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Miło nam poinformować, że wyszedł „Rocznik Miasta Pyskowice 
2021”. Mając na uwadze jak poczytny okazał się I tom „Rocznika”, 
od razu uruchomiliśmy sprzedaż książki. Najbliższa okazja do zaku-
pu trafi się już jutro, 21 grudnia, kolejne 13 i 25 stycznia. 

Na publikację składa się 13 tekstów. Tylko nieliczne wyszły spod 
pióra osób zawodowo zajmujących się pisaniem tekstów historycz-
nych. „Autorami większości artykułów są mieszkańcy Pyskowic. 
Należy podkreślić, że publikacja to owoc ich zaangażowania, zapa-
łu i wykonanej całkowicie bezpłatnie pracy. Bez nich to wydawnic-
two nie doszłoby do skutku, za co należą im się gorące podzięko-
wania” – podkreśla we słowie wstępnym burmistrz Pyskowic Adam 
Wójcik. 

Czytelnik, który sięgnie po książkę, nie będzie zawiedziony. Dru-
gi tom „Rocznika” jest ciekawym i ważnym przyczynkiem do po-
znania przeszłości Pyskowic. Teksty dotyczą różnych aspektów 
funkcjonowania miejskich instytucji i życia mieszkańców, a osią 
czasową jest XX i XXI wiek. Są wśród nich rozprawy poświęco-
ne: dziejom pyskowickiego liceum i szkoły specjalnej w naszym 
mieście, pierwszym latom po wojnie m.in. w świetle ogłoszeń para-
fialnych, okresowi przełomu ustrojowego lat 90. i np. rodzącej się 
wtedy Straży Miejskiej. Są artykuły o losach figury św. Nepomu-
cena w Dzierżnie, historii Teatru Carpe Diem i wspomnienie o py-
skowickich muzykach – Robercie Leonhardzie i Andrzeju Mierz-
wie. Są też teksty sięgające dalej w historię, do czasów organmi-
strzów z Pyskowic.

Rocznik Miasta Pyskowice 2021.  
Już Można go Mieć!

dokończenie na str. 4
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Informujemy, że w wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 
2021 r. (piątek) Urząd Miejski w Pyskowicach będzie nieczynny. 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice, dzień 
ten jest dniem wolnym w zamian za święto przypadające w sobo-
tę, 25 grudnia 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy. (pp)

uwaga! w wigilię  
uRząd MieJski nieczynny

Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym 

roku numer „Przeglądu Pyskowickiego”. 
Roku równie trudnego jak poprzedni, na-
znaczonego epidemią koronawirusa. To 
czas podsumowań i refleksji co udało osią-
gnąć w mijających 12 miesiącach oraz pla-
nów na przyszłość. Najpierw jednak o tym, 
co znajdziecie w aktualnym numerze „PP”. 

Do Bożego Narodzenia jeszcze parę dni, 
ale w klimat świąt Pyskowice weszły już 
wcześniej. Jak zawsze samorząd zadbał 
o świąteczny wygląd naszych ulic, nasze 
miasto odwiedził św. Mikołaj, nie zabrakło 

świątecznych festynów. Relacja z tych wydarzeń na s. 5 i 10. Nie mogę w 
tym miejscu nie wspomnieć również o wszystkich ludziach dobrego ser-
ca, którzy szczególnie w tym okresie działają charytatywnie na rzecz po-
trzebujących. Dziękuje za paczki mikołajkowe dla najmłodszych pysko-
wiczan i dziękuję za kolejną edycję Szlachetnej Paczki. Jestem zaszczy-
cony, że mogłem wspólnie z wolontariuszami odwiedzić jedną rodzinę  
i doświadczyć tego dobra, którym tak pięknie potraficie się dzielić. 

Miło mi poinformować, że wyszedł „Rocznik Miasta Pyskowice 
2021”. Na publikację składa się 13 tekstów. Autorami większości z nich 
są mieszkańcy Pyskowic. Należy podkreślić, że publikacja to owoc ich 
zaangażowania, zapału i wykonanej całkowicie bezpłatnie pracy. Bez 
nich wydawnictwo nie doszłoby do skutku, za co należą im się gorą-
ce podziękowania. Poprzedni „Rocznik” okazał się hitem czytelni-
czym. Czy ten powtórzy sukces? Zachęcam do przekonania się osobi-
ście. Szczegóły na temat wydawnictwa oraz zasad sprzedaży na s. 1 i 4. 

W środku numeru wraca temat Straży Miejskiej, która w tym roku 
obchodzi jubileusz 30-lecia. A to za sprawą nowego samochodu patro-
lowo - służbowego, który zastąpi wysłużonego poprzednika. Na tej sa-
mej stronie 8 znajdziecie Państwo tekst o historii formacji, pióra straż-
nika Michała Kołodzieja. A w dalszej części nasze stałe rubryki po-
święcone wydarzeniom kulturalnym i oświatowym. Na s. 7 prezentuje-
my kolejnego dzielnicowego i radzimy jak nie dać się okraść w czasie 
świąt. Zaś szczególną uwagę zwracam na s. 6 i 7 – na wywiad z Egonem 
Franke, znakomitym szermierzem związanym z Pyskowicami. Rozmo-
wę w ramach cyklu „Znani znad Dramy” przeprowadził Błażej Kupski. 

A teraz krótkie podsumowanie roku 2021. Mimo trudności spowo-
dowanych koronawirusem, sporo, wspólnym wysiłkiem, udało się 
nam zrobić. Szczególnie wyraźne te zmiany widoczne są w wyglądzie 
ulic. Wiele z tych osiedlowych przeszło remont, pojawiła się nowa na-
wierzchnia, chodniki, parkingi. 

Po wykonaniu w tym roku remontów na kolejnych odcinkach niemal 
w całości odnowiono chodniki wokół rynku. Bardzo istotną, zwłaszcza 
z punktu widzenia mieszkańców części południowej, była – zrealizo-
wana w partnerstwie z powiatem – przebudowa skrzyżowania ulic Si-
korskiego – Powstańców Śląskich. Powstała ścieżka rowerowa, pobo-
cze, wygodniejszy zjazd. I wreszcie, przy udziale środków zewnętrz-
nych udało się spełnić oczekiwania rolników oraz działkowców i zmo-
dernizować ul. Wrzosową.

Zdaję sobie sprawę, że część mieszkańców odczuwa niedosyt w za-
kresie poprawy stanu drogowego. Mam dla nich dobre informacje – po-

twierdzona umową jest już przebudowa ul. kard. S. Wyszyńskiego na 
całej długości, a dodatkowo środki z Polskiego Ładu pozwolą na konty-
nuowanie tych prac, aż do skrzyżowania obwodnicy z ul. Mickiewicza. 
To newralgiczny, zarówno z perspektywy mieszkańców, jak i obiektyw-
nie, ze względu na znaczenie komunikacyjne, korytarz drogowy Pysko-
wic. Nie tracimy przy tym z oczu stanu innych, równie ważnych, ulic.  
I tu również pojawiły się dobre wiadomości, bowiem istnieje duża szan-
sa na pozyskanie dofinansowania i rozpoczęcie remontu ul. Sikorskiego 
już w przyszłym roku, aktualnie czekamy na ostateczną decyzję. 

2021 r. był również kolejnym etapem w walce o czystsze powietrze. 
W północnej części miasta nastąpił ciąg dalszy modernizacji sieci cie-
płowniczej, nasz program dopłat do ekologicznych źródeł ciepła przy-
czynił się do likwidacji kolejnych kopcących pieców. Następnym kro-
kiem na tej drodze będzie przeprowadzenie termomodernizacji hali spor-
towej i szkoły podstawowej nr 3, na które trafi pomoc z Polskiego Ładu. 

