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Zamiast zostać w domu, są ze swoimi podopiecznymi

Sześć bohaterskich 
pań z DPS w Bobrku

Pandemia 

Bohaterkami ostatnich dni w powie-
cie oświęcimskim są pracownice Do-
mu Pomocy Społecznej w Bobrku 
(gm. Chełmek), które dobrowolnie 
zamknęły się na oddziale z grupą 
swoich podopiecznych chorych 
na COVID-19. 

Placówka w Bobrku na co dzień zajmuje 
się osobami z niepełnosprawnością inte-

lektualną. W ub. tygodniu po przepro-
wadzeniu wymazów, a następnie badań 
na obecność koronawirusa okazało się, 
że 23 mieszkańców jednego z oddziałów 
DPS jest zakażonych. Oprócz tego czte-
rech pracowników. 

W tej sytuacji, zgodnie z wytycz-
nymi sanepidu, pozostała część per-
sonelu miała odbywać kwarantannę 
w swoich domach. 

Jednak sześć pracownic DPS - pa-
nie: Renata, Urszula, Bożena, Irena, 
Wioletta i Bożena postanowiły wrócić 
do pracy, by dzień i noc zajmować się 
podopiecznymi. 

- Część z tych pań nadal pozostaje 
na oddziale, część zostało zastąpio-
nych przez inne pracownice. Można 

powiedzieć, że jest to cały bohaterski 
oddział - mówi Mariusz Sajak, dyrek-
tor Domu Pomocy Społecznej w Bob-
rku. Nie ukrywa, że sytuacja w pla-
cówce jest obecnie trudna. Dlatego 
tym bardziej godna odnotowania jest 
taka postawa. 

Także mieszkańcy Chełmka 
i Oświęcimia są pełni uznania dla pra-
cownic DPS w Bobrku. - Myślę, że za-
sługują na miano superbohaterek 
za odwagę i poświęcenie - mówi Marta 
Palka z Oświęcimia. 

Możliwość świadczenia pracy w trak-
cie odbywania kwarantanny za zgodą za-
interesowanych pracowników dopusz-
cza tzw. ustawa covidowa. ¹

Bogusław Kwiecień 
boguslaw.kwiecien@polskapress.pl

NOWY SĄCZ Pusty 
budynek Miasteczka 
Multimedialnego 
mógłby być szpitalem 
lub izolatorium 
STR. 8

Ksiądz Piotr Dydo-Rożniecki 
i siostry dominikanki pomagali 
chorym w bocheńskim DPS  STR. 5
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Wielki piec wygasł. 
Hutnicy zmuszeni 
do szukania pracy
KRAKÓW Zakończenie wytopu 
stali dotknie bezpośrednio 650 
pracowników. Koniec kilkuletniej 
batalii w obronie miejsc pracy  STR. 3

STR.  5

Totus – nagroda za opiekę  
nad zakażonymi

Koronawirus 
zabija w szkołach

Śmierć nauczycieli zakażonych koronawirusem. Uczniowie chcą nauczania zdalnego, boją się zarażenia str. 10
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Pod znakiem zapytania 
jest występ Roberta 
Lewandowskiego 
w spotkaniu z Bośnią   
STR. 19

W krakowskich kinach 
możemy już zobaczyć 
„Szarlatana” - nowy film 
Agnieszki Holland 
STR. 9
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Nasz patronat 
Magdalena Domańska-Smoleń 
magdalena.domanska@polskapress.pl 

Pióra Parkera, myszki bez-
przewodowe, powerbanki, 
plecaki na laptopa i pendrive’y 
– to można wygrać biorąc 
udział w konkursie Urzędu 
Statystycznego w Krakowie 
z okazji Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020.  

Spis rozpoczął się 1 września 
i potrwa do 30 listopada. Obej-
muje wszystkie gospodarstwa 
w Polsce. 

– Informacje zebrane w spi-
sie będą podstawą do kreowa-
nia polityk rolnych i społecz-
nych tak ważnych dla rozwoju 
polskiej wsi – podkreśla Ag-
nieszka Szlubowska, zastępca 
wojewódzkiego komisarza spi-
sowego, dyrektor Urzędu Sta-
tystycznego w Krakowie.  
– Dziękuję wszystkim rolni-
kom, którzy do tej pory wzięli 

w nim udział i proszę wszyst-
kich, którzy jeszcze nie zdążyli 
się spisać, aby nie zwlekali 
do ostatniej chwili i spisali się 
jak na rolników przystało – do-
daje Agnieszka Szlubowska. 

Rolnicy muszą odpowie-
dzieć na pytania dotyczące 
między innymi użytkowanych 
gruntów, hodowanych zwie-
rząt czy posiadanych maszyn 
rolniczych. Warto podkreślić, 
że nie ma pytań o majątek czy 
zarobki.  

