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debata
nad studium.
twój głos
jest ważny
Szanowni Mieszkańcy,
obecnie trwają prace nad projektem
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego obejmującym obszar w granicach administracyjnych miasta. Pracom tym będą towarzyszyć konsultacje społeczne, których celem jest włączenie mieszkańców
do dyskusji na temat kierunków rozwoju i uwarunkowań przestrzennych naszego miasta.
„ZIELONE PYSKOWICE” – pod takim hasłem jest realizowany projekt
studium, w którym skupimy się na idei
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu
do kształtowania przestrzeni miejskiej.
Rozpoczęte konsultacje społeczne będą nie tylko pogłębieniem i wzmocnieniem dialogu społecznego w procesach
planistycznych, ale stanowić będą także
szansę na pozyskanie opinii i pomysłów
na dalszy rozwój naszego miasta.
To Państwa głos jest najcenniejszy,
a moim zadaniem jest robić wszystko,
aby był wysłuchany i realizowany.
Z wyrazami szacunku.
Adam Wójcik
Burmistrz Miasta Pyskowice
dokończenie na str. 5

Podsumowanie WOŚP
73 926,63 zł – tyle dokładnie udało nam
się wspólnie zebrać w Pyskowicach podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pyskowicki sztab grał w naszym
mieście, ale także w okolicznych miejscowościach. Tym razem zbierano dla oddziałów
dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Egzemplarz bezpłatny
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Szanowni Czytelnicy,
to dopiero luty, a już sporo się wydarzyło. Za nami m.in. 29. finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody dni Tragedii Górnośląskiej i Holokaustu, wiele, mimo pandemii, działo
się w szkołach. Minione tygodnie przyniosły również zaszczytną nagrodę dla
naszej mieszkanki Pani Marii Walkowiak, żołnierki niezłomnej uhonorowanej Sygnetem Niepodległości. Ale
dużo więcej nas jeszcze czeka. Plany na najbliższe miesiące wypełniają
znaczną część lutowego numeru „Przeglądu Pyskowickiego”.
Najważniejszą aktualnie sprawą są rozpoczynające się konsultacje społeczne nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Oba tematy, zarówno sam dokument jak
i tryb jego opiniowania w debacie publicznej, są dla nas niezwykle
istotne. Więcej przeczytacie Państwo w moim słowie wprowadzającym na s. 1 oraz w tekście na s. 5.
W najbliższym czasie pojawi się też wiele innych inicjatyw na
rzecz rozwoju miasta i pomocy mieszkańcom. Pod projektem nazwanym „Baza 1 procent podatku” kryje się pomysł stworzenia, a potem
upublicznienia, rejestru osób chorych i potrzebujących pomocy, którym możemy przekazać swoją darowiznę fiskalną. Jestem przekonany, że i tym razem Państwo nie zawiodą i akcja spotka się z szerokim
odzewem. Wspólnie możemy uzyskać wielką rzecz – pomóc komuś
odzyskać zdrowie albo chociaż poprawić jego stan. Więcej na ten temat na s. 3.
Zwracam również uwagę na inną sprawę, która wymaga zainteresowania samych mieszkańców. W naszym mieście powstaje Strategia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Podstawą do dalszych prac
będą informacje i opinie od Państwa, które możecie nam przekazać
za pomocą specjalnej ankiety online. Szerzej piszemy o tym na s. 9.
Wśród wielu planów na 2021 r. znalazła się modernizacja sieci
ciepłowniczej oraz przebudowa ulicy Powstańców Śląskich i zabytkowego mostu w jej ciągu. Już w pierwszych tygodniach tego roku w związku z tymi inwestycjami wykonaliśmy duży krok.
Realizację pierwszej przybliżyła dotacja z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie blisko aż miliona złotych. Na co
dokładnie chcemy wykorzystać te środki, dowiecie się Państwo
na s. 8. Z kolei wykonanie drugiego z przedsięwzięć stało się
bliższe dzięki wypełnieniu finansowego porozumienia z zarządcą
ul. Powstańców Śląskich. Obie strony umowy, miasto Pyskowice
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i powiat gliwicki, zabezpieczyły już środki na to zadanie. Warto
dodać, że 50% środków na te inwestycje pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych. O zobowiązaniach naszej
gminy w związku z inwestycją wspomina Przewodnicząca Rady
Miejskiej Jolanta Drozd w swoim sprawozdaniu z ostatniego posiedzenia rady na s. 3.
Wracając do tego co się wydarzyło. 29. finał WOŚP zamknęliśmy
pięknym wynikiem blisko 74 tys. zł. I znów Pyskowice pokazały, że
mają wielkie serce. I potrafią „dzielić się dobrem” – to zdanie nie jest
moje tylko św. pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, ale
pięknie oddaje to, co znowu udowodniliśmy. A oprócz dobrego serca – mamy też dobrą pamięć. Nie zapominamy czcić ofiar Tragedii
Górnośląskiej (s. 8) i Holokaustu (s. 4) Bohaterkę tamtych, wojennych, czasów, niezłomną obrończynię niepodległości Polski w walce
z komunistami, dostrzeżono aż z Gdyni. Podczas odbywającego się
w tym mieście Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci naszą mieszkankę, Pani Marię Walkowiak, uhonorowano Sygnetem Niepodległości.
Przykładów kultywowania patriotyzmu i pielęgnowania wiedzy
o dziedzictwie narodowym nie brakuje w szkołach. Wystarczy poczytać (s. 11) o sukcesach uczniów liceum w Pyskowicach na zawodach „Bieg Stulecia Obrony Niepodległości”, w związku z projektem „W poszukiwaniu świadka historii – rok 1945 we wspomnieniach Górnoślązaków”, na ogólnopolskim konkursie z okazji 80.
rocznicy zbrodni katyńskiej „Pamięć dla Przyszłości”. Te same nuty
mocno brzmią również w innych szkołach, a w tym numerze przykładem jest jeszcze Zespół Szkół Specjalnych (s. 10).
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na arcyciekawy wywiad Błażeja Kupskiego (s. 6–7) z Leszkiem Jodlińskim,
historykiem sztuki, muzealnikiem, wydawcą. Rozmowa toczy się
wokół spraw poruszonych w jego książce – „Puste krzesła. Historie
Żydów ze Śląska”. Jednym z jej bohaterów jest mieszkaniec dawnych
Pyskowic (Peiskretscham) Walter Karliner.
A do wiosny już tylko miesiąc. Po wyjątkowo srogiej zimie nie możemy się już doczekać cieplejszych dni. Podobnie jak powrotu normalności po długiej nocy pandemii. Rząd – na razie warunkowo – odmraża kolejne dziedziny gospodarki i życia społecznego. Znów działają galerie, muzea, baseny. Wszyscy trzymamy kciuki, by, tym razem bez nawrotu, koronawirus dał już za wygraną.
Na razie jednak epidemia nie powiedziała jeszcze „do widzenia”.
Dlatego, kończąc, tradycyjnie życzę Państwu dużo zdrowia. Uważajcie na siebie!
Adam Wójcik
Burmistrz Miasta Pyskowice