Ważnym elementem rozwoju miasta jest podnoszenie jego atrakcyj-
ności jako miejsca spędzania czasu po pracy i szkolnych obowiązkach.  
W minionym roku nastąpiła więc dalsza rozbudowa miejsc rekreacji – po-
wstała siłownia zewnętrzna w Dzierżnie, odnowiono część placów zabaw, 
a wspólnie z firmą deweloperską Dom100.eu stworzono nowy – w rejo-
nie ul. Poziomkowej, pojawiło się też miejsce integracji społecznej z par-
kingiem obok Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Wyjątkowo bogaty 
był program wakacyjny dla dzieci – zajęcia i wyjazdy organizowane przez 
Wydział Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego, MOKiS, Cen-
trum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie „Ludzie Miasta” odbywały 
się niemal każdego dnia. Poszerzeniem oferty zajęć poza domem zajęło 
się w mijającym roku również stowarzyszenie Stacja Kultury oraz May-
tur. Nie mogę zapomnieć o Night Runnersach, którzy potrafią w biegu po-
magać, promują miasto na ekstremalnych wydarzeniach i osiągają spekta-
kularne wyniki. Mam nadzieję, że kiedyś was dogonię. 

Wszystkim organizacjom pozarządowym działającym na terenie na-
szego miasta bardzo dziękuję. To kolejny dowód na to, że dobre rze-
czy dzieją się dzięki dobrym ludziom, a mam głębokie przekonanie, że 
wszyscy pyskowiczanie mają w sobie te iskrę. Bardzo mnie cieszy od-
nowa dworca kolejowego, odżyje on bowiem w roli centrum aktywno-
ści twórczej i będzie miejscem, gdzie wszystkie nasze organizacje znaj-
dą miejsce dla siebie. Będzie również miejscem pełnym kultury, kon-
certów i książek. Mijający rok bardzo przybliżył ten cel – w dwanaście 
miesięcy udało się doprowadzić budowę do stanu surowego zamknię-
tego. Warto też podkreślić, że inwestycja niemal w całości zostanie sfi-
nansowana ze środków zewnętrznych, a pozyskane fundusze, które zo-
staną przeznaczone na ten cel, to ponad 10 mln zł. 

Sprawność w pozyskiwaniu dotacji przełożyła się na wysokie miej-
sce w podsumowaniu pomocy unijnej w ramach tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Wysokość pozyskanego wsparcia w przeli-
czeniu na mieszkańca stawia Pyskowice na drugim miejscu w podregio-
nie, przed ośrodkami aglomeracyjnymi takimi jak Zabrze czy Gliwice! 

Drodzy Mieszkańcy, na zakończenie chciałbym złożyć najlepsze ży-
czenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Choć kolejny rok będą one 
inne niż kiedyś, niech będą na ile to możliwe – normalne. Niech będą 
pełne bliskości, rodzinnego ciepła i spokoju. Niech spełni się nadzieja, 
że co złe w starym roku w nowym już nie wróci. 

Uważajcie na siebie. Zdrowych i wesołych świąt! 
Adam Wójcik  

Burmistrz Miasta Pyskowice
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W listopadzie rada miejska obrado-
wała dwukrotnie. 15 listopada, na se-
sji zwołanej na wniosek burmistrza, zaj-
mowała się ona rozpatrzeniem dwóch 
uchwał związanych z programem Spo-
łecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. 
W obowiązkach gminy leży zaspokaja-
nie zbiorowych potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej. Współtworze-
nie przez nasze miasto z innymi gmina-
mi oraz Krajowym Zasobem Nierucho-
mości spółki SIM Śląsk Północ sp. z o.o 
pozwoli na pozyskanie środków na bu-

dowę mieszkań. Rada zatwierdziła również wniosek o wsparcie ze 
Środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa, przeznaczonego 
na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce. 

Planowa sesja odbyła się 25 listopada, jako już XXXVII sesja tej 
kadencji. Jak zwykle o tej porze zapoznano się z informacją o stanie 
realizacji zadań oświatowych w upływającym roku. Obszerny ma-
teriał został zreferowany przez przewodniczącego Komisji Eduka-
cji, Kultury i Sportu radnego Bogusława Domagałę. Praca placówek 
oświatowych została dobrze oceniona, podkreślono trudne, pande-
miczne warunki w jakich przyszło pracować szkołom. 

Rada omówiła i przegłosowała projekty uchwał w sprawie:
1. porozumień z gminą Świętochłowice dotyczących organizo-

wania nauki religii w grupach międzyszkolnych lub punktach ka-
techetycznych – do naszego urzędu wpłynęło pismo z Miejskiego 
Zarządu Oświaty w Świętochłowicach o objęciu jednej osoby z na-
szego miasta nauką religii Kościoła Wolnych Chrześcijan. Miasto 
jest zobowiązane do pokrycia kosztów nauki, dlatego konieczność 
podpisania porozumień;

2. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 
2022 rok” – program przedstawia istniejący stan w zakresie zagro-
żeń związanych z problemami nadużywania alkoholu, kreśli zakres 
zadań do wykonania i sposoby realizacji. Środki na realizację pro-
gramu pochodzą z wydawanych koncesji na sprzedaż alkoholu;

3. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pyskowice na lata 2021–
2037 – program ramowy określający kierunki rozwoju poszcze-
gólnych mediów;

4. uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Py-
skowice do roku 2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2029” – zawiera opis istniejącej sytuacji dot. środowiska oraz 
kierunki w jakich będzie szło nasze miasto chroniąc środowisko 
we wszelkich jego aspektach. Duży nacisk położono na ochro-
nę powietrza przed zanieczyszczeniami oraz pielęgnację terenów 
zielonych;

5. wydzierżawienia gruntu położonego w Pyskowicach w rejonie 
ulic Wrzosowej, Zaolszany, i Gliwickiej oraz odstąpienia od obo-
wiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – dotyczy 
obszaru uprawianego rolniczo przez wiele lat. Zmiana dzierżawcy 
na osobę przejmującą gospodarstwo;

6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – dotyczy 
niewielkiej działki w głębi ulicy Sienkiewicza, bez dostępu do drogi, 
na poprawę zagospodarowania;

7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na 
czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata – przedłużenie umowy dla 
obecnych dzierżawców;

8. wydzierżawienia gruntu położonego w Pyskowicach przy  
ul. Poznańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy – dotyczy wejścia w dzierżawę 
osoby bliskiej dotychczasowemu dzierżawcy;

9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej jej użyt-
kownikowi wieczystemu – dotyczy działki, na której posadowiony 
jest budynek o charakterze usługowym. Ustawa o gospodarce nie-
ruchomościami pozwala sprzedać nieruchomość wyłącznie na rzecz 
dotychczasowego użytkownika wieczystego;

10. dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r. – dochody bu-
dżetu zostały zwiększone z tytułu środków z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg (1 789 699,67 zł) na przebudowę ul. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego, subwencji ogólnej – (3 830 557,00 zł), 
zmniejszono wydatki na między innymi na: remont i moderniza-
cję budynku urzędu, budowę kolumbarium na cmentarzu komu-
nalnym, toalety w ogródku jordanowskim– zadania będą realizo-
wane w 2022 r.;

11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2027 –  
uwzględniono zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budże-
cie, wprowadzono nowe przedsięwzięcia ze względu na konieczność 
przeprowadzenia w tym roku procedury przetargowej;

12. wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pyskowice – noweliza-
cja ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Ra-
dy Ministrów, które weszło w życie 1 listopada pozwoliło na ustale-
nie nowych stawek wynagrodzenia dla burmistrza miasta. Rada usta-
liła wynagrodzenie burmistrza w wysokości 18 044 zł brutto plus do-
datek za wieloletnią pracę w wysokości 2086 zł;

13. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych – 
ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska państwowe pozwoliła na zmianę dotychczaso-
wej wysokości diet dla radnych. Od 1 grudnia 2021 r. diety dla rad-
nych wynoszą: przewodniczący Rady – 2505,16 zł, wiceprzewod-
niczący Rady – 2236,78 zł, radny – 1521,01 zł. Dodatek za prze-
wodniczenie komisji – 268,41 zł, dodatek dla sekretarza komisji – 
143,15 zł. Potrącenia za nieobecności na posiedzeniu rady – 130 zł, 
komisji – 100 zł. Według ustawy maksymalna wysokość diety dla 
naszej gminy to – 3220,95 zł;

14. pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Dyrek-
tora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach – ze względu na 
anonimowość pisma, nie zostało rozpatrzone;

15. zlecenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miej-
skiej w Pyskowicach przeprowadzenia kontroli – komisja prze-
prowadzi kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie 
przyjmowania wniosków, trybu rozpatrywania i wydawania de-
cyzji dotyczących przyznania lub odmowy pomocy oraz przeana-
lizuje stan zatrudnienia, rotację pracowników, długotrwałych nie-
obecności w pracy w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 
roku.

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

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach

Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 792 241 130

Wypełniamy i wysyłamy PIT-y.  
Rozliczamy podatki z zagranicy.

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

tel. 792 241 130
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koMisJe PRacuJą

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koro-
nawirusem i w trosce o wzajemne bezpieczeństwo ponawiamy apel  
o ograniczenie wizyt w urzędzie miejskim. W przypadku, gdy jest ona 
niezbędna, bo dotyczy np. spraw terminowych, rekomendujemy telefo-
niczne umówienie terminu. Prosimy o zrozumienie sytuacji – nadal po-
zostajemy dla Państwa otwarci, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo.

W związku z sytuacją zwracamy się z prośbą o załatwianie, w mia-
rę możliwości, spraw drogą listowną, telefoniczną lub za pośrednic-
twem usług administracji elektronicznej, w tym poprzez Elektronicz-
ną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Z tego samego powodu rekomendujemy dokonywanie wszelkich 
płatności przelewem na konta bankowe.

uwaga! aPeluJeMy o ogRaniczenie wizyt w uRzędzie
W związku z ważnymi lub terminowymi sprawami, wymagającymi 

bezpośredniej obecności w urzędzie, prosimy o wcześniejsze umó-
wienie telefoniczne terminu. Pamiętajmy, że przychodząc do urzędu 
należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce!

Z burmistrzem w sprawie skarg i wniosków można się skontak-
tować:
 za pośrednictwem e-mail: burmistrz@pyskowice.pl; 
 telefonicznie – w celu umówienia rozmowy telefonicznej należy 

wcześniej ustalić jej termin pod numerem tel. 32 332 60 20. 
Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone ograniczenia nie 

zdezorganizowały sprawności załatwianych przez Państwa spraw. 
(pp)

Rocznik Miasta Pyskowice 2021. Już Można go Mieć!
dokończenie ze str. 1 „W tej różnorodności odnajdą się z pewnością starsi pyskowicza-

nie, często będący uczestnikami opisywanych wydarzeń, a dla młod-
szych lektura będzie przybliżeniem wydarzeń, które choć przeminę-
ły, wciąż rzutują na współczesność” – rekomenduje w swojej recenzji 
dr Bogusław Tracz z Instytutu Pamięci Narodowej.

W związku z sytuacją epidemiczną sprzedaż wydawnictwa będzie 
ograniczona. W najbliższym czasie prowadzona będzie w budynku urzę-
du miejskiego w terminach: 21 grudnia w godz. 8.00 – 15.00, 13 stycznia 
godz. 12.00 – 17.30, 25 stycznia godz. 8.00 – 15.00. Cena to 24 zł. Przyj-
mujemy tylko gotówkę, bardzo prosimy o posiadanie odliczonej kwoty.

Więcej informacji udziela Wydział Kultury i Promocji UM Pysko-
wice, tel. 32 332 60 63.

(pp)

koMisJa BezPieczeŃstwa i PoRządku
Na listopadowym posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się 

z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie za rok 2020. Dzięki środkom z Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych pozytywnie rozpatrzono 144 wnioski o po-
moc dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Na zajęcia 
Warsztatów Terapii Zajęciowej uczęszczało 21 osób. Z programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  korzystało 3 miesz-
kańców Pyskowic, których wspierało 2 asystentów. W kwietniu 
2020 r. w związku z epidemią koronawirusa został uruchomiony 
program pomocy osobom niepełnosprawnym, z którego skorzysta-
ło 76 mieszkańców. W 2020 roku poradnictwem specjalistyczno-
psychologicznym oraz prawnym objęto łącznie 35 mieszkańców. 

koMisJa edukacJi, kultuRy i sPoRtu
Członkowie komisji zapoznali się z „Informacją o stanie realizacji 

zadań oświatowych  Gminy Pyskowice w roku szkolnym 2020/2021”. 
Pyskowice są organem prowadzącym dla 5 przedszkoli, 4 szkół pod-
stawowych oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej. 

W roku szkolnym 2020/2021 do 65 oddziałów szkolnych  uczęsz-
czało 1259 uczniów. Na dzień 30.09.2021 r. w szkołach było zatrud-
nionych 193 nauczycieli, a w przedszkolach 68. Gmina na stypen-
dia za osiągnięcia w nauce oraz w sporcie wydała w minionym roku 
szkolnym blisko 31 tysięcy złotych. Na remonty i inwestycje w pla-
cówkach oświatowych wydano ponad 1 mln 230 tysięcy złotych.

Wyniki egzaminu klas ósmych w roku szkolnym 2020/2021 w Py-
skowicach: język polski 61% (kraj 60%), matematyka 38% (kraj 47%), 
język angielski 62% (kraj 66%) i język niemiecki 66% (kraj 49%).

koMisJa gosPodaRki koMunalneJ
Komisja zapoznała się z projektem budżetu miasta na 2022 rok. 

Radnych najbardziej interesowały wpływy i wydatki w sektorach 
związanych z szeroko pojętą gospodarką komunalną. Członkowie 

komisji nie wnieśli uwag do projektu, uznając, że budżet uwzględ-
nia wiele ważnych zadań takich jak m.in. dalsza rozbudowa sieci cie-
płowniczej czy remonty ulic i chodników.

koMisJa inwestycJi i Budżetu
Podczas listopadowego posiedzenia komisja zapoznała się z wpły-

wami i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem gminnych jedno-
stek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Koszty realizacji za-
dań oświatowych za wskazany okres wyniósł blisko 23 mln złotych. 
Subwencja, jaka wpływa do z budżetu państwa, nie pokrywa w cało-
ści kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych. Brakujące środ-
ki uzupełniane są z budżetu gminy.

koMisJa skaRg, wnioskÓw i PetycJi
Na listopadowym posiedzeniu radni zajmowali się anonimową 

skargą na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 
Michała Króla, którą złożono w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim  
w Katowicach. Swoje wyjaśnienia złożył sam dyrektor, ponad-
to zapoznano się z pismami pracowników OPS Pyskowic i MOZ 
NZSS Solidarność przy OPS w Gliwicach Koło Związkowe w Py-
skowicach. W przedmiotowej sprawie głos zabrał także burmistrz 
Adam Wójcik, który bardzo pozytywnie ocenił  współpracę z dy-
rektorem Królem i podkreślił, że do tej pory nie wpłynęły do niego 
żadne uwagi czy skargi na działalność pyskowickiego OPS jako in-
stytucji ani też na działania samego dyrektora.