W związku z sytuacją epide-
miologiczną podstawową me-
todą jest tzw. samospis inter -

netowy. Wystarczy wejść na 
stronę Głównego Urzędu Staty-
stycznego – spisrolny.gov.pl  
– i postępować według instruk-
cji.  

Ci, którzy nie mają kompu-
tera i dostępu do internetu, 
mogą udać się do gminnego 
biura spisowego – są tam stano-
wiska komputerowe dla rolni-
ków biorących udział w spisie. 
Można również zadzwonić 
na infolinię spisową: 22 279-99-
99 (wew. 1) i wybrać opcję 
„spisz się przez telefon” lub 
ustalić termin rozmowy z rach-
mistrzem. 

Przy okazji można wziąć 
udział w konkursie i wygrać 
atrakcyjne nagrody! 

Czytelnicy Gazety Krakow-
skiej w każdy piątek będą mo-
gli znaleźć informację na na-
szych łamach. 

Natomiast internauci kon-
kursowe pytanie znajdą 
na stronie Urzędu Statystycz-
nego w Krakowie w każdą nie-
dzielę o godz. 12.  

 
 
Bieżące informacje o spisie rol-

nym można również znaleźć na stro-
nie spisrolny.gov.pl.

Spisz się i wygrywaj atrakcyjne nagrody

Śmierć nauczycieli 
zakażonych 
koronawirusem
Zawiercie 
Karol Świerkot 
redakcja.krakow@polskapress.pl 

W ostatnich dniach zmarło 
dwóch zakażonych koronawi -
rusem nauczycieli. To 31-letni 
polonista z Zawiercia i 44-let-
nia nauczycielka z Osieku 
nad Wisłą.  ZNP domaga się 
od rządu dodatkowych środ-
ków bezpieczeństwa w szko-
łach. 

31-letni nauczyciel języka pol-
skiego zmarł w sobotę w szpi-
talu w Tychach. Kamil Pietrzyk 
uczył w Szkole Podstawowej nr 
5 w Zawierciu. Był też poetą, 
prowadził audycje w radiu. 
Jego stan był ciężki, dlatego zo-
stał przetransportowany 
do szpitala w Tychach, gdzie 
został podłączony do respira-
tora.  

Kamil Pietrzyk przez wiele 
lat współpracował z Bogdanem 
Dworakiem, znanym artystą 
z Zawiercia. Sam również był 
poetą. W 2015 roku miał miej-
sce jego pierwszy debiut - Labi-
rynt Kretyński. Kilka miesięcy 
temu wydana została książka 
„Formuła Eden” - w której zna-
lazły się jego wiersze.  

Był także redaktorem w Ra-
diu Zawiercie, gdzie miał swoją 
audycję „Rockopietrze”. Wie-
lokrotnie współpracował także 
z Miejską i Powiatową Biblio-
teką Publiczną w Zawierciu, jak 
i z Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Zawierciu. Był dobrym, lu-
bianym człowiekiem. 

W niedzielę zmarła Beata 
Ćwik-Rumińska, 44-letnia nau-
czycielka w Szkole Podstawo-
wej w Osieku nad Wisłą (woj. 
kujawsko-pomorskie).  

Kobieta w niedzielę tydzień 
temu trafiła do szpitala 
w Grudziądzu.   

Dyrekcja Szkoły Podstawo-
wej w Osieku nad Wisłą zdecy-
dowała, że od poniedziałku 
do środy nie będzie lekcji. 

Po śmierci nauczycieli Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego 
wystosował list otwarty do pre-
miera, w którym domaga się 
„bezpiecznych warunków 
nauki i pracy w szkołach”.  

- Mimo gwałtownego wzro-
stu zachorowań na COVID-19 
w ostatnich tygodniach, rosną-
cej liczby szkół pracujących 
zdalnie lub hybrydowo i tra-
gicznych informacji o śmierci 
nauczycieli z powodu 
koronawirusa, rząd nie przed-
stawił żadnej strategii dotyczą-
cej ochrony zdrowia ponad 4,5 
mln uczniów i 600 tysięcy nau-
czycieli oraz pracowników 
oświaty - czytamy w oświad-
czeniu na stronie ZNP. 

Związkowcy domagają 
się m.in. rozszerzenia kompe-
tencji dyrektora szkoły w kwe-
stii podjęcia decyzji o czaso-
wym nauczaniu w formie zdal-
nej lub hybrydowej (z pominię-
ciem sanepidu), wyposażenia 
pracowników oświaty w sprzęt 
ochrony osobistej, bezpłatnego 
testowania nauczycieli. ¹ 

Współpraca: Justyna  
Wojciechowska-Narloch

Warszawa 

Rząd nie widzi powodów 
do wprowadzenia nauczania 
zdalnego. Tymczasem młodzi 
ludzie organizują „Protest 
uczniowski” i zachęcają ró-
wieśników do pozostania 
w domach. Przyczyną jest 
obawa przed zakażeniem 
w szkole. 

