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dokończenie na str. 4

Szanowni Mieszkańcy, drodzy Czytel-
nicy.

Z wielką przyjemnością oddajemy w Pań-
stwa ręce premierowy tom „Rocznika Mia-
sta Pyskowice”. Jest to pozycja poświęco-
na dziejom naszego miasta, w dużej mie-
rze spisanych przez naszych mieszkańców. 
W założeniu to popularnonaukowe wydaw-
nictwo będzie tworzyło stały cykl, a kolejne 
numery będą wychodziły corocznie.

Mówi się, że człowiek tracąc swój cień, 
traci duszę. Dla społeczności duszą jest 
pamięć o swojej historii. Cień, który rzu-
ca przeszłość, wyznacza bowiem formę 
teraźniejszości i wpływa na kształt przy-
szłości. Historyk, ni-
czym detektyw po-
dąża jego śladem 
wstecz, by z zatar-
tych konturów 
odczytać sens 
dawnych wy-
darzeń. Co 
w tej podró-
ży w głąb 
w i e k ó w 
u d a ł o 
się od-
k r y ć 
n a -
s z y m 
Autorom?

Na „Rocznik 
Miasta Pyskowice” 

ROCZNIK MIASTA PYSKOWICE
składają się teksty pisane przez mieszkań-
ców – pasjonatów historii. Przystępując 
do prac nad wydawnictwem wyszliśmy 
bowiem z założenia, że któż lepiej zna 
dzieje naszego miasta i inte-
resująco o nich opowie jak 
nie Ci, dla których pamięć 
o przeszłych pokoleniach to 
często pamięć o własnych 
przodkach. Ci, którzy zrela-
cjonują historię przez duże 
„H” poprzez historie swoich 
r o d ó w, 

bądź – z wydarzeń bliższych nam w cza-
sie – własne świadectwo.



2 Przegląd Pyskowicki • nr 12 (290) grudzień 2020

Najpierw były gwiazdki na ul. Traugutta, choinka przy skrzyżo-
waniu ulic Powstańców Śląskich i Gen. Wł. Sikorskiego, anioły ze 
skrzypcami przy tężni. Potem ozdób przybywało. A teraz nasze miasto 
już w pełni nabrało odświętnego wyglądu. Samorząd zadbał, by, jakby 
na przekór sytuacji wywołanej koronawirusem, Pyskowice zaprezento-
wały się w tym roku w tym szczególnym czasie wyjątkowo odświętnie.

Na ulicach nie brakuje bombek, „esów floresów”, śnieżynek, gwiazd 
i gwiazdek. Jest jednak kilka miejsc, które nabrały szczególnej opra-
wy. Wrażenie powinna zrobić iluminacja rynku. Z fontanny trysnę-
ły strugi światła, pojawiły się korony z gwiazd, a na choince girlandy 
lampek. Zainteresowanie, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkań-
ców, przyciągną z pewnością m.in. bombka z aniołkiem przy ul. Żwir-
ki i Wigury, „zimowa” altanka w Parku Miejskim, a przebojem mogą 
okazać się przygrywające na skrzypcach anioły przy tężni.

W sumie w przestrzeni miejskiej pojawiło się około 150 różnego rodzaju, 
większych i mniejszych, motywów i ozdób bożonarodzeniowych. Świątecz-
ną iluminację wykonała na zlecenie samorządu firma Odeon s.c. z Gliwic.

(pp)

PYSKOWICE PRZYSTROIŁY SIĘ NA ŚWIĘTA

Szanowni Czytelnicy.
To już ostatni numer „Przeglądu Pysko-

wickiego” w 2020 r. Odchodzący rok że-
gnamy z ulgą, nowy z nadzieją, że będzie 
zdecydowanie lepszy. Ale w tym szcze-
gólnym, świątecznym czasie, niech nic nie 
psuje nam nastroju. Odetchnijmy od rozwo-
dzenia się nad pandemią, zapomnijmy choć 
na chwilę co to Covid – 19. W numerze, 
którym żegnamy rok spod znaku koronawi-
rusa, unikamy tego słowa jak tylko można. 