Po komisja wypracowała dwa wnioski. Jeden mówił o pozostawie-
niu bez rozpoznania przedmiotowej skargi ze względu na jej anoni-
mowość, a drugi o zleceniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady 
Miejskiej w Pyskowicach przeprowadzenia kontroli w OPS. Komisja 
uznała bowiem, iż pomimo że skarga jest anonimowa i z mocy prawa 
pozostaje bez rozpatrzenia, to zarzuty zawarte w przedmiotowej skar-
dze wymagają przeprowadzenia czynności kontrolnych.

opracował: Błażej Kupski
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Ukazał się raport podsumowujący wyniki programu Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Pro-
gram stanowi część Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Śląska na lata 2014 – 2020, finansowanego ze środków unijnych. 
Miło nam poinformować, że w świetle tego opracowania Pyskowi-
ce zajmują wysokie, drugie miejsce ze względu na wysokość po-
zyskanych środków w przeliczeniu na mieszkańca w całym pod-
regionie gliwickim. To efekt konsekwentnych i umiejętnych dzia-
łań naszego samorządu pod kierownictwem burmistrza Adama  
Wójcika.

Pyskowice mają się czym pochwalić, jeżeli chodzi o korzystanie 
z pomocy unijnej. Z aktualnej puli środków europejskich pozyskały 
(stan na 9 listopada br.) 27 405 228,19. Taki wynik stawia nasze mia-
sto na drugim miejscu (za Knurowem, który uzyskał ponad 31 mln zł)  
wśród samorządów powiatu gliwickiego, a na czwartym uwzględ-
niając miasta grodzkie (Gliwice i Zabrze, odpowiednio lider i wice-)  
z terenu podregionu gliwickiego.

Nasze miasto wypada jeszcze lepiej, gdy wziąć pod uwagę wartość 
wsparcia w przeliczeniu na mieszkańca. Kwota 1 487,07 zł daje nam 
drugie miejsce. Pod względem tego wskaźnika wyprzedzają nas tylko 
Sośnicowice (1 557,89 zł), za nami plasują się Pilchowice ( 1 305,22), 
Gliwice (1 249,05) i Zabrze (1 078,67 zł).

Ostatnie lata to bezprzykładny okres poprawy miejskiej infra-
struktury. Środki w ramach ZIT miały udział w większości najważ-

euRoFundusze – Pyskowice na szczycie!

niejszych inwestycji – przysłużyły się m.in. remontowi zabytkowe-
go ratusza, stworzeniu Centrum Wsparcia Rodziny, budowie Cen-
trum Przesiadkowego, termomodernizacji placówek oświatowych 
(trzy szkoły, trzy przedszkola i żłobek), odnowieniu Urzędu Miej-
skiego w Pyskowicach.

Sprawność w pozyskiwaniu pomocy jest ważną rzeczą, ale pienią-
dze to nie wszystko – istotne na co są wydawane. W rękach samorzą-
du Pyskowic pozwalają przyspieszać rozwój miasta.

Pełne, szczegółowe wyniki raportu pod tym adresem: http://
www.subregioncentralny.pl/nasze-publikacje.html

(pp)

Boże Narodzenie za progiem, a samorząd Pyskowic zadbał, by 
ulice miasta już dużo wcześniej nabrały magicznej aury świąt. Na 
latarniach, skwerach, placach rozbłysły świetlne śnieżynki, gwiazd-
ki, aniołki.

Jako ostatnia w kolejności pojawiła się największa, dosłownie 
i w przenośni, nowość – kilkumetrowej wysokości choinka „pa-
skowa” z gwiazdami stała się ozdobą nie tylko Centrum Przesiad-
kowego. Na niespotykane wcześniej elementy iluminacji natra-
fimy również m.in. w parku miejskim (oświetlenie dodatkowej 
alejki) oraz przy Ratuszu – choinka w jego sąsiedztwie zyskała 
nową, bardziej kolorową dekorację.

Gwiazdki z trąbką iskrzą się na Szopena, przy tężni znów gra-
ją aniołki, girlandami świateł rozbłysła fontanna, a na rynku wy-
rósł „oszroniony” światłem kielich kwiatu. Świeci się też choinka 
na ul. Powstańców Śląskich, ozdobami mruga ul. Wojska Polskiego, 
świetlne sople zwisają z dachu budynku urzędu miejskiego.

Jest pięknie! Teraz już tylko wypada poczekać na pierwszą gwiazd-
kę w dzień Wigilii.

(pp)

Pyskowice w świątecznyM kliMacie
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Kiedy w Pyskowicach powstawała hala 
sportowa, ówczesny radny Wojciech Szcze-
pański rzucił pomysł, aby nosiła ona imię wła-
śnie Egona Franke. Losy potoczyły się inaczej, 
obiekt ma innego patrona – wybitnego trenera 
siatkówki Huberta Wagnera. Jednak inicjaty-
wa radnego zapoczątkowała moją znajomość  
z wielkim sportowcem. E. Franke gościł na kil-
ku lekcjach historii w SP nr 6 czy też otwie-
rał w ratuszu wystawę poświęconą pyskowic-
kiemu sportowi. Miałem też przyjemność zro-
bienia kilku wywiadów z mistrzem. Ostatni raz 
rozmawialiśmy we wrześniu tego roku.

- Za nami igrzyska w Tokio. Miasto dla 
pana szczególne.

- Wróciły wspomnienia. Jedna z włoskich 
działaczek olimpijskich, dawna moja pod-
opieczna z trenerskich czasów, wysłała mi 
zdjęcie sprzed bramy stadionu olimpijskiego. 
Tam zawieszono portrety złotych medalistów 
sprzed blisko 60 lat. Moja fotografia oczywi-
ście też była.

Igrzyska mocno przeżywała moja żona 
[Elżbieta Cymermann-Franke, także niegdyś 
znakomita florecista, wielokrotna mistrzyni 
kraju – BK]. Wstawała w nocy, aby kibico-
wać naszym siatkarzom.

- Wróćmy do Tokio 1964 roku. Decydu-
jąca walka z Jean Claude Magnanem była 
niezwykle emocjonująca.

- Po pierwszych akcjach prowadziłem 3:0, 
potem 4:2. A przypomnę, że walka toczy-
ła się do 5 trafień. Nagle przestraszyłem się, 

Wybitni naukowcy, sportowcy, artyści. Za sprawą ich osiągnięć 
słychać w świecie o Pyskowicach. W cyklu „Znani znad Dramy” 
prezentujemy mieszkańców, których sukcesy rozsławiają nasze 
miasto. Dzisiaj Egon Franke, mistrz olimpijski w szermierce z To-
kio 1964. W jednej z publikacji napisano, że urodził się w Pyskowi-
cach. Niestety, jest to błędna informacja. Jednak związki szermie-
rza z naszym miastem są oczywiste.

złoty Medal oliMPiJski z PyskowicaMi w tle
że… zwyciężę. Francuz jakby wyczuł mój 
strach. Wyrównał na 4:4. Wówczas pomy-
ślałem o jego plecach. Bo Magnan był spor-
towcem wysokie postury, co trzeba było wy-
korzystać. Zaatakowałem go długim wypa-
dem… Nawet nie drgnął. Zapaliło się tylko 
jedno światełko. Po jego stronie.