Polska w ostatnich dniach no-
tuje ogromny przyrost zakażeń 
koronawirusem. Rząd wpro-
wadził wiele obostrzeń doty-
czących m.in. zgromadzeń 
i ograniczenia liczby osób 
na imprezach. Cała Polska zo-
stała tzw. żółtą strefą, co ozna-
cza m.in. konieczność zasłania-
nia twarzy nie tylko w sklepie, 
również na ulicach. 

Premier zapowiedział w ubie-
głym tygodniu, że ogłosi stano-
wisko rządu dotyczące m.in. 
sprawy edukacji. Media spekulo-
wały, że prawdopodobnie część 
placówek przejdzie na zdalne 
nauczanie, miało to doty-
czyć szkół średnich i wyższych.  

Ostatecznie szef rządu, 
na wspólnej konferencji z mini-
strem zdrowia, poinformował 
w sobotę, że wrócą tzw. go-
dziny dla seniorów, pomijając 
jednak całkowicie kwestię 
oświaty. 

Dopiero dopytywany przez 
dziennikarzy oświadczył, że 
rząd nie widzi „takiej koniecz-
ności, żeby wprowadzać obo-
wiązek nauki w trybie zdal-
nym”. 

Protest uczniowski 
Uczniowie nie dali jednak 
wiary słowom premiera i zapo-
wiedzieli w weekend protest 
przeciwko niewprowadzeniu 
w szkołach nauki zdalnej. Zało-
żyli na Twitterze profil o nazwie 
„Protest uczniowski”. 

„My naprawdę się boimy, 
ten protest nie jest organizo-
wany dla osób, które chcą 
przejść na nauczanie zdalne, bo 
jest to wygodniejsze. To nie jest 
śmieszna zabawa” – czytamy 
na profilu protestu. 

Inicjatorzy akcji tłumaczą, iż 
boją się, że nie tylko oni zacho-

rują, ale rozniosą też 
koronawirusa po swoich do-
mach i narażą swych bliskich. 

Zachęcali przy tym swoich 
rówieśników, aby w poniedzia-
łek nie szli do szkoły, a jeśli mu-
szą do niej iść, to w ramach pro-
testu mogą ubrać się na czarno. 

Uczniowie zamieścili rów-
nież w internecie petycję 
o zamknięcie szkół, w której za-
chęcają do zbierania podpisów. 

„Młodzi według rządów są 
nieśmiertelni, ale tak nie jest” – 
piszą. 

Na protesty uczniów reagują 
także politycy opozycji. Po-
słanka Lewicy Marcelina Zawi-
sza poinformowała, że „ucznio-
wie w całej Polsce rozpoczynają 
protest uczniowski. Boją się, że 
złapią i przeniosą na rodziców 
i dziadków COVID-19. I słusz-
nie, eksperci mówią o otwarciu 

szkół jako jednym ze źródeł 
dzisiejszych wzrostów zacho-
rowań. Czy MZ i MEN usłyszą 
i zadziałają?” – pytała 
na Twitterze posłanka. 

Wykluczenie cyfrowe 
Nie wszyscy uczniowie jednak 
mogą sobie pozwolić na zdalną 
naukę przez dłuższy czas. Jesz-
cze na początku epidemii w na-
szym kraju Ministerstwo 
Cyfryzacji informowało, że aby 
uczniowie mogli uczyć się zdal-
nie, trzeba byłoby im dostar-
czyć od 200 tys. do nawet 500 
tys. komputerów. Bowiem ofi-
cjalne dane resortu mówią o 13 
proc. gospodarstw domowych 
bez dostępu do komputera 
z internetem. 

Do sprawy zakażeń w szko-
łach odniósł się w Onecie im-
munolog i prezes Fundacji „In-
stytut Profilaktyki Zakażeń” dr 
Paweł Grzesiowski.  

- Jeśli rząd powiedziałby: 
„Nie możemy zrealizować nau-
czania online, ponieważ nie ma 
takich warunków”, to ja bym 
taką argumentację przyjął. Inne 
osoby też by ją zrozumiały. Ale 
jeżeli mówimy publicznie, że 
szkoły mogą być otwarte, bo 
nie ma w nich zakażeń, to jest 
to zwyczajnie nieprawda - pod-
kreślił specjalista, komentując 
sobotnie wystąpienie premiera 
i ministra zdrowia. 

Zdaniem dr Pawła 
Grzesiowskiego, szkoły w czer-
wonych strefach powinny 
przejść na nauczanie zdalne. 
¹

Uczniowie chcą nauczania 
zdalnego, boją się zakażenia

Nie widzimy konieczności wprowadzania obowiązku nauki 
w trybie zdalnym - mówi premier Mateusz Morawiecki 
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Leszek Rudziński 
redakcja.krakow@polskapress.pl

REKLAMA 009883368