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS.
STARTUJE ULEPSZONY SERWIS INFORMACYJNY MIASTA
M

iło nam poinformować, że 18 lutego uruchomiliśmy portal samorządu Pyskowic w nowej odsłonie. Odświeżony wygląd, łatwiejsza nawigacja, czytelne podziały na kategorie informacji oraz nowe
funkcjonalności to tylko niektóre z innowacji. Co jeszcze przygotowaliśmy?
Portal jest oczywiście dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim pod kątem osób niewidomych
i słabowidzących. W jeszcze większym stopniu zadbaliśmy o oczekiwania użytkowników urządzeń mobilnych – strona jest w pełni responsywna, czyli płynnie dostosowuje się do rozdzielczości ekranu
każdego urządzenia. W sekcji aktualności pojawił się ruchomy slider,
czyli element promujący najważniejsze treści.
Mamy nadzieję, że nowe udogodnienia serwisu miasta Pyskowice
spotkają się z Państwa życzliwością i zainteresowaniem. Zapraszamy
do korzystania i jeszcze częstszego odwiedzania nas przez internet!
(pp)
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RADY MIEJSKIEJ

P

ierwsza w 2021 roku, a już XXVII
sesja w 8 kadencji samorządu, odbyła się
28 stycznia. Oprócz stałych punktów takich jak informacja burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacji o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez radnych, przewodniczący komisji złożyli sprawozdanie z prac komisji
za poprzedni rok.
Rada rozpatrzyła i podjęła uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach – w uchwale budżetowej powiatu ujęto dotację w kwocie
270 830,00 zł na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach z założeniem, że środki te pozwolą na organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szkół z terenu Pyskowic,Wielowsi, Toszka i Rudzińca (zgodnie z prawem oświatowym
w ww. zajęciach mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu). Porozumienie z Powiatem Gliwickim jest podstawą otrzymania dotacji;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 2985 S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” – sprawa dotyczy zabytkowego mostu znajdującego się w sąsiedztwie parku miejskiego. Koszt wykonania dokumentacji został określony na kwotę 84 870,00 zł. Udział Pyskowic
w tym przedsięwzięciu to 42 435,00 zł;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985 S
ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” – w ramach zadania planuje się przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą

krajową DK 94 do drogi wojewódzkiej DW 901. Dokumentacja
projektowo – kosztorysowa dla zadania została opracowana w roku
2019. Z uwagi na znaczenie planowanej inwestycji dla bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego na ul. Powstańców Śląskich,
a zwłaszcza w obrębie skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego, Pyskowice udzielą pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu
w wysokości 284 538,52 zł, co stanowi ok. 25 % planowanej wartości inwestycji. Współfinansowanie zadania przez gminę było jednym z kryteriów oceny wniosku Powiatu Gliwickiego o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych;
- zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka ul. Lokalnej –
nadanie przedmiotowemu odcinkowi statusu drogi publicznej jest
konsekwencją zakończenia procesu jej budowy;
- dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r. – o 450 000,00 zł
zwiększono dochody z programu „Aktywni razem”, który będzie realizowany przez OPS w Centrum Wsparcia Rodziny;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2027 –
dopisano przedsięwzięcia, o które uzupełniono WPF pod koniec
2020 r., a nie były ujęte w projekcie;
- rozpatrzenia petycji – do rady wpłynęła petycja dotycząca zwolnienia dzieci niepełnosprawnych i ich rodzeństwa z opłat za przedszkola i szkołę. Sprawę rozpoznała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i na jej wniosek rada podjęła uchwałę w sprawie podjęcia prac
w kierunku określenia warunków zwolnienia dzieci niepełnosprawnych z opłat za wychowanie przedszkolne.
Ze wszystkimi projektami uchwał wraz z uzasadnieniami oraz już
podjętymi uchwałami można się zapoznać na stronie internetowej
miasta w bip w zakładce Rada Miejska.
Jolanta Drozd
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach

ZOSTAW
SWÓJ PODATEK DOCHODOWY
W PYSKOWICACH

WALCZYSZ O ZDROWIE?
ZAPISZ SIĘ
DO NASZEJ BAZY
1 PROC. PODATKU

T

rwa akcja składania zeznań podatkowych PIT za 2020 r. Zgodnie
z przepisami podatek dochodowy od osób fizycznych wraca w formie
udziału do gminy, którą podatnik wskaże jako miejsce zamieszkania.
Udział w podatkach to znaczące źródło w budżetach samorządów,
których dochody drastycznie spadły przez sytuację związaną z epidemią. Dlatego też zachęcamy i zwracamy się z prośbą do wszystkich zamieszkujących na terenie Pyskowic, aby rozliczyli swój PIT zgodnie
z faktycznym miejscem zamieszkania. Konsekwencją będzie przekazanie udziałów z podatku dochodowego na konto budżetu naszej
gminy.
Przypominamy, że na stronie www.pyskowice.pl w zakładce „Na
co idą moje pieniądze” w łatwy, szybki i przejrzysty sposób można
sprawdzić jak wygląda budżet naszego miasta, jak kształtują się jego
dochody i wydatki oraz na co przeznaczane są podatki mieszkańców.
(pp)
Wypełniamy i wysyłamy PIT-y.
Rozliczamy podatki z zagranicy.
Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 792 241 130

J

esteś ciężko chory i walczysz o zdrowie? Powracasz do
sprawności, potrzebujesz środków na rehabilitację? A może ktoś
z Twojej rodziny jest w takiej sytuacji? Możesz skorzystać z naszej pomocy. Samorząd Pyskowic przystąpił do tworzenia bazy
osób z naszego miasta i okolic, które mogą skorzystać z odpisu
podatkowego 1 proc. Zgłoszenia przyjmujemy na adres a.pikul@
pyskowice.pl.
Informacja powinna zawierać imię i nazwisko beneficjenta,
nazwę i numer KRS organizacji pożytku publicznego, z której
wsparcia on korzysta oraz cel szczegółowy z numerem referencyjnym.
Akcja służy pomocy ciężko chorym mieszkańcom z Pyskowic
i z miejscowości okolicznych. A my już teraz zachęcamy mieszkańców do przekazania 1 proc. podatku dochodowego za 2020
rok na rzecz potrzebujących pyskowiczan. Wspólnie pomóżmy
spełnić marzenia o powrocie do zdrowia.
Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
dostępną pod adresem https://bip.pyskowice.pl/res/serwisy/pliki
/25946229?version=1.0.
(pp)
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KOMISJE PRACUJĄ

styczniu miały miejsce posiedzenia pięciu komisji Rady
Miejskiej w Pyskowicach.
Komisja Inwestycji i Budżetu
Głównym tematem była sprawa komunalizacji, czyli nabywania mienia
przez gminę. Warto wiedzieć, że komunalizacja następuje w wyniku decyzji wojewody – wydawanych na wniosek lub też „z urzędu”. W 2020 r.
wydał on na rzecz Gminy Pyskowice 12 decyzji potwierdzających nabycie prawa do nieruchomości o łącznej pow. 7,8663 ha. Decyzje obejmują:
- nieruchomości zabudowane przy ulicach: Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nad Łąkami, Wyzwolenia oraz Juliusza Słowackiego,
- nieruchomości stanowiące drogi przy ulicach Gen. Władysława
Sikorskiego, Wrzosowej, Wiejskiej,
- niezabudowane nieruchomości przy ulicach Romualda Traugutta,
Toszeckiej, Adama Mickiewicza, Piaskowej.
W obecnej chwili w Katowicach procedowane są wnioski Gminy
Pyskowice o komunalizację mienia obejmującego:
- tereny stanowiące drogę żużlową po stronie cmentarza komunalnego,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym przy ul. Juliusza Słowackiego,
- działki stanowiące własność osób fizycznych, które znajdują się
w pasie drogi gminnej – ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
Procesem komunalizacji w roku 2021 mają być objęte nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz nieruchomości rolne Skarbu Państwa
przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod uprawy rolne. Ponadto wnioskami o skomunalizowanie objęte mają zostać grunty położone w rejonie ul. Adama Mickiewicza
i ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
Komisja Gospodarki Komunalnej
Radni zapoznali się z koncepcją dotyczącą „gospodarki o obiegu
zamkniętym”. Dziś nabywamy tanie, łatwo dostępne produkty, które szybko się zużywają, więc je wyrzucamy. Efekt? Kolosalne ilości
śmieci! A gospodarka o obiegu zamkniętym działa tak, żeby wartość
surowców, materiałów i gotowych produktów była zachowana tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnej minimalizacji odpadów.
Aby wspomniany model mógł funkcjonować w gminie Pyskowice, niezbędne jest postawienie specjalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Są to drogie urządzenia, jednak istnieje możliwość sfinansowania ich zakupu z Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji.
Członkowie Komisji spotkali się z nowymi właścicielami firmy
„Idea 98”, którzy przedstawili swoje plany w zakresie zaopatrzenia
mieszkańców Pyskowic w energię cieplną. Ustalono, że dalsze działania i decyzje w zakresie funkcjonowania firmy „Idea 98” na terenie
gminy Pyskowice będą ustalane na podstawie opinii prawnych.
W styczniowym posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele
„PreZero”. Omówiono aktualną sytuację związaną z gniazdami śmietnikowymi oraz segregacją odpadów. Podkreślono, że wywóz odpadów
i utrzymanie czystości w gniazdach śmietnikowych stanowi wspólny
cel gminy, jak i firmy „PreZero”, co ma skutkować jeszcze ściślejszą
współpracą w porozumieniu z zarządcami nieruchomości.

UPAMIĘTNIONO
OFIARY HOLOCAUSTU

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Przeanalizowano materiał przygotowany przez poszczególne placówki oświatowe. W związku z pandemią wprowadzono w szkołach, zgodnie z wytycznymi MEiN oraz GIS, szereg procedur. Dyskutowano również o programach profilaktycznych, jakie są realizowane w szkołach.
Omówiono również kwestię „Zarządzania kryzysowego w mieście”.
W ostatnim czasie dokonano przeglądu syren alarmowych oraz ich bieżących konserwacji. Jednak rok 2020 był przede wszystkim rokiem
walki z epidemią COVID-19. Stąd wydatkowano w ramach zarządzania kryzysowego kwotę 29397,00 zł na zakup sprzętu do dezynfekcji
w postaci myjki parowej Optima XD oraz przekazano dotację w wysokości 6000,00 zł Powiatowi Gliwickiemu z przeznaczeniem dla Szpitala w Knurowie na sfinansowanie zadań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Komisja złożyła wniosek do burmistrza o uzupełnienie systemów
monitoringu w szkołach podstawowych, które jeszcze tego systemu nie
posiadają.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członkowie Komisji podsumowali zimowe ferie 2021. Słowa uznania skierowano do Ogniska Pracy Pozaszkolnej, szkół, urzędu, MOKiS-u
i Miejskiej Biblioteki Publicznej za przygotowanie ciekawej oferty dla
młodych mieszkańców Pyskowic. Pokreślono, że zajęcia odbywały się
w reżymie sanitarnym i cieszyły się dużą popularnością.
Połączono się zdalnie z dyrektorami przedszkoli i szkół w celu omówienia bieżącej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
Radni przeanalizowali plan imprez kulturalno-oświatowych przewidzianych w roku 2021. Zwrócono uwagę na fakt, że miasto – oczywiście z powodu pandemii koronawirusa – chwilowo odeszło od organizacji wielkich wydarzeń na rzecz kameralnych inicjatyw np. koncertów przy fontannie. Członkowie wysoko ocenili zaplanowane imprezy
kulturalno-oświatowe, podkreślając ich różnorodność.
Komisja wypracowała wniosek do Burmistrza Miasta Pyskowice
o nadanie imienia Wojciecha Korfantego skwerowi przy ulicy Powstańców Śląskich (naprzeciwko dawnego hotelu „Germania”). Korfanty zaliczany jest do ojców polskiej niepodległości, walnie przyczynił się do powrotu części Górnego Śląska do Polski po I wojnie światowej, a w przedwojennych Pyskowicach bywał często, agitując wśród
miejscowych Polaków. Zwrócono też uwagę na to, że w maju bieżącego roku obchodzona będzie setna rocznica III powstania śląskiego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Członkowie Komisji szczegółowo przeanalizowali petycję dotyczącą podjęcia uchwały zwalniającej dzieci niepełnosprawne i ich rodzeństwo z opłat za przedszkola i szkołę. Po dyskusji wypracowano wniosek do Burmistrza Miasta Pyskowice o rozważenie możliwości przygotowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole dzieci niepełnosprawnych. Powinien on określać kryterium dochodowe – w celu możliwości zwolnienia (częściowego lub całkowitego) z opłaty rodzin źle sytuowanych.
opracował: Błażej Kupski

W

rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau (27 stycznia)
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Z tej okazji przedstawiciele samorządu miasta – zastępca burmistrza Bartosz Straszak oraz radny Błażej Kupski – złożyli kwiaty pod
pomnikiem upamiętniającym ofiary.
Pomnik – znajdujący się na cmentarzu żydowskim w Zaolszanach
– postawiono w 1988 roku na zbiorowej mogile co najmniej 5 Żydów,
których w styczniu 1945 roku rozstrzelali Niemcy. Napis na pomniku
głosi: „Tutaj spoczywają przez hitlerowców pomordowani Żydzi”. Byli to prawdopodobnie uczestnicy tzw. marszu śmierci, gnani przez nasze miasto z jednego z obozów.
Warto wspomnieć, że na liście ofiar Auschwitz znajdują się pyskowiccy Żydzi, a na terenie miasta w czasie II wojny światowej istniał
obóz pracy dla Żydów, który pochłonął wiele ludzkich istnień.
(pp)
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M

am dopiero 90 lat, więc przypuszczam, że na przyszły rok ja
tu jeszcze dotrę – tak na gali zamknięcia XII Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni mówiła
Maria Walkowiak, pyskowiczanka uhonorowana Sygnetem Niepodległości. Nagroda przyznawana jest co roku „świadkom historii bohatersko walczącym o wolność oraz niepodległość kraju".
W powojennej Polsce Pani Maria jako młoda kobieta została aresztowana przez UB za działalność konspiracyjną. Po przesłuchaniach
oskarżona o udział w nielegalnej organizacji i skazana przez sąd wojskowy na niewspółmiernie wysoką karę 12 lat pozbawienia wolności.
Ostatecznie spędziła niemal 4 lata w ciężkich warunkach w najgorszych więzieniach tamtych lat.
Jako wnuczka byłam tym bardziej dumna i szczęśliwa, że odwiedzi mnie w Gdyni w tak niezwykłych okolicznościach. Tegoroczna
edycja festiwalu, odbywająca się w odmiennej, pandemicznej rzeczywistości okazała się niemniej interesująca niż poprzednie. Ilość prezentowanych filmów, tematyka oraz cała oprawa na długo pozostaną nam w pamięci. A możliwość bycia tam, uczestniczenia i przeżywania wspaniałych chwil z Babcią, jest dla naszej rodziny bezcenna.
Trzeba bowiem wspomnieć, że cała pyskowicka reprezentacja
składała się z aż czterech pokoleń, wspierających naszą wspaniałą
Nestorkę w podróży przez całą Polskę. Nawet najmłodsze pokolenie, choć urodzone już w Gdyni, dopingowało i dodawało Babci sił,
by przez ten krótki czas mogła przeżyć, odwiedzić i zobaczyć jak najwięcej z tak przecież bogatego historycznie rejonu Trójmiasta.
Okazuje się zatem, że Gdynia jest szczęśliwym miastem nie tylko
dla naszych lokalnych sportowców, ale także zasłużonych mieszkańców Pyskowic.
Agnieszka Kończyk-Warżała (wnuczka Pani Marii)

5

ODZNACZENIE
DLA BOHATERSKIEJ
PYSKOWICZANKI –
ŻOŁNIERKI NIEZŁOMNEJ

KONSULTACJe SPOŁECZNe
W SPRAWIE STUDIUM
K

onsultacje społeczne nad studium gmina Pyskowice prowadzi w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej,
Działania 2.19 PO WER 2014-2020.
Pierwszym z etapów jest ankieta, która ma na celu zbadanie Państwa zdania na temat:
• zbiorników retencyjnych,
• ścieżek rowerowych,
• powrotu kolei – stacja „Pyskowice Miasto”,
• obwodnicy miasta.
Ankieta dostępna będzie do 12 marca br. w wersji elektronicznej
na stronie www.pyskowice.pl, w dziale informacji głównych, baner

„Startują konsultacje społeczne w sprawie studium”. W wersji papierowej można je pobrać w:
• Urzędzie Miejskim w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3),
• Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27),
• Miejskiej Bibliotece Publicznej (pl. Józefa Piłsudskiego 1).
Zapraszamy do udziału. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny!
Więcej na temat projektu i konsultacji na stronie
www.pyskowice.pl w dziale głównym, baner STARTUJĄ
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE STUDIUM.
(pp)

PRACA ZA DŁUGI –
ODPRACOWANIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
I

nformujemy, że w celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych, umożliwia się odpracowywanie tych zaległości.
Jak skorzystać z możliwości odpracowania?
• złożyć wniosek w sprawie odpracowania zadłużenia za korzystanie z lokalu gminnego,
• podpisać umowę,
• po wykonaniu prac następuje zmniejszenie zadłużenia.

Stawka za wykonanie prac w ramach odpracowania zadłużenia została wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr
RZ.0050.062.2020 z dnia 06 marca 2020 r. i wynosi 15,00 zł / godzinę.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie dokumentów i informacji zostanie wytypowana grupa zadłużonych najemców,
którym zaproponowany zostanie udział w programie.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o wypełnienie
i złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 107.
(pp)
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PASJONUJĄCE LOSY PYSKOWICKICH ŻYDÓW
W listopadzie – w ramach projektu „Żydowskie Zaduszki” – gościliśmy
w naszym mieście Leszka Jodlińskiego, historyka sztuki, muzealnika, wydawcę, autora książek. Okazją do spotkania, które było transmitowane online przez facebookową stroną MOKiS-u
Pyskowice, była książka „Puste krzesła.
Historie Żydów ze Śląska”. Wśród
przedstawionych w niej bohaterów znajduje się mieszkaniec dawnych Pyskowic
(Peiskretscham) Walter Karliner.
- Skąd zainteresowanie Walterem Karlinerem?
- Trochę zdecydował przypadek. Odwiedziłem Muzeum Pamięci Shoah w Paryżu, poszukując tam śladów Franza Bernheima, innego bohatera mojej książki. Wówczas nie wiedziałem jeszcze, że nie zginął
ani nie zmarł w Europie. Paryska wystawa
stała poświęcona jest losom Żydów francuskich podczas II wojny światowej. Ma ona
oczywiście bardzo szeroki kontekst europejski. Wśród bohaterów, których losy ilustrują
dzieje całej społeczności żydowskiej, trochę
niespodziewanie dla siebie odnalazłem postać Waltera Karlinera, górnośląskiego Żyda z Pyskowic. To odkrycie nieoczekiwanie
zbliża Paryż z odległymi i nierealnymi z tego punktu widzenia Pyskowicami.
- Czy to wtedy w głowie narodził się pomysł, aby napisać książkę o górnośląskich
Żydach?
- Najpierw swoje odkrycie opisałem na
łamach katowickiej „Gazety Wyborczej”.
Ale wizyta w muzeum w Paryżu sprowokowała mnie do zadania sobie pytania: dlaczego tak mało wiemy o Żydach z Górnego Śląska? Ile jeszcze osób, tak jak ja, jest
wciąż zaskakiwanych, kiedy wchodzi do
wielkiego muzeum, a tam styka się z postacią sąsiada, krajana, mieszkańca tego samego regionu? Trochę się zawstydziłem, kiedy uświadomiłem sobie, że to wspomniany Karliner – ale i Franz Bernheim, Samuel Hirsch czy nawet Ludwig Guttmann –
wciąż są anonimowi, nie jest przypadkowe.
Uznałem, że wypada tej społeczności poświęcić więcej uwagi. Stąd zaczęły powstawać teksty, czy to w formie naukowej czy
też dziennikarskiej, które publikowała katowicka „Wyborcza”. Z czasem uznałem, że
warto historie tych nietuzinkowych postaci zebrać w formie jednego, zwartego dzieła. To stało się okazją do tego, aby te teksty raz jeszcze krytycznie przeczytać, poprawić, czasami uzupełnić.
- Czyli znamy już genezę książki „Puste
krzesła”. Zatrzymajmy się przy Karlinerach. Bo losy tej rodziny to gotowy scenariusz na film.

- A nawet kilka filmów ... Była to rodzina,
która od pokoleń mieszkała w Pyskowicach,
wówczas Peiskretscham. Isidor, a potem jego
syn Josef, prowadzili sklep kolonialny przy
Toster Strasse 7, dzisiaj Armii Krajowej 3.
Ich wspólnikiem, a jednocześnie właścicielem domu gdzie umiejscowiono sklep, był
Lothar Scheyer. Josef ożenił się z Marthą, z
domu Weissler, której rodzina zajmowała się
handlem końmi.
Karlinerowie byli bardzo religijni, co widoczne jest na zdjęciach w archiwum Holocaust Memorial Muzeum w Nowym Jorku.
Udostępniam je w książce. Tam, na kilku fotografiach z początku lat 30., pośród dzieci pojawia się rabin. A to o czymś świadczy.
Rodzina przestrzegała koszerności, obchodziła szabat. To ostatnie oznaczało, że Karlinerowie nie chodzili w soboty do szkoły. To
sprowadzało na rodzinę niechęć i wrogość
lokalnych władz.
- Ze wspomnień Waltera Karlinera wyłania się obraz Pyskowic, których nie ma.
Pyskowic sprzed II wojny światowej.
- Walter Karliner, główny bohater rozdziału, wspomina Pyskowice jako małe, ciche miasteczko. Księga adresowa w 1924 roku liczy sobie dokładnie 5843 mieszkańców.
Żydów było niewielu, ledwie 30 rodzin. Ich
życie religijne i społeczne koncentrowało się
wokół synagogi.
- Wspomniał pan o niechęci nauczycieli
do Waltera, który w soboty nie chodził do
obowiązkowej szkoły. Wkrótce jednak niechęć przemieniła się w agresję i przemoc.
- Karlinerowie byli świadkami rodzącego
się antysemityzmu. Przybiera on na sile po
1933 roku, kiedy to Adolf Hitler doszedł do
władzy w Niemczech. Walter jest jedynym
Żydem w klasie, liczącej 55 uczniów. I o ile
dyrektor zachowywał się poprawnie, to jeden z nauczycieli, członek NSDAP, tak go
pobił, że Walter przez tydzień leżał obolały
w łóżku. W wyniku bojkotu skierowanego
przeciwko żydowskim firmom, sklep Josefa Karlinera nie prosperował w drugiej połowie lat 30. tak dobrze jak dawniej. Rodzina coraz częściej myślała o tym, aby opuścić Pyskowice, aby opuścić Górny Śląsk.

- Jednak tragiczną cezurą w losach rodziny jest „noc kryształowa” z 9 na 10 listopada 1938 roku.
- Zgadza się. Sklep Karlinera został splądrowany i zdewastowany. Podpalono pyskowicką synagogę. Do ognia wrzucano modlitewniki, chciano spalić też Torę. Josef próbował temu przeciwdziałać, ale pilnujący pożaru SS-mani go przepędzili. Kazali rodzinie w domu czekać na to, co się z nimi stanie. W strachu i wielkim napięciu Karlinerowie czekali półtora dnia, mając świadomość
tego, że ci ludzie mogą z nimi zrobić absolutnie wszystko. W końcu przyszło gestapo, które zabrało Josefa. Trafił on do więzienia, a potem – razem z transportem gliwickich Żydów – do obozu koncentracyjnego
w Buchenwaldzie.
- Skąd wraca, ale już nie jest tym samym
człowiekiem.
- W Pyskowicach pojawia się jako złamany, sponiewierany człowiek. Dzieci go nie
poznają. A zostaje wypuszczony tylko dlatego, że rodzina, ogromnym nakładem sił, także finansowych, zdobyła dla niego wizę wyjazdową. Powtarzam: tylko dla niego, nie dla
rodziny. Stąd ostatecznie do wyjazdu w 1938
roku nie doszło. Karlinerowie postanowili
szukać innego sposobu na opuszczenie Niemiec.
- Aż w końcu znaleźli miejsce na statku
„St. Louis”, który płynął na Kubę.
- Historia wspomnianego rejsu oraz losy
pasażerów to temat na zupełnie osobną opowieść. Przypomnę tylko, że – poza małymi
wyjątkami – uciekający z Europy Żydzi nie
zostali wpuszczeni na Kubę. Ich wizy były
nieważne, oszukał ich nieuczciwy urzędnik.
Uchodźców nie przyjęły również rządy USA
i Kanady. Statek wracał więc do Europy, a na
nim działy się dantejskie sceny. Ludzie popełniali samobójstwa, nie chcąc z powrotem
znaleźć się w III Rzeszy. Bo tam czekał ich
obóz, cierpienia i śmierć. I wśród prawie tysiąca Żydów była tam również rodzina Karlinerów.
Rejs statku „St. Louis” przeszedł do historii pod nazwą „podróży potępionych”.
Stał się symbolem zawstydzającej obojętności państw na los ludzi uciekających
przed prześladowaniem i perspektywą zagłady.
- W pańskiej książce znajdziemy kapitalne zdjęcia z pokładu tego luksusowego
liniowca.
- To fotografie z archiwum Muzeum Pamięci Holokaustu w Nowym Jorku. Karlinerowie są na nich spokojni i pełni nadziei. Na
statku odbywają się wieczory taneczne, koncerty. Dzieci mogą pływać w basenie. Sam
rejs – tzn jego pierwsza część – jawi się we
wspomnieniach jako fantastyczna wakacyjna przygoda.
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- Potem zaczyna się piekło. Dni i tygodnie pełne niepewności, obawy, co z nami
dalej będzie. Aż w końcu relokacja w czterech państwach: Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Belgii.
- Każde z tych krajów przyjęło 25 proc.
z ogólnej liczby pasażerów, którzy byli na
statku w momencie powrotu do Europy. Karlinerowie trafili do Francji. Wydawało się, że
są bezpieczni. I byli, ale raptem do połowy
1940 roku.
- Bo wtedy francuska armia skapitulowała przed III Rzeszą.
- Co oznaczało kłopoty dla ludzi narodowości żydowskiej. Byli przerzucani z miejsca na miejsce, umieszczani w różnych
ośrodkach i obozach internowania. Braci –

O

Waltera i Herberta – oddzielono od reszty
rodziny. Imali się różnych prac i zawodów.
Walter przez jakiś czas mieszkał w domu dla
chłopców prowadzonym przez paramilitarną
organizację młodzieżową rządu Vichy. Jego
losy można porównać do biografii Solomona
Perela, zekranizowanej przez Agnieszkę Holland w filmie „Europa, Europa”. W obu przypadkach nikt się nie spodziewał żydowskiego
dziecka ukrywającego się pod zmienioną tożsamością w skrajnie nacjonalistycznej, faszyzującej organizacji…
- Z 6-osobowej rodziny Karlinerów
okres II wojny światowej przeżyło tylko
dwoje braci.
- Tak. Matka i siostry oraz Josef zostają wysłani do Auschwitz i tam zgładzeni. Po

7

wyzwoleniu Walter odnalazł swojego brata
w Paryżu. W 1946 obaj wyemigrowali do
USA. Walter nie założył nigdy rodziny,
w przeciwieństwie do brata. Zmarł w 2013
roku na Florydzie.
Historia rodziny Karlinerów, śląskich
Żydów z Pyskowic, zazębiająca się z historią Holocaustu, stała się w paryskim
muzeum metaforą losów Żydów francuskich. Opowieścią wyciskającą łzy, splotem złych, ale i dobrych zdarzeń. Narracją
o tych, którzy im pomogli, ale też o tych,
którzy odwrócili się plecami. Na szczęście
dla Waltera i Herberta tych pierwszych było więcej.
- Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: Błażej Kupski

DZIEŃ PAMIĘCI TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

d 2010 roku w ostatnią niedzielę stycznia obchodzimy Dzień Pamięci Tragedii Górnośląskiej. Jest to stała forma upamiętnienia
Ślązaków - ofiar powojennych zbrodni Armii
Czerwonej i władz komunistycznych.
Pod koniec stycznia 1945 roku Armia
Czerwona wkroczyła na Górny Śląsk. Od tej
chwili dla wielu mieszkańców tych ziem zaczęła się gehenna – aresztowania, egzekucje, pobyty w obozach pracy oraz wywózki
na Sybir i do kopalń Donbasu. Szacuje się, że
na Wschód wywieziono od 20 do 90 tysięcy
ludzi. Wielu stamtąd nie wróciło.
Nasze miasto jest ważnym miejscem na
mapie tej tragedii. To ze stacji Pyskowice
5 marca 1945 roku – według ustaleń IPN-u –
ruszył pierwszy transport na Wschód. Szacuje się, że z Pyskowic do Związku Radzieckiego wyruszyło najwięcej składów. Do pyskowickiej stacji doprowadzono bowiem szerokie tory, dostosowane do norm sowieckich.
Wywiezionych było też ponad 300 pyskowiczan. Wśród nich Stefan Polifka, rolnik. - Dziadek został deportowany w Wielkanoc 1945
roku. Najpierw osadzili go w budynku sądu

w Pyskowicach, potem pieszo zagnano do
Gliwic. Stamtąd ruszył do Donbasu. Podczas
transportu chorował na różyczkę, więc zaraz po
przyjeździe trafił do szpitala. Potem w obozie
odpowiadał za rozdzielanie zupy. Dzięki temu
uratował wiele osób, dając więcej jedzenia tym

najbardziej wyczerpanym. Miał szczęście, bo
wrócił. Jakiś czas przetrzymywano go w Saksonii, a w Pyskowicach pojawił się w listopadzie 1946 roku. Po powrocie ważył 50 kilogramów... – opowiada wnuk Norbert Kozioł.
Błażej Kupski
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EKOLOGIA TO NIE TYLKO MODNE SŁOWO.
PRZYPOMINAJĄ O TYM NASZE ULICZNE PLAKATY
W

przestrzeni naszego miasta, m.in. na
wiatach przystankowych, pojawiły się plakaty promujące ekologię. W ten sposób przypominamy, że środowisko to nasze wspólne
dobro.
Pandemia usunęła w cień wiele ważnych
rzeczy. A warto wrócić do spraw, na które
każdy z nas ma wpływ. Dbanie o czystość
wody, powietrza, o otaczającą nas roślinność
w dłuższej perspektywie przynosi duże korzyści.
Celem akcji pyskowickiego samorządu
jest właśnie zwrócenie uwagi na stan środowiska. Jakość przyrody to nasza wspólna odpowiedzialność. Zachęcamy więc na wstępie
do zobaczenia prac, chwili refleksji, a później
– do podejmowaniem działań proekologicznych, służących nam wszystkim.
Warto dodać, że autorką grafik wykorzystanych na plakatach jest pyskowiczanka, artystka Ewelina Kędzia.
(pp)

M

NIEMAŁO DLA MALUCHÓW
Dofinansowanie zostanie przeznaczone
na stworzenie nowych miejsc w placówce
oraz utrzymanie istniejących, powstałych
we wcześniejszych edycjach MALUCHA.
Gmina Pyskowice pozyskała już łącznie
z tego programu 1 444 443,96 zł.
(pp)

iło nam poinformować, że Miejski
Żłobek otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotację na rozwój opieki nad najmłodszymi w kwocie
74 160,00 zł. Środki zostały przyznane
w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH +” 2021.

I

POJEMNIK NA BIOODPADY DO KAŻDEGO DOMU

nformujemy o zmianie zasad dystrybucji pojemników na odpady biodegradowalne. Kontenery o pojemności 240 litrów trafią do każdego domu jednorodzinnego automatycznie, bez potrzeby składania wniosku
w tej sprawie jak było dotychczas.

W

Dystrybucję prowadzi firma PreZero Service Południe Sp. z o.o. Pojemniki zostaną dostarczone do końca lutego br. Każda posesja w zabudowie jednorodzinnej
otrzyma jedną sztukę.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostawy można uzyskać w siedzibie PreZero przy ulicy Zaolszany 3 lub
pod numerem telefonu 32 233-26-01.
(pp)

PYSKOWICE Z DOTACJĄ NA MODERNIZACJĘ
SIECI CIEPŁOWNICZEJ

2021 roku miasto Pyskowice planuje realizację kolejnego etapu modernizacji
sieci ciepłowniczej. Samorząd pozyskał na
ten cel 939 067,00 zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).
W bieżącym roku przewidziano zabudowę nowoczesnych węzłów kompaktowych
w budynkach wielorodzinnych, co pozwoli uruchomić dostarczanie ciepła wysokoparametrową siecią ciepłowniczą już w
następnym sezonie grzewczym. Prace pro-

wadzone będą w rejonie ulic Lompy, Matejki Boczna i Wojska Polskiego.
W ramach tegorocznej inwestycji zaplanowano również przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Szopena 8.
Zadanie stanowi kontynuacją działań
rozpoczętych w roku ubiegłym. Modernizacja sieci spowoduje zmniejszenie strat
przesyłowych, ograniczenie do minimum
ryzyka awarii oraz umożliwi rozbudowę
systemu ciepłowniczego i przyłączanie

kolejnych budynków, które obecnie korzystają z indywidualnych źródeł ciepła.
Jednocześnie miło nam poinformować, że
miasto otrzymało na przedsięwzięcie pomoc
finansową z GZM. Kwota 333 333,00 zł pochodzi z programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, a dotacja w wysokości
605 734,00 zł z Programu działań na rzecz
ograniczenia niskiej emisji w 2021 roku.
(pp)
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AKTUALNOŚCI OPS
POWSTAJE STRATEGIA
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
STWÓRZMY JĄ WSPÓLNIE
O

środek Pomocy Społecznej przystąpił do prac nad strategią na
rzecz osób z niepełnosprawnościami w Pyskowicach. Na początku
głos mają sami zainteresowani. Zachęcamy do wypełnienia ankiety,
która pozwoli zidentyfikować najważniejsze trudności z jakimi borykają się na co dzień.
Ankiety są trzy – dwie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, jedna dla osób bez takiego dokumentu. Pytania dotyczą również sytuacji seniorów oraz innych osób ze specjalnymi potrzebami. Ale opinię wyrazić może każdy mieszkaniec Pyskowic – przecież każdy z nas,
bez względu na obecny stan zdrowia, znajdzie się kiedyś w gronie osób
starszych, wymagających opieki. Z tego punktu widzenia planowana
strategia ważna jest dla wszystkich.
Informacje posłużą do diagnozy potrzeb oraz wyzwań w zakresie
przeciwdziałania wykluczeniu ze względu na wiek lub stan zdrowia.
Jednak będzie ona adekwatna pod warunkiem, że i odpowiedzi będą rzetelne. Dlatego prosimy o namysł i szczerość przy wypełnianiu ankiety.
Pytania dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (ich rodziców lub opiekunów) lub osób powyżej 60 roku życia znajdują
się pod adresami https://www.interankiety.pl/f/VaNxrp2D oraz
https://www.interankiety.pl/f/ba8M2LQ6 (druga z ankiet dotyczy
sytuacji mieszkaniowej i czasu wolnego).
Pytania dla mieszkańców bez orzeczenia o niepełnosprawności
i w wieku poniżej 60 roku życia są dostępne pod odnośnikiem: https://
www.interankiety.pl/f/v8k2XaOE
Ankiety znajdują się również na fejsbukowym profilu projektu
„Wartościowi”.
(pp)

OPS DOWOZI SENIORÓW NA SZCZEPIENIA
O

d 15 stycznia trwa akcja szczepień osób, które ze względu na
wiek są w grupie najwyższego ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19.
Sczepią się także pyskowiccy seniorzy. Na zlecenie burmistrza miasta Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga tym, którzy nie są w stanie
samodzielnie dotrzeć do placówki medycznej. Ze względu na trudne
warunki atmosferyczne pomoc ta jest wyjątkowo cenna.
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz ukończone 70 lat
i nie masz możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień
– zadzwoń pod numer tel. 507 942 337 w godzinach 8:00 – 16:00, by
umówić transport. Pomoc skierowana jest wyłącznie dla mieszkańców Pyskowic.
Konstancja Lasota
konsultant ds. osób niepełnosprawnych

UWAGA! 1 LUTEGO WYSTARTOWAŁ NABÓR E-WNIOSKÓW 500+

W

nioski w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ na okres
2021/2022 w wersji papierowej będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach od 1 kwietnia br., a w przypadku
wniosków składanych drogą elektroniczną – wpływają już od 1 lutego.
Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 31 maja 2021 r. Aby zachować ciągłość pobierania świadczenia wniosek na
nowy okres należy złożyć do 30 czerwca 2021 r.

Wnioski przyjmowane są:
• od dnia 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP, PIU oraz bankowości elektronicznej,
• od dnia 1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzelców Bytomskich 3,
pok. 417.
(pp)
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SENIORZY – SAMOTNE WYSPY W MIEŚCIE

yobraźcie sobie dom jak ten w Grabinie, z pewnego ważnego dla
wielu serialu. Zawsze pełen ludzi, rozmaitych emocji i pełen bliskości.
Ciepły, bezpieczny, z szarlotką, miękkim kocem, aromatyczną herbatą
i z życzliwością. Nestorzy rodu Barbara i Lucjan otoczeni dziećmi i wnukami. Ważni, szanowani i doceniani, wciąż potrzebni. Piękna serialowa
rzeczywistość. Wymarzona. Bardzo różna od tej, w której żyjemy.
Jakże często w domu starszego człowieka jest pustka. Wyczekiwanie na dźwięk telefonu, samotna kanapka z masłem, budzący nadzieję
hałas na korytarzu. Cisza. Albo wręcz przeciwnie – zagłuszający myśli od świtu do zmierzchu towarzysz telewizor. Rozczarowanie. Gorycz. Bezradność. Rozpacz.
Samotność.
Janusz Korczak pisał o niej tak: „Nie dzieje się już nic i nic nie
wzrusza – nie poszukujesz rozwiązań, nie zadajesz pytań, czekasz by
z zewnątrz rzucono jałmużnę, myśli, woli. […] Zimna, oschła samotność – czcza, zazdrosna, mściwa – nadęta, zacięta – natrętna, despotyczna. Kąsa, toczy, rozkłada [...]”.
Na trudną już sytuację starszych, samotnych ludzi nałożył się czas
pandemii. Pogłębił izolację. Budzący strach komunikat #zostańwdomu stał się emocjonalną kotwicą. Co teraz?

C
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Będąc niepoprawną optymistką myślę, że teraz jest czas przebudzenia. Co mogę zrobić?
Mogę zauważyć. Marzy mi się ruch społeczny, który będzie żywym zaprzeczeniem powszechnej obojętności. Grupa ludzi, która
oprócz robienia zakupów będzie dawała potrzebującym powód do życia. Może tego jeszcze nie widać, ale to już się dzieje.
Od paru miesięcy przy pyskowickim Ośrodku Pomocy Społecznej
działa wolontariat. Ostatnio spotkałam się z jedną z wolontariuszek, która ze łzami w oczach opowiadała jak odwiedziła starszą panią. Okazało się, że znają się z widzenia. Rozmawiały trzy godziny. Zapadły sobie
w dusze i w serca. Jedna samotna wyspa została przyłączona do lądu…
Rozejrzyj się. Może tuż obok Ciebie jest jakiś mrok, który możesz
rozświetlić? Pamiętaj, że wiek sędziwy, to także Twoja przyszłość!
Jeżeli wokół Ciebie nie masz kogoś, komu możesz pomów, a czujesz taką potrzebę - przyłącz się do wolontariatu działającego przy
OPS. Zadzwoń pod numer: 519 511 991. Zgłoś się!
A każdy potrzebujący może skorzystać z ogólnopolskich form
wsparcia: Dobre Słowa – telefon zaufania dla Seniorów, tel.
12 333 70 88, codziennie w godzinach 10:00-12:00 i 17:00-19:00.
Konstancja Lasota, konsultant ds. osób niepełnosprawnych

W NASZEJ SZKOLE DZIEJE SIĘ!

hociaż większość szkół uczy się obecnie zdalnie, Zespół Szkół
Specjalnych w Pyskowicach pracuje stacjonarnie, stosując oczywiście wszelkie zasady dystansu społecznego i higieny.
- Tradycyjnie, na przełomie jesieni i zimy obchodziliśmy w naszej szkole tzw. Tydzień Śląski. W ramach tego projektu odbyły się m.in. warsztaty
skubania pierza, nauczyciele i uczniowie czytali i omawiali śląską legendę
pt. „Gliwickie rogale”, odbyły się andrzejki, mikołajki oraz szkolna śląska
lista przebojów wraz z dedykacjami dla uczniów i nauczycieli. Odwiedził
nas św. Mikołaj wraz z pomocnikami z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. 10 listopada śpiewaliśmy hymn Polski, braliśmy
także udział w projekcie „Dumni z Polski” – mówi Bogusław Hadzik,
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.
W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ZSS w Pyskowicach brał także udział w projekcie edukacyjnym „Czytaj z misiem”. 25 listopada na całym świecie obchodzony
jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym roku było to święto
misia, który uwielbia czytać. Uczniowie wraz z nauczycielami czytali książeczki o misiach (największą sympatią cieszył się oczywiście
Kubuś Puchatek!). Było też wielkie wspólne rysowanie i malowanie
misiów, wypisywanie wszelkich misiów znanych z literatury i kultury. Starsze klasy pisały opowiadania o misiach.
Uczniowie nagrali także piękne kolędy i pieśni świąteczne. Zgłosili je do konkursów piosenek. Mimo pandemii brali też udział w konkursach – zdalnie lub online. I zdobywali nagrody! Klaudia Walczak
zajęła trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych w 27. edycji
Wojewódzkiego Konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu. Tryumfy szkoły odnotowano także w konkursie „Jesienne Drzewo” organizowanym przez Zespół Szkół w Kamieńcu. I w tych plastycznych
zmaganiach Klaudia Walczak zajęła I miejsce, a jej szkolna koleżanka, Julia Kampka zdobyła wyróżnienie. Uczennice do obu konkursów
przygotowały panie: Iwona Henel i Karina Sznura.

Młodzi artyści w nowy rok wkroczyli z przytupem! Zespół wokalno-instrumentalny „Mezzoforte” otrzymał nagrodę przewodniczącego Jury I edycji Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Melodia Online, organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Gliwicach. Ten sam zespół „Mezzoforte” otrzymał wyróżnienie w V Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Muzyczne Anioły” w Radomiu. Młodzi śpiewacy z tegoż zespołu triumfowali również w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce koło Wielowsi.
- Nasz zespół wokalno-instrumentalny „Mezzoforte” zajął I miejsce, Zuzanna Wartalska wyśpiewała nam II miejsce, a Jessica Chomiak wywalczyła III lokatę, w kategorii szkół specjalnych w tymże festiwalu. Dodatkowo wyróżnienie za wykonanie kolędy w języku niemieckim przyznano Jessice Chomiak – cieszy się Bogusław
Hadzik.
Młodym, ale jakże już zdolnym artystom serdecznie gratulujemy!
(pp)
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FERIE Z NOCĄ BIOLOGÓW

8 stycznia br. odbyła się jubileuszowa X Noc Biologów organizowana przez Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie to
było transmitowane na platformie Facebook oraz YouTube. Uczniowie SP nr 5 w Pyskowicach skorzystali z okazji, aby poszerzyć
swoją wiedzę przyrodniczą. Napisali o tym ciekawe sprawozdania,
a jedno z nich przekazujemy.
W trakcie imprezy można było uczestniczyć w wykładach na temat
m.in. pandemii SARS-CoV-2, groźnych pierwotniakach, mikroorganizmach rządzących ludzkim zachowaniem, modyfikowanych genetycznie ludziach.
We wszystkich seminariach uczestniczył tłumacz języka migowego, dzięki czemu również osoby niesłyszące mogły cieszyć się naukowymi ciekawostkami.
Wszystkie wykłady były bardzo interesujące, można było też zadawać pytania wykładowcom. Oprócz wykładów na żywo, na kanale YouTube Uniwersytetu można było obejrzeć dodatkowo filmiki i uczestniczyć w warsztatach na temat życia bakterii i mikroorganizmów oraz leczenia roślin.
Mnie najbardziej podobały się wykłady o mikroorganizmach rządzących ludzkim zachowaniem, chlebie oraz genetycznie modyfiko-

wanych ludziach, a z tych trzech – ten o mikroorganizmach. Dowiedziałem się z niego, że np. pierwotniak o nazwie toksoplazma gondii
może zmienić charakter i zachowanie człowieka. Ludzie zarażeni toksoplazmą 2,6 razy częściej powodują wypadki drogowe, mają trudności ze wzrokiem, a dzieci mają problemy z nauką. Dowiedziałem się
również, że wszystkie mikroorganizmy w naszym ciele ważą tyle samo co nasz mózg, a 70-90 proc. komórek człowieka to tzw. komórki
„nieludzkie”.
Uważam, że tegoroczna Noc Biologów była bardzo interesująca
i mam nadzieję, że za rok będę mógł uczestniczyć w niej osobiście.
Jakub Kazanców 6a, Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

TALENTÓW CI U NAS DOSTATEK...
P

rześladująca świat od roku pandemia ma swoje prawa (często
drakońskie, niestety...), ale nawet ona nie jest w stanie sprawić, by zamarło życie „Konopnickiej”. O sile witalnej (i nie tylko) naszej szkoły w trudnych czasach niech świadczy pasmo sukcesów, odniesionych przez uczniów w minionym półroczu.
Zapoczątkowali je uczestnicy wielozadaniowego „Biegu Stulecia
Obrony Niepodległości. Bitwa Warszawska 1920” – uczniowie klasy
mundurowej: Aleksander Smoll, Dawid Półchłopek, Mateusz Gleńsk
i Jakub Jąkalski, którzy wywalczyli w nim I miejsce w kategorii drużynowej. Zawody, obejmujące bieg szybkościowy na 1920 metrów, marszobieg patrolowy na spostrzegawczość, konkurs strzelecki na czterech
stanowiskach oraz konkurs historyczny o Bitwie Warszawskiej, przeprowadzono w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Rybnik w rejonie
Smolnicy. Ze szczególną satysfakcją podkreślam, że w kategorii wiedzy
historycznej także zwyciężył nasz uczeń – Filip Tobór.
Muza historii okazała się w ogóle nadzwyczaj łaskawa dla pyskowickiego ogólniaka, gdyż zaraz po sukcesie Filipa przyniosła triumf
innym miłośnikom i badaczom przeszłości. Daniel Segeth został laureatem IV edycji projektu „W poszukiwaniu świadka historii – rok
1945 we wspomnieniach Górnoślązaków”, odwołującej się do 75.
rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Zwycięstwo zagwarantował mu film, opowiadający losy wojenne Teresy Gajowskiej, pt. „Oczami bajtla”.
Dla Julii Pikul bardzo szczęśliwy z kolei okazał się ogólnopolski
konkurs zorganizowany z okazji 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
„Pamięć dla Przyszłości”. Jej prezentacja „Zbrodnia Katyńska w propagandzie” została oceniona najwyżej spośród wszystkich prac nadesłanych z całego kraju. Julka uczestniczyła także w ogólnopolskiej
Konferencji Młodych Historyków „Pamięć dla Przyszłości”, gdzie

miała okazję pochwalić się swoją wiedzą oraz umiejętnością tworzenia wypowiedzi publicznych.
Historia nauczycielką życia (podobno), ale na niej w naszej szkole się nie kończy. Z ogromną dumą informuję, że w murach ZSMK
rozwija się niezwykły talent literacki Oliwii Stępień, uczennicy, która z takim samym zacięciem tworzy wyjątkowo dojrzałe wiersze, jak
i opowiadania czy eseje. Jej sukcesy mówią same za siebie. Napisany przez Oliwię esej interpretacyjny „Refleksja metapoetycka w liryce Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza” został bardzo wysoko oceniony przez jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dokąd nas prowadzi twórczość polskich Noblistów” i zajął III
miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. Kolejne, tym razem
bezkonkurencyjne, zwycięstwo Oliwia odniosła w konkursie literackim „Przyjaźń szkolna na całe życie”, ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach Kampanii „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”. Napisane przez nią na tę okoliczność
opowiadanie, jak i znakomite wiersze można przeczytać na stronie
ZSMK http://zsmk.edu.pl/274-kolejny-sukces-uczennicy oraz na Fb.
Znajdą tam Państwo również wiersze innej szkolnej poetki Agnieszki Kuleszy, której serdecznie gratuluję nie tylko talentu literackiego,
ale również otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów (szkoła ponadpodstawowa) za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Podobnym
sukcesem może pochwalić się także Jakub Skwara – stypendysta
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wielkie brawa!
Wyrazy uznania kieruję do wszystkich wymienionych oraz dla ich
opiekunów. A bez fałszywej skromności parafrazując słowa Noblisty: Talentów ci u nas dostatek! Ale jako wróżbę dalszego rozwoju
„Konopnickiej” chętnie przyjmiemy i następne...
Aldona Pitera

CENTRUM WYSTAWIENNICZE ZNÓW DZIAŁA
O

tworzyliśmy Centrum Wystawiennicze w Ratuszu dla gości
indywidualnych. Na razie bez wernisaży, spotkań w większym gronie i w rygorze sanitarnym, ale już można zwiedzać ekspozycje.

Zasady antyepidemiczne obowiązują od 08 lutego 2021 r. do
odwołania.
(pp)
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Wykonujemy kompleksowe prace budowlane
oraz termomodernizacje budynków

POTRZEBUJESZ TEGO???

– TY ZADZWOŃ

605 045 530
603 437 634
Albo napisz maila Fretpol@fretpol

MY ZAJMIEMY SIĘ WSZYSTKIM
Firma FRETPOL Alfred Podolak
44-120 Pyskowice, ul. Ogrodowa 19

Punkt Opłat
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.
Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80