- Pana medal był pierwszym złotym krąż-
kiem dla polskiej szermierki w historii star-
tów na igrzyskach. Był pan tego świadomy, 
słuchając „Mazurka Dąbrowskiego”?

- Wtedy byłem tak potwornie zmęczonym, 
że myślałem tylko o tym, aby jak najszybciej 
uciec do pokoju i położyć się spać (śmiech).

- Ze stolicy Japonii przywiózł pan nie tyl-
ko złoty medal.

- (śmiech) Tak, gospodarze mistrzom olim-
pijskim wręczali lalki japońskich gejszy. I tę 
pamiątkę mam do dzisiaj. Udostępniłem ją na 
wystawę w pyskowickim ratuszu.

- Skąd fascynacja akurat szermierką?
- Gdy miałem 14 lat, ojciec powiedział mi, 

żebym się zajął sportem. Zapisałem się do 
trampkarzy Piasta, bo jak prawie każdy mło-
dy chłopiec chciałem zostać piłkarzem. A że 
mój brat uprawiał szermierkę w Budowla-
nych Gliwice, poszedłem też kiedyś z cieka-
wości na jego trening. Zauważył mnie wte-
dy trener Antoni Franz. Zaproponował, abym 
wziął szablę do ręki. Pokazał mi kilka ele-
mentów szermierczych, po czym powiedział: 
ja z Ciebie zrobię mistrza świata. Nie pomy-
lił się … (śmiech).

- Pana imię i nazwisko na pewno nie uła-
twiało kariery w Polsce Ludowej.

- Zaraz po wojnie mój ojciec Franz zasta-
nawiał się, czy nie wyjechać. Doszedł jednak 
do wniosku, że tego nie uczyni, bo przecież 
nikomu nie zrobił krzywdy! W latach 50. ro-
dzice osiedlili się w Pyskowicach.

Kiedy po igrzyskach w 1968 roku ówcze-
sny minister sportu Włodzimierz Reczek do-
trzymał obietnicy i zezwolił mi wyjechać 
za granicę, mocno zastanawiałem się nad 
osiedleniem w Niemczech. Miałem rodzinę  
w Berlinie. Ale nie pasowałem do tamte-
go krajobrazu. Czułem się Ślązakiem, a nie 
Niemcem! A moim państwem była i jest Pol-
ska. Gdybym wtedy wyjechał zza Odrę, ga-
zety z Warszawy miałyby używanie; już 
widzę te tytuły „Franke wybrał Niemcy”, 
„Franke uciekł do Niemiec” itp.

- Więc wyjechał pan do Włoch.
- Najpierw była Florencja, potem Turyn. 

Ale mieliśmy dość zgiełku wielkiej metro-
polii. Od niedawna mieszkamy w miastecz-
ku Chieri. Z przerażeniem patrzyliśmy na  
covidowe piekło w Italii. Naprzeciwko na-
szego mieszkania jest kościół. W szczyto-
wym okresie pandemii przez okno ogląda-
liśmy po trzy pogrzeby dziennie. Przez rok 
nie zapraszaliśmy żadnych znajomych, sa-
mi też nikogo nie odwiedzaliśmy. Zaglądał 
do nas jedynie syn, siedząc w podwójnej ma-
sce. Mamy swoje lata, koronawirus jest dla 
nas szczególnie niebezpieczny.

Lata 60. Egon Franke podczas wigilii  
w pyskowickim mieszkaniu nad gazownią Egon Franke ze złotym medalem
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PoznaJ swoJego dzielnicowego!

Obsługuje rejon nr 3: 
Aleja 1 Maja, 
ul. Drzymały 1 – 5 oraz 2 – 6, 
ul. Drzymały Boczna, 
ul. Kochanowskiego, 
ul. Kościelna, 
ul. Nowa, 
ul. Osiedlowa, 
ul. Paderewskiego, 
ul. Poniatowskiego, 
Plac Poniatowskiego, 
Plac Piłsudskiego 3 – 4, 
ul. Strzelców Bytomskich 2 – 12 oraz 1 – 9,
ul. Szopena 2 – 6 oraz 1 – 7, 
ul. Szopena Boczna, 
ul. Wojska Polskiego 1– 15, 
ul. Wyzwolenia 1, 
ul. Wyzwolenia Boczna
Z dzielnicowym z rejonu nr 3 można skon-
taktować się pod numerami telefonów oraz 
e-mail: 

Grudzień to dla policji okres tzw. „przed-
świątecznej gorączki”. To czas, kiedy myśli 
ludzi skierowane są ku zbliżającym się świę-
tom. Jesteśmy zabiegani, rozkojarzeni robie-
niem zakupów w sklepach stacjonarnych,  
a coraz częściej internetowych. To też okres 
różnego rodzaju jarmarków, kiermaszów 
i targów świątecznych. Wyjeżdżamy wte-
dy również do bliskich, pozostawiając nasze 
miejsca zamieszkania bez nadzoru. 

To właśnie te dni wykorzystują przestęp-
cy, licząc na łatwy łup. Nie ułatwiajmy im te-
go, wzmóżmy swoją czujność. Nie lekceważ-
my podstawowych zasad bezpieczeństwa,  
w myśl starego przysłowia – „okazja czyni 
złodzieja”. Policyjne statystyki potwierdzają 
tę smutną tezę i co roku w tym okresie od-
notowujemy wzrost przestępczości przeciw-
ko mieniu. 

W związku z powyższym pyskowiccy po-
licjanci radzą:
 wychodząc nawet do pobliskiego skle-

pu sprawdźmy, czy drzwi i okna są zamknię-
te. Poświęćmy kilka sekund więcej na za-
mknięcie mieszkania na wszystkie zamki,  
a jeśli posiadamy alarm, włączmy go. Pod-
czas dłuższej nieobecności możemy popro-
sić zaufanych sąsiadów o zwrócenie uwagi 
na nasze domostwa;
 zwróćmy uwagę na osoby znajdujące 

się w naszych budynkach, nie wpuszczajmy 
do klatek oraz mieszkań osób, których nie 
znamy, zamykajmy drzwi na zamek będąc  
w mieszkaniu (przestępcy często wykorzystu-
ją otwarte mieszkania, kradnąc rzeczy znaj-
dujące się w zasięgu drzwi). Warto przypo-
mnieć, że wszelkiego rodzaju przeglądy insta-

lacji domowej powinny być wcześniej zgło-
szone przez administratora. Nie dajmy się też 
zwieść osobom, które pod pozorem przeka-
zania różnego rodzaju „prezentów” świątecz-
nych od organizacji charytatywnych, przy tej 
okazji okradają obdarowanych;
 robiąc zakupy, zwróćmy uwagę na oso-

by w naszym otoczeniu, nie pozostawiajmy  
w wózkach torebek, portfele trzymajmy w we-
wnętrznych kieszeniach albo w torbach, toreb-
kach trzymanych przed sobą, nie nośmy ze so-
bą zbędnej gotówki. Płacąc kartą, nie trzymaj-
my numeru PIN w rzeczach osobistych lub 
dokumentach. Używajmy bezpiecznych port-
feli lub etui na karty płatnicze typu RFID;
 w samochodach nie zostawiajmy na wi-

docznym miejscu wartościowych przedmio-
tów, upewnijmy się, że nasz pojazd został za-
mknięty;
 robiąc zakupy za pośrednictwem interne-

tu uważajmy na różnego rodzaju pojawiające 
się „okazje świąteczne”, weryfikując uczci-
wość sprzedawców. Zwracajmy też uwagę na 
wiadomości SMS, w których jesteśmy infor-
mowani o konieczności dokonania, drobnych 
często, dopłat do paczek, przesyłek innych 
rzekomych płatności, za pośrednictwem do-
łączonych linków. Pamiętajmy, aby nie po-
dawać danych umożliwiających logowanie 
do internetowej bankowości oraz nie przeka-
zujmy kodów weryfikacyjnych z kart płatni-
czych w sytuacji kiedy nie dokonujemy płat-
ności w sieci. 