Mijające dwanaście miesięcy kończy-
my mocnym kulturalnym akcentem. Świa-

tło ujrzał premierowy tom nowego, cyklicznego wydawnictwa „Rocznik 
Miasta Pyskowice”. Na publikację składają się teksty naszych mieszkań-
ców, pasjonatów lokalnej historii. Przeczytacie Państwo m.in. o począt-
kach Pyskowic, pierwszych drukarniach, handlu w PRL, o dziejach para-
fii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i klubu „Czarni” Pyskowice, o her-
storiach silnych kobiet i życiu ks. prałata Augusta Duffka. Zachęcam do 
lektury. Więcej o wydawnictwie piszemy na s. 1 i 4. 

Wprawdzie to już końcówka roku, ale samorząd nie odkłada zadań 
na później. Miło mi poinformować, że nasz projekt szybkiego połącze-
nia kolejowego Pyskowice – Gliwice przeszedł, podobnie jak wszyst-
kie inne zgłoszone przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię, do 
dalszego etapu procesu zmierzającego do uzyskania dofinansowania 
inwestycji z programu Kolej +. Przedsięwzięcie to szansa na przyspie-
szenie rozwoju miasta. Więcej na ten temat piszemy na s. 5. W dalszej 
części (na s. 7) znajdą Państwo relację ze zmian jakie zaszły w Szpitalu  

w Pyskowicach sp. z. o.o. W jednostce działa m.in oddział antycovi-
dowy (o zbiórce pomocowej samorządu informujemy na s. 5), grun-
townie odnowiono oddział porodowy (przy finansowym udziale mia-
sta, które przekazało 35 tys. zł na zakup lampy operacyjnej).

Polecam również wywiad na s. 6 i 7 z Katarzyną Szotą-Eksner, jo-
ginką, feministką, autorką „Kina Kobiet z Pyskowic”. Czytelnicy do-
wiedzą się m.in. dlaczego nie je mięsa, jak narodził się pomysł na 
przegląd kina feministycznego, co takiego niezwykłego mają w sobie 
nasze seniorki, czym herstoria różni się od historii i o czym jest naj-
nowsza książka K. Szoty-Eksner. Autorka to kolejna kobieca postać 
w naszym cyklu „Znani znad Dramy”. 

Na stronach 8, 9 i 11 przeczytacie Państwo o najnowszych zadaniach 
drogowych, Akcji Zima 2020/2021 oraz o tym, że nauka zdalna mo-
że być czasem twórczej aktywności dzieci na przykładzie działań SP 
nr 5 oraz przedszkoli numer 1 i 3. Numer zamyka zbiorcze wspomnie-
nie i pożegnanie Ani Grzesik, niezwykłego nauczyciela, niezwykłego 
człowieka, niezwykłej kobiety, która niestety opuściła nas na zawsze...

Drodzy Mieszkańcy. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Nasze 
skwery, ulice i parki czekają już na nie odpowiednio przystrojone. Po-
woli i u nas wszystkich dobiegają końca przedświąteczne przygotowa-
nia. Zostało jeszcze trochę czasu, ale myślami jesteśmy już przy wigi-
lijnym stole, pośród nam najbliższych. Niech tego wyjątkowego cza-
su, pełnego wzruszeń, nie zepsują żadne złe wieści, niech nie zakłóci go 
choroba. Niech będzie to czas spędzony w zdrowiu, radości i niezwy-
kłej atmosferze. Na przekór epidemii, ale zachowując ostrożność, niech 
będą to święta możliwie takie jak zwykle.

Do Siego Roku!
Adam Wójcik – Burmistrz Miasta Pyskowice
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Informujemy, że od 1 grudnia 2020 r. do 
odwołania, w związku ze znacznym wzro-
stem zachorowań na COVID-19, w trosce 
o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców, 
ulega zmianie organizacja pracy Urzędu.

Obsługa interesantów odbywać się bę-
dzie w następujący sposób:
• poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 

7.30 do 15.30 z przerwą na dezynfekcję po-
mieszczeń w godzinach od 12.00 do 13.00;
• czwartek – od 7.30 do 17.30 – z prze-

rwą na dezynfekcję pomieszczeń w godzi-
nach od 12.00 do 13.00.

Kasa jest czynna w godzinach obsługi 
interesantów. W ostatnim roboczym dniu 
miesiąca kasa Urzędu jest czynna od 7.30 
do 13.30, a w ostatnim roboczym dniu ro-
ku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni robo-
czy dzień miesiąca przypada w czwartek, 
wówczas kasa Urzędu czynna jest od 7.30 
do 15.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień mie-
siąca przypada w piątek, wówczas kasa 
Urzędu czynna jest od 7.30 do 11.00.

Przyjmowanie interesantów w sprawach 
płatności – Kasa Urzędu – pok. 201 (I piętro) 
– stanowisko nr 1 – (zaleca się jednak doko-
nywanie wpłat bezgotówkowych kartą).

Wszelkie płatności mogą być również 
dokonywane przelewem:

- należności z tyt. podatku, opłat skarbo-
wych i opłat przekształceniowych (użytkowa-
nie wieczyste) można wpłacać na konto do-
chodów: 62102025280000010204804953,

- opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – według indywidualnych 
numerów kont otrzymanych w pismach.
• Przyjmowanie korespondencji odby-

wa się w Biurze Obsługi Interesanta – po-
kój 107 (parter).
• Przyjmowanie interesantów w spra-

wach rejestracji stanu cywilnego – Urząd 
Stanu Cywilnego – pok. 109 (parter).
• Przyjmowanie interesantów w spra-

wach ewidencji ludności, dowodów oso-

UWAGA! NOWE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU 
URZĘDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH

bistych – Wydział Spraw Obywatelskich. 
Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzy-
sowego – pok. 111 i 112 (parter).
• Przyjmowanie interesantów w spra-

wach podatków lokalnych – pokój 201 
(I piętro) – stanowisko nr 2.
• Przyjmowanie interesantów w pozo-

stałych sprawach odbywa się w pokoju 121 
(parter) – stanowisko nr 1 i 2.

Interesanci przybywający do Urzędu bę-
dą kierowani wg kolejności do odpowied-
nich pomieszczeń przez pracownika Biu-
ra Obsługi Interesanta lub inną wyznaczo-
ną osobę.

Dopuszczalna liczba interesantów prze-
bywających w tym samym czasie, w jed-
nym pomieszczeniu nie może być więk-
sza niż 1 osoba na jedno stanowisko obsłu-
gi, z wyłączeniem osób realizujących za-
dania w zakresie obsługi interesantów (za 
wyjątkiem: dziecka do ukończenia 13. ro-
ku życia; osoby z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, osoby z orzeczeniem o stop-
niu niepełnosprawności, osoby z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub osoby, która ze względu na stan zdro-
wia nie może poruszać się samodzielnie; 
osoby o ograniczonej możliwości prowa-
dzenia własnych spraw w urzędzie; osoby 
wymagającej pomocy tłumacza; innej oso-
by, w przypadkach wynikających z odręb-
nych przepisów).

Przyjmowanie skarg i wniosków miesz-
kańców:

Burmistrz Miasta lub jego Zastępca 
przyjmują skargi i wnioski:

1. telefonicznie – tel. 32 332 60 20 lub 
za pośrednictwem e-mail:  
burmistrz@pyskowice.pl;

2. osobiście – w każdy czwartek w go-
dzinach od 15.00 do 17.00 a w tygodniu,  
w którym w czwartek odbywa się sesja Ra-
dy Miejskiej, skargi i wnioski przyjmowa-
ne są w godzinach od 10.00 do 12.00, na-

tomiast od 15.00 do 17.00 przez wyznaczo-
nych pracowników. Przyjmowanie stron od-
bywać się będzie w odstępach półgodzin-
nych po wcześniejszym telefonicznym usta-
leniu godziny wizyty – tel. 32 332 60 20.

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej 
– w każdy czwartek w godz. 15.00 – 17.00.

W tygodniu, w którym odbywa się se-
sja Rady Miejskiej, dyżur jest pełniony we 
wtorki w godzinach od 14.00 do 15.00.

Przyjmowanie stron odbywać się będzie 
w odstępach półgodzinnych po wcześniej-
szym telefonicznym ustaleniu godziny wi-
zyty – tel. 32 332 60 60.

Dyżury Radnych według ustalonego 
harmonogramu po wcześniejszym telefo-
nicznym zgłoszeniu – bezpośrednio Rad-
nemu lub poprzez Biuro Rady Miejskiej – 
tel. 32 332 60 60.

