowiązania. Możemy w każ-
dej chwili otrzymać powołanie do służby 
wojskowej i wówczas trzeba iść. Większość  
z nas ma książeczki wojskowe. Może zdarzyć 
się też inna groźna choroba zakaźna, z którą 
też trzeba będzie się zmierzyć. Na okres za-
wieszenia naszego oddziału wewnętrznego 
byłyśmy oddelegowane do pracy w różnych 
komórkach szpitala. Gdy przyszła decyzja 
o konieczności reaktywacji oddziału covi-
dowego, wiedziałyśmy, że trzeba będzie się 
spiąć i zmierzyć z kolejną falą. O tyle było to 
łatwiejsze, że pewne procedury zostały już 
wypracowane.

Na początku pandemii nie było tych proce-
dur. Pamiętam rozmowę z lekarką z Rybni-
ka, która mówiła, że nawet nie ma instrukcji, 
,jak bezpiecznie zdejmować kombinezon. 
Uczyliście się wszystkiego sami…
Tak, uczyliśmy się wszystkiego od podstaw. 
Oglądaliśmy filmiki, czytaliśmy. Uczyliśmy 
się ubierania i rozbierania z kombinezonów. 

W sumie w rybnickim szpitalu mamy 55 łó-
żek covidowych, w tym sześć na OIOM-ie. 
Wszystkie są zajęte?
Łóżka respiratorowe działają przy OIOM-ie. 
U nas obecnie zajętych jest ok. 85 proc. łó-
żek. Największe nasilenie zachorowań było 
w grudniu/styczniu, wtedy pacjenci czekali 

na wolne łóżko: w karetkach, na SOR-ach, ale 
również na innych oddziałach. W tym okre-
sie mieliśmy też najwięcej zgonów. Od połowy 
lutego nadal mamy pacjentów w ciężkim sta-
nie, ale nie mamy aż tylu przekazań na OIOM 
(potrzebujących podłączenia do respiratora).

Gdy było największe nasilenie, musieliście 
wybierać, który z pacjentów powinien iść na 
OIOM, mimo że potrzeba byłaby większa? 
Nigdy nie jest tak, że wybieramy, kogo rato-
wać. Ratujemy wszystkich. Gdy na naszym 
OIOM-ie nie ma miejsca, to szukamy pobli-
skiego OIOM-u. Zawsze do ciężkiego przy-
padku wzywany jest zespół anestezjologiczny 
do konsultacji i  oceny stanu pacjenta i to on 
decyduje, czy stan pacjenta wymaga przenie-
sienia na OIOM.

Wiecie, kiedy jest już koniec? Gdy dla pa-
cjenta nie ma już nadziei?  Co wtedy? 
Tak, doświadczenie nauczyło nas tego, że po-
trafimy ocenić, gdy następuje etap, z którego 
nie ma odwrotu. Jest to bardzo trudne dla 
nas, ale staramy się pomóc do samego końca. 
Zawsze. Jeżeli pacjenci odchodzą z powodu 
duszności, odchodzą ciężko. Gdy coś boli, to 
można podać środki przeciwbólowe. Tutaj 
można zastosować tlen, podać leki doraźne, 
ale to nie jest wystarczające. To jedna z naj-
gorszych śmierci. Pacjenci próbują zaczerp-
nąć powietrza, a nie potrafią. Jakby mieli gło-
wę pod wodą. 

Ciężkie przypadki to najczęściej osoby nie-
zaszczepione?
Nie musimy pytać pacjentów, czy się szczepi-
li, czy nie. Po objawach potrafimy to ocenić. 
Wystarczy spojrzeć na pacjenta. Jego stan 
najczęściej jest ciężki i ciągle się pogarsza. 
W odróżnieniu pacjent zaszczepiony to naj-
częściej taki, który jest w miarę samodzielny, 
nie potrzebuje tlenu w dużych przepływach, 
sam korzysta z toalety. 
Zdarzają się pacjenci niezaszczepieni, którzy 
nie mają chorób współistniejących i wydaje 
się, że z covidem powinni sobie poradzić, 
ale bywa, że przychodzi „załamanie”, stan 
zdrowia pogarsza się w szybkim tempie. 
Zdarzały się osoby 40-50 letnie, które umar-
ły na OIOM-ie, zostawiając rodziny z dzieć-
mi. Często się z pacjentem związujemy. Gdy 
przekazujemy go na OIOM, interesuje nas, jak 
sobie tam radzi. Strasznie przykre jest to, gdy 
się dowiadujemy, że przegrał walkę z choro-
bą. Dla nas nie ma to żadnego znaczenia, czy 
ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Opieka jest 

Pielęgniarki piszą sobie imię na kombinezonach, by pacjentom było 
lżej. Nie widzą, kto jest pod nim, ale przynajmniej znają nasze imiona – 
mówi Anna Litwin, pielęgniarka koordynująca na oddziale covidowym 
w szpitalu w Rybniku.
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BLISKOŚĆ  
NA ODDZIALE 
COVIDOWYM

DWA LATA 
Z PANDEMIĄ
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Miasto

MIASTO INWESTUJE W PORODÓWKĘtaka sama dla jednych i drugich. 
Zdarza się, że pacjenci mówią 
nam, że gdy wyjdą ze szpitala, to 
się zaszczepią, ale są i tacy, któ-
rzy twardo mówią, że tego nie 
zrobią, mimo że ocierają się o 
śmierć. Skoro nawet widmo odej-
ścia nie sprawiło, by taka osoba 
zrozumiała pewne rzeczy, to 
pewnie nic jej już nie przekona. 

Co jest najtrudniejsze dla pa-
cjentów?
Bardzo obciążające jest dla nich 
to, że nie mogą się widzieć z bli-
skimi. Często im w tym pomaga-
my, organizujemy wideorozmo-
wy przez telefon, przekazujemy 
słuchawkę, pomagamy zadzwo-
nić, odebrać, to jest bardzo waż-
ne dla nich. Covid-19 to choro-
wanie, a bywa, że i odchodzenie 
w samotności, dlatego to jest tak 
bardzo ważne.

Co jest najtrudniejsze dla Was?
Gdy robimy wszystko, żeby po-
móc, a się nie udaje. To pod-
stępna choroba, niejednokrotnie 
pacjent przychodzi tu jeszcze w 
miarę o własnych siłach, bywa, że 
następuje poprawa i wydaje się, 
że już będzie dobrze, a potem 
przychodzi nagłe pogorszenie. 
Rodzina często nie wierzy w to, 
co się stało. Często słyszymy od 
rodzin: „to jest niemożliwe, prze-
cież poszła o własnych siłach, 
jeszcze sobie w domu gotowała, 
wczoraj rozmawiałam z nią przez 
telefon” itp.

Wasza praca jest szczególnie 
ciężka nie tylko dlatego, że co-
dziennie ocieracie się o śmierć. 
Pracujecie w kombinezonach…
Kombinezon, dwie pary rękawic, 
buty, ochraniacze, gogle i przy-
łbice... Bardzo niewygodnie się 
w tym pracuje, jest duszno, pot 
spływa po całym ciele, bardzo 
ciężko jest wykonywać prace 
manualne, np. zakładać wenflon, 
pobierać krew. Dla pacjentów 
bardzo dużym dyskomfortem 
jest anonimowość osób opieku-
jących się nimi, nie wiedzą, czy to 
ta sama osoba, która była przed 
chwilą, czy już z nią rozmawiali. 
Dlatego bardzo dużo do pacjen-
tów mówimy, by czuli się lepiej, by 
mieli namiastkę bliskości. Czasa-
mi pielęgniarki piszą sobie imię na 

kombinezonach, wtedy pacjen-
tom jest lżej. Choć nie widzą, kto 
jest pod kombinezonem i goglami, 
to przynajmniej znają nasze imię.
Praca w kombinezonie jest bar-
dzo ciężka, człowiek się poci  
i męczy. Za każdym razem, gdy 
schodzi się do czystej strefy, 
należy wszystko zdjąć, po kolei, 
zgodnie ze schematem, wziąć 
prysznic i ubrać się w czyste 
rzeczy. Przy kolejnym wejściu 
w strefę zakaźną znów trzeba 
wszystko założyć na siebie. I tak 
kilka razy w ciągu dyżuru. 
Na szczęście mamy wspaniały 
zespół – od pań sprzątających, 
które ciężko pracują dbając  
o czystość, przez panie sanita-
riuszki, które nas bardzo wspo-
magają podczas transportu na 
badania, w karmieniach i toale-
tach, po pielęgniarki i lekarzy.  
Dodam, że praca tutaj wielokrot-
nie bywa satysfakcjonująca, gdy 
pacjent nagle zaczyna się „zbie-
rać” i wychodzi z choroby, zostaje 
wypisany do domu. To sens na-
szej pracy. Często spotykamy się 
wówczas z bardzo miłymi słowa-
mi i dużą wdzięcznością. 

Z początkiem marca zniesiono 
część obostrzeń. To dobry mo-
ment na ich luzowanie?
Myślę, że to spowodowane jest 
mniejszym obłożeniem łóżek 
covidowych oraz mniejszą liczbą 
dodatnich testów. Zamykane są 
oddziały covidowe w okolicznych 
szpitalach. Natomiast może oka-
zać się, że znoszenie obostrzeń 
to był falstart. Kończą się ferie, 
dzieci  zaczną wracać do szkół  
i wtedy okaże się, czy to był do-
bry moment.

Pewnie wiosną i latem odpocz-
niemy trochę od koronawirusa. 
Myśli Pani, że jesienią znów od-
dział covidowy będzie pracował 
pełną parą?
Gdyby zaszczepionych osób 
było więcej, być może nie trze-
ba by było otwierać oddziałów 
covidowych. Niestety odsetek 
zaszczepionych jest ciągle zbyt 
mały. Jeśli to się nie zmieni, ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, 
że jesienią czeka nas kolejna fala 
koronawirusa. 

Rozmawiał Aleksander Król

Tyle wynosi przekazana szpitalowi decyzją rady miasta dotacja 
celowa z budżetu miasta na kompleksową modernizację oddziału 
położniczo-ginekologicznego, bloku porodowego oraz oddziału no-
worodków. – Z punktu widzenia samorządu, biorąc pod uwagę rozwój 
miasta, szpitalna porodówka to miejsce strategiczne. Chcemy w ten 
sposób wspierać młode matki, rodziny i najmłodszych rybniczan – 
mówił prezydent Piotr Kuczera, wyrażając nadzieję, że do przetargu 
na modernizację ginekologiczno-położniczej części szpitala przy-
stąpią również rybnickie firmy. Obecny podczas przekazania czeku 
Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący rady miasta, przypomniał, że 
decyzję o dofinansowaniu dla szpitala radni podjęli jednogłośnie.

Dyrektorka Ewa Fica ma nadzieję, że inwestycję uda się zakoń-
czyć przed końcem roku. – Dzięki tej inicjatywie prezydenta i dofi-
nansowaniu miasta będziemy mogli to miejsce, w którym przychodzą 
na świat kolejni mieszkańcy, stworzyć na nowo, tak by kobiety mogły 
tu rodzić godnie, wygodnie i bezpiecznie. Pomoc prezydenta i miasta 
jest nie do przecenienia. Choć miasto nie jest właścicielem szpitala, 
to przecież jest on naszym wspólnym dobrem. Mam nadzieję, że za 
tym przykładem pójdą inne samorządy. Jestem przekonana, że za dwa 
lata, m.in. dzięki tej inwestycji, rybnicki szpital będzie wzorem dla 
innych szpitali, a nasza porodówka będzie najlepszą w subregionie 
– mówiła Ewa Fica.

Prace rozpoczną się od wymiany instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, bo to głównie na brak bieżącej ciepłej wody narzekały pacjent-
ki rodzące w rybnickiej lecznicy. Miejska dotacja pokryje ponad 99 
proc. planowanych kosztów. Mimo prowadzonych robót szpitalna 
porodówka ma funkcjonować bez większych zakłóceń, ale kierow-
nictwo placówki nie wyklucza czasowego przeniesienia porodów do 
innej części szpitala. – Mam nadzieję, że znaczna poprawa komfortu  
i warunków oferowanych przez nasz szpital wpłynie na decyzję przy-
szłych mam, by rodzić swoje pociechy w Rybniku – mówił prezydent 
Piotr Kuczera. 

Janusz Kowalski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, zaznacza, 
że modernizacja porodówki jest częścią gruntownych zmian zacho-
dzących w rybnickim szpitalu wojewódzkim. Z początkiem lutego 
szpital uruchomił drugą w mieście poradnię kardiologiczną, trwa 
tworzenie rybnickiego centrum onkologii. Niedawno podpisano 
list intencyjny z Centrum Onkologii w Gliwicach. Jest w nim mowa  
o ścisłej współpracy, m.in. o wymianie kadr i pacjentów oraz wspólnej, 
kompleksowej opiece nad pacjentami onkologicznymi. W dalszych 
planach jest również uruchomienie w Orzepowicach oddziału opieki 
długoterminowej.                                                                                (WaT)

17 lutego prezydent Piotr Kuczera przekazał 
dyrektorce szpitala wojewódzkiego w Rybniku- 
-Orzepowicach Ewie Ficy symboliczny czek  
na 7 mln 251 tys. zł.