Nie pozwólmy, aby przez naszą nierozwa-
gę, ktoś zepsuł nam te święta. 

Rafał Grzenia Komendant 
 Komisariatu Policji w Pyskowicach

„PRzedświąteczna goRączka”

Mieszkamy na Półwyspie Apenińskim, ale 
okres letni spędzamy w Polsce. Mamy do-
mek w Łabędach, w cichej i przyjemnej oko-
licy.

- Jak się mieszkało w Pyskowicach?
- Bardzo dobrze. Zajmowaliśmy mieszka-

nie nad siedzibą gazowni. Niedawno przejeż-
dżałem obok tego budynku, widzę że jest za-
niedbany, niezagospodarowany. Tam spędzi-
łem kilka wigilii, o jedno zdjęcie panu na-
wet pokażę Widać na nim mnie i siedzących 
przy stole rodziców. To byli wspaniali ludzie! 
Na obu pogrzebach żegnały ich tłumy. Pro-
ści, ale na wskroś uczciwi. Mama pochodziła  
z Chorzowa, zajmowała się domem. Tata był 
specjalistą od gazomierzy i kierownikiem py-
skowickiej gazowni.

Pamiętam rozbudowujące się miasto, po-
wstające osiedla mieszkaniowe. Codziennie 
przez pola maszerowałem na stację kolejo-
wą, aby dojechać do pracy w hucie w Gliwi-
cach. Razem ze mną ciągnął się sznur ludzi. 
Wyglądaliśmy jak mrówki idące w szeregu.

- Tata był pewnie znany w Pyskowicach.
- Tak, kierownik gazowni to ważna funk-

cja. Miasto się rozrastało, trzeba było podłą-
czać gaz do nowych budynków. Ojciec miał 
pełne ręce roboty. Był człowiekiem niskim, 
garbatym. Przez garb nie trafił do wojska. 
Dzięki temu nie walczył w II wojnie świa-
towej.

- Opowiem pewną anegdotę. Otóż w Py-
skowicach na podwórzu chowaliśmy kury. 
Pewnego razu przyplątała się do nas jakaś 
obca kwoka. Jadła u nas ziarna, spacerowa-
ła po podwórzu. Zniosła też jajo. Ale mój ta-
ta go nie wziął. Kiedy kura postanowiła wró-
cić do swojego prawowitego kurnika, podą-
żał za nią, aby oddać jajo jej właścicielowi 
(śmiech). To pokazuje, jak uczciwym czło-
wiekiem był mój tata.

- Często bywa pan w Pyskowicach?
- Odwiedzam grób rodziców, którzy są po-

chowani na cmentarzu przy ul. Cichej. Nie-
dawno przejeżdżaliśmy z żoną obwodnicą  
i byliśmy pod wrażeniem parku. Uporządko-
wanego, odnowionego. Piękne miejsce.

- Liczy pan sobie 86 lat. Ale w ogóle tego 
po Panu nie widać.

- (śmiech) Sportowy tryb życia zrobił swo-
je. Pochwalę się, że wraz żoną prowadzimy 
auto z Włoch do Gliwic. Za kółkiem spędza-
my ciągiem 13 godzin.

- Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: Błażej Kupski

W Centrum Wystawienniczym MOKiS 
Pyskowice wciąż można obejrzeć wystawę 
„Egon Franke – mistrz olimpijski z Pyskowi-
cami w tle”. Oczy cieszą oryginalne pamiątki 
związane z mistrzem floretu. Spotkać można 
postać szermierza, potrzymać w ręce floret, 
obejrzeć medale olimpijskie. Gwiazdą wy-
stawy jest lalka Japonki, którą Franke otrzy-
mał w 1964 roku w Tokio, o której wspomi-
na w wywiadzie.

asp. szt. Sebastian Szklarz

tel. 47 85 90 581
tel. kom. 727-032-412
e-mail: dzielnicowy.pyskowice3@gliwice.ka-
.policjagov.pl
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Od 7 grudnia na ulicach naszego miasta 
można spotkać nowy samochód Straży Miej-
skiej w Pyskowicach. Odróżnia się od stare-
go srebrnym kolorem karoserii, płaskim „ko-
gutem” i ogólnym wrażeniem nowości. To 
dostosowany pod zadania straży kombivan 

Pyskowiccy stRażnicy z nowyM saMochodeM
(dostawczy) ford connect. Auto zastąpi wy-
służonego, „osobowego” peugeot’a partne-
ra z 2005 roku i dołączy do podobnego so-
bie peugeot experta z 2010. Zakup wpłynie 
na poprawę komfortu pracy strażników oraz 
obniżenie kosztów eksploatacji taboru.

1 listopada 2021 obchodziliśmy 30-lecie 
Straży Miejskiej w Pyskowicach, ale jak się 
okazuje, tego typu formacja działała tutaj przez 
krótki okres czasu już 100 lat temu. 1921 rok 
to czas plebiscytowy na Górnym Śląsku. Rzą-
dziła wówczas na tym terenie Międzysojuszni-
cza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, której 
przewodniczył Le Rond. Po zakończeniu III 
Powstania Śląskiego najpierw w formie posta-
nowienia z dn. 29 maja 1921, a później w for-
mie rozporządzenia z dn. 17 czerwca 1921 ro-
ku, powołała ona organizację o nazwie Straż 
Gminna. 

stRaż gMinna w Pyskowicach  
w okResie PleBiscytowyM

Taką formację można było powołać w każ-
dej gminie na terenie plebiscytowym. Od-
powiadała ona za publiczne bezpieczeń-
stwo i porządek i działała tylko na terenie da-
nej gminy. Zgodnie z przepisami członka-
mi Straży Gminnej mogli zostać pełnoletni 
mieszkańcy danej gminy. Straż Gminna bez-
pośrednio podlegała Dowódcy Policji Gór-
nego Śląska, a w przypadku powiatów – In-
spektorowi Sotni Policji Górnego Śląska. 

Każdy strażnik gminny był wyposażony w 
mundur składający się z czapki z jasnoszarą 
opaską oraz z jasnoszarego naręcznika opa-

Nowy samochód straży pomieści nawet 
7 osób, a od zwykłego modelu dostawcze-
go różni się między innymi brakiem prze-
strzeni towarowo – bagażowej, której miej-
sce zajmuje przedział transportowy do prze-
wozu osób zatrzymanych. Ta część samo-
chodu oddzielona jest od części pasażerskiej 
ścianą działową, wyposażoną w tzw. otwór 
awaryjny. Ma też dodatkową kratę, która po-
woduje, że przestrzeń transportowa pozosta-
je zamknięta po otwarciu tylnych drzwi. Są 
też dodatkowe, przeszklone drzwi boczne.  
A oprócz standardowego wyposażenia ma ra-
diotelefon sprzężony z system łączności py-
skowickiej Straży Miejskiej.

Auto o wartości 170 612,20 zł brutto gmina 
Pyskowice kupiła w leasingu, ze spłatą rozłożo-
ną na cztery lata. Takie warunki zaproponował 
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (EFL)  
i była to najkorzystniejsza z przetargowych ofert. 
Bezpośrednim dostawcą była spółka Frank – 
Cars z Wrocławia, partner biznesowy EFL.