Apeluję do Państwa o ograniczenie bez-
pośrednich wizyt w Urzędzie oraz zała-
twianie, w miarę możliwości, spraw dro-
gą listowną, telefoniczną lub za pośrednic-
twem usług internetowych oferowanych 
przez administrację publiczną, w tym za 
pośrednictwem: Systemu Elektronicznej 
Komunikacji Administracji Publicznej SE-
KAP i Elektronicznej Platformy Usług Ad-
ministracji Publicznej ePUAP.

Numery telefonów i adresy poczty elek-
tronicznej dostępne są na stronie interne-
towej www.bip.pyskowice.pl. Elektronicz-
na skrzynka podawcza: https://bip.pysko-
wice.pl/bipkod/063. Rekomenduję ponad-
to dokonywanie wszelkich płatności prze-
lewem na konta bankowe.

Pamiętajmy, że przychodząc do Urzędu 
należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zde-
zynfekować ręce!

Dołożymy wszelkich starań, by wpro-
wadzone ograniczenia nie zdezorganizo-
wały sprawności załatwianych przez Pań-
stwa spraw.

Adam Wójcik  
BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE

24 grudnia 2020 r. Urząd Miejski w Pyskowicach będzie nieczynny. 31 grudnia 
obsługa interesantów będzie odbywała się w godzinach od 7.30 do 12.00. 

(pp)

W WIGILIĘ URZĄD NIECZYNNY,  
W SYLWESTRA SKRÓCONE  

GODZINY PRZYJĘĆ

Pani Annie Jaros
Kierownikowi Sekcji Płac 

w Szpitalu w Pyskowicach sp. z o.o. 
wyrazy najszczerszego  

współczucia i żalu z powodu 
śmierci Męża 

Składa Zarząd  
i wszyscy pracownicy Szpitala  

w Pyskowicach sp. z o.o. 
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W bogatym katalogu wydawniczym naszego samorządu brako-
wało do tej pory pozycji o całościowym, sumującym charakterze po-
szukiwań i odkryć historycznych. „Rocznik Miasta Pyskowice” wy-
pełnia tę lukę. W tym sensie jest ona również spełnieniem oczekiwań 
wielu miejscowych środowisk. Publikacji tego rodzaju wypatrywa-
li miłośnicy lokalnych dziejów, do współautorów inicjatywy wydaw-
nictwa należą też pyskowiccy radni. 

Wydawnictwo przeszło procedurę recenzji, a tego zadania podjęła 
się prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, znakomita historyk specjalizują-
ca się między innymi w historii Śląska, nauczyciel akademicki, zwią-
zana z Uniwersytetem Opolskim. Na zakończenie pozwolę sobie za-
cytować podsumowanie jej naukowej oceny naszego wydawnictwa.

„Do rąk Czytelników oddajemy tom niezwykle interesujący, pełen 
nieznanych dotąd informacji na temat dziejów Pyskowic i ich miesz-
kańców od czasów średniowiecznych aż do współczesnych. Jego do-
datkową zaletą jest wykorzystanie licznych źródeł, co sprawia, że 
„Rocznik Miasta Pyskowice” może stać się interesującą lekturą tak 
dla zwykłych mieszkańców miasta, pasjonatów historii, jak i dla za-
wodowych historyków. Należy wyrazić nadzieję, że to dobre i warto-
ściowe przedsięwzięcie będzie kontynuowane także w latach następ-
nych, czego zwłaszcza mieszkańcom Pyskowic z całego serca życzę!”

Ja, i my wszyscy, również tego sobie życzymy!
Adam Wójcik  

Burmistrz Miasta Pyskowice

ROCZNIK MIASTA PYSKOWICE
dokończenie ze str. 1

Z okazji przypadającego 14 listopada Światowego Dnia Se-
niora Jolanta Drozd, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowi-
cach oraz Adam Wójcik, Burmistrz Miasta Pyskowice w imieniu 
samorządu naszego miasta złożyli wszystkim Drogim Seniorom 
najszczersze i najserdeczniejsze życzenia.

W swoim liście gratulacyjnym przedstawiciele samorządu  
Pyskowic życzyli Seniorom przede wszystkim dużo zdrowia, sił  
i wytrwałości w walce z przeciwnościami losu, wyrażając nadzie-
ję, że sytuacja epidemiczna wkrótce się zmieni i „jeszcze będzie 
przepięknie, jeszcze będzie normalnie ...”.

(pp)

NIECH ŻYJĄ NAM!  
OBCHODZILIŚMY  
ŚWIATOWY DZIEