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2 listopada dokonano ostat-
nich odbiorów technicznych ul. 
Lokalnej. Ulica stanowi nowe 
połączenie między drogą woje-
wódzką nr 901 (ul. Poznańska) 
i drogą powiatową nr 2905S 
(ul. Wyzwolenia). To najwięk-
sza tegoroczna inwestycja mia-
sta Pyskowice.

ZNANI ZNAD DRAMY. NOWY CYKL „PP”. CZYTAJ NA s. 6/7

11 listopada obchodziliśmy 
102. rocznicę powrotu państwa 
polskiego na mapę świata. W 
tym roku Narodowe Święto Nie-
podległości wypadło w nieco-
dziennej sytuacji. Uroczystości 
upamiętniające miały ograniczo-
ny charakter ze względu na reżim 
antyepidemiczny. 

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  
INNE NIŻ ZWYKLE 

OTWARCIE  
ULICY LOKALNEJ

Oficjalne obchody tym ra-
zem, wyjątkowo, odbyły się 
bez udziału mieszkańców. 
Przedstawiciele samorządu Py-
skowic, burmistrz oraz repre-
zentanci rady miejskiej, złożyli 
kwiaty pod Pomnikiem Patrio-

tycznym. W parafialnych świą-
tyniach odbyły się msze świę-
te za Ojczyznę, w których z po-
wodów epidemiologicznych 
mogła uczestniczyć ograniczo-
na liczba wiernych. 

(pp)

dokończenie na str. 5
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Co łączy dziadka świętej Teresy Benedykty od Krzyża, matkę lau-
reata Oscarów Franza Waxmana oraz niemieckiego aktora Alfreda 
Balthofa? Wszyscy wymienieni byli żydowskiego pochodzenia i uro-
dzili się w Pyskowicach! Taką m.in. ciekawostkę możemy znaleźć na 
pamiątkowej tablicy, która w październiku stanęła na pyskowickim 

„DZIŚ PO NICH ZOSTAŁY TYLKO MACEWY…”

Szanowni Czytelnicy,
niestety spełnia się czarny scenariusz. 

Epidemia przybiera na sile, mnożą się 
rekordy zakażeń, wyłączane są kolejne 
obszary gospodarki i życia społecznego. 
Z naturalnych względów część najnow-
szego, listopadowego „Przeglądu Py-
skowickiego” poświęcona jest obecnej 
sytuacji epidemicznej. Obok tego znala-
zły się informacje o bieżących wydarza-
niach z życia miasta.

Zapominając na chwilę o koronawiru-
sie chciałem Państwa poinformować, że 

2 listopada oficjalnie została otwarta nowa ulica Lokalna. Była to naj-
większa tegoroczna inwestycja. Budowa drogi o długości ponad 900 
metrów wraz z oświetleniem, przystankami autobusowymi i odwod-
nieniem kosztowała ponad 5,5 mln zł, a ponad 80 proc. kosztów po-
kryło dofinansowanie z środków zewnętrznych. O szczegółach prze-
czytacie Państwo na s. 1 i 5.

Jesień to czas na porządki. Te na pyskowickim kirkucie stały się 
już pewnego rodzaju tradycją. Przedstawiciele samorządu i tym ra-
zem intensywnie pracowali, aby uporządkować teren przed zimą. Li-
stopad to również pora sprzyjająca refleksji i zadumie. W tym roku 
szczególną uwagę poświęciliśmy nieobecnym już w naszym mieście 
członkom społeczności żydowskiej. Na cmentarzu powstała specjal-
na tablica poświęcona ich pamięci, odbyły się też Żydowskie Zadusz-
ki. 8 listopada, w rocznicę Nocy Kryształowej miało miejsce spotka-
nie z Leszkiem Jodlińskim, autorem książki ”Puste krzesła. Historie 
śląskich Żydów”, w której pojawia się także wątek pyskowicki. A po 
spotkaniu odbył się koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespo-
łu Negev. Oba wydarzenia, z powodu pandemii, miały formę trans-
misji online. 

Jako odtrutkę na koronawirusa polecam wywiad z Krzysztofem Po-
dolskim, wielokrotnym mistrzem Polski w kolarstwie górskim. Roz-
mowa, poświęcona m.in. „kuchni” sukcesów naszego sportowego 
asa, Pyskowicom widzianym z wysokości rowerowego siodełka, tru-
dom drogi na sportowe szczyty, stanowi kolejny odcinek naszego no-
wego cyklu „Znani znad Dramy”.

11 listopada jak zawsze obchodziliśmy rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Inaczej niż zwykle uroczystości odbyły się 
przy ograniczonym uczestnictwie mieszkańców. W związku z zaka-
zem zgromadzeń złożenie kwiatów przez przedstawicieli pyskowic-
kiego samorządu musiało odbyć się bez ich udziału. Wszyscy chętni 
mogli oczywiście indywidualnie uczcić święto i przyjść pod Pomnik 
Patriotyczny. Krótką relację z uroczystości znajdą Państwo na s. 1.

COVID – 19 zagraża wszystkim, ale szczególnie niebezpieczny 
jest dla osób w podeszłym wieku. Dlatego jako samorząd kontynuuje-
my działania mające na celu wyjątkową ochronę seniorów. Obok gru-
py wolontariuszy, czekających pod numerem 507 942 337 na telefon  
o pomoc np. w zrobieniu zakupów, wsparcia udziela Dzienny Dom Se-
nior +. DDS wszystkim swoim podopiecznym dowozi w dni powsze-
dnie posiłki, obiad i śniadanie. Szerzej piszemy na ten temat na s. 8.

Więcej uwagi najważniejszemu tematowi ostatnich miesięcy po-
święcamy również na s. 9. Przypominamy najistotniejsze zasady anty-
epidemiczne i aktualne obostrzenia rządowe. Od 7 listopada zamknię-
te są galerie handlowe, restauracje i obiekty kultury, od 9 listopada 
już wszyscy uczniowie przeszli na nauczanie zdalne. Co dalej? Wisi 
nad nami groźba „narodowej kwarantanny” i zamknięcia znów w do-
mach. Dlatego ponawiamy nasz apel – zróbmy wszystko, by przerwać 
transmisję wirusa. Zachowujmy dystans społeczny, dezynfekujmy rę-
ce, przysłaniajmy twarz, wietrzmy pomieszczenia. 

Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi! 
Adam Wójcik  

Burmistrz Miasta Pyskowice

cmentarzu żydowskim. A wszystko zaczęło się od pomysłu jednego 
z naszych mieszkańców, który chętnie, jako Stowarzyszenie Ludzie 
Miasta, podchwyciliśmy. Burza mózgów, kolejne pomysły i powstał 
pomysł na Zaduszki Żydowskie.

Zaczęło się od wspomnianej już tablicy. Znajduje się na niej krótka 
historia pyskowickiej gminy żydowskiej oraz wyjaśnienie symboliki 
obecnej na macewach. Materiały opracował Błażej Kupski, a grafikę 
przygotował Łukasz Sobczak – za co serdecznie dziękujemy. 

Do inicjatywy dołączyli przedstawiciele samorządu Pyskowic, w tym 
radni, z burmistrzem Adamem Wójcikiem na czele. Od kilku lat syste-
matycznie dbają oni o teren cmentarza żydowskiego kosząc go i porząd-
kując. Tym razem udało się połączyć siły.

Kulminacją obchodów wspominających społeczność żydowską w Py-
skowicach były wydarzenia 8 listopada. Data została wybrana nieprzy-
padkowo. W nocy z 9 na 10 listopada 1938 przeprowadzony został po-
grom Żydów nazwany Nocą Kryształową. W Centrum Wystawienni-
czym odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem Jodlińskim, który za-
prezentował swoją najnowszą książkę „Puste krzesła. Historie śląskich 
Żydów”. Jest to zbiór opowiadań i artykułów uzupełnionych fotografia-
mi i dokumentami, w którym pojawia się także wątek pyskowicki. 

Po spotkaniu, w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, odbył się kon-
cert muzyki żydowskiej. Zespół Negev zaprezentował tradycyjne ży-
dowskie pieśni i utwory instrumentalne, jak również pieśni nawiązu-
jące do tradycji i kultury tego narodu. 

Oba wydarzenia, z powodu wprowadzonych obostrzeń, odbyły się 
w formie transmisji online – bez udziału publiczności. 

Zakup i montaż tablicy oraz koncert zrealizowane zostały w ramach 
projektu „Dziś po nich zostały tylko macewy… wyznawcy judaizmu nad 
Dramą”, który został dofinansowany ze środków Gminy Pyskowice.

Beata Antosik  
Stowarzyszenie Ludzie Miasta
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Z PRAC RADY MIEJ  SKIEJ

Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

Biuro Kredytowe Fines 
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80

K o l e j n a 
w czasie pan-
demii, a XXV  
w tej kadencji, 
sesja Rady Miej-
skiej odbyła się 
22 października. 
Tematem, który 

został szczegółowo omówiony na posiedze-
niach komisji i podsumowany na sesji, było 
oświetlenie na terenie miasta – stan obecny, 
plany remontowe i inwestycyjne. 

Na terenie naszego miasta znajduje się 
łącznie 1685 lamp, w tym 71 wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii – lampy so-
larne i hybrydowe. W zależności od wysoko-
ści budżetu na następny rok, planuje się wy-
konanie instalacji i postawienia lamp między 
innymi przy: ciągu pieszym przy SWC-2 od 
ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego 
– ul. Wyzwolenia, ul. Orzeszkowej. Zamie-
rzenia zakładają również uzupełnienie opraw 
na istniejących słupach ul. Wiejska, budowę 
oświetlenia przejścia dla pieszych przy skle-
pie „Biedronka” przy ul Gliwickiej.

Rada rozpatrzyła i przegłosowała uchwa-
ły w sprawie:

1. udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Gliwickiemu na dofinansowanie zakupu 
lampy operacyjnej do sali cesarskiego cięcia 
dla Szpitala w Pyskowicach Sp z .o.o – na ten 
cel przeznaczono kwotę 35 000 zł;

2. przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Pyskowice z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie na 2021 rok” – uchwała podejmowana co-

Na październikowej sesji radni przyjęli 
uchwałę w sprawie powołania Rady Senio-
rów. To organ przewidziany ustawą o sa-
morządzie terytorialnym, który ma „cha-
rakter konsultacyjny, doradczy i inicjatyw-
ny”. Tok dalszych działań wstrzymał nie-
korzystny rozwój sytuacji epidemicznej. 
Gremium powinno rozpocząć jednak pracę 
w ciągu najbliższych miesięcy, po wcze-
śniejszych wyborach.

Statut Rady Seniorów Miasta Pyskowi-
ce przewiduje, że będzie ona liczyć dzie-
sięć osób. Skład tworzyć będą po poło-
wie przedstawiciele seniorów oraz re-
prezentanci podmiotów działających na 
ich rzecz. Kandydatami na członków bę-
dą mogli być seniorzy posiadający popar-
cie co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic 
w wieku 60 plus. Ustalenie ostatecznego 

24 grudnia, w wigilię świąt Bożego 
Narodzenia, Urząd Miejski w Pyskowi-
cach będzie nieczynny. 

(pp)

RADA SENIORÓW. KOLEJNY KROKW WIGILIĘ URZĄD  
NIECZYNNY składu rady oddano w ręce samych zainte-

resowanych – dokona się to na spotkaniu 
wyborczym, w którym będzie mógł wziąć 
udział każdy senior zamieszkały na terenie 
Pyskowic. Ten krok w związku z sytuacją 
epidemiczną odłożone jednak na później. 
Wybory powinny zostać zwołane  przez 
Burmistrza Miasta Pyskowice do sześciu 
miesięcy. 

Już teraz zachęcamy seniorów do ak-
tywnego włączenia się w proces wyłania-
nia rady, a potem – w jej prace. O szcze-
gółach informować będziemy na bieżąco.

Przypominamy, że utworzenie ciała opi-
niotwórczego środowisk senioralnych to 
realizacja programu wyborczego burmi-
strza Adama Wójcika i KWW „Skutecznie 
dla Pyskowic”.  

(pp)

rocznie, określa cele i zasady na jakich doto-
wane są zadania gminy realizowane przez or-
ganizacje pozarządowe;

3. zawarcia porozumienia dotyczącego 
współdziałania gmin wchodzących w skład 
aglomeracji Gliwice przy realizacji zadania 
polegającego na ponownym wyznaczeniu 
obszaru i granic aglomeracji Gliwice – ist-
nieje konieczność ustalenia granic w związ-
ku z ustawą prawo wodne;

4. ustalenia wysokości stawek opłat za za-
jęcie pasa drogowego na drogach gminnych 
na terenie miasta Pyskowice – uchwała była 
podejmowana w sierpniu, obecnie wystąpi-
ła konieczność naniesienia uwag wojewody;

5. „Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Pyskowice” – na-
niesiono uwagi jakie zostały wniesione przez 
nadzór wojewody;

6. szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi;

7. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Roz-
woju i Modernizacji Urządzeń Wodociągo-
wych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 
2021-2023;

8. regulaminu korzystania z placów zabaw 
zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowi-
ce – regulamin będzie umieszczony na każ-
dym placu zabaw w naszym mieście;

9. wyrażenia zgody na wniesienie przez 
Gminę Pyskowice dopłat do kapitału rezerwo-
wego w spółce Zaolszany sp. z o.o. – w związ-
ku z zakończeniem rekultywacji składowiska 

odpadów komunalnych następuje likwidacja 
spółki, która była do tego powołana. Istnie-
je konieczność spłaty wszystkich zobowiązań 
spółki, w tym na zapłatę podatku od nierucho-
mości na rzecz Gminy Pyskowice;

10. dokonania zmian w budżecie miasta 
na 2020 r. – dokonano korekty budżetu mia-
sta po stronie dochodów i wydatków. Zwięk-
szono wydatki na remonty w SP nr 5 (ponad 
41 000 zł), 38 000 zł przeznaczono na kosz-
ty utrzymania mieszkańców w ośrodkach po-
mocy społecznej, 19 000 zł na projekt „Sys-
tem usług społecznych dla mieszkańców Py-
skowic”, 182 000 zł na dopłatę do spółki Za-
olszany, a 108 500 zł na zarządzanie zrekul-
tywowanym składowiskiem. Zmniejszono 
plan przychodów z zaciągniętych kredytów;

11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2020-2027 – dokonano zmian 
wynikających z przyjętych uchwał zmie-
niających budżet oraz usunięto następujące 
przedsięwzięcia: leasing operacyjny samo-
chodu dla Straży Miejskiej oraz opracowanie 
dokumentacji technicznej budowy ul. Stefa-
na Batorego – środki z tego zadania zostały 
przesunięte na zadanie „Stacja kultury – ada-
ptacja, przebudowa i termomodernizacja bu-
dynku dworca kolejowego”.

12. Rady Seniorów Miasta Pyskowice  
i nadania jej statutu – ustalono zasady wy-
boru i tryb pracy Rady Seniorów,

Wszystkie projekty uchwał oraz uchwały 
można znaleźć w BIP w zakładce Rada Miej-
ska. Tam też są umieszczone zapisy przebie-
gu sesji. 

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach



4 Przegląd Pyskowicki • nr 11 (289) listopad 2020

Informujemy, że od 2 listopada 2020 r. do odwołania, w związku 
ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19, w trosce o bez-
pieczeństwo i dobro mieszkańców, uległa zmianie organizacja pracy 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

Obsługa interesantów odbywa się następująco:
• poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.30 do 15.30 – z prze-

rwą na dezynfekcję pomieszczeń w godzinach od 12.45 do 13.45;
• czwartek – od 7.30 do 17.30 – z przerwą na dezynfekcję po-

mieszczeń w godzinach od 12.45 do 13.45.
Kasa czynna jest w godzinach obsługi interesantów. W ostatnim 

roboczym dniu miesiąca pracuje od 7.30 do 13.30, a w ostatnim robo-
czym dniu roku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesią-
ca przypada w czwartek, wówczas otwarta jest od 7.30 do 15.00. Je-
żeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w piątek, wówczas kasa 
czynna jest od 7.30 do 11.00.

Przyjmowanie interesantów w sprawach płatności:
- kasa urzędu - pok 201 (I-piętro) - stanowisko nr 1 - (zaleca się 

jednak dokonywanie wpłat bezgotówkowych kartą).
Wszelkie płatności mogą być również dokonywane przelewem:
- należności z tyt. podatku, opłat skarbowych i opłat przekształce-

niowych (użytkowanie wieczyste) można wpłacać na konto docho-
dów: 62102025280000010204804953,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według in-
dywidualnych numerów kont otrzymanych w pismach.
• Przyjmowanie korespondencji odbywa się w Biurze Obsługi 

Interesanta – pokój 107 (parter).
• Przyjmowanie interesantów w sprawach rejestracji stanu cy-

wilnego – Urząd Stanu Cywilnego – pok. 109 (parter).
• Przyjmowanie interesantów w sprawach ewidencji ludności, 

dowodów osobistych – Wydział Spraw Obywatelskich. Ochrony In-
formacji i Zarządzania Kryzysowego – pok 111 i 112 (parter).
• Przyjmowanie interesantów w sprawach podatków lokalnych 

– pokój 201 (I-piętro) – stanowisko nr 2.
• Przyjmowanie interesantów w pozostałych sprawach odbywa 

się w pokoju 121 (parter) – stanowisko nr 1 i 2.
Interesanci przybywający do Urzędu są kierowani według kolejno-

ści do odpowiednich pomieszczeń przez pracownika Biura Obsługi 
Interesanta lub inną wyznaczoną osobę.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym sa-
mym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 
jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób 
realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów (za wyjąt-
kiem: dziecka do ukończenia 13. roku życia; osoby z orzeczeniem 

UWAGA! 
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU

o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjal-
nego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poru-
szać się samodzielnie; osoby o ograniczonej możliwości prowa-
dzenia własnych spraw w urzędzie; osoby wymagającej pomo-
cy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odręb-
nych przepisów).

Przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców.
Burmistrz miasta lub jego zastępca przyjmują skargi i wnioski:
1. telefonicznie – tel. 32 332 60 20 lub za pośrednictwem e-mail: 

burmistrz@pyskowice.pl;
2. osobiście – w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00, 

a w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miej-
skiej, w godzinach od 10.00 do 12.00, natomiast od 15.00 do 17.00 
przez wyznaczonych pracowników. Przyjmowanie stron odbywa się 
w odstępach półgodzinnych po wcześniejszym telefonicznym ustale-
niu godziny wizyty – tel. 32 332 60 20.

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej – w każdy czwartek 
w godz. 15.00 – 17.00. W tygodniu, w którym odbywa się sesja 
Rady Miejskiej, dyżur jest pełniony we wtorki w godzinach od 
14.00 do 15.00. Przyjmowanie stron odbywa się w odstępach pół-
godzinnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny 
wizyty – tel. 32 332 60 60.

Dyżury radnych według ustalonego harmonogramu po wcześniej-
szym telefonicznym zgłoszeniu – bezpośrednio radnemu lub poprzez 
Biuro Rady Miejskiej – tel. 32 332 60 60.

Apeluję do Państwa o ograniczenie bezpośrednich wizyt  
w urzędzie oraz załatwianie, w miarę możliwości, spraw dro-
gą listowną, telefoniczną lub za pośrednictwem usług interne-
towych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za 
pośrednictwem: Systemu Elektronicznej Komunikacji Admi-
nistracji Publicznej SEKAP i Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP.

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na 
stronie internetowej www.bip.pyskowice.pl. Elektroniczna skrzyn-
ka podawcza: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/063. Rekomendu-
ję ponadto dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konta 
bankowe.

Pamiętajmy, że przychodząc do urzędu należy mieć zasłonięte usta 
i nos oraz zdezynfekować ręce!

Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone ograniczenia nie 
zdezorganizowały sprawności załatwianych przez Państwa spraw.

Burmistrz Miasta Pyskowice  
Adam Wójcik
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Po kilku miesiącach prac na długości bli-
sko kilometra powstała droga z oświetleniem 
i odwodnieniem. Pojawił się ciąg pieszy  
i cztery zatoki autobusowe. Inwestycja obej-
mowała też wykonanie skrzyżowania na włą-
czeniu do ul. Wyzwolenia.

Ulica Lokalna będzie alternatywnym po-
łączeniem drogi na Brynek i w przeciwnym 
kierunku, do Gliwic, a drogą wojewódz-
ką, łączącą Pyskowice z Wielowsią i dalej – 
z Zawadzkiem w województwie opolskim. 
Dzięki tej realizacji tereny mieszkalne zosta-
ły dobrze skomunikowane ze strefą inwesty-
cyjną przy ul. Poznańskiej. Realizacja wpły-
nie również na wyprowadzenie ruchu z cen-
trum, co przełoży się na podniesienie bezpie-
czeństwa.

Ilu uczniów może polecieć na Marsa? 
Sprawdziła to młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Pyskowicach. 22 październi-
ka miała okazję polecieć online na Czerwoną 
Planetę i obejrzeć niebo z edukatorami Cen-
trum Nauki Kopernik. Szkoła wzięła udział 
w całodniowych zajęciach e-Planetobus. 

E-Planetobus to interaktywny pokaz nieba 
na żywo. Edukatorzy z Centrum Nauki Ko-
pernik pokazują, że aby zostać badaczem ko-
smosu, nie trzeba mieć ogromnego telesko-
pu. Każdy może obserwować niebo i pozna-
wać zagadnienia związane z kosmosem.

W czasie zajęć online uczniowie odwie-
dzają Układ Słoneczny i gwiazdozbiory wi-
doczne aktualnie na niebie. Podróżują w kie-
runku wybranej przez siebie planety, poznają 
historię eksploracji Marsa, a nawet dowiadu-
ją się jak zdobyć bilet na Czerwoną Planetę. 
Każde dziecko może również poznać pod-
stawowe zwroty kosmiczne w języku migo-
wym.

Zajęcia online e-Planetobus to część Pro-
gramu Nauka dla Ciebie, który jest wspól-

3 października br. zawodnicy ze Ślą-
skiego Klubu TAEKWON-DO z Pyskowic 
uczestniczyli w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w Rybniku – Bogu-
szowicach. Ekipa nie była duża, ale bardzo 
skuteczna. Wywalczyła trzy medale!

W zawodach uczestniczyli: Filip Szyguła, 
Pola Wojciechowska i Xavier Wojciechow-
ski. Pola zdobyła brąz w konkurencji spraw-
nościowej (kategoria 42 kg / rocznik 2010-
2009), a Xavier dwa srebra: w konkurencji 
sprawnościowej w kategorii + 60 kg (rocz-
nik 2008-2009) oraz indywidualnych technik 
specjalnych młodzików.

Gratulujemy i czekamy na więcej!
(pp)

KOLEJNY SUKCES PYSKOWICKIEGO KLUBU TAEKWON-DO!

ULICA LOKALNA ODDANA DO UŻYTKUdokończenie ze str. 1

PODRÓŻ DO GWIAZD Z KOPERNIKIEM. KOSMICZNA LEKCJA ONLINE

ną inicjatywą Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego oraz Centrum Nauki Koper-
nik. Misją organizatorów jest wsparcie szkół 
i uczniów w nauczaniu zdalnym. W tym ro-
ku z zajęć skorzystało już ponad 2700 dzieci, 
a do końca roku będzie ich kilkanaście tysięcy.

Celem programu Nauka dla Ciebie jest 
wsparcie merytoryczne nauczycieli oraz po-

pularyzacja nauki wśród uczniów. W tym 
roku, w związku z nowymi wyzwaniami, 
przygotowane zostały specjalne, bezpłat-
ne zajęcia online. Sprawdzą się w syste-
mie zdalnym, stacjonarnym i hybrydowym.  
Chętni mogą się rejestrować na stronie www.
naukadlaciebie.gov.pl 

(pp)

Całkowity koszt projektu „Budowa uli-
cy Lokalnej w Pyskowicach – (950 mb)” 
to 5 549 653,00 zł. Miasto na jego realiza-
cję pozyskało dofinansowanie ze środków: 
Państwowego Funduszu Celowego – Fun-

dusz Dróg Samorządowych (2 626 782 zł), 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych (1 482 503 zł) oraz Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii (333 333 zł).

(pp)
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ZNANI ZNAD DRAMY

- Dlaczego kolarstwo przełajowe?
- Gdy rozpoczynałem swoją przygodę z dwoma kółkami, a było to 

już ponad 40 lat temu, nie było innych dyscyplin kolarskich jak ści-
ganie się na szosie, od którego zresztą zacząłem, i jazda po górach. 
A rower pojawił się w moim życiu z wrodzonej przekory. Wszyscy 
mężczyźni w rodzinie są zapalonymi piłkarzami. Chciałem iść własną 
drogą. Poza tym sporty grupowe nie odpowiadają mojemu charakte-
rowi. Wymagają współpracy, sukces ma wielu ojców. A ja jestem in-
dywidualistą. W kolarstwie niby jeździ się w grupie, ale każdy pracu-
je na siebie. Od początku, od fazy przygotowań, do rozgrywek mam 
nad wszystkim kontrolę. Inaczej smakuje sukces, którego nie trzeba  
z nikim dzielić, osiągnięty wyłącznie własną pracą i wysiłkiem. 

- Czy rower był Pana pierwszą sportową miłością? Jak się ona 
zaczęła?

- Pierwszą, ale nie jedyną. Przyszła w parze z turystyką i odkrywa-
niem piękna zabytków, zwłaszcza zamków. W 1978 r., jako 10-letni  
chłopiec, trafiłem do nieistniejącego już klubu rowerowego „Watra”, 
działającego przy PTTK w Pyskowicach. Na rower wsadził mnie klu-
bowy instruktor, śp. Andrzej Wojtuń i uznał, że będę się ścigać. Moż-
na powiedzieć, że przedszkolem była turystyka. Wycieczki rowerem 
obudziły we mnie pasję krajoznawczą, a konikiem do dzisiaj są histo-
ryczne, malownicze, budowle obronne. W „Watrze” zaraziłem się też 
biegami na orientację, które uprawiam do dzisiaj. Wiele zawdzięczam 
również, nieżyjącemu już, Janowi Rychlikowi, wieloletniemu preze-
sowi tutejszego oddziału PTTK. 

- Sukcesy przyszły szybko?
- Stosunkowo tak. Być może dlatego, że niemal pod nosem – wy-

chowałem się w tzw. starej dzielnicy Pyskowic – znaleźliśmy znako-
mite warunki treningowe. Idealnie do tego celu nadawały się pagórki 
i ścieżynki na terenie dawnej kopalni piasku w Zaolszanach, tzw. ko-
niówy albo piaski. Potem te wyrobiska zostały wykorzystane na bu-
dowę miejskiego wysypiska odpadów. W kolarstwie szosowym zdo-
byłem na poziomie kraju wszystko co było do zdobycia, oprócz złota 
i tytułu mistrzowskiego. Potem nastąpiły lata przerwy, spowodowane 
w pierwszej kolejności problemami zdrowotnymi, a w dalszej – służ-
bą wojskową. Wróciłem na siodełko za sprawą syna, który również 
złapał kolarskiego bakcyla. Ale wtedy wciągnęły mnie wyścigi prze-
łajowe. Dzięki Mateuszowi trafiłem do Gliwickiej Grupy Kolarskiej, 
pod skrzydła Andrzeja Nowaka. Syn namówił ich do poddania mnie 
testom wydolnościowym, które dały znakomity wynik. Potem prze-
szliśmy różne ekipy, m.in. przez GMG związaną z gliwicką fabryką 
Opla, aż zakotwiczyliśmy w Grupie RMF, w której trenuję do dzisiaj. 
Jestem zawodnikiem kwalifikowanym. Kategoria wyczynowa obej-
muje zawodników, których od zawodowców dzieli tylko cienka gra-
nica. Oni ze ścigania żyją, my utrzymujemy się z innych zajęć. 

- Był Pan wielokrotnie mistrzem Polski XC i XM, ostatnio na 
mistrzostwach w Gdyni we wrześniu tego roku. Nie dla wszyst-
kich te skróty są czytelne. Co się pod nimi kryje?

FACET Z PYSKOWIC, TEN Z RMF

Wybitni naukowcy, sportowcy, artyści. Za sprawą ich osiągnięć 
słychać w świecie o Pyskowicach. Są mieszkańcami naszego mia-
sta, ale czasem zdarza się, że są bardziej rozpoznawalni poza jego 
granicami, niż u siebie. Najwyższy czas nadrobić tę zaległość. Od 
poprzedniego numeru „Przeglądu Pyskowickiego” w cyklu „Znani 
znad Dramy” prezentujemy mieszkańców, których sukcesy rozsła-
wiają imię naszego miasta. Dzisiaj Krzysztof Podolski, mistrz kolar-
stwa MTB (górskiego).

Krzysztof Podolski jest pyskowiczaninem z urodzenia, zamiesz-
kania i przekonania, Ślązakiem o wielopokoleniowej tradycji. Od 
ponad 30 lat uprawia kolarstwo, najpierw szosowe, potem MTB. 

Jest zawodnikiem wyczyno-
wym, obecnie startuje w bar-
wach Grupy Kolarskiej RMF. 
Wielokrotny zdobywca me-
dali mistrzostw Polski, w tym 
złotych, zdobywca czwartego 
miejsca na mistrzostwach Eu-
ropy w Książu w 2004 roku. 
Jego najświeższym osiągnię-
ciem jest najwyższe podium 
w mistrzostwach Polski w ma-
ratonie MTB, które zdobył we 
wrześniu w Gdyni. 

- Zawody XC to wyścigi górskie po terenie z przeszkodami, w któ-
rych wykorzystywane jest naturalne i uformowane na wzór natural-
nego ukształtowanie terenu. Charakteryzują je ostre zjazdy, strome 
podjazdy, odcinki o podłożu kamiennym, przeszkody wodne. Ogólna 
długość trasy nie przekracza 20 kilometrów. XCM to rowerowy ma-
raton, zawodnicy mają do pokonania od 40 do 120 km. 

- Co jest najtrudniejszego w tej dyscyplinie?
- Odpowiednie przygotowanie. To pół roku harówki, żeby przez 

kolejne pół osiągać wyniki. Jak w każdym sporcie wyczynowym nie 
ma sukcesów, bez ciężkiej, a co najważniejsze, systematycznej pra-
cy. Deszcz, nie deszcz, śnieg, wiatr, ziąb – nie ma zmiłuj się, trzeba 
wskoczyć na siodełko i pedałować, pedałować, pedałować. W sezo-
nie, od stycznia do końca grudnia, przejeżdżam – łącznie z zawoda-
mi – między 12 a 16 tys. kilometrów. To również sport wymagają-
cy poświęceń innego rodzaju. Trzeba sobie jasno powiedzieć – jest 
drogi w uprawianiu. Wydatki na rowery, sprzęt, ubrania na każdą 
porę roku, wyjazdy – idą w tysiące złotych. Pod kalendarz trenin-
gów i rozgrywek trzeba dopasować całe życie, prywatne i zawodo-
we. Z tego miejsca chcę podziękować za wyrozumiałość pani Ewe-
linie Jakubowskiej, dyrektor przedszkola numer 3 w Pyskowicach, 
którego jestem pracownikiem administracyjnym. 

- Jak wynika z powyższego upór, wytrwałość, ciężka praca to 
cechy dobrego kolarza. Rozwinął je Pan samodzielnie czy korzy-
sta z pomocy trenera? 

- Trenuję pod okiem syna. Ma dyplom AWF pod kątem motorycz-
nego i dietetycznego przygotowywania zawodników. Ale zespół jest 
szerszy. Mateusz pilnuje treningów i układa dietę, żona gotuje, ja ich 
słucham. Na etapie przygotowań poradą służy również Bogdan Ma-
twiejczuk, kierownik hali sportowej w Pyskowicach i trener taekwon-
do. Ale już na trasie, gdy się ścigam, jestem absolutnym panem swo-
jego losu. I ten właśnie rys indywidualizmu, praca na trasie na własny  
wynik, wyróżnia kolarstwo przełajowe od szosowego. Tam mocny ak-
cent stawiany jest na współpracę w ramach grupy. 

- Co jeszcze Pana pociąga w tej formie ścigania?
- Można zobaczyć kawał świata. Każde zawody rozgrywane są  

w innym, często bardzo malowniczym miejscu. A przy tym, przy po-
zorach monotonności, każdy wyścig, każdy jego etap, jest odrębnym 
wydarzeniem, nową przygodą. Czasami niby trasę już znasz, niby to 
kolejny dzień na tym samym torze, ale zawsze jest inaczej. Bo raz 
jest słońce, raz deszcz, w zależności od warunków atmosferycznych 
inaczej reaguje nawierzchnia, inaczej wygląda krajobraz, zmienia 
się publiczność. Różnorodność warunków, bliskość z przyrodą, wy-
zwania na torze, sprawiają, że MTB jest tak fascynujące. Dochodzi 
coś jeszcze – bezpośredni kontakt z widzami. W żadnej innej znanej 
mi dyscyplinie sportowej zawodnicy, wśród nich prawdziwi mistrzo-
wie i gwiazdy znane z telewizji, nie są tak blisko, dosłownie na wy-
ciągnięcie ręki, kibiców. Dystans właściwie znika. Zawody to rów-
nież okazja do poznania wielu sław twarzą w twarz. Tak zawarłem 
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Powszechny Spis Rolny 2020 wystartował 1 września, a zakoń-
czy 30 listopada 2020 r. Udział w nim dla rolników jest obowiąz-
kowy – przypomina Główny Urząd Statystyczny. Na potrzeby akcji 
działa specjalna infolinia. Pod numerem 22 279 99 99 (koszt połącze-
nia zgodny z cennikiem operatora) można na przykład zweryfikować 
rachmistrza lub dokonać tzw. samospisu. 

Zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego 
od 10 października istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spi-
su Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich 
z użytkownikami gospodarstw rolnych. Realizowane są one z zacho-
waniem wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych. Jeżeli re-
spondent wyrazi obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz 
poinformuje o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizo-
wany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku, gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik 
gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, 
wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu rachmistrz zobowią-
zany jest do okazania legitymacji – imiennego identyfikatora ze zdję-
ciem, wydanej przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w Katowicach. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości rachmi-
strza, jego dane można potwierdzić:
• dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, 
lub
• za pośrednictwem strony internetowej: https://rachmistrz.stat.

gov.pl/formularz/
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie 

Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, 
jak również wynika on z rekomendacji FAO. W państwach członkow-
skich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje 
wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis 
Rolny odbył się w 2010 r.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis rolny przeprowadzany jest w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Rolnicy mogą udzielić informacji:
• poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednic-

twem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej 
https://spisrolny.gov.pl/;
• telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 

22 279 99 99;
• bezpośrednio w wywiadzie rachmistrza w miejscu dogodnym dla 

użytkownika gospodarstwa;
• korzystając – w przypadku braku dostępu do internetu – ze sta-

nowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania samo-
spisu internetowego.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie 
https://spisrolny.gov.pl/. 

(pp)

znajomość m.in. z Czesławem Langiem i wieloma innymi. Szczegól-
nie na młodych powinna zadziałać zachęcająco szansa na spotkanie 
sportowych „celebrytów”. 

- Jeżeli już o tym mowa. Dostrzega Pan swoich następców?
- Mamy w Pyskowicach uzdolnioną młodzież. Cieszę się, że tutaj 

mieszkam. Każda władza w mieście sprzyja rozwijaniu aktywno-
ści rowerowej. Co roku organizowane są, z moim udziałem, zawo-
dy MTB. Na ostatnich zwróciłem uwagę na dwóch chłopaków, ma-
ją potencjał. Nie jestem trenerem, ale co mogę, to przekazuję. Spod 
mojej ręki wyszło już dwóch rokujących zawodników, mieszkań-
ców Gliwic. Jeden ściga się w zawodowej grupie kolarskiej JBG, 
jestem z niego bardzo dumny. Drugi, szesnastolatek, jest juniorem 
młodszym. Uczęszcza do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świd-
nicy, a jednocześnie jeździ z nami w Grupie RMF. 

- W związku z kilometrami przemierzanymi na treningach po-
znał Pan na wylot Pyskowice i okolice. Jakie trasy mógłby Pan 
polecić innym miłośnikom rowerowych wycieczek? 

- Nasze miasto i najbliższe mu rejony oferują bardzo dużo pod 
względem rekreacji rowerowej. Do moich ulubionych miejsc nale-
ży tzw. lasek wzdłuż dawnego torowiska łączącego stacje Pyskowice  
i Pyskowice Miasto, hałda w Czechowicach, zielone tereny nad jezio-
rem Dzierżno, pełne uroczych ścieżek. To wymarzone tereny do tre-
nowania MTB. Bardzo dużo ciekawych lokalizacji występuje również 
w nieodległych rejonach, wokół Gliwic, Katowic, Tarnowskich Gór. 

- Czy z wysokości siodełka poznaje Pan również inne zakąt-
ki świata? Co jest fascynującego w takiej formie podróżowania? 

- Nie ruszamy się z żoną bez rowerów, nawet w odległe miej-
sca świata, do których podróżuje się samolotem. Mamy specjalne 
boksy do przewozu pojazdów na pokładzie powietrznych statków. 
W ten sposób mogliśmy na rowerze zwiedzić Grecję, hiszpańską 
Majorkę i Katalonię. Na marginesie. Kierowcy w Polsce mogliby 
brać wzór z użytkowników dróg w tych krajach pod względem za-
chowania wobec rowerzystów. W Europie Południowej człowiek 
na dwóch kółkach jest królem na drodze. W Hiszpanii obowiązu-
je nawet zakaz używania klaksonów wobec rowerzystów. Okazją 
do zwiedzenia zagranicy są również oczywiście zawody poza Polską. 

A wracając na krajowe podwórko. Bardzo lubię trenować na Dolnym 
Śląsku. Sudety i Karkonosze to raj dla zawodników MTB. Szczegól-
nie polecam imprezy firmowane przez Bike Atelier Merida. Są okazją, 
żeby amatorzy zmierzyli się z zawodowcami. Atmosfera jest świetna,  
a na trasie można spotkać nawet rodziny z małymi dziećmi. 

A co tak wciąga w podróżowanie na rowerze? Poczucie niezależ-
ności. Skrzydeł dodaje świadomość, że aby dotrzeć do celu wystarczy 
siła własnych mięśni. Nie trzeba się martwić o benzynę, rozlokowa-
nie stacji z paliwem, problemy z przejezdnością dróg, spowodowane 
np. pracami remontowymi. Jednoślad wciśnie się wszędzie. Rower to 
wolność, niezależnie od epoki. Tak było za komuny i czasów wiecz-
nego niedoboru w benzynę, tak jest teraz. Na świeżym powietrzu, 
podczas treningu, mogę wreszcie ściągnąć maseczkę. 

- Obraca się Pan w wielkim świecie. Czy Pyskowice są w nim 
rozpoznawalne? 

- W środowisku kolarskim nie są anonimowe. W jakiejś mierze to 
być może również moja zasługa i sukcesów jakie odnoszę. Jestem 
dumny z miejsca zamieszkania, stąd wywodzi się nasz ród, tutaj się 
urodziłem, chodziłem do szkoły, założyłem rodzinę. Wszędzie pod-
kreślam, że pochodzę z Pyskowic. Tak się to utrwaliło wśród znajo-
mych z toru, że kolejne moje medale kwitują „i znów na podium fa-
cet z Pyskowic, ten z Grupy RMF”. To jest bardzo miłe. Mam też 
anegdotę. Po dekoracji medalowej kończącej ostatni maraton w Gdy-
ni podchodzi do mnie ktoś z publiczności i pyta, czy to te Pyskowice 
leżące na Górnym Śląsku [jest jeszcze wieś o tej samej nazwie w wo-
jewództwie dolnośląskim – red.]. Odpowiadam, że tak. A on na to – 
to dobrze się składa, bo będziemy sąsiadami. Kupił dom i właśnie się 
do nas przeprowadza. Bo wiadomo – Pyskowice, dobrze tu mieszkać. 
Nawet, jak widać – lepiej niż nad morzem! (śmiech).

rozmawiał: Adam Pikul

SPISZMY SIĘ, JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!  

POZOSTAŁY OSTATNIE DNI
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Od 24 października obowiązują nowe 
zasady dotyczące kwarantanny i izolacji. 
Współdomownicy osoby, która została skie-
rowana przez sanepid na kwarantannę, same 
nie muszą jej przechodzić.

Przypomnijmy, że kwarantannie podlegają 
osoby, które miały kontakt z osobami zaka-
żonymi lub potencjalnie zakażonymi korona-
wirusem. Zarówno kwarantanna, jak i izola-
cja, trwa teraz 10 dni, jeśli u danej osoby nie 
wystąpią objawy. Od 24 października osoby 
współzamieszkujące z osobą na kwarantan-
nie nie muszą się już jej poddawać. 

Czym jest kwarantanna?
Kwarantannę nakłada sanepid, a osoby jej 

podlegające nie są kierowane na testy, jeśli 

SENIORZE ZOSTAŃ W DOMU! 
POMOŻEMY!

Po przerwie spowodowanej poprawą 
sytuacji epidemicznej, wraz z jej pogor-
szeniem wznowiliśmy pomoc dla seniorów  
w wieku 60+ oraz dla osób z niepełno-
sprawnościami. Samorząd Miasta Pysko-
wice we współpracy z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej przy współudziale stowa-
rzyszeń oraz społeczników uruchomił spe-
cjalny telefon i akcję wsparcia.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zrobieniu 
niezbędnych zakupów – zadzwoń do OPS 
pod numer 507 942 337, od poniedziałku 
do piątku w godz.8.00 – 15.00. Następne-
go dnia przyjdzie do Ciebie wyposażony 

WRÓCIŁA  
DEZYNFEKCJA 

WIAT
Przy autobusowych przystankach znów 

pojawił się agregat parowy do dezynfekcji 
ławek i wiat. Akcja to kolejne z działań sa-
morządu w celu powstrzymania szerzenia się 
epidemii.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 
mieszkańców miasto przywróciło regularne 
odkażanie przystanków. Dezynfekcja z uży-
ciem gorącej pary – ok. 150 st. C – prowa-
dzona jest co czwartek.

Odkażanie na zlecenie miasta prowadzi 
miejska spółka MZBM – TBS Pyskowice. 
Agregat parowy zakupiono ze środków sa-
morządu.

(pp)

NOWE ZASADY KWARANTANNY.  
NIE DLA WSZYSTKICH DOMOWNIKÓW

nie mają objawów. W czasie kwarantanny nie 
można opuszczać domu, bez wyjątków: nie 
można wyjść na spacer z psem, do sklepu czy 
do lekarza. Na osoby, które złamały warun-
ki kwarantanny, może zostać nałożona kara 
do 30 tys. zł.

Kto może uniknąć kwarantanny? 
Osoby, które nie miały bezpośredniego 

kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, 
nie są już kierowane na kwarantannę. Ozna-
cza to, że zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami współdomownicy osoby na kwarantan-
nie, same nie podlegają już kwarantannie.

Czym jest izolacja?
Izolacja jest czymś innym niż kwaran-

tanna. Kierowani są na nią chorzy z po-

twierdzonym już wynikiem na obecność 
koronawirusa. Nie mogą nigdzie wycho-
dzić, ani utrzymywać z nikim kontak-
tu przez 10 dni, jeżeli nie mają objawów 
COVID-19. Jeśli takie się pojawią, o okre-
sie izolacji decyduje lekarz, który może 
ją przedłużyć. Wtedy kończy się ona nie 
wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystą-
pienia objawów.

Jeżeli pacjent trafił do szpitala lub prze-
bywa w izolatorium, o zakończeniu izola-
cji decyduje lekarz sprawujący opiekę. Jej 
zakończenie nie może nastąpić wcześniej 
niż po 13 dniach od dnia wystąpienia obja-
wów, a ostatnie 3 dni muszą być bez obja-
wów choroby. 

(pp)

w identyfikator wolontariusz z zakupami 
oraz paragonem.

Uważaj na oszustów! Działamy tylko na 
wyraźną prośbę osoby zainteresowanej! 
Zachowaj czujność!

Seniorzy to grupa wiekowa szczegól-
nie narażona na działanie koronawiru-
sa. Zachęcamy do współpracy ludzi do-
brej woli. Jeśli jesteś pełnoletni, nie nale-
żysz do grupy ryzyka i chcesz pomóc se-
niorom – zadzwoń pod nr tel. 32 233 23 55  
lub 507 942 337 i dołącz do wolontariu-
szy.

(pp)
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Rząd RP wprowadził kolejne zasady bezpie-
czeństwa. Od 9 listopada klasy 1-3 szkół pod-
stawowych przeszły na naukę zdalną. Wszy-
scy uczniowie i studenci będą uczyć się w do-
mu co najmniej do 29 listopada. Placówki kul-
tury, m.in. kina i muzea, będą niedostępne dla 
publiczności. Zmniejszeniu uległ limit osób w 
sklepach oraz kościołach. Ograniczenia dotyczą 
także działalności galerii handlowych. 

Rząd tłumaczy, że prognozy pokazują, iż 
brak nowych zasad i środków bezpieczeństwa 
niesie ze sobą ryzyko wysokiego wzrostu za-
chorowań i śmierci dodatkowych tysięcy osób. 
Trzeba zareagować teraz, by uniknąć sytuacji 
kryzysowej. Szacunki przewidują, że brak do-
datkowej reakcji to przyrost o 600 tys. więcej 
nowych chorych do końca stycznia. Nowe zasa-
dy i środki bezpieczeństwa są konieczne.

Najważniejsze zmiany
• Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podsta-

wowych – do 29 listopada. 
• Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 

szkół podstawowych i szkołach ponadpodsta-
wowych – do 29 listopada.

ZNÓW ZAMKNIĘTE SZKOŁY, KINA I MUZEA.  
DALSZE OBOSTRZENIA RZĄDU W WALCE Z EPIDEMIĄ
• Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, 

muzeów, galerii sztuki, domów kultury, ognisk 
muzycznych – do 29 listopada.
• Hotele dostępne tylko dla gości przebywa-

jących w podróży służbowej – do 29 listopada.
• Ograniczenie funkcjonowania galerii han-

dlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, 
sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycz-
nymi, artykułami toaletowymi oraz środkami 
czystości, wyrobami medycznymi i farmaceu-
tycznymi, artykułami remontowo-budowlany-
mi, artykułami dla zwierząt, prasą. 
• Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 

os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 
m2 (bez zmian) – do 29 listopada. 
• Kościoły: 1 os/15m2 – do 29 listopada.
Aktualne środki bezpieczeństwa przedłu-

żone do 29 listopada
Cała Polska jest wciąż w czerwonej strefie, 

a dotychczasowe środki bezpieczeństwa nadal 
obowiązują:

Nie trzeba już wychodzić z domu, żeby po-
rozmawiać z pracownikiem Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych twarzą w twarz. Jak informu-
je ZUS instytucja uruchomiła wideorozmowy. 
Dzięki rozwiązaniu można załatwić swoją spra-
wę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. 

E-wizyty to świetne rozwiązanie zwłasz-
cza dla tych osób, które chcą unikać miejsc pu-
blicznych w związku epidemią. Aby można by-
ło odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer 
lub smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient 
wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę 
na rozmowę przez internet. Na wirtualną wizy-
tę można umówić się w dni robocze w godzi-
nach 9.00-14.30. Może ona trwać nie dłużej niż 
20 min. 

MASZ SPRAWĘ W ZUS? UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE ONLINE
Jak zarezerwować wirtualną wizytę?
Należy wejść na stronę www.zus.pl. Podczas 

rezerwacji podajemy imię, nazwisko, numer te-
lefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca za-
mieszkania. Należy wybrać również obszar me-
rytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, emerytury i 
renty, firmy i pracujący, założenie profilu PUE. 
Docelowo kontakt online będzie też z doradca-
mi ds. ulg i umorzeń.

Dzień przed spotkaniem na podany numer te-
lefonu klient otrzyma sms z przypomnieniem, 
natomiast w dniu e-wizyty, na godzinę przed 
spotkaniem, otrzyma maila, w którym będzie 
link do rozmowy. Po jego otwarciu o umówio-
nej godzinie nastąpi połączenie online z eksper-
tem ZUS.

• od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-
16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 
16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, 
• w transporcie publicznym zajętych 50 proc. 

miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich, 
• zawieszona działalność basenów, aquapar-

ków, siłowni, 
• wydarzenia sportowe bez udziału publicz-

ności, 
• zawieszenie działania sanatoriów, 
• zawieszenie stacjonarnej działalności lokali 

gastronomicznych i restauracji przy dopuszcze-
niu prowadzenia działalności w zakresie dowo-
zu lub na wynos, 
• ograniczenie zgromadzeń publicznych do 

max. 5 osób, 
• zakaz organizowania spotkań i imprez, 
• ograniczenie przemieszczania się osób 70+ 

(z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspo-
kajania niezbędnych potrzeb życia codziennego).

(pp)

- Jeśli klient będzie chciał uzyskać informa-
cje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powi-
nien przygotować dokument tożsamości. Nale-
ży go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W 
takiej rozmowie online może wziąć udział rów-
nież opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy na-
leży zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie re-
zerwacji. Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, 
które jest zarejestrowane w ZUS, może także 
odbyć |e-wizytę w imieniu innej osoby – tłu-
maczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS w województwie śląskim.

Więcej szczegółów na temat e-wizyty w ZUS 
dostępnych jest na stronie internetowej www.
zus.pl/e-wizyta

(pp)
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15 października br. dotarła do nas 
smutna wiadomość o śmierci naszej kole-
żanki, nauczycielki Małgorzaty Jenorow-
skiej. Zmarła, mając zaledwie 56 lat.

Małgosia, była osobą ciepłą, wyrozu-
miałą i niezwykle skromną. Cechowała ją 
ogromna wrażliwość na problemy innych 
ludzi. Z pasją wykonywała zawód nauczy-
ciela.

Z naszą placówką była związana od 
dzieciństwa, ponieważ sama jest jej ab-
solwentką. Pracę w naszej szkole podjęła 
1.09.1984r. Na początku jako nauczyciel-
ka ogniska przedszkolnego, potem kolejno 
w oddziale zerowym, świetlicy i nauczaniu 
początkowym. W kolejnych latach prze-
kwalifikowała się i zaczęła uczyć przyro-
dy i geografii.

Przepracowała w naszej szkole 35 lat  
i pozostała w niej do końca swego życia 
zawodowego, ucząc kolejne pokolenia 
młodych ludzi. Mierzyła się z trudami by-
cia wychowawcą wielu klas, w których po-
zostawiła po sobie dobre wspomnienia.

Największą radością nauczycieli są ich 
uczniowie. Na Twoim pogrzebie oni byli 
z Tobą Małgosiu - Twoi uczniowie, także 
Ci starsi, którzy już opuścili szkolne mury, 
byli, bo swoją obecnością chcieli Ci wy-
razić wdzięczność za wspólnie spędzony 

KONKURS „KOLORY JESIENI” ZA NAMI
W czasie tak trudnym i wykluczającym 

udział dzieci w zbiorowych wydarzeniach 
Przedszkole nr 5 zorganizowało między-
przedszkolny konkurs plastyczny, aby mimo 
przeciwności angażować dzieci w aktyw-
ność twórczą, rozbudzać ich zainteresowa-
nia przyrodą, rozwijać wyobraźnię i pomy-
słowość, promować i prezentować ich twór-
czość. Udział wzięły dzieci z wszystkich 
placówek przedszkolnych w Pyskowicach, 
a rozstrzygnięcie nastąpiło 30 października. 

Zadaniem konkursowym było wykonanie 
dowolną techniką i w dowolnej formie pracy 
plastycznej z użyciem darów jesieni – kasz-
tanów, liści, jarzębiny czy żołędzi. W kon-
kursie wzięło udział 16 dzieci z wszystkich 
przedszkoli w Pyskowicach. 

Jury powołane przez dyrektor Przedszko-
la nr 5 miało bardzo trudną decyzję do pod-
jęcia. Prace są przepiękne, każda zawie-

ra wybrane naturalne elementy i prezentu-
je je w różnorodny sposób. Okazuje się, że 
ze zwykłych liści, dyni czy jarzębiny moż-
na wyczarować kotka, cudacznego ludzika 
czy sowę! Konkursową wystawę zdobią tak-
że wspaniała instalacja z gałęzi, jabłek, ja-
rzębiny i kasztanów, umieszczone na kawał-
ku drewna spotkanie kasztanowych ludków, 
czy jeżyk wypełniony kasztanami, żołędzia-
mi i jarzębiną. 

Wszystkie konkursowe prace można po-
dziwiać na wystawie zorganizowanej przez 
dziecięcy oddział Biblioteki Miejskiej w Py-
skowicach.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za 
udział, za ich trud i fantazję włożone w każ-
dą pracę. Miejsce I zajęła Oliwia P. z Przed-
szkola nr 4, miejsce II Anastazja S. z Przed-
szkola nr 2, a miejsce III Natalia D. z Przed-
szkola nr 1. 

Dyplomy oraz nagrody otrzymają rów-
nież pozostali uczestnicy Eliza K. z Przed-
szkola nr 3, Oskar J. z Przedszkola nr 5, Da-
mian S. z Przedszkola nr 2, Tymoteusz M. 
z Przedszkola nr 1, Milena K. z Przedszko-
la nr 5, Nadia P. z Przedszkola nr 1, Julian 
B. z Przedszkola nr 3, Karolina W. z Przed-
szkola nr 2, Amelia K. z Przedszkola nr 2, 
Martyna G. z Przedszkola nr 2, Julia M.  
z Przedszkola nr 3, Zofia M. z Przedszkola 
nr 4, Bianka G. z Przedszkola nr 4.

Dziękujemy również zaangażowanym na-
uczycielom z wszystkich przedszkoli: Ka-
tarzynie Szymczak, Annie Iwan, Izabeli Ja-
klowskiej, Agacie Szwedce, Ewie Baron, 
Alinie Jędrzejewskiej, Katarzynie Dursz-
lag, Ninie Małek, Patrycji Sternadel, Judy-
cie Dworczyk, Jessice Figurowicz-Oklej.

Beata Jasińska  
Nina Małek

WSPOMNIENIE O MAŁGOSI JENOROWSKIEJ
czas i za to, że dzięki Tobie stali się mą-
drzejsi i lepsi. To, kim dzisiaj są, w jakiejś 
malutkiej części zawdzięczają także To-
bie. Cząstka Ciebie zostanie w nich i bę-
dzie przekazana dalej.

Przeżywaliśmy bardzo Twoją chorobę, 
walczyliśmy z Tobą, licząc, że uda się ją 
zatrzymać. Niestety wyrok Boga był inny 
od naszych pragnień. 

Małgosiu, przez 10 lat zdawałaś najtrud-
niejszy egzamin z cierpienia i woli walki. 
I zdałaś go na ocenę celującą. Nie załamy-
wałaś się i wystarczyło Ci sił, by jeszcze 
swoją rodzinę i nas podtrzymać na duchu. 
Jesteś dla nas wzorem woli walki.

Dziś wszyscy Cię żegnamy, dziękując 
za Twoją obecność w naszym życiu. Zapa-
miętamy Cię jako człowieka życzliwego, 
mądrego, ciepłego, wrażliwego. Będziesz 
obecna w naszej pamięci i we wspomnie-
niach. Spoczywaj w Pokoju Kochana.

Rodzinie składamy szczere wyrazy 
współczucia, łącząc się z nimi w żalu i ża-
łobie.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne,  
pracownicy administracji i obsługi, 

uczniowie i absolwenci,  
Rada Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 5  
w Pyskowicach
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Znamy wyniki kolejnej, jedenastej już, edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla wychowanków 
świetlic szkolnych zorganizowanego przez Szkołę Pod-
stawową nr 5 w Pyskowicach. W tym roku inspiracją by-
ła twórczość Doroty Gellner, znanej warszawskiej autorki 
urodzonej w 1961 roku. 

Twórczość D. Gellner weszła już do kanonu współczesnej, 
polskiej poezji dziecięcej. Wszystkie jej utwory charaktery-
zuje wdzięk, dowcip, inteligencja. Działają na wyobraźnię 
dziecka, opowiadają o codziennym życiu pełnym przygód 
w wyobraźni. D. Gellner jest autorką bajek, wierszy, opo-
wiadań, rymowanek i tekstów do piosenek takich jak: „Zu-
zia – lalka nieduża”, „Ogórek”, „A ja rosnę”, „Kwiatki, brat-
ki i stokrotki”, „Popatrzcie na jamniczka”. Bohaterkami jej 
utworów są dziewczynki, zwierzęta, rośliny, przedmioty  
i zjawiska przyrodnicze. 

Sama autorka objęła honorowy patronat nad konkursem. 
Po raz kolejny zyskał on uznanie w oczach Śląskiego Kurato-
ra Oświaty, który objął go również honorowym patronatem. 
Współorganizatorem konkursu jest gmina Pyskowice, która 
ufundowała nagrody książkowe. 

Konkurs miał na celu popularyzację czytelnictwa wśród 
dzieci, promowanie autorów literatury polskiej, kształtowa-
nie gustów czytelniczych, podniesienie poziomu czytelnictwa, 
kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne in-
spirowane wierszem, rozwój umiejętności plastycznych wśród 
dzieci i młodzieży, odkrywanie młodych talentów, umożliwie-
nie prezentacji uzdolnień oraz promocję świetlic szkolnych.

W tym roku nie obyło się bez problemów. Najpierw ze 
względu na epidemię koronawirusa i zamknięcie szkół mu-
sieliśmy przesunąć termin na jesień. Niestety, w październi-
ku sytuacja była na tyle niekorzystna, że nie mogła do nas 
przyjechać pisarka, z którą mieliśmy zakończyć uroczyście 
konkurs. 

Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie 
dzieci z klas 1-4 SP objęte opieką świetlicy szkolnej. Uczest-
nicy przygotowali płaskie prace plastyczne w dowolnym for-
macie i technice oraz niezwykłe, bardzo pomysłowe prace 
przestrzenne. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem 
– za co jestem bardzo wdzięczna szczególnie wychowaw-
com, którzy poświęcili sporo czasu na pomoc w przygotowy-
waniu prac w tak trudnym czasie epidemii. Wytwory dzieci 
zaskoczyły wszystkich interpretacją tematu, wysokim pozio-
mem prac, oryginalnością pomysłu i sposobem wykorzysta-
nia oraz łączenia różnorodnych materiałów. 

Uczniowie przedstawiali w swoich pracach najróżniej-
szych bohaterów utworów Doroty Gellner: ogórki, sąsiadki, 
lalki Zuzie, myszki, krawcowe, a także zamki, piłki.

W konkursie wzięło udział 60 placówek z całego kraju. 
Nadesłano niemal 400 prac, które nadeszły z wielu zakątków 
Polski, zarówno z dużych miast, jak i z małych, zupełnie nam 
nieznanych. 

 Oceniając prace brało pod uwagę: zgodność z tematem, 
estetykę pracy i pomysł. Komisja konkursowa przyznała 
wiele nagród, ponieważ nie sposób było wybrać kilka.

Galerię nagrodzonych prac można obejrzeć na stronie 
szkoły sp5pyskowice.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach kon-
kursu. Informacje o nich znajdują się na naszej stronie inter-
netowej. 

mgr Beata Krasówka

KONKURS „CZEKOLADKI DLA SĄSIADKI”  
– ROZSTRZYGNIĘTY
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W związku z pracami ziemnymi zaplanowanymi w dniach 03.11 
– 11.12 br. w rejonie rzeki Dramy przy posesjach na ul. A. Mickie-
wicza od nr 23 do 53, związanymi z przebudową koryta, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwraca się z prośbą o usunięcie 
wszystkich ogrodzeń wykonanych przez mieszkańców na skarpie lub 
przy krawędzi brzegu, które kolidują z realizacją tych robót.

Prace polegają na zmianie profilu skarp, co pozwoli zwiększyć prze-
pustowość koryta, a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia powo-
dzi. Jak informuje PGW – Wody Polskie ewentualna zmiana nachyle-
nia skarp wymuszona obecnością istniejących parkanów pociągnie za 

Październik rozpoczęliśmy wystawą z cyklu „Pozytywnie za-
kręceni”, na której Michał Kołodziej przedstawił osobistą kolek-
cję znaczków pocztowych. 

Ekspozycja „Filatelistyka poszerza horyzonty” to przykład ko-
lekcjonerstwa, które jest w zaniku ze względu na postęp tech-
niczny i zmieniające się formy kontaktów międzyludzkich. Dla-
tego warto kultywować pamięć o dawnych sposobach komunika-
cji i wartościach z tym związanych. 

Tematyka graficzna wystawy jest bardzo różnorodna. Większa 
część niesie ze sobą osobiste wspomnienia kolekcjonera i tym 
samym tworzy kanwę do wielu ciekawych opowieści. Cała eks-
pozycja w swojej różnorodności poszerza horyzonty.

Kolejną propozycją wystawienniczą galerii PodCień była wy-
stawa podsumowująca XI Edycję Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych, zorganizo-
wanego przez Beatę Krasówkę ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Py-
skowicach. Inspiracją tegorocznego konkursu jest twórczość Do-
roty Gellner – znanej, warszawskiej autorki polskiej poezji dzie-
cięcej.

Bożena Jarząbek

sobą zmniejszenie zdolności przepustowych, a co za tym idzie zwięk-
szy się możliwość częstszego występowania z brzegów wód Dramy.

Inwestor wskazuje, że grodzenia zostały wykonane na działkach 
będących własnością Skarbu Państwa lub Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego – Wody Polskie. Jednocześnie przypomina, że usta-
wa o prawie wodnym zakazuje grodzenia nieruchomości przyległych 
m.in. do śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniej-
szej niż 1,5 metra od linii brzegu. Nieprzestrzeganie tego przepisu 
stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny.   

(pp)

REGULACJA DRAMY.  
WODY POLSKIE APELUJĄ O USUNIĘCIE PARKANÓW

PAŹDZIERNIK W CENTRUM  
WYSTAWIENNICZYM