ZDJ. WACŁAW TROSZKA
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Rybnik, który już wcześniej był domem dla wielu Ukraińców, teraz otworzył szeroko drzwi dla tych, którzy uciekają 
przed wojną. Od 24 lutego do 6 marca w przygotowanych przez miasto lokalizacjach – m.in. w hotelach Olimpia (na 
zdj.) i Arena – zakwaterowanych zostało ponad 300 osób, a kolejne dziesiątki lokują w domach rybniczan 28. Dzielnica 
i Rybnicka Rada Kobiet – organizacje pomagające uchodźcom. – W koordynowanych przez miasto punktach uchodźcy 
wojenni z Ukrainy mogą liczyć na wielowymiarową pomoc. Mają zapewnione łóżka, łazienki, ciepłe posiłki. Na począ-
tek otrzymali także Rybnicką Paczkę dla Ukrainy – przygotowany przez rybniczan zestaw niezbędnych artykułów me-
dycznych, spożywczych i osobistych. Staramy się jak najskuteczniej pomagać uciekającym przed wojną Ukraińcom. 
Chcemy dać im choć namiastkę domu i zapewnić poczucie bezpieczeństwa – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera, 
dziękując rybniczanom za wszelką okazywaną pomoc. Rybnik pomaga jednak nie tylko ukraińskim uchodźcom wo-
jennym, którzy trafiają do miasta. Nasza pomoc w postaci środków pierwszej pomocy, leków i sprzętu trafia również 
bezpośrednio do Ukrainy, m.in. naszych miast partnerskich Iwano-Frankiwska i Baru.
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12 Razem z Ukrainą



Zdecydowali się w sobotę rano, przy kawie, 
trzeciego dnia ataku na Ukrainę. – To była 
wspólna decyzja całej rodziny. Ukraińcy zna-
leźli się dziś w podobnej sytuacji, w jakiej 80 
lat temu była moja babcia, która przeżyła II 
wojnę światową. Dobrze znam jej opowie-
ści o tym, jak uciekała ze swoją matką przed 
Sowietami… Chcemy jakoś pomóc, tylko tyle 
możemy teraz zrobić. Jest w nas też ogrom-
ny sprzeciw i wściekłość na całą tę sytuację, 
która rozgrywa się tuż za naszą granicą – 
mówi pan Tomasz, który zaoferował Ukra-
inkom dach nad głową. – Zadzwoniłem do 
Rybnickiej Rady Kobiet z informacją, że mo-
żemy przyjąć kogoś z Ukrainy. Dwie minuty 
po zakończeniu rozmowy zadzwonił telefon, 
że jest rodzina, której możemy pomóc, ale 
ostatecznie trafiła ona do Zamościa. Dzień 
później, w niedzielny poranek, dostaliśmy 
telefon o kolejnej rodzinie – wspomina ryb-
niczanin, który darmowo udostępnił Ukra-
inkom z Chersonia parter domu. – Panie 
mają do dyspozycji dwa pokoje i łazienkę 
oraz wspólną kuchnię. Są nieco skrępowa-
ne całą sytuacją. Są aż nazbyt honorowe  
i nie pozwalają sobie pomóc, tak jakbyśmy 
chcieli, ale szanujemy to i staramy się nie 
robić niczego na siłę. One chcą być nieza-
leżne – mówi Tomasz Kaczmarczyk, który 
28 lutego razem z Ukrainkami przyjechał do 
magazynu Rybnickiej Rady Kobiet. – Chcę 
się dowiedzieć, jak mogę pomóc paniom  
w znalezieniu pracy, bo one nie chcą siedzieć 
bezczynnie. Pozostają jeszcze kwestie po-
zwoleń na pracę i dopełnienia formalności, 
ale doskonale je rozumiem. Na ich miejscu 
też pewnie robiłbym wszystko, by nie być 
od nikogo zależnym. One chcą pracować  
i wynająć mieszkanie, ale mogą się zderzyć  

z trudną rzeczywistością i wysokimi cenami 
za wynajem. Oczywiście będę się starał im 
pomagać – dodaje. W Chersoniu 40-letnia 
Inna i jej o dziesięć lat starsza siostra Irina, 
wdowa, były właścicielkami sklepu spożyw-
czego. Do Rybnika dotarły 27 lutego po kil-
kudniowej podróży. 

CHERSOŃ POD OSTRZAŁEM    
300-tysięczne miasto na południu Ukrainy 
nad Dnieprem, w pobliżu kontrolowanego 
przez Moskwę Krymu. 1 marca dotarły stam-
tąd niepokojące informacje o szturmie Ro-
sjan, ale już wcześniej w Chersoniu nie było 
bezpiecznie. – Irina, Inna i jej córka ucieka-
ły niemal wprost spod karabinów rosyjskich 
żołnierzy, a raczej bandytów, którzy ruszy-
li z Krymu na ich miasto. Paniom udało się 

przejechać przez most na Dnieprze. Krótko 
potem mosty na tej rzece zostały wysadzone 
przez Rosjan, by odciąć mieszkańcom dro-
gę ucieczki – opowiada rybniczanin, któ-
rego wzruszyła też dramatyczna opowieść 
12-letniej Anastazji, która była świadkiem 
ostrzału. – Dziewczynka poszła do szkoły 
pierwszego dnia inwazji, więc nauczyciele 
odesłali ją do domu. Wracała z kolegą. Kiedy 
skręciła w kierunku domu, usłyszała strza-
ły z pistoletu maszynowego, odwróciła się 
i zobaczyła, że jej kolega upadł i już się nie 
podniósł – opowiada pan Tomasz, który wie, 
co musiała czuć Anastazja. Ma córkę w jej 
wieku. Obie uczą się angielskiego, więc roz-
mawiają z sobą w tym języku. W komunika-
cji pomaga im też tłumacz Google’a i mama 
pana Tomasza, która uczyła się rosyjskiego.

ANASTAZJI WCIĄŻ JEST TRUDNO
Nieśmiało się uśmiecha. Jest jej trudno nie 
tylko ze względu na przeżycia, jakich dzie-
cko nigdy nie powinno być świadkiem, ale 
również dlatego, że w zaatakowanej Ukrainie 
został jej tata. Jeszcze 1 marca rano, kiedy 
Chersoń był otoczony, Inna rozmawiała tele-
fonicznie ze swoim mężem. – Został tam nie 
tylko on, ale również moja mama, która nie 
chciała wyjeżdżać ze względu na swój wiek. 
Anastazja wciąż myśli o domu… – mówi nam 
Inna. Jest ogromnie wdzięczna za okazane 
im serce, pomoc i wsparcie. – Chcemy jak 
najszybciej zacząć pracować, by nie zależeć 
od kogoś innego. Jak w Ukrainie wszystko 
będzie już normalnie, a przede wszystkim 
bezpiecznie, chcemy wrócić do domu – do-
daje. 
3 marca Rosjanie zdobyli Chersoń.

Sabina Horzela-Piskula

– To nie tylko chęć niesienia 
pomocy, ale też sposób, by 
się odwdzięczyć. Dziś Ukraina 
walczy również dla Polski – 
mówi rybniczanin Tomasz 
Kaczmarczyk, dzięki któremu 
dwie siostry z zaatakowanego 
przez Rosjan Chersonia – Irina 
i Inna oraz jej 12-letnia córka 
Anastazja są już bezpieczne. – 
Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo 
wdzięczne za pomoc! Jesteście 
wspaniałymi, dobrymi ludźmi. 
Czujemy się już dobrze, ale jak 
szły wojska rosyjskie, naprawdę 
było strasznie – mówi Inna.

Rybniczanie przyjmują pod swój dach

Tomasz Kaczmarczyk  
z Inną, Anastazją i Iriną
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„CHCEMY JAK 
NAJSZYBCIEJ ZACZĄĆ 
PRACOWAĆ, BY NIE 
ZALEŻEĆ OD KOGOŚ 
INNEGO. JAK W UKRAINIE 
WSZYSTKO BĘDZIE JUŻ 
NORMALNIE, A PRZEDE 
WSZYSTKIM BEZPIECZNIE, 
CHCEMY WRÓCIĆ DO 
DOMU”
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Mały Orest z szerokim uśmiechem pod-
biega i bez zatrzymania przybija piątkę. Po-
tem się rozpłacze, ale na razie cieszy się z 
jajka-niespodzianki. Mały Orest ma dopiero 
3 lata, a już przejechał kilkaset kilometrów, 
by nie słyszeć wybuchów za oknem.

– To było o 6 rano. Dzieci jeszcze spały. 
Pojechałem na stację benzynową. Wówczas 
zaczął się ostrzał rakietowy, bombardowali 
pobliskie lotnisko wojskowe w Kaliniwce – 
tłumaczy nam Andrij, tata Oresta. Wcześniej 
kilka razy była już „powietrzna trwoga”, ale 
odwoływali alarm. Teraz bomby spadły na-
prawdę. Nie wahał się ani chwili dłużej. Zabrał 
rodzinę z daleka od Winnicy i wyjechał na 
wieś, bliżej mołdawskiej granicy, a następnie 
do Polski. 

Mały Orest wyrywa się ojcu, nie chce być 
na zdjęciu, wolałby zająć się rozpakowaniem 
jajka. Gdyby wiedział, że tato wyjeżdża na 
długo, pewnie dałby się wziąć na ręce.

Andrij wywiózł żonę i trójkę swoich 
dzieci z dala od wojennej zawieruchy, zo-
baczył dom w Żorach, w którym zamieszka 
teraz jego rodzina i w końcu jest spokojny. 
Może wracać, by bronić domu w Hniwaniu, 
walczyć o swoją ojczyznę. Przyznaje, że ni-
gdy nie trzymał w ręce broni. Chyba nawet 
wiatrówki. Na co dzień sprzedaje części sa-
mochodowe. Do czego w sklepie miała mu 
się przydać broń? Andrij mógłby zostać w 
Polsce, nie dostanie wezwania do wojska, 

bo ojców wielodzietnych rodzin – a Andrij 
oprócz Oresta ma jeszcze 10-letniego Ma-
twiego i Ilię, który wygląda na kawał chłopa, 
choć ma dopiero 14 lat – nie biorą w kama-
sze. Ale jedzie. Może nie wzięliby go też ze 
względu na problem ze słuchem, ale nie ma 
to znaczenia. Andrij wraca do Ukrainy. Zgłosi 
się do obrony terytorialnej, którą organizuje 
kościół, a właściwie Rycerze Kolumba. Za-
nim wsiądzie do auta z innymi „chłopakami 
z Rybnika”, Iwanka, czyli siostra żony, w mar-
kecie kupi mu jeszcze telefon komórkowy, by 
miał stały kontakt z rodziną, i prowiant na 
drogę. – Ciężko zostawić rodzinę. Ale nie 
chcę potem żałować, że nie pomogłem w wy-
graniu tej wojny – mówi Andrij. A jego żona? 
– Nie miałabym sumienia go zatrzymywać. 
Boję się o męża, ale rozumiem, że to jest jego 
obowiązek – mówi nam Olesiia. 

Solomiia, starsza córka Iwanki Kolisnuk, 
jest zamknięta w sobie. Gdy pakowali swoje 
dotychczasowe życie do walizki, a potem upy-
chali je w starym złotym peugeocie, z którego 
odpadł dach na polskiej autostradzie, nie pła-
kała. Pewnie chciałaby spotkać się z koleżan-
kami z klasy, ale lekcji i tak nie ma. Najpierw 
były zdalne – dzieci mimo wojny miały się 

uczyć, ale i te odwołali, bo „siadał” internet, 
a i prąd nie wszyscy mieli. Cicha „Sola” – jak 
mówi o niej pieszczotliwie mama, się nie 
skarży. Nie to co Khrystia, jej młodsza sio-
strzyczka – ta to dała popalić. Ryczała na cały 
głos, gdy wyjeżdżali z Winnicy, ale o tamtej 
histerii już nie pamięta. Gdy mama zostawiła 
na chwilę córki, by zakwaterować rodzinę w 
nowym miejscu, Khrystia zdążyła ugotować 
makaron i natrzeć sera. Herbata też stała już 
na stole. - Khrystia jest młodsza, ale potrafi 
się zorganizować. Ona najszybciej da sobie 
radę w sytuacji stresowej. Gorzej ma osoba 
zamknięta, która dusi to w sobie. Ten, kto po-
płacze, wpadnie w histerię, wyrzuca wszystko 
i potrafi dalej działać – mówi Iwanka.

Mama próbuje rozmawiać ze swoimi cór-
kami, ale jak w ogóle mówić dzieciom o wojnie? 
- Prawdę mówimy. Nie opowiadamy o tym, co 
się dzieje, w tragiczny sposób. Mówię córkom 
szczerze, wprost, że prawda jest po naszej 
stronie – mówi Iwanka, od razu poprawiając 
się, że „prawda ma tylko jedną stronę, a my je-
steśmy po stronie prawdy”. - Przeżywamy naj-
czarniejsze czasy, ale my to przeżyjemy, damy 
sobie radę. To normalne, że musimy walczyć o 
swój kraj – tłumaczy Iwanka. 

Ona sama jedzie walczyć, tak dosłow-
nie. Zapowiadała to już podczas manifestacji 
mieszkańców za pokojem na rybnickim ryn-
ku, nim pierwsze rakiety spadły na Iwano-
-Frankiwsk. – Obywatele Rosji, możecie w 
gości chodzić do każdego domu, ale bez broni. 
Bo jak z nią przyjdziecie do naszego domu, 
to przywitamy was piekłem. Każdy będzie 
się bronić. Jak nie utrzyma się Ukraina, to nie 
utrzyma się cała Unia, nie utrzyma się cała 
cywilizacja – mówiła do mikrofonu 20 lute-
go pod księgarnią Orbita. Cztery dni później, 
gdy cały świat nie mógł uwierzyć w to, co się 
dzieje, harda Ukrainka była już w drodze do 
granicy, by zabrać swoje dzieci w bezpieczne 
miejsce. Teraz zostanie z nimi mąż, który ma 
lepszą pracę w Polsce, a co za tym idzie lepsze 
zarobki. – Igor jest kierowcą, zadba finansowo 
o nasze rodziny, musi utrzymać w sumie 13 
dzieci – dwoje moich, troje siostry, czworo 
kuzynki oraz czworo bratowej. Nie chcemy, 
by ktoś inny nas utrzymywał. Dopóki nie do-
stanie wezwania do wojska, będzie pracował 
w Polsce. Jak go wezwą, pojedzie, bo inaczej 
zostałby dezerterem. Ale teraz nie może ot 
tak rzucić wszystkiego i sobie pojechać, bo 
pracodawca go zwolni. Ma ważną umowę – 
tłumaczy Iwanka. 

Dlatego „na front” jedzie ona. Liczy, że 
się przyda, chociażby dlatego, że świetnie 
mówi po angielsku i polsku - nieraz tłuma-
czyła coś dla 28. Dzielnicy, czyli organizacji, 

Mówię córkom, że Ukraina zwycięży
Iwanka Kolisnuk wywiozła  
z bombardowanego miasta swoje 
dzieci i rodzinę. Sama wróciła do 
Ukrainy, by walczyć o wolność.
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Od lewej: Andrij, Matwi, Orest, Ilia,  
Iwanka z córkami Solomiią i Khrystią

14 Razem z Ukrainą

JAK UKRAINA ZŁOŻY BROŃ, 
TO PRZESTANIE ISTNIEĆ.  
JAK ROSJA ZŁOŻY BROŃ,  
TO SKOŃCZY SIĘ WOJNA



To punkt pomocy rzeczowej, 
który przypomina zwykły sklep. 
Towary są tu poukładane na re-
gałach według działów: odzież, 
artykuły spożywcze, chemiczne, 
opatrunkowe i wiele innych. Róż-
nica? Środkiem płatniczym jest: 
„dziękuję”. Z oferty „Półek dobra” 
może skorzystać każda osoba, 
która poświadczy swój przyjazd 
do Polski z  Ukrainy po 24 lutego. 
– Zobaczyliśmy w oczach tych 
ludzi najpierw strach, bezrad-
ność, a potem... wstyd. Bo nagle 
okazało się, że nie mają nic, poza 
tym, co na sobie – opowiada Ag-

nieszka Skupień, rzecznik urzędu 
miasta. – Szukaliśmy pomysłu na 
ofertę pomocy, która przywróci 
tym osobom godność i nie każe 
im szukać w stertach darów zło-
żonych w garażu czy na ulicy. 
Stąd specjalny sklep – dodaje. 
Towar przygotowali rybniczanie, 
którzy w odruchu solidarności  
z Ukrainą przynosili ubrania, 
artykuły spożywcze, chemicz-
ne, opatrunkowe i inne. Część 
artykułów pojechała do Ukrainy, 
część została rozdysponowana 
gościom w Rybniku. 
„Półki dobra” mieszczą się  

w salkach parafialnych „Starego 
Kościoła” (przy ul. Brudnioka 5), 
dzięki życzliwości proboszcza tej 
parafii, ks. Marka Norasa. – Nie 
mamy w śródmieściu wolnego 
lokalu, który spełniałby warun-
ki tworzonego punktu, dlatego 
zaczęliśmy szukać wśród życz-
liwych ludzi – mówi Wojciech 
Świerkosz, zastępca prezydenta 
miasta, dodając, że do pomocy  
w otwarciu punktu zaangażowa-
li się też dyrektorzy jednostek 
miejskich, przedszkoli, urzędni-
cy, ich rodziny, znajomi, ucznio-
wie rybnickich szkół. Personel 
nietypowego „sklepu” stanowią 
Ukrainki mieszkające w Rybniku, 
związane z 28. Dzielnicą.        (S)

„Półki dobra” (Полиці 
добра) otwarte od ponie-
działku do piątku: 16-19, 
sobota i niedziela: 10-13. 

ДОПОМОГА УКРАЇНІ

• Цілодобові телефонні «гарячі лінії»
- Міська Рада Рибника, тел: 695 969 798, тел: 722 299 213
- 28-район, тел: 519 102 066
- Жіноча Рада Рибника, тел: 667 768 427
• Інформаційний пункт для українців
 Пункт розташований на першому поверсі Місь-

кої Ради Рибника, яка знаходиться за адресою ul. 
Bolesława Chrobrego 2,  в кабінеті 055 і працює згідно 
з графіком Міської Ради, тел: 32 43 92 055

• «Полиці добра», тобто спеціальний магазин для 
українських біженців, в якому розраховуються 
словом «дякую». 

 Магазин знаходиться за адресою ul. ks. Franciszka 
Brudnioka 5. В магазині доступні: одяг, побутова 
хімія, їжа, товари першої медичної допомоги та ба-
гато-багато чого іншого. Графік роботи: з понеділка 
по п’ятницю з 16:00 до 19:00, субота і неділя з 10:00 

до 13:00.
• Здоров’я
 Швидкий доступ до медичної допомоги від лікарів 

PZU Zdrowie, тел: 800 137 200 
• Психологічна підтримка
- Центр Кризового Втручання та Психотерапії в Риб-

нику, тел: 32 423 35 99, тел: 42 33 555 (Телефон Дові-
ри для звернень з загальними проблемами) 

- Архієпархіальний Клінічний Центр Психології у Риб-
нику, тел: 502 920 816  

• Безоплатна юридична допомога українською або 
російською мовами

 Записи на юридичну консультацію телефоном здій-
снюються за попереднім записом, тел: 32 259 37 36

 Звернення щодо записів приймаються: понеділок, 
вівторок, середа з 7:30 до 15:30, четвер з 7:30 до 17:00, 
п’ятниця з 7:30 до 14:00.  

która od lat wspiera Ukraińców 
mieszkających w Rybniku. Ale 
Iwanka żadnej pracy się nie 
boi. Mówi, że może myć pod-
łogi albo zostać sanitariuszką 
czy pielęgniarką. Może odda-
wać krew, a jak trzeba będzie, 
to weźmie i broń do ręki. – Jak 
nie będzie wyjścia, nie będzie 
nikogo innego, to ja to zrobię. 
Na razie mamy dość mężczyzn, 
ale jakby co jestem do dyspo-
zycji – mówi z przekonaniem. 

– Jak Ukraina złoży broń, 
to przestanie istnieć. Jak Rosja 
złoży broń, to skończy się woj-
na. Taka jest różnica – mówi. 
Dodaje, że dziś ona czy jej tata 
– „wiejski nauczyciel matema-
tyki i fizyki”, który początkowo 
miał wyjechać, ale ostatecznie 
został w Ukrainie, i wreszcie 
cały naród już nie złoży broni. 
– Możemy skapitulować i pokój 
będzie za dwie godziny, ale nie 
chcemy już pokoju za wszelką 
cenę. Dziś cel jest inny. Jak jest 
„win” po polsku? – dopytuje, bo 
w najmniej odpowiednim cza-
sie uciekło jej gdzieś to ważne 
słowo. – Nie złożymy broni, aż 
nie wygramy. Chcemy wygrać 
tę wojnę! – mówi Iwanka.

Wraca do ogarniętego 
wojną kraju, ale się uśmie-
cha. Żartuje nawet ze swo-
jego złotego peugeota, który 
rozsypał się na autostradzie 
i do kupy składali go przy-
padkowo napotkani panowie 
z TVN.  – Jak mnie znaleźć? 
Proszę szukać najbrzydszego 
auta na parkingu pod marke-
tem, to moje – mówi rozba-
wiona. Jest spokojna, bo wie, 
że córki będą miały dobrą 
opiekę. Poza tym może liczyć 
na wielu przyjaciół z rybni-
ckiej 28. Dzielnicy.  – To drugi 
dom dla Ukraińców. Wsparcie 
dla wszystkich ukraińskich 
rodzin z okolicy. Prawdziwe 
ukraińskie centrum. Mam tu 
mnóstwo przyjaciół. Razem 
raźniej. Jedni dobrze sobie 
radzą za granicą, inni gorzej. 
Dzięki 28. Dzielnicy potrafimy 
się lepiej odnaleźć w Polsce – 
mówi Iwanka.

Aleksander Król

* Na początku marca Iwanka 
wróciła do Winnicy

Війна застала нас зненацька. Ніхто й не міг уявити, що у 21 столітті, коли країни у світі конкурують 
між собою в економічній та технологічній площинах, хтось використає зброю і розв’яже повномасш-
табну війну в Європі.  Ми усі віримо, що це все швидко закінчиться й Україна – незалежна, суверенна, 
сучасна та європейська країна, якомога швидше повернеться до мирного життя. Сьогоднішній текст 
адресований перш за все українцям, які змушені тікати від війни та перебувають в місті Рибнику. 
Якщо Ви, або хтось з Вашого оточення є біженцем і потребує допомоги, то наполегливо просимо 
Вас ознайомитись з адресами та контактними даними місць, де така допомога може бути надана:

Шановний Народе України! Якщо Ви шукаєте допомоги, Ви знайдете її в Рибнику. Підтримку тут 
надають усі: міська влада, громадські організації та жителі міста Рибник!          Mykhailo Solovienko

Kupują za „dziękuję”
Takiego sklepu jeszcze nie było! Zamiast 
pieniędzmi płaci się tu słowem: „dziękuję”! Dla 
przybywających do Rybnika uchodźców z Ukrainy 
w mieście otwarto „Półki dobra”.
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W pomoc zaangażowali się strażacy ochotnicy, czyli 14 działających w mieście jednostek OSP, 
gdzie miasto stworzyło punkty zbiórki darów. W remizach powstały też miejsca noclegowe dla 
uchodźców. Strażacy ochotnicy z wszystkich jednostek zorganizowali też zbiórkę sprzętu stra-
żackiego, który potrzebny jest teraz ukraińskim strażakom. Dziesiątki strażackich węży, hełmów, 
specjalistycznych ubrań bojowych i innych środków ochrony osobistej zwieziono do komendy PSP, 
skąd przewieziono je do wojewódzkiego punktu zbiórki w Częstochowie.                                          (WaT)

24 lutego pierwsze rakiety spadły na lotnisko w Iwano-Frankiwsku, mieście partnerskim Rybnika. 
Jeszcze tego samego dnia prezydent Rybnika Piotr Kuczera przedstawił radnym uchwałę, której 
celem jest udzielenie pomocy rzeczowej partnerskiemu miastu Iwano-Frankiwsk w formie zakupu 
środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek obrony cywil-
nej o wartości do 100.000 zł. Na rybnickim rynku w geście solidarności zawisły flagi Ukrainy,  
a miasto rozpoczęło budowę systemu pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. (AK)

Rybniczanie ruszyli na pomoc zasypując siedziby 28. Dzielnicy i Rady Kobiet Rybnika, przy ul. Kra-
szewskiego i Białych, czyli organizacji koordynujących pomoc dla Ukraińców, puszkami z mięsem, 
pampersami i środkami chemicznymi, ale też i ubraniami. – Ludzie w odruchu serca przynoszą 
wszystko, co dusza podpowiada. Prosimy, by zwracali uwagę na to, co potrzebne – mówił Mariusz 
Wiśniewski, społecznik 28. Dzielnicy. 26 lutego w stronę Medyki z towarami ruszył m.in. Woło-
dymir, który od kilku lat pracuje w Rybniku jako kierowca tira. – Wieziemy podstawowe rzeczy dla 
tych, którzy czekają na granicy, by mogli coś zjeść i się zagrzać. Potem wracamy do Rybnika. Myślę, 
że kogoś z granicy weźmiemy tu ze sobą – mówił nam Wołodymyr, ruszając w drogę.                   (AK)

Razem z Ukrainą
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Jak w ulu jest w tymczasowej siedzibie Rady Kobiet Rybnika przy ul. Białych 7. Przynoszone są tu 
dary, ale także koordynuje się lokowanie ukraińskich rodzin w domach rybniczan. – Wiedziałam,  
że są w nas pokłady człowieczeństwa i że nie brakuje ludzi o dobrych sercach. Ten dramat dotknął 
naszych przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w naszym mieście i w Ukrainie zostawili swoje rodziny. 
Oczywiście z tyłu głowy mamy również obawy, że to, co tam się dzieje, może za chwilę dotyczyć też 
nas – mówi Hanna Kustra, przewodnicząca  Rybnickiej Rady Kobiet, która znalazła dach nad głową 
dla wielu rodzin z Ukrainy. Nocują one też m.in. w nowej stanicy rybnickich wodników, gdzie Krąg 
Przyjaciół 6 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej stworzył miejsce dla uchodźców z Ukrainy.                    (S)
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Z rybnickiego szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach wyekspediowano transport darów dla 
szpitala w mieście partnerskim Iwano-Frankiwsku. Listę potrzebnych leków przesłali tu wcześniej 
tamtejsi lekarze. W ciągu tygodnia zebrano sprzęt medyczny, leki przeciwbólowe, antybiotyki  
i środki opatrunkowe warte ponad 100 tys. zł. - Zgodnie z zaleceniem marszałka przygotowujemy 
już personel i szpital na przyjęcie uchodźców wymagających pilnej, specjalistycznej opieki me-
dycznej, ale też osób rannych – mówi Ewa Fica, dyrektorka szpitala.                                                  (WaT)
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W pustej hali dawnego Tesco przy ul. Żorskiej w Rybniku powstał magazyn darów dla Ukraińców 
urządzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Przyjeżdżają tu samochody z darami, zaś w 
środku grupa wolontariuszy przepakowuje przywiezione przedmioty, kompletując „Paczki dla 
Ukrainy”. To ogólnopolska akcja Caritasu. Każdy, kto ma choćby godzinę wolnego czasu może 
przyjść i pomóc. Magazyn jest czynny od godz. 9 do 18. Halę dawnego Tesco udostępniła Caritaso-
wi spółka Saller Group.                                                                                                                                                  (WaT)
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WYSTAWY:
r Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – „Moje inspira-

cje” – wystawa malarstwa Małgorzaty Rynarzewskiej 
(do 5.05) * Galeria Oblicza – „Przyjaciel” – wystawa 
pokonkursowa (do 3.04). 

r Biblioteka główna: „Kobiety świata” – wystawa grupy 
malarskiej „Artystycznie Aktywni” (do 15.04).

r Filia biblioteki nr 8, Galeria Smolna (ul. Reymonta 69): 
„Spektrum ciała” – wystawa fotografii Karoliny Piechy 
(do 3.05). 

r Muzeum: „Moje obrazy płoną, płoną, płoną…” – doro-
bek twórczy Aliny Podleśny-Małeszczyk (do 3.05).

r Dom Kultury w Niewiadomiu: „Malarki regionu” – wy-
stawa zdjęć Sympatycznego Klubu Fotograficznego 
(do 31.03). 

r Halo! Rybnik: „Zwierzęta porzucone” – wystawa prac 
dzieci (do 19.04).

22.03 WTOREK
12.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Od Złotych Godów 

po rocznicę żelazną” – koncert dla par 
obchodzących jubileusze małżeńskie.

23.03 ŚRODA
18.00  Teatr Ziemi Rybnickie: „Opera & Balet  

w Kinie” – Gioacchino Rossini „Włoszka 
w Algierze”.

24.03 CZWARTEK
16.30  Halo! Rybnik: „Ślōnski sztwortek” – 

spotkanie z Marcinem Szewczykiem, 
autorem kryminałów.

19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Raz Dwa Trzy – 
30-lecie zespołu.

25.03 PIĄTEK
Od 15.00 Halo! Rybnik: Malujemy dla zwierząt 

(tworzenie obrazu na aukcję na rzecz 
wsparcia rybnickich fundacji zajmujących 
się zwierzętami porzuconymi). 

17.00  Z a by t kowa Ko pa l n i a „ Ign acy ”  
w Niewiadomiu: W co wierzą Meksykanie? 
– Ola Synowiec, latynoamerykanistka 
zajmująca się meksykańską religijnością, 
opowie o najpopularniejszych świętych 
w Meksyku.

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Golden Hits 
of Queen symfonicznie – koncert 
największych przebojów grupy Queen. 

18.30  Dom Kultury w Boguszowicach: „Tylko 
na chwilę” – premiera Teatru Korzeni 
działającego w placówce. 

26.03 SOBOTA
Od 8.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: XIV 

Silesia Gospel Festival im. Norberta 
Blachy (warsztaty gospel i gospel kids 
poprowadzą: Adam Kosewski, Gabi Gąsior 
i JNR Robinson). 

11.00  Biblioteka główna: „Tu czytamy” – 
warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.

Od 12.00  Halo! Rybnik: Malujemy dla zwierząt 

(tworzenie obrazu na aukcję na rzecz 
wsparcia rybnickich fundacji zajmujących 
się zwierzętami porzuconymi). 

27.03 NIEDZIELA
Od 8.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: XIV Silesia 

Gospel Festival im. Norberta Blachy 
(warsztaty gospel). 

11.00  Z a by t kowa Ko pa l n i a „ Ign acy ”  
w Niewiadomiu: „Kopalnia bajtów, 
czyli party retrogamingowe” – gry na 
komputerach i konsolach z dawnych lat.

Od 12.00  Halo! Rybnik: Malujemy dla zwierząt 
(tworzenie obrazu na aukcję na rzecz 
wsparcia rybnickich fundacji zajmujących 
się zwierzętami porzuconymi). 

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

17.00  Dom Kultury w Boguszowicach: Scena 
Małego Widza – Beskidzki Teatr Iluzji – 
iluzje Rafała Mulki.

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: XIV Silesia 
Gospel Festival im. Norberta Blachy – 
koncert galowy (wystąpią Silesia Gospel 
Choir, Gospel Kids, zespoły Holy Noiz  
i DeocentriCity, Gabriela Gąsior, Adam 
Kosewski i gwiazda festiwalu JNR 
Robinson). 

28.03 PONIEDZIAŁEK
16.30  Halo! Rybnik: „POGADAJmy o historii” – 

spotkanie poprowadzi Rafał Lodziński.

31.03 CZWARTEK
Od 9.00  Dom Kultury w Niewiadomiu: 

„Konopnicka, Korczak, Makuszyński  
w prozie i poezji” – konkurs recytatorski dla 
dzieci i młodzieży. 

16.00  Biblioteka, Filia nr 2: Dyskusyjny Klub 
Książki „Kontener” Katarzyny Boni  
i Wojciecha Tochmana.

19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Siesta w drodze” 
– Karyna Gomes – koncert artystki  
z Gwinei-Bissau.

PROGRAM UTW 
r 21.03. godz.12.00 – dyżur 

prawniczy 
r24.03. godz.11.00 – wykład 

„Zaskakujące dzieła matki 
natury”; godz.12.30 Klub 
Wiedzy o Wszechświecie

r28.03. godz.12.00 – war-
sztaty literackie

r31.03. godz.11.00 – wykład 
„Rozmowy o wartościach, 
ideach, kulturze w świetle 
korespondencji Z.K. Her-
bertów z J.M. Czapskimi” 

Wyłady otwarte dla wszyst-
kich zainteresowanych 
odbywają się w budynku A w 
Kampusie

Bezpłatne zajęcia, animacje dla najmłodszych, 
warsztaty i opieka – rybnickie instytucje kultury, 
również włączają się w pomoc uchodźcom  
z Ukrainy. – Zależy nam, aby najmłodsi Ukraińcy, 
którzy przeżywają ogromną traumę mogli 
aktywnie spędzać czas w bezpiecznych i ciekawych 
miejscach. Zapewnimy im profesjonalną opiekę 
oraz zajęcia, mając nadzieję, że choć na chwilę uda 
się nam odciągnąć ich myśli od tego, co przeżyli  
w ostatnich dniach – zaznacza prezydent Rybnika 
Piotr Kuczera. 

rDom Kultury w Chwałowicach (tel. 32 42 16 
222) prowadzi dwugodzinne zajęcia animacyjne 
dla dzieci zakwaterowanych w Hotelu Olimpia 
w Kamieniu. Do repertuaru chwałowickiego DK 
zostaną wprowadzone również: kino dla dzieci, 
strefa animacji, warsztaty dla dzieci i rodziców, 

r Dom Kultury w Niedobczycach (tel. 32 433 
10 65) 20 marca o 17.00 organizuje koncert 
ukraińskiego zespołu Czornobrywci, w trakcie 
którego dzieci będą miały zapewnione animacje 
z klaunem Malinką. Impreza jest biletowana  
(20 zł), ale dla gości z Ukrainy – wstęp wolny 

 ,21 marca o 10.00 powitanie wiosny.  
W programie zabawy i animacje. 

  ,27 marca - wyjazd rodzinny do zagrody w Parku 
Leśnym w Rogowie z ogniskiem i przejazdem 
wozami

 ,Placówka zaprasza również na bezpłatne 
zajęcia dla dorosłych i dzieci (aerobik, mażoretki), 
ma także ofertę dla muzyków zainteresowanych 
grą w miejskiej orkiestrze dętej i wokalistów, 
chcących śpiewać w chórze. Placówka ma 
również możliwość zorganizowania warsztatów 
w miejscach pobytowych Ukraińców. 

r Dom Kultury w Niewiadomiu (tel. 32 42 13 
755) zorganizuje czas wolny dla dzieci, ale też 
zapewni im opiekę podczas załatwiania spraw 
urzędowych przez opiekunów. Placówka ma 
także możliwość organizacji miejsca do nauki 
języka polskiego dla uchodźców

r Muzeum w Rybniku (tel. 32 43 27 460) ma 
możliwość przygotowania warsztatów dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

r Dom Kultury w Boguszowicach organizuje: 
Poranek z Zefirkiem (19 marca o 10.00), 
Planszówki z Politechniką (19 marca o 16.00). 
Placówka może też zorganizować warsztaty dla 
dzieci, tel. 32 42 52 016

r Teatr Ziemi Rybnickiej współorganizował akcję 
„Dance for Ukraine” --czyli otwarte warsztaty 
tańca, z których dochód zostanie przeznaczony 
na pomoc Ukrainie. 

Z różnymi inicjatywami wychodzą też prywatni 
przedsiębiorcy, m.in.
r Sala zabaw „Pirat” w Rybniku: od poniedziałku 

do piątku (12-14) zaprasza dzieci z Ukrainy  
na darmową zabawę (na podstawie dokumentu). 

r W Multikinie od 12 do 17 marca o 13.15 - 
„Kosmiczny mecz” z ukraińskim dubbingiem.

r  Zajęcia animacyjne w hotelu w Kamieniu.

KINO SENIORA – TZR, godz. 13.00: r „Nadzwyczajni” (21.03); r „(Nie)długo i szczęśliwie” (28.03) 
DKF „EKRAN” – TZR, godz. 19.00: r „Oskarżony” (21.03); r „Zaułek koszmarów” (28.03) 

KULTURALNY MARZECZAJĘCIA 
DLA DZIECI 
Z UKRAINY
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Co jest tak wyjątkowego w zaprojektowa-
nym przez Panią CAL w Kłokocinie, że zdo-
był tak wielkie uznanie? 
Wyjątkowy jest czas, w którym ten budy-
nek powstał. Z pewnością miał on bardzo 
duże znaczenie na odbiór samego obiektu. 
W związku z tym, co dzieje się na świecie, 
zaczęto mniej zwracać uwagę na budowane 
za miliony „budynki ikony”, a skoncentro-
wano się na takich, które dzięki niewielkim 
działaniom lub kosztom zmieniają życie lu-
dzi. W moim budynku właśnie to jest cha-
rakterystyczne - przy niskobudżetowym 
nakładzie, w jakim został wybudowany, 
stworzył przestrzeń, która jest tłem dla 
wszelkich sportowo-kulturalno-rekrea-
cyjnych aktywności mieszkańców. To jest 
najcenniejsze, że w Kłokocinie, który jest 
ościenną dzielnicą Rybnika, powstało miej-
sce, w którym ludzie mogą organizować 
różne warsztaty, festyny, a przede wszyst-

kim spotykać się ze sobą. W dzisiejszych 
czasach to jest szalenie ważne.

Dlaczego to tak wygląda? Trochę jak wielkie 
pudełko zapałek, ściśnięte palcem? Co było 
determinujące? Otoczenie? 
Wiedząc, że obiekt musi być niskobudże-
towy, pomyślałam, by wyjść od zwykłego 
kubika. Jednocześnie zdając sobie sprawę  
z tego, że te budynki będą użytkowane tak-
że w okresie letnim, pomyślałam, by była 
też możliwość korzystania z ich zewnętrza, 
czyli dachu. Stąd pomysł skręcenia brył,  
w wyniku którego otrzymaliśmy skośną 
płaszczyznę dachu, na której zostały umiej-
scowione siedziska. Można je wykorzystywać  
w czasie imprezy czy też w zwykłe dni. 
Dzięki skręceniu z jednej strony budynek 
ma kształt prostopadłościanu, a z drugiej 
trójkąta. Nawiązuje to zarówno do domów  
w stylu typowo polskich klocków, jak i do 

Uwagę architektów całego świata zwraca Centrum Aktywności 
Lokalnej w Rybniku-Kłokocinie, które znalazło się w pierwszej 
czterdziestce najważniejszej na Starym Kontynencie nagrody 
architektonicznej Mies van der Rohe Award. O tym, jak powstało nasze 
CAL, ale też o tym, co będzie ważne w architekturze przyszłości, 
rozmawiamy z projektantką Marleną Wolnik z MWArchitekci.

CAL w Kłokocinie  
podziwia cały 
architektoniczny świat

tych, które mają spadziste dachy. To w na-
turalny sposób wpisuje się w otoczenie. 
 
Jaką rolę odegrał dla tej realizacji śp. Woj-
ciech Student, wiceprezydent Rybnika?
Wojtek był pomysłodawcą całego przedsię-
wzięcia. To on wpadł na pomysł stworzenia 
miejsc, z których ludzie w każdej dzielnicy 
mogliby korzystać w sposób, o którym wspo-
mniałam wcześniej. Dla niego ważne było też 
to, by budynek był jednocześnie symbolem 
miasta. Gdziekolwiek byśmy się nie pojawi-
li, w jakiejkolwiek dzielnicy, ten obiekt miał 
się kojarzyć, „wołać”, że ta dzielnica należy 
do Rybnika. Rybnik ma 27 dzielnic, jest bar-
dzo rozległym miastem. Ludzie często czują 
większą tożsamość z dzielnicą niż z tym, że 
przynależy ona do Rybnika - często ktoś mówi, 
że jest z Chwałowic, Niedobczyc, a rzadziej, że  
z Rybnika, bo to były kiedyś niezależne miej-
scowości. To ciągle tkwi w ludzkiej mentalno-
ści. Te budynki na swój sposób miały łączyć 
mieszkańców dzielnic z miastem. Ta konstruk-
cja ze skręconych belek daje ciekawy efekt. 
Potwierdziły to reakcje pracowników, którzy 
stawiali wiatę. Pamiętam, jak raz któryś z pa-
nów powiedział: „Wie pani co? Jo sie tu czuja 
w środku jak w wielkiej rybie!”. I o to chodziło! 
Szczupak znajduje się w herbie Rybnika.

Gdyby miała Pani przenieść CAL z Kłokoci-
na do innych dzielnic, wyglądałby tak samo 
czy jednak krajobraz danego miejsca wa-
runkowałby zmiany?
Jest kilka zmiennych w tym pomyśle. Po 
pierwsze to, że skręcenie może być jedno lub 
dwustronne, a obiekt może być budynkiem 
kubaturowym lub otwartą wiatą. 

Z
D

J.
 W

A
C

Ł
A

W
 T

R
O

S
Z

K
A

18 Architektura



Architektura

Drugą zmienną jest samo ustawienie dwóch 
obiektów względem siebie – równolegle, pro-
stopadle lub jeden za drugim. To jest dowolne, 
można je zestawiać w różnych konfiguracjach  
i one zawsze – jak klocki lego – do siebie pa-
sują. Kolejną zmienną jest prosta ściana bu-
dynku głównego, która może być wykonana  
z różnych materiałów. Przygotowaliśmy kilka 
koncepcji dla różnych dzielnic. Na przykład 
na Paruszowcu, gdzie dominuje cegła klin-
kierowa, ta szczytowa ściana mogłaby być 
wykonana z cegły. W dzielnicach, w których 
dominuje tynk, można by ją otynkować. Ta 
ściana mogłaby być odzwierciedleniem do-
minującego elementu danej dzielnicy. 

W Kłokocinie postawiła Pani jednak na 
drewno. Ktoś powie – nietrwały materiał…
Przede wszystkim wykorzystanie drewna było 
najprostsze dla tej realizacji. Mimo że całe za-
danie związane ze skręceniem konstrukcji 
wydawało się karkołomne, pracownicy bez 
problemu sobie z tym poradzili. Poprzez do-
kładanie belek z jednej strony coraz krótszej, 
a z drugiej coraz dłuższej uzyskali efekt para-
bolicznej powierzchni. A skoro konstrukcja jest 
drewniana, to i okładzina musi taka być. Sie-
dzenia są drewniane, bo przyjemniej siedzi się 
na drewnie niż np. na betonie.  Ale to drewno 
ma też przesłanie niedosłowne. Często słyszę 
pytanie, dlaczego ten budynek jest obłożony 
drewnem, czyli materiałem, który się starze-
je, który po latach trzeba będzie wymienić lub 
poddać renowacji. A ten obiekt jest po to stwo-
rzony, by scalać ludzi. CAL to część tego sło-
wa. Te budynki można porównać do rodziny, 
przyjaciół, o których też musimy się troszczyć. 
Zdarza się, że chorują, wymagają opieki. Te bu-
dynki też wymagają opieki. Musimy o nie dbać 
jak o relacje między ludźmi. Wydaje mi się, że 
świadomość tej troski jest elementem, który 
jeszcze bardziej zbliża do siebie mieszkańców. 
Oni czują się za to miejsce odpowiedzialni. 

Nie miała Pani obaw, że odważna realizacja 
nie spodoba się mieszkańcom Kłokocina?
Miałam olbrzymie obawy. Pamiętam moment, 
gdy przyszłam do Wojtka i pokazałam mu ten 
pomysł. Jemu od razu strasznie się to spo-
dobało. Zawołał swoich współpracowników, 
by podzielić się z nimi tym, co zobaczył. Mó-
wiłam mu, że mam obawy przedstawiać to  
w dzielnicach, gdzie wydaje się, że postrzega-
nie architektury jest bardziej konserwatyw-
ne. Bałam się, że mnie pomidorami obrzucą. 
[śmiech] Ale wytłumaczyłam, na czym polega 
pomysł i reakcja była bardzo pozytywna, nie 
było zastrzeżeń co do formy i funkcji. Z prze-
konaniem mieszkańców nie było problemu. 

Czy jest coś charakterystycznego w Pani 
projektach? Jakaś łącząca je myśl?
Każdy projekt traktuję indywidualnie i wydaje 

mi się, że zawsze rozpoczynam go od zera. 
Nie mam żadnego lejtmotywu w projektach, 
nie zaznaczam ich, że są „moje”. Dla mnie 
bardzo ważne jest wpisanie się w kontekst 
miejsca, a także to, by budynek w momen-
cie powstania wyglądał tak, jakby był stary, 
co nie znaczy zniszczony. Ma wyglądać tak, 
jakby od dawna istniał w danej lokalizacji. Jak 
coś na dzień dobry jest stare, to się już nie 
zestarzeje. [śmiech]  Już nie ma tej obawy, że 
przeminie. Ponadczasowość.

Mówi się, że dla architektów najważniejsza 
jest estetyka, ale to nie wszystko, prawda? 
W CAL nie o to chodzi…
Estetyka była drugorzędna. Przede wszyst-
kim chciałam dać ludziom przestrzeń do róż-
nych aktywności. I widzę, że to się wspaniale 
udało. Opieka nad tymi budynkami została 
powierzona stowarzyszeniu Korzenie, pro-
wadzonemu przez Marię Stachowicz-Polak, 
która jest niesamowitą, pełną energii kobietą. 
Liczba wydarzeń, jakie organizuje, robi wra-
żenie. A teraz, gdy remontowane jest przed-
szkole, w CAL-u po prostu odbywają się za-
jęcia z przedszkolakami. 

Ale młodzież przychodzi tu nie tylko w godzi-
nach otwarcia, lecz także w czasie wolnym…
Tak. Podczas pandemii, gdy wprowadzono 
zakaz korzystania z zamkniętych pomiesz-
czeń, dzieci przychodziły posiedzieć pod tą 
otwartą wiatą. Zamawiały pizzę, organizo-
wały spotkania, bo to było jedyne miejsce, 
gdzie mogły pobyć legalnie i bezpiecznie ra-
zem. Na otwartej przestrzeni, ale jednak pod 
dachem. Ten budynek w naturalny sposób 
przystosował się do naszych czasów. Wiata, 
która miała być pierwotnie obiektem pomoc-
niczym, spełniać funkcje magazynowe, nagle 
stała się obiektem głównym, który przyciągał 
ludzi. Ten budynek sprawdził się w trudnych 
czasach pandemii.
 
Pandemia wywrze wpływ na architekturę? 
Zdecydowanie tak. Bardzo dużo dyskusji 
mamy obecnie na ten temat w naszym środo-

wisku. Drugą sprawą jest ekologia. Zwrócenie 
uwagi na to, jak budownictwo wpływało do-
tąd na niszczenie środowiska. Ktoś policzył, 
ile betonu wyprodukowano od początku jego 
istnienia – można by było pokryć całą kulę 
ziemską, warstwą o grubości jednego metra. 
To jest coś absolutnie przerażającego!

I tu w kontrze znów Pani drewno…
Tak, wiadomo, to drzewo trzeba ściąć, ale ono 
rosnąc nie zatruwa środowiska, tak jak to ma 
miejsce przy produkcji betonu czy innych ma-
teriałów. Teraz nacisk kładziony jest na re-
using. Przygotowywany jest „green deal”, czy-
li zielony ład. Od nowego roku wprowadzone 
będą przepisy, które przy wyburzeniach sta-
rych obiektów będą narzucały wykorzysta-
nie materiałów nawet w 70 procentach. To 
są wielkie odkrycia Europy, które myśmy za 
komuny stosowali na co dzień. Budując dom 
wykorzystywano to, co było. Stąd próbuje się 
w Rybniku tchnąć życie w stary familok na 
Paruszowcu albo przynajmniej wykorzystać 
jego cegły. Do 2050 Europa ma nie mieć nega-
tywnego wpływu na środowisko. To jest wiel-
kie wyzwanie. Fundacja Mies van der Rohe 
kładzie silny nacisk na te sprawy. Poprzez 
wyróżnione projekty chcą pokazać kierunek 
myślenia, w jakim powinniśmy iść. To nie są 
nagrody dla samych nagród.

Czym jest to wyróżnienie – pierwsza 40.  
w Mies van der Rohe Award dla Pani? Jakie 
drzwi otwiera? 
Nie spodziewałam się takiego wyróżnienia.  
Z okazji ceremonii wręczenia głównej nagro-
dy, która odbędzie się w maju tego roku w Bar-
celonie, przygotowywana jest wystawa właś-
nie z tymi 40 wyróżnionymi projektami. Będą 
też objazdowe imprezy, wystawy, prezentacje,  
w których ich autorzy też mają brać udział. 
To ogromna promocja na całą Europę i świat! 
CAL zebrał też inne laury w ważnych konkur-
sach w Polsce, m.in. w „Życiu w architekturze” 
organizowanym co dwa lata przez magazyn 
„Architektura Murator”. Został najlepszym 
obiektem publicznym w konkursie „Archi-
tektura Roku Województwa Śląskiego”. To są 
rzeczy niezwykłe, które dzieją się w związku 
z tym projektem. Przy okazji takich wydarzeń 
czuję obecność Wojtka. Myślę, że on wtedy z 
góry patrzy i śmieje się tym jego zawadiackim 
uśmiechem...

Doczekamy się CAL-i w innych dzielnicach?
Są takie plany, ale pandemia wszystko za-
burzyła. Jest kilka kolejnych lokalizacji. Pro-
wadzone są rozmowy z Urzędem Miasta 
Rybnika. Nowy obiekt pojawi się w miejscu,  
w którym jest najbardziej potrzebny.

Rozmawiał Aleksander Król

„TE BUDYNKI MOŻNA 
PORÓWNAĆ DO RODZINY, 
PRZYJACIÓŁ, O KTÓRYCH 
MUSIMY SIĘ TROSZCZYĆ. 
MUSIMY O NIE DBAĆ JAK  
O RELACJE MIĘDZY LUDŹMI“ 
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Sprawy społeczne

SPRAW
Y SPOŁECZNE

– Kiedy pracowałam w sklepie, nosiłam plakietkę z symbolem 
przekreślonego ucha. Dochodziło do zabawnych sytuacji bo 
wiele osób myślało, że jestem głucha, wyjaśniałam więc, że 
obsługuję klientów również w języku migowym. Wtedy był to 
jedyny taki sklep w Rybniku – wspomina rybniczanka Anita 
Zelek, tłumaczka języka migowego i propagatorka współpracy 
z osobami głuchymi, ale też pasjonatka sztuki i rękodzieła, 
która od marca w Domu Kultury w Boguszowicach prowadzić 
będzie Artystyczny Klub Niesłyszących. 

SZTUKA MIGANIA 
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Była nastolatką, gdy podczas obozu 
harcerskiego na dworcu PKP zobaczyła 
osoby głuchonieme, żywo z sobą rozma-
wiające. Dopiero kilka lat później skorzy-
stała z nadarzającej się okazji. – Grupka 
głuchoniemych chłopaków, których za-
gadnęłam w sklepie o to, gdzie mogę się 
nauczyć języka migowego, zaprosiła mnie 
do rybnickiego klubu osób niesłyszących 
– wspomina Anita Zelek. Właśnie tam do-
wiedziała się o kursie. Dla samodzielnej 
mamy było to finansowe wyzwanie, ale 
chęci zwyciężyły. Skończyła kolejno trzy 
stopnie kursu, ale wciąż było jej mało, 
zdała więc egzamin w Warszawie i została 
tłumaczem języka migowego. – Głusi po-
sługują się Polskim Językiem Migowym, 
który jest naturalny, żywy, ma własną 
gramatykę, gesty, mimikę. Najważniejszy 
jest więc ciągły kontakt z osobami głuchy-
mi – mówi Anita Zelek. Często więc kurs 
migania ukończony przez jednego wyde-
legowanego urzędnika jest niewystarcza-
jący, stąd problemy głuchych w urzędach 
i bankach, ale też w sklepach czy przy-
chodniach. – Oczywiście zdarzają się też 
migający lekarze i pielęgniarki, ale trudno 
mówić o rosnącej popularności języka mi-
gowego – mówi rybniczanka. Robi więc, 
co może. 

PRZECIEŻ SIĘ DA
Pomogła znaleźć nową pracę głu-

chemu fachowcowi pracującemu przy 
termomodernizacji jej bloku. Teraz jest 
doceniony przez szefa, który chce się 
uczyć języka migowego. Dzięki niej grupa 
głuchych uczestniczyła też w rybnickich 
wydarzeniach kulturalnych, a pasjonat fo-
tografii Michał Holona pokazał swoje pra-
ce w herbaciarni White Monkey. – Wtedy 
wspólnie z Portem Sztuki zaprosiliśmy 
głuchych i słyszących, by połączyć te dwa 
światy. Niesłyszący są dość hermetyczną 
grupą, czują się bezpiecznie w swoim śro-
dowisku, a mają różne talenty, które warto 
poznać. Głusi są trochę jak moje dzieci, 
zawsze będę o nich walczyć i dbać – mówi 
Anita Zelek, która wspólnie ze strażakami-
-ochotnikami z Syryni zaplanowała też dla 
głuchych kurs pierwszej pomocy. Rybni-
czanka chętnie opowiada innym o Kultu-
rze Głuchych, o tym, jak zachować się w 
ich obecności, na co zwracać uwagę, a na 
co nie. – Kiedy 12 lat temu zaczęłam pro-
wadzić zajęcia wolontaryjne w rybnickich 
szkołach i przedszkolach, żadne inne mia-
sto tego nie robiło. A dzieciaki są bardzo 
zainteresowane i jeżeli choć jedno z nich 

nauczy się języka migowego, będzie to mój 
mały sukces – mówi. 

„PRZECIEŻ” SIĘ NIE DA
Języka migowego może się nauczyć 

każdy, choć początki są trudne. – Bolą 
dłonie, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni by 
palce tak się układały, z czasem jednak na-
biera się biegłości, choć oczywiście błędy 
się zdarzają. Wystarczy nie takie ułożenie 
dłoni i już mamy inne słowo – mówi Anita 
Zelek. Wyjaśnia, że znając język migowy nie 
porozumiemy się za granicą z tamtejszy-
mi niesłyszącymi. – Kiedyś zgłosili się do 
mnie policjanci, którzy szukali tłumacza 
do osoby głuchej narodowości ukraińskiej. 
Wyjaśniłam im, że niestety język migowy 
nie jest uniwersalny – mówi. Migając moż-
na przekazać zarówno proste zdania, jak 
i dzieła Mickiewicza. Są jednak wyjątki. – 
W języku migowym nie ma odpowiednika 
słowa „przecież”. Są za to regionalizmy: 
gwara śląska ma wiele zapożyczeń z cze-
skiego i niemieckiego języka migowego 
– mówi i dodaje: – Zdarzyło mi się migać 
o tańcu, co było wyzwaniem, bo nie jest 
łatwo przekazać taneczne pojęcia i to, jak 
odbierać taniec i ruch. Ekspresja przydała 
się również, kiedy migałam bajki w ramach 
„Wirtualnych wieczorynek” realizowanych 
przez DK w Boguszowicach. Oczywiście 
można też migać muzykę i tu chylę czoła 
przed tłumaczkami koncertu pieśni pa-
triotycznych w TVP. Reakcje były różne, 
ale mnie łzy napływały do oczu, gdy one 
tak wspaniale przekazywały rytm, ducha  
i emocje tych utworów – mówi Anita 
Zelek.  

NIE MIGA SIĘ OD WYZWAŃ
Od lat interesuje się sztuką i rękodzie-

łem. – Maluję obrazy, przerabiam meble, 
tworzę i ozdabiam drewniane pudełka, 
pracuję ze szlifierką i wiertarką, więc czę-
sto mam pokiereszowane ręce, co dla oso-
by migającej może być powodem do za-
kłopotania – śmieje się rybniczanka, która 
skończyła też dwie szkoły krawieckie. Nic 
więc dziwnego, że DK w Boguszowicach 
wpadł na pomysł, by połączyć jej różne pa-
sje i zorganizować zajęcia artystyczne dla 
niesłyszących. – Oni wolą rozmawiać rę-
kami, niż nimi tworzyć, ale mam nadzieję, 
że uda się ich zachęcić. Zajęciami zainte-
resowały się również osoby słyszące, któ-
re chcą przy okazji poznać język migowy.  
I to bardzo mnie cieszy – mówi Anita 
Zelek. 

Sabina Horzela-Piskula
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„KIEDYŚ ZGŁOSILI SIĘ 
DO MNIE POLICJANCI, 
KTÓRZY SZUKALI 
TŁUMACZA DO OSOBY 
GŁUCHEJ NARODOWOŚCI 
UKRAIŃSKIEJ. 
WYJAŚNIŁAM IM, ŻE 
NIESTETY JĘZYK MIGOWY 
NIE JEST UNIWERSALNY“
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Marlena Kolarczyk: Jak oceniasz początek 
„Fishki”?
Przez lata na terenie naszego miasta wy-
dawane były wspaniałe pisma kulturalne. 
„Plama”, której redaktorem był Marian Bed-
narek, oraz „Zalew kultury” pod redakcją 
Katarzyny Dery. Pisma, które wychowały 
całe pokolenia ludzi kultury - dzisiejszych 
dyrektorów, twórców wielkich wyda-
rzeń kulturalnych, artystów, dziennikarzy. 
„Fishka” w założeniu miała kontynuować 
te tradycje, skupiając wokół siebie ludzi o 
podobnej wrażliwości. Miała stać się azylem 
dla twórców i odbiorców kultury. Miała być 
pismem tworzonym z pasji... i tak po części 
się stało.

MK: Dlaczego tylko po części?
Dlatego, że wybuchła pandemia i właściwie 
całe życie kulturalne (o ironio!) przeszło do 
sieci. Instytucje kultury pozamykano, nie 
produkowano wydarzeń, więc nie było o 
czym pisać. Dodatkowo dystrybucja maga-

zynu ze względu na notoryczne lockdowny 
i obostrzenia była niezwykle utrudniona. 
Naturalną koleją losu było dostosowanie się 
do obecnych czasów i stworzenie portalu: 
fishkamagazyn.pl.

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk: Jesteś 
nową redaktorką. Na jakie wody wypły-
niesz „Fishką”?
Zdecydowanie na szersze, by zapełnić naszą 
„zanętę” wydarzeniami kulturalnymi nie tyl-
ko z Rybnika, ale również z innych miast, np. 
Katowic, Raciborza czy Gliwic. Dajmy ryb-
niczanom łatwiejszy dostęp do szerokiego 
wachlarza wydarzeń. Najbardziej brakuje 
mi w „Fishce” relacji z koncertów, spektakli, 
wernisaży i recenzji filmowych. Zapowiada-
my wydarzenia, ale ich nie recenzujemy. Być 
może to jest ten moment, w którym powin-
niśmy pozwolić uczestnikom imprez na ich 
wolną, nieskrępowaną twórczość recenzen-
cką, dając im miejsce w przestrzeni naszego 
portalu. Ponadto planuję start naszego fish-

NA HACZYKU, 
czyli łowimy kulturę
„Fishka”, kreatywnik kulturalno-imprezowy, ma już dwa lata.  
Z raczkującego, papierowego miesięcznika stała się portalem, 
w którym przegląda się życie kulturalne Rybnika. O kulturze, ale 
przede wszystkim przeszłości i przyszłości Fishki rozmawiają w 
teraźniejszości była i obecna redaktorka „Na haczyku” Katarzyna 
Chwałek-Bednarczyk i Marlena Kolarczyk.

kowego newslettera, który będzie trafiał do 
subskrybentów co dwa tygodnie.

KCB: Jak pozyskasz ten nowy narybek, 
który będzie pisał o kulturze?
Fishka ma być przestrzenią do rozmowy o 
kulturze w naszym mieście. W Rybniku ak-
tualnie brakuje młodego, twórczego fermen-
tu, co jest wynikiem nie tylko covidowego 
szaleństwa, ale również tego, że twórcy i 
osoby żywo zainteresowane kulturą doro-
sły. Potrzebujemy nowego, świeżego spoj-
rzenia, dlatego wychodzimy do młodych z 
nowym projektem kulturalno-edukacyjnym. 
Chcemy wyłowić wśród rybnickiej młodzieży 
dziennikarskie talenty, które zasilą redakcję 
„Fishki”.

MK: Widać Twoje ogromne zamiłowanie 
do rybno-wędkarskich odniesień. Co kryje 
się pod nazwami działów na portalu?
Faktycznie. Przez chwilę czułam się, jakbym 
pracowała w sklepie wędkarskim (śmiech). 
ZANĘTA to najciekawsze wydarzenia w na-
szym mieście. PODBIERAK – w tej części 
pojawiają  się relacje. TARŁO to inny punkt 
widzenia, cokolwiek to znaczy. LANIE WODY 
to dział felietonów i luźnej twórczości lite-
rackiej. W ŁAWICY znajdziesz kalendarium 
wydarzeń podzielonych według dat i rodzaju 
imprezy. ZŁOWIONE W SIECI to kultura w 
internecie i social mediach, RYBIE OKO to 
galeria. NARYBEK natomiast to dział mło-
dych twórców i debiutów kulturalnych. KA-
WIOR to najciekawsze zjawiska, prawdziwy 
crème de la crème.  

KCB: Czasami zastanawiam się, czy w 
Rybniku potrzebny jest portal kulturalny?
Zacznijmy rozmawiać o kulturze. Portal to 
dobre miejsce do rozpoczęcia takiej wymia-
ny. Zadbajmy o to, by „Fishka” była pierw-
szym wyborem dla odbiorcy, który szuka dla 
siebie odpowiedniego, dobrze skrojonego 
wydarzenia. 
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– Chcę, by rozwijały wyobraźnię i słow-
nictwo, były magiczne i pełne dobrej muzyki. 
Nie znajdziemy w nich żadnych negatywnych 
treści. I rodzice to doceniają – mówi rybni-
czanka, która pisze bajki, komponuje do nich 
muzykę i piosenki, nagrywa, reżyseruje i od 
ponad roku udostępnia na YouTubie. „Bajko-
we poddasze” ma już ponad 4 tys. subskry-
bentów, a najpopularniejsze bajki – prawie 
80 tys. odsłon. Już pierwsza wzbudziła spore 
zainteresowanie, a kolejna – „Lenka i zacza-
rowane domki” – wciąż bije rekordy słuchal-
ności. – Nigdy nie myślałam, że będę tworzyć 
audiobajki, ale daje mi to ogromną radość  
i satysfakcję – przyznaje Katarzyna Grzywa-
-Hilbrycht. Wyrosła w artystycznym domu, 
pełnym malarstwa i muzyki. – Wspólnie  
z pięciorgiem rodzeństwa na komputero-
wym rejestratorze dźwięku nagrywaliśmy 
„Króla Lwa” z podziałem na role i słuchowi-
ska na wymyślone tematy. Od dziecka lubi-
łam muzykę filmową i wciąż mi ona w duszy 
gra – mówi absolwentka wokalistyki jazzowej 
AM w Katowicach, która na co dzień udziela 
lekcji śpiewu, prowadzi warsztaty wokalne, 
śpiewa i angażuje się w różne artystycz-
ne projekty. Przede wszystkim jednak jest 
mamą dwóch synów i 2,5-letniej córeczki, 

którym od kołyski czytała i opowiadała baj-
ki. – Mamo, sama to wymyśliłaś czy gdzieś 
zobaczyłaś? – często słyszy od swojego sześ-
cioletniego synka. Jej bajki są pouczające, 
pełne przygód i humoru.

STUDIO W SZAFIE
Jagoda Wojtaś była już Lenką ratu-

jącą swoją krainę od suszy i Elizą – ubogą 
dziewczynką, marzącą o ciepłych butach, 
a teraz wciela się w rolę Królowej Kwiatów. 
Ale Katarzyna Grzywa-Hilbrycht w swoich 
audiobajkach obsadza nie tylko utalentowa-
ną chrześnicę, ale też rodzinę i znajomych. 
Sama jest narratorem, śpiewa i oczywiście 
gra – w „Audiobajkach z morałem” wciela 
się we wszystkie postacie. Jej mąż Rafał, 
muzyk i specjalista od realizacji dźwięku, 
usuwa niepożądane dźwięki z nagrania i 
całość miksuje. To on zaproponował, że 
najlepszym akustycznie miejscem w orze-
powickim mieszkaniu będzie szafa. – Brzmi 
to zabawnie, ale nagrywaliśmy do otwartej 
szafy z ubraniami, teraz przygotowujemy 
osobne pomieszczenie na studio – opowiada 
rybniczanka, która pracuje właśnie nad au-
diobajką o pomocy i empatii. Wystąpią w niej 
również Gabriela Gąsior i Katarzyna Danek, 

znane w Rybniku wokalistki jazzowe. Kata-
rzyna Grzywa-Hilbrycht szczególną uwagę 
przywiązuje do tego, by muzyka była spójna 
z treścią bajki. Często słyszy, że jej melodie 
są równie piękne jak te z disnejowskich fil-
mów. „Córka już zasnęła, ja dalej słucham” – 
piszą słuchacze „Bajkowego poddasza”. 

BAJKI DO SŁUCHANIA
– To, co tworzę, ma być alternatywą do 

przebodźcowanych bajek z telewizji – mówi 
Katarzyna Grzywa-Hilbrycht i zwraca uwagę 
na odpowiedni dobór treści, jakie udostęp-
niamy dzieciom. – Rodzice często uznają, 
że skoro kanał jest dedykowany dzieciom, 
to wszystko musi być w porządku; nieko-
niecznie – mówi rybniczanka i przekonuje, 
że w „Bajkowym poddaszu” rodzice i dzie-
ci zawsze będą czuli się bezpiecznie. – Po-
moc dzieciom w ich prawidłowym rozwoju 
traktuję jak powołanie – mówi. Chciałaby, 
aby kanał nadal się rozwijał i przynosił co-
raz większe zyski. Myśli też o uruchomieniu 
„bajkowego” sklepu internetowego. – Chcia-
łabym się tym zajmować dożywotnio. Głos 
babci będzie przecież idealnie pasować do 
opowiadania bajek dzieciom – mówi z uśmie-
chem Katarzyna Grzywa-Hilbrycht.         (S) 

POSŁUCHAJCIE 
BAJEK  
Z PODDASZA

Dawno, dawno temu była sobie dziewczynka o imieniu Kasia, która razem ze swoim rodzeństwem 
nagrywała własne słuchowiska i piosenki. Kiedy była już panią Katarzyną, absolwentką 
wokalistyki jazzowej i mamą, wróciła do pasji z dzieciństwa. – Tak naprawdę chyba nigdy z niej nie 
wyrosłam – mówi Katarzyna Grzywa-Hilbrycht, twórczyni „Bajkowego poddasza”, kanału  
z autorskimi audiobajkami. 
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ABECADŁO RZECZY ŚLĄSKICH

Wyszywany alfabet 
Podczas studiów - jeszcze za nieboszczki komuny - chciałem wyjechać do Paryża na naukę 
języka francuskiego. Wówczas Institut Catholique de Paris odpisał mi, że jest to możliwe 
pod dwoma warunkami: znajomości alfabetu łacińskiego i wpłaty 300 dolarów. Oba te 
warunki rozbawiły mnie, bo przecież alfabet łaciński znałem doskonale od dziecka, gdyż 
język polski zapisywany jest dzięki tym znakom. Natomiast jeszcze śmieszniejsza była 
kwota do zapłacenia, która była dla mnie absolutnie nieosiągalna, skoro na życie wraz  
z mieszkaniem wydawałem wówczas miesięcznie równowartość 8 dolarów! 

Taka była w tamtych latach rela-
cja polskiej waluty do amerykańskiej. 
Z tego finansowego powodu oczywi-
ście nie pojechałem. Wróćmy jednak 
do alfabetu, bo tutaj z czasem zrozu-
miałem, że z warunkiem jego znajo-
mości to nie była taka głupia sprawa. 
Przecież do Francji na naukę przyjeż-
dżają jakieś ludy z Azji niewiedzące, 
jaki dźwięk zapisywany jest poprzez 
litery a, b albo c.

Sprawy związane z alfabetem 
mogą nam też wyjaśnić niektóre ślą-
skie zjawiska. Ale po kolei. Na zie-
miach polskich przed chrztem w 966 
roku nie potrafiono zapisywać swojej 
mowy. Dopiero zachodnioeuropejska 
kultura przyniosła na nasze ziemie 
słowo pisane. Używano wtedy w pi-
sowni wyłącznie języka łacińskiego. Z 
czasem jednak co zdolniejsi i pomy-
słowi próbowali używać łacińskiego 
alfabetu do nieporadnego jeszcze 
wtedy zapisywania polskich słów. Tak 
przykładowo ok. 1400 roku zapisano 
modlitwę Zdrowaś Maryjo: „Sdrova 
Maria miloscy pelna bog stoba /.../”

Podobne zjawisko zaistniało 
wśród mieszkańców dawnego Śląska, 
zwłaszcza na przełomie XIX i XX wie-
ku. Śląsk był wtedy częścią Królestwa 
Prus i obowiązywał przymus szkol-
ny, czyli wszyscy musieli się uczyć 
w szkole po niemiecku. Oczywiście, 
że w takiej wiejskiej szkole poziom 
był słaby, więc o biegłej umiejętności 
w posługiwaniu się niemieckim nie 
mogło być mowy, ale przynajmniej 
dawne Ślązoki nauczyły się alfabetu. 
Zaświadczają to stare śląskie makatki, 
zwane też garniturą czy ibertuchami. 
Chodzi o kawałki płótna, na których 
misternie sztikowano, czyli wyszy-
wano w szkołach dla ćwiczenia cały 
alfabet. A taka znajomość samych liter 
była przydatna. Otóż wyobraźmy so-
bie, że taki Ślązok zapragnął napisać 

do kogoś list czy opisać w notatniku 
jakieś zdarzenie. Po niemiecku sobie 
nie radził, więc zabierał się do pisa-
nia w swej codziennej śląskiej godce. 
W szkole jednak nie uczyli go zasad 
pisowni polskiej, dlatego samodziel-
nie podczas pisania próbował dosto-
sowywać do swych polsko-śląskich 
słów literki znane z niemieckiej 
szkoły. Tworzył sobie zatem własną 
pisownię. A jak to wyglądało? Oto 
taki zapis z 1891 roku: „Żyćobieg czyli 
Lebenslauf Szczepana Konsek rod-
son 24go Grudńa 1878 w Jejkowica 
po Połdńu o godśińe 4, jest Hschczo-
ny w rybńickem Farnym Katolickem 
Kojśćiele. /.../ Ja jestem Wiary Żym-
ski Kscheśćański Katolicki i jestem 
Bierzmoanym w rybńickim Kośćiele 
psches Biskupa Hermmana Gleicha 
roku 1893. /.../ W Nedśela roku 1899 
posched Nedśeląm N.P. Maryi Schka-
plirnej poschedłem do Czynstocho-
wa. Powrot po 20 Dńach /.../ Wojna 

Śwjatowa śe ona napoczyna 2. Siepńa 
1914. Hnet wszyski Towary a nojpirw 
Rzywnojć: Monka i Hlęp i Simioki i Ło-
masta. Odźęsz ubrańe ogole wszysko 
na kartki /.../”. 

Gdyby dzisiaj ktoś tak pisał po 
polsku, zostałby uznany za nieuka. 
Kiedy jednak uzmysłowimy sobie, że 
pisał to człowiek, który nigdy w szko-
le nie uczył się języka polskiego ,to 
powinniśmy być dla jego twórczych 
zapisków pełni szacunku. Jego dzieło 
jest swoistym świadectwem pogma-
twanych dziejów Śląska. I jeszcze 
jedna myśl. Niemcy ucząc Ślązoków 
alfabetu, chcieli ich zgermanizować  
i pewnie nie sądzili, że znajomość liter 
otworzy nasz region na swojskie i pol-
skie słowo pisane. Bo to był przecież 
ten sam alfabet, którego „za Niymca” 
uczono pisać, czytać i wyszywać. 

Tekst i zdjęcie: 
Marek Szołtysek
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Historia

KOBIETY
PRACUJĄCE

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum im. o. E. Drobnego 
w Rybniku

… które żadnej pracy się nie bały – spa-

waczki Ryfamy, pracownice Huty Silesia, 

telefonistki, magazynierki… W PRL-u ich 

wysiłek doceniano szczególnie 8 marca.  

W Dniu Kobiet mogły liczyć na nieśmiertelne 

goździki, ale też na towary deficytowe jak 

rajstopy czy kawa. W zakładach pracy or-

ganizowano dla nich spotkania i akademie. 

Niektórzy wspominają te obchody z leciutką 

nutą nostalgii, inni cieszą się, że propagan-

dowy charakter tego świętowania już dawno 

za nami. Warto jednak przypomnieć sobie, 

jakie były kobiety pracujące PRL-u. 

(S)

„Proszę czekać, będzie rozmowa” – telefonistki z centrali międzymia-
stowej łączyły kiedyś setki rozmów. Dziś ten zawód praktycznie prze-
stał istnieć. Zdj. Zenon Keller (1984 rok).

Spragnieni? Pracownice wytwórni wód gazowanych w Rybniku znały 
się na swoim fachu. Zdj. Zenon Keller (1982 rok).

Jaka tam słaba płeć!? 
Spawaczki z RyFaMy 
(lata 70.)  

Oprócz naczyń ema-
liowanych i chłodzia-
rek w rybnickiej Hucie 
Silesia produkowano 
również konwie mle-
czarskie. Zdj. Zenon 
Keller (1982 rok).
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SPORT

Urząd miasta rozstrzygnął konkurs 
grantowy dla działających w mieście 
stowarzyszeń i klubów sportowych. 
Dla zdecydowanej większości z nich do-
tacje z budżetu miasta to główne źródło 
finansowania bieżącej działalności, nic 
więc dziwnego, że co roku rozdanie to 
wywołuje spore emocje. Dofinansowa-
nie o łącznej wartości ponad 3 mln 409 
tys. zł przyznano łącznie 23 klubom.  
W tym roku podziału dokonano zgod-
nie z zasadami zawartymi w „Programie 
współpracy miasta z klubami sporto-
wymi w Rybniku w latach 2022-2023”, 
który rada miasta przyjęła w czasie gru-
dniowej sesji. Zgodnie z jego zapisami 
dotacje w maksymalnej wysokości, tak 
w przypadku dyscyplin drużynowych 
(350 tys. zł), jak indywidualnych (200 tys. 
zł), otrzymali przedstawiciele sportów 
uznanych w programie za prioryteto-
we, a są to: piłka nożna i koszykówka  
w wydaniu kobiecym i męskim oraz mę-
ska siatkówka, a ze sportów indywidu-
alnych: dżudo, szermierka, żeglarstwo  
i lekkoatletyka. Po 350 tys. zł. przyznano 
więc TS ROW Rybnik (I liga piłki nożnej 
dziewcząt) i TS Volley Rybnik (II liga 
siatkówki mężczyzn) oraz dwóm klu-
bom koszykarskim – sekcji koszykówki 

dziewcząt RMKS-u (I liga) i MKKS-owi 
(II liga mężczyzn). Z dofinansowania  
w wysokości 200 tys. zł skorzystają klu-
by dżudo – Polonia i Kejza Team oraz 
sekcja szermiercza RMKS-u. 200 tys. zł  
przyznano też klubowi piłkarskie-
mu ROW 1964 Rybnik (na działalność  
w pierwszym półroczu) oraz 9 dzielni-
cowym klubom piłkarskim, które zło-
żyły wspólny wniosek firmowany przez 
Zucha Orzepowice.  Po 150 tys. zł trafi 
natomiast do dwóch klubów lekkoat-
letycznych (TL ROW Rybnik i sekcja LA 
RMKS-u) oraz do sekcji żeglarskiej Kuź-
nia Rybnik.
Rozdysponowane pieniądze nie wy-
czerpują jednak tegorocznych nakła-
dów miasta na sport. Kwota 250 tys. 
zł zostanie rozdysponowana w dodat-
kowym konkursie dla klubów, które  
w pierwszym rozdaniu otrzymały 
dotację  na swą działalność w pierw-
szym półroczu. Kolejne 142 tys. roz-
dysponowano w podobnym konkursie 
grantowym, ale na warunkach ustawy  
o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie. Pieniądze trafią do 10 
klubów i stowarzyszeń. Największą do-
tację  - 41 tys. zł – otrzymał Oddział Re-
gionalny Olimpiad Specjalnych Polska-

-Śląskie skupiający dwa rybnickie kluby 
OS Promyk i Fair Play.  
Kwota 100 tys. zł trafi do MOSiR-u na 
realizację „Programu centralnego szko-
lenia piłkarskiego dzieci i młodzieży  
w Rybniku”. MOSiR chce wesprzeć klu-
by biorące udział w programie certy-
fikacji szkolenia prowadzonym przez 
PZPN, tak by mogły one otrzymać  
z piłkarskiej centrali dodatkowe pie-
niądze na szkolenie młodych piłkarzy. 
Obecnie certyfikowane szkolenie mło-
dych piłkarzy i piłkarek z finansowym 
wsparciem PZPN-u prowadzą jedynie 
dwa kluby: RKP i TS ROW.
Ostatnia już kwota to 1,5 mln zł, któ-
re zostaną przeznaczone na „reklamę 
oferty usług rekreacyjnych MOSiR-u 
poprzez sport”. Nie jest tajemnicą, że 
największe szanse na jej pozyskanie ma 
żużlowy ROW Rybnik, który na Stadio-
nie Miejskim przy ul. Gliwickiej groma-
dzi najliczniejszą publiczność nie tylko 
w mieście, ale i w subregionie i którego 
mecze są transmitowane w telewizji. 
Wniosku o dofinansowanie nie złożyły 
w konkursie grantowym miniżużlowe 
Rybki Rybnik, które bez finansowe-
go wsparcia miasta mogą się znaleźć  
w bardzo trudnej sytuacji.            (WaT)

Pieniądze dla klubów sportowych

Decyzja o wykluczeniu również z żużlowych roz-
grywek Rosjan i Białorusinów to duży problem dla I-li-
gowego ROW-u, bo liderem zespołu miał być 27-letni 
Rosjanin Siergiej Łogaczow, jeżdżący w Rybniku od 
2019 roku. 

Był zresztą jedynym, który pozostał z ubiegłoroczne-
go seniorskiego składu zespołu. Wszyscy pozostali zakon-
traktowani seniorzy (Zengota, Pieszczek, Wojdyło, Lyager) 
pojadą w barwach „Rekinów” po raz pierwszy w karierze  
i wszyscy oni w ubiegłym roku mieli w I lidze niższą bie-
gopunktówkę od Rosjanina. Restrykcje wobec sportowców 
z Rosji obnażyły kolejną anomalię współczesnego żużla, 

jaką jest kontraktowanie tylu seniorów, ile jest miejsc  
w składzie drużyny, czego powodem są przede wszystkim 
wysokie koszty ich utrzymania. Żużel bez wątpienia jest je-
dynym sportem drużynowym, w którym taka praktyka ma 
miejsce. Prezes Mrozek poinformował, że szuka zmiennika, 
ale zakontraktowanie równie wartościowego zawodnika 
jest praktycznie niemożliwe. 

Trenerem zespołu będzie były żużlowiec Antoni Sku-
pień, który do tej pory w ROW-ie prowadził żużlową szkół-
kę, no i od lat jest szkoleniowcem miniżużlowych Rybek 
Rybnik. Prezesa Krzysztofa Mrozka i jego usposobienie 
zna i zdaje sobie sprawę, że w czasie meczów będzie on 
prowadzić drużynę razem z nim. 

W lutym drużyna razem z trenerem Skupieniem  
i specem od treningu ogólnorozwojowego Patrykiem 
Kostrzewą integrowała się i trenowała w Zakopanem.  
W zgrupowaniu nie wziął udziału jedynie przygotowujący 
się indywidualnie Grzegorz Zengota.

Plan przygotowań zakładał, że w drugim tygodniu 
marca zawodnicy wyjadą na tor. Zaplanowano osiem spa-
ringów, w których rywalami ROW-u ma miał być m.in. ek-
straligowy GKM Grudziądz. 

Jeśli aura nie pokrzyżuje żużlowcom planów, ich 
pierwszy mecz odbędzie się w drugi weekend kwietnia na 
stadionie Orła w Łodzi. Pierwszy mecz w Rybniku tydzień 
później z niemieckim beniaminkiem, czyli z „Diabłami”  
z Landshut.                                                                           (WaT)

Rekiny bez Siergieja
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Sport

Na styczniowych mistrzostwach Polski 
juniorów (U20), które odbyły się w Śremie, 
turnieje drużynowe zakończyły się zwycię-
stwami szpadzistek i szpadzistów RMKS-u. 
Trzecie złoto przywiozła z mistrzostw Alicja 
Klasik, która zgodnie z oczekiwaniami dru-
gi rok z rzędu wygrała turniej indywidualny.  
A przecież w walentynki, czyli 14 lutego, ob-
chodziła dopiero swoje 18. urodziny, co znaczy, 
że w juniorskich mistrzostwach kraju będzie 
mogła wystąpić jeszcze dwukrotnie. 

O ile trzeciego z rzędu złota dziewcząt 
(pierwszy tytuł w kategorii juniorek zdobyły 
jeszcze jako kadetki) i indywidualnego tytułu Ali-
cji wszyscy się spodziewali, o tyle złoto szpadzi-
stów było niespodzianką sporego kalibru. Posta-
rali się o nią: Krzysztof Bezuch, Augustyn Kapias, 
Adam Sojka i Wiktor Wałach. – Patrząc na ran-
kingi i wyniki indywidualne chłopców, byliśmy 
trzecią, czwartą drużyną w kraju, liczyliśmy więc 
na brązowy medal. Niespodziankę sprawili już w 
półfinale, pokonując 45:36 silny zespół z Warsza-
wy, mający w swoim składzie prowadzącego w 
rankingu krajowym Jana Sochę. W finale naszym 
rywalem była druga turniejowa niespodzianka 
– drużyna z Częstochowy. Przegrywaliśmy już 
10 pkt, ale część strat odrobił Adam Sojka, a wal-
czący jako ostatni Wiktor Wałach w trzy minuty 
odrobił siedem trafień i zadał kolejne, wygry-
wając przed czasem, dzięki czemu wygraliśmy 
ostatecznie 40:39 – opowiada Artur Fajkis.

Szpadzistki RMKS-u pokonały natomiast 
w walce o złoto drużynę AZS-u Wratislavia 
Wrocław. – Nasza drużyna, którą tworzą: 
Patrycja Frystacka, Alicja Klasik, Liliana Po-
rwoł i Kinga Zgryźniak, jest bardzo silna, bo 
dziewczęta od lat dorastają i walczą ze sobą, 
co procentuje właśnie w turniejach drużyno-
wych. A że od trzech lat nie schodzą z podium, 
to nasze rywalki, wychodząc na planszę nieco 
miękną - mówi trener Fajkis. Marzy o zdobyciu  
z drużyną dziewcząt pierwszego w histo-

RYBNICKA 
SZPADA 
ROŚNIE W SIŁĘ
Sekcję szermierczą Rybnickiego 
Młodzieżowego Klubu 
Sportowego trudno uznać za 
wielki klub. Tymczasem wyniki 
osiągane przez jej wychowanków 
budzą coraz większe uznanie 
i jeszcze większe nadzieje na 
przyszłość, również tę olimpijską.

rii rybnickiej szermierki drużynowego złota 
seniorskich mistrzostw Polski. Chciałby też  
w ten sposób złamać hegemonię AZS-ów, czyli 
klubów akademickich. – AZS-y generalnie nie 
wychowują zawodników, tylko trafiają oni do 
nich przy okazji studiów, z klubów takich jak 
nasz – mówi Fajkis. 

Z powodu pandemii szermierze sezon 
rozpoczęli stosunkowo późno, bo dopiero  
w październiku. W Tallinie odbył się wtedy 
turniej Pucharu Świata seniorów. W pucharo-
wych zawodach „dla dorosłych” zadebiutowa-
ły juniorki rybnickiego klubu: Klasik i Zgryź-
niak. Ich młodsze koleżanki i koledzy, m.in. 
Liliana Porwoł, Antonina Korduła, Augustyn 
Kapias i Adam Sojka, startowali wtedy z kolei 
w turniejach Pucharu Europy U17. Dla tych 
zawodników najważniejszymi imprezami se-
zonu miały być mistrzostwa Europy kadetów 
i juniorów, które na przełomie lutego i marca 
odbyły się w Nowym Sadzie. By w nich wystą-
pić, trzeba było zdobyć kwalifikacje punktując 
właśnie w turniejach pucharowych. Ta sztuka 
udała się czterem reprezentantom RMKS-u:  
w Nowym Sadzie w ME kadetek (U17) wystar-
towała Liliana Porwoł (16 lat), zaś w ME junio-
rów Kinga Zgryźniak, Alicja Klasik i Wiktor 
Wałach. To nie był jednak wymarzony start; 
najlepsza z tej czwórki Alicja Klasik, była mi-
strzyni świata kadetów, zajęła w Nowym Sa-
dzie w turnieju juniorek dopiero 9. miejsce.  
– Z powodu pandemii nie we wszystkich mię-

dzynarodowych turniejach wystartowaliśmy, 
nie wszystkie też się odbyły. Pomimo niezbyt 
udanych mistrzostw Europy wyniki tych star-
tów, które doszły do skutku, bardzo nas cieszą. 
Alicja Klasik ma na swoim koncie pierwsze zwy-
cięstwo w zakończonym już Pucharze Świata 
juniorek (wygrała turniej w Luksemburgu),  
a w rankingu światowym juniorek zajmuje piąte 
miejsce – podkreśla Artur Fajkis. 

Na początku lutego w czasie turnieju 
Pucharu Świata seniorek w Barcelonie Kla-
sik po raz drugi wystąpiła w polskiej repre-
zentacji i ze starszymi koleżankami, tak jak 
wcześniejw Tallinie, wywalczyła ósme miej-
sce. W polskim zespole wystąpiła również 
wychowanka rybnickiego klubu Anna Mrosz-
czak (24 lata) reprezentująca obecnie wroc-
ławski AZS Wratislavia. Nasza szpadzistka,  
która w ubiegłym roku ukończyła studia 

magisterskie we Wrocławiu, aktualnie stu-
diuje na Politechnice Paryskiej i trenuje  
w międzynarodowym towarzystwie w reno-
mowanej akademii szermierczej, którą utytu-
łowany trener Daniel Levavasseur prowadzi  
w podparyskiej miejscowości St. Maur des Fos-
ses. Co ciekawe w tym samym miejscu popołu-
dniami trenują szermierze miejscowego klubu 
VGA St. Maur i rybniczanka razem z nimi. Nie 
tylko trenuje, ale i startuje w cyklu turniejów 
drużynowych o Puchar Francji. 

– Każdy taki start to dla mnie świetny 
trening, bo poziom francuskiej szermierki jest 
bardzo wysoki – mówi Anna Mroszczak, ma-
rząca o udziale w igrzyskach olimpijskich, któ-
re w 2024 roku odbędą się właśnie w Paryżu.  
O igrzyskach marzą też jej młodsze koleżanki 
Kinga Zgryźniak i Alicja Klasik. Niewykluczo-
ne, że ta ostatnia w czerwcu i w lipcu weźmie 
udział w mistrzostwach Europy i świata se-
niorek. Jak tłumaczy Artur Fajkis, ze względu 
na obowiązujące zasady dziewczętom łatwiej 
będzie wywalczyć olimpijską przepustkę z dru-
żyną (zapewnia też udział w turnieju indywidu-
alnym) niż indywidualnie. Ale „wespół w zespół” 
też nie będzie łatwo, bo choć w szermierce Eu-
ropa jest zdecydowanie najsilniejsza, to mimo 
to w paryskich igrzyskach wezmą udział tylko 
cztery najlepsze na Starym kontynencie kobie-
ce reprezentacje. Olimpijskie kwalifikacje roz-
poczną się za rok, w kwietniu 2023 roku. 

Wacław Troszka
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OD TRZECH LAT SZPADZISTKI 
NIE SCHODZĄ Z PODIUM.  
RYWALKI WYCHODZĄC NA 
PLANSZĘ NIECO MIĘKNĄ...



Kuczerze przybyło 
kilogramów
Nasz olimpijczyk, dżudoka Piotr Kuczera, 
startujący od niedawna w wyższej kategorii 
wagowej do 100 kg odnosi pierwsze sukce-
sy. W ostatnią niedzielę lutego rybniczanin 
wygrał w stolicy turniej Pucharu Świata 
Warsaw European Open. W walce finałowej 
miał zmierzyć się z Estończykiem Minaski-
nem, ale ten doznał kontuzji i nie był w stanie 
walczyć. – Pozostała szybkość z poprzedniej 
kategorii wagowej, a siłę poprawiłem – 
komentuje krótko swą aktualną dyspozycję 
Piotr Kuczera. W nowej dla siebie kategorii 
wagowej zadebiutował w ostatnim dniu 
października w Paryżu, gdzie jako repre-
zentant Centralnego Wojskowego Zespołu 
Sportowego w wojskowych mistrzostwach 
świata zajął trzecie miejsce. Od października 
współpracuje też z nowym trenerem kadry 
Azerbejdżaninem Rashadem Hasanovem  
i jak mówi, ta współpraca dobrze się układa  
i zapowiada się bardzo obiecująco. Po kolej-
nych startach w turniejach pucharu świata  
i Europy w kwietniu Piotr Kuczera wystartuje 
w mistrzostwach Europy, które odbędą się 
w Bułgarii.                                                           (WaT) 

Sport

Rybniczanki zakończyły wprawdzie li-
gowe zmagania (mecz ostatniej kolejki ze 
Ślęzą II rozegrały wcześniej), ale rywalki 
ze Zgorzelca i Gorzowa Wlkp. miały jesz-
cze do rozegrania po dwa mecze i możliwy, 
choć mało prawdopodobny, był scenariusz 
niekorzystny dla RMKS-u. Gdyby okazało 
się, że drużyny z Rybnika, Zgorzelca i Go-
rzowa mają finalnie po 7 zwycięstw, wów-
czas I ligę opuściłby RMKS, bo w spotka-
niach między tymi trzema zespołami (tzw. 
mała tabela) odniósł tylko jedno zwycię-
stwo. Kluczowy mecz Gorzów – Zgorzelec 
miał się odbyć 19 marca, już po zamknięciu 
tego wydania „GR”. Jeśli gorzowianki wy-

grały, to RMKS utrzymał się w I lidze. Jeśli 
nie, to drużyna ze Zgorzelca, by utrzymać 
się kosztem naszego zespołu, musiałaby 
jeszcze dzień później pokonać u siebie 
czwartą drużynę ligi Lidera Swarzędz.   

Niedziela 13 marca, hala w Boguszo-
wicach. To był ostatni, 22. w tym sezonie 
mecz koszykarek RMKS-u Xbest Rybnik. 
Rywalem drugi beniaminek ze Zgorzelca, 
który znalazł się w lidze po wykupieniu 
dzikiej karty. W powszechnym przekonaniu 
w przypadku obu drużyn zwycięstwo za-
pewniało utrzymanie, a porażka oznaczała 
spadek do II ligi. Po bardzo nerwowym me-
czu, zwłaszcza w II połowie 56:44 wygrały 

rybniczanki, odnosząc siódme w sezonie  
zwycięstwo.      

I ligę „najwcześniej” opuściła drużyna 
Ślęzy II Wrocław, która przegrała wszyst-
kie mecze.   Koszykarze MKKS-u na dwie 
kolejki przed końcem ligi z 10 zwycię-
stwami na koncie zajmowali bezpieczne 
10. miejsce w tabeli 16 drużyn. Co ważne,  
to utrzymanie wywalczył zespół grun-
townie odmłodzony, umiejętnie prowa-
dzony przez debiutującego w seniorskiej 
koszykówce trenera Jakuba Krakowczyka. 
Ostatni mecz sezonu rybniczanie rozegrają 
w hali ekonomika w niedzielę 27 marca o 18. 

(WaT)

Zamieszanie z utrzymaniem

Tak z piątej wygranej w sezonie cieszyli się 
koszykarze MKKS-u po pokonaniu 3 lutego w hali 
Ekonomika AZS-u Częstochowa. W koszulce z nr 5  
najstarszy w drużynie 35-letni Adam Anduła

Koszykarze MKKS-u 
utrzymali się w II lidze. 
Utrzymanie koszykarek 
RMKS-u Xbest w I lidze 
świętowano wprawdzie 
po wygraniu przez nie 
ostatniego meczu  
w sezonie,  ale później 
okazało się, że sprawa 
utrzymania wcale nie jest 
jeszcze przesądzona. 
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Drużyna RMKS-u Xbest Rybnik. Od lewej, stoją: trener Grzegorz Korzeń, 
Patrycja Pendziałek, Paulina Pilichowska, Martyna Czyżewska, Beata 
Jurczyńska, Dominika Bednarek, Natalia Rusińska, Maja Troszka, kapitan 
zespołu Joanna Sobota z synem Filipem i asystent trenera Adam Rener; 
klęczą: fizjoterapeuta Łukasz Lelek, Oliwia Keller, Marlena Jurzica, Klaudia 
Keller, Paulina Majda. Na zdjęciu brakuje kontuzjowanej Eweliny Najduch
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Ogłoszenia i reklamy

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

W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4) od poniedziałku 
do piątku jest czynna od godz. 7.00 do 24.00, zaś w soboty od godz. 7.00 do 
18.00. Z kolei apteka Damian (ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od godz. 
8.00 do 20.00 zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do 22.00.

NOCNE DYŻURY APTEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.03 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Policja 997 112, 47 855 72 00
Straż Pożarna 998 32 439 58 00
Pogotowie Ratunkowe 999 112, 32 429 26 78 
Straż Miejska 986 32 42 27 254
Powiatowe Centrum   32 42 21 000 
Zarządzania Kryzysowego  32 43 95 810
Pogotowie zimowe  32 43 29 560
Pogotowie energetyczne 991 32 303 21 46
Pogotowie gazowe 992               infolinia 22 444 33 33
Pogotowie ciepłownicze 993 32 22 46 45
Pogotowie wodno-kanalizacyjne    32 42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 500 543 300
Pomoc drogowa 19631 601 438 846
Pogotowie weterynaryjne 983 32 422 30 40
Pogotowie dźwigowe  601 437 597

Gospodarowanie odpadami              32 43 92 046 (w godz. pracy UM)

Rybnickie Służby Komunalne  32 43 29 560
Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze  517 664 090

Rybnicki Telefon Seniora            32 784 78 74 (pon.-pt. 10-14)

Rejestracja szczepień przeciw COVID-19    989 
Całodobowa infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia
   222 500 115
POMOC DLA UKRAINY:
28 dzielnica   519 102 066
Rybnicka Rada Kobiet   667 768 427

WAŻNE TELEFONYZarządzenie nr 99/2022
Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomo-
cy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2022 roku

Działając na podstawie:
• 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2268 z późn. zm.),
• 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 
Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żuż-
lowej 25 w 2022 roku, w wysokości 4 763,49 zł.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Śląskiego.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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