(pp)

trzonego pieczęcią gminną. W obu przypad-
kach na umundurowaniu znajdował się rów-
nież napis G. W. (Gemeinde Wache). Człon-
kowie straży byli uzbrojeni w rewolwer lub 
pistolet z 40 nabojami. 

Ich liczba była ściśle określona w zależ-
ności od liczby mieszkańców w gminie. Dla 
gmin poniżej 500 mieszkańców było to 5, od 
500 do 1000 mieszkańców – 10, od 1000 do 
2000 – 15, od 2000 do 5000 – 20, a od 5000 
do 10000 – 30 osób. 

O tym, że w Pyskowicach powstała ta-
ka straż, wskazują artykuły prasowe z tego 
okresu. I tak np. artykuł zamieszczony w ga-
zecie „Górnoślązak” z 15 listopada 1921 ro-
ku przekazuje, że straż gminna aresztowała 
dwójkę zbiegów z więzienia. Z kolei „Gór-
noślązak” z 17 maja 1922 roku informuje, że 
brała ona udział w strzelaninie z bandytami.

Pyskowice wówczas miały ponad 3 tys. 
mieszkańców, w związku z czym ta formacja 
prawdopodobnie liczyła u nas 20 osób. Nie-
stety, nie zachowały się żadne zdjęcia pysko-
wickiej straży gminnej, ale na załączonym 
zdjęciu można zobaczyć jak taka straż w tam-
tym okresie się prezentowała.

Kres działalności straży gminnej nastąpił 
jeszcze w roku 1922. Międzysojusznicza Ko-
misja Rządząca i Plebiscytowa ostatecznie 10 
lipca 1922 roku opuściła teren Śląska, a wła-
dze niemieckie i polskie przejęły przynależny 
im teren. Ostatnie straże gminne w poszcze-
gólnych miejscowościach prawdopodobnie 
jeszcze funkcjonowały we wrześniu 1922 na 
co wskazują wzmianki w ówczesnej prasie.

Michał Kołodziej
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Można przymknąć oko na rzeczywistość,  
ale nigdy na wspomnienia.

Stanisław Jerzy Lec

Cztery lata spędzone w szkole średniej to 
dla młodego człowieka bardzo ważny okres w 
życiu i zarazem wielka rzeka wspomnień. Od 
chwili, gdy mogliśmy stwierdzić, że oto jeste-
śmy już dorośli, upłynęło blisko pół wieku. 
Za niecałe dwa lata – w 2023 roku – będzie 
równo pięćdziesiąt! Tę ważną okoliczność 

50 lat Po MatuRze –  
MatuRzyści’73 z „konoPnickieJ” szykuJą zJazd! 

warto należycie przeżyć. Po maturze część z 
nas wyruszyła w świat, inni osiedli w pobliżu 
swojej szkoły. Dlatego już teraz zwracamy się 
z serdecznym zaproszeniem do udziału w ob-
chodach naszego złotego jubileuszu. 

Nasze zaproszenie za pośrednictwem życz-
liwych łamów „Przeglądu Pyskowickiego” 
adresujemy do wszystkich maturzystów z ro-
ku 1973 z klas IV a, IV b i IV c. Na spotkanie 
zapraszamy Was z osobami towarzyszącymi, 
niech nasi bliscy cieszą się wraz z nami!

Przybliżony termin spotkania „50 lat po 
maturze” to druga połowa sierpnia 2023 
r. Rozmach uroczystości zależy od liczby 
uczestników, im nas będzie więcej, tym mo-
że być okazalsza. Możemy ograniczyć się 
tylko do spotkania w szkole, ale dobrze by-
łoby spędzić ze sobą kilka chwil. Uczniowie 
dawnej IV c spotykają się co roku i zapew-
niamy – warto!

Wiek przedszkolny to okres wzmożone-
go wzrostu organizmu dziecka. Wszechobec-
ny ruch związany jest z poprawianiem zdro-
wia, sprawności ruchowej, z kształtowaniem 
właściwych nawyków. W obecnych czasach, 
w dobie rozwoju techniki, dziecko ma bardzo 
ograniczone możliwości spontanicznego wy-
życia się ruchowego. Niekorzystne tendencje 
w wychowaniu rodzinnym, związane ze spę-
dzaniem wolnego czasu na kanapie przed te-
lewizorem bądź komputerem, skłaniają na-
uczycieli przedszkola do rozszerzania celów 
w zakresie rozwoju fizycznego i wychowa-
nia zdrowotnego. Aktywność ruchowa po-
winna kształtować u dzieci nawyk uprawia-
nia gimnastyki, czynnego wypoczynku, spę-
dzania wolnego czasu aktywnie na świeżym 
powietrzu.

W związku z obserwowaną coraz więk-
szą potrzebą ruchu dzieci uczęszczających 
do przedszkola został opracowany program 
sportowy: „Akademia Małego Sportowca”, 
którego pomysłodawcą jest Anna Iwan. 

Program ma na celu aktywizację rucho-
wą dzieci, budowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych, poznanie wybranych dyscy-
plin sportowych. Chcemy pokazać dzieciom 
jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogól-
nie aktywność ruchowa. Ile przynosi to rado-
ści, jak wpływa na sprawność, samopoczucie 
i budowanie relacji z innymi rówieśnikami. 

Spontaniczne bieganie na placu zabaw 
męczy przedszkolaka o wiele mniej niż ruch 
celowy i zaplanowany. Ograniczania spon-
tanicznej aktywności ruchowej dziecka pro-
wadzą do jego nadpobudliwości, braku zdy-
scyplinowania, niechęci działania i ogólne-

go zmęczenia organizmu. Zabawy i ćwicze-
nia ruchowe powinny być dla dziecka rado-
snym i spontanicznym działaniem.

Oprócz wprowadzania raz w miesią-
cu wybranych dyscyplin sportowych, dzię-
ki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu raz w tygodniu chodzimy na za-
jęcia sportowe, które są prowadzone w ha-
li przez Bogdana Matwiejczuka (kierowni-
ka do spraw sportu) oraz Pawła Bryłę (na-

uczyciela wychowania fizycznego w SP nr 6 
w Pyskowicach). 

Oprócz wyżej wymienionych aktywno-
ści nauczycielki z Przedszkola nr 3 – Anna 
Iwan, Daria Pysik – prowadzą kółko sporto-
we. Na zajęcia uczęszczają dzieci 6-letnie. Są 
to głównie zajęcia ogólnorozwojowe. 

Anna Iwan, Magdalena Patas  
Nauczycielki z Przedszkola nr 3  

z Oddziałami Integracyjnymi

Zainteresowanych udziałem w naszym 
złotym jubileuszu prosimy o zgłoszenia 
uczestnictwa do końca czerwca 2022 r. na 
adres: pyskowicematura1973@gmail.com  
lub: kasperczyk3@freenet.de lub tel.:  
609 578 977. 

Należy podać: imię nazwisko, klasę, dane 
do kontaktu i zaznaczyć udział osoby towa-
rzyszącej. Jeśli poznamy liczbę chętnych – 
zaproponujemy ramowy program, by w na-
stępnym kroku ustalić szczegóły. 

I dodatkowy gorący apel do Czytelników 
„Przeglądu Pyskowickiego” – jeśli znacie lub 
macie kontakt z absolwentem LO w Pysko-
wicach – maturzystą z roku 1973 – przekaż-
cie mu informację o naszym spotkaniu „50 
lat po maturze”.

W imieniu organizatorów:
Krystyna Duda (Burda),  

Werner Kasperczyk (IV c)

w „tRÓJce” zdRowo, Bo sPoRtowo



10 dzieje się w kulturze Przegląd Pyskowicki • nr 12 (302) • grudzień 2021

Wydawca: GMINA PYSKOWICE. 
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel.: 32 332 60 66; fax: 32 332 60 02; e-mail: gazeta@pyskowice.pl
Krzysztof Łapucha – redaktor naczelny. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, B. Kupski, P. Denisiewicz. 

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany 
tytułów, nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Każdy z autorów bierze odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w artykułach, informacjach i ko-
munikatach oraz oświadcza, że posiada wszystkie wymagane zgody związane z ochroną danych osobowych, w tym związanych z ochroną wizerunku.

Nakład 3200 egzemplarzy. Skład i druk: BŁĘKITNE STUDIO JOANNA WILIŃSKA-BISKUP, ul. Fryderyka Chopina 6, 44-100 Gliwice.

W weekend przed mikołajkami ulubieniec najmłodszych od-
wiedził festyn na placu przy kościele, któremu patronuje – a jak-
że – św. Mikołaj. Wydarzenie zorganizowała parafia, Miejski Ośro-
dek Kultury i Sportu oraz firma Dom10.eu. Swoją cegiełkę dołożył 
„Przegląd Pyskowicki”. 

Zabawa w świątecznym klimacie rozpoczęła się 4 grudnia. By-
ło bardzo muzycznie i kolędowo. Ducha wigilii przywołali laureaci 

XV wojewódzkiego konkursu kolęd, pastorałek i pieśni zimowych, 
któremu tym razem patronował (i sponsorował nagrody) „Prze-
gląd Pyskowicki”. Po koncercie finalistów przyjszła pora na zespo-
ły „LALALA” z MOKiS Pyskowice, „Miedarzanie” oraz NIVEL.

A w niedzielę zjawił się wyczekiwany przez dzieci gość, by ziścić 
ich „Mikołajowe marzenia do spełnienia”. Po wizycie św. Mikołaja 
zabawową atmosferę zapewnili Kapela Biesiada, grupa Arkadia Band 
oraz Ania Matuszczyk.

Na festynie czekały kramy z rękodziełem świątecznym i gastro-
nomią. 

(pp)

kRaMy, kolędy i św. MikołaJ. Był też „PRzegląd Pyskowicki”

Co to jest gańba, larmo, czy cug, skąd się wzięła nazwa regionu 
i kto jest patronką Śląska? Od 29 listopada obchodziliśmy Tydzień 
Śląski w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, podczas którego 
poznawaliśmy kulturę, historię i tradycje naszego regionu.

W ciągu tygodnia udało się nam poznać legendę o Skarbniku 
z pomocą Teatrzyku Kamisibai (dziękujemy bibliotece w Toszku 
za wypożyczenie), słuchaliśmy audiobooków z innymi legenda-
mi, wykonaliśmy gazetkę tematyczną, przygotowaliśmy kącik ślą-
ski wraz z albumami i strojami. Innym razem uczyliśmy się gwary 
i stworzyliśmy obrazkowy słownik. Rozwiązywaliśmy test ze zna-
jomości gwary śląskiej. Czas upłynął nam także na oglądaniu albu-
mów o Śląsku i degustacji tradycyjnych potraw, takich jak żurek 
czy kluski. Słuchaliśmy również legendy o „Wiernym psie” i „Bia-
łej damie” w gwarze śląskiej.

Czas upłynął nam również na aktywnościach plastycznych i mu-
zycznych. Uczyliśmy się piosenek, wykonaliśmy górnika 3D oraz 
krajobraz śląski z kopalnią w tle z użyciem farb plakatowych i kolo-
rowego papieru. Czytaliśmy także „Graczki- zabawy i zabawki ślą-
skie” oraz malowaliśmy węglem. Ale była zabawa!

Czwartek był dniem związanym ze strojami śląskimi, czytaliśmy 
fragmenty książki Marka Szołtyska. Wiemy już, co to jest zapaska, 
kabotek, czy galanda. Chętni uczniowie mieli możliwość przymierze-
nia tradycyjnego stroju. Popołudnie spędziliśmy na czytaniu „Barbór-
ki Tosi” oraz prezentacji multimedialnej o pracy w kopalni. Poznali-
śmy elementy munduru górnika.

W piątek obchodziliśmy Barbórkę. Dzień rozpoczęliśmy od spo-
tkania z górnikiem, który po programie artystycznym opowiedział  
o trudach codziennej pracy i swoich obowiązkach. Następnie czyta-
liśmy wiersze, zagadki i ciekawostki o pracy górników. Udało nam 
się stworzyć drzewo genealogiczne po śląsku. Gościliśmy również 
naszego nauczyciela historii dr Adama Krawczyka, który opowiadał 
nam o dawnej stolicy Górnego Śląska, Jadwidze Śląskiej i pochodze-
niu nazwy Śląsk.

Tydzień zakończyliśmy konkursem z nagrodami „Mistrz mowy 
śląskiej”. Wierzymy, że czas ten pozwolił naszym uczniom lepiej po-
znać swój region, jego tożsamość i kulturę.

Dziękujemy serdecznie za pomoc w organizacji przedsięwzię-
cia wielu instytucjom: Muzeum Śląskiemu w Katowicach, Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum w Gliwicach, Stowarzy-
szeniu „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz osobom prywatnym za 
wypożyczenie strojów, manekinów i innych potrzebnych akcesoriów. 
Dzięki Waszemu sercu i pomocy możemy atrakcyjnie spędzać czas 
poza lekcjami.

Beata Krasówka  
SP 5 Pyskowice

tydzieŃ śląski w szkole PodstawoweJ nR 5
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Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.

gazeta@pyskowice.pl
32 322 60 63

Już od kilku lat Pyskowice są widoczne na mapie ogólnopolskiej ak-
cji Szlachetna Paczka. W tym roku również dzięki Ani, Wiesławie, Bar-
barze,  Ani D.,  Joannie, Marcelinie, Alicji, Kasi, Monice pyskowicki ma-
gazyn mógł funkcjonować! Cudowni darczyńcy przygotowali paczki dla 
41 rodzin m.in. z Pyskowic, Toszka, Paczyny, Wieszowej i innych oko-
licznych miejscowości. 

Do rodzin trafiła pomoc o szacunkowej wartości 195 660 zł. Cała ak-
cja to duże przedsięwzięcie, które mogło się odbyć dzięki wsparciu wie-
lu firm, instytucji  i ludzi. W transporcie i noszeniu pomogli: Instal Hero, 
OSP Zbrosławice, Formacja dla Dobra, młodzież z Ochotniczego Huf-
ca Pracy. 

Poczęstunek zapewnili: Restauracja Czarna Flota, Restauracja Miraż, 
Restauracja w Starym Młynie, Pizzeria Verde, Cukiernia Kobzik, sklep 
mięso wędliny „Krzyś”, Warzywa Owoce Wojciech Zaryczański, Bie-
dronka. O piękny wystrój magazynu (dziękujemy za gościnę MOKiS Py-
skowice) zadbali Balonowoo, Kwiaciarnia Sasanka w Łabędach. Akcję 
wspierali drukarnia J&L Leszek Żochowski Pyskowice oraz serwis kom-
puterowy Klik.

Bardzo dziękujemy wszystkiem, którzy przyczynili się do tego, że ko-
lejny weekend cudów odbył się w naszym mieście: darczyńcom, wolon-
tariuszom, organizatorom i każdemu, kto poświecił odrobinę czasu oraz 
zaangażowania – jesteście wielcy!

Zespół Szlachetnej Paczki

weekend cudÓw w Pyskowicach
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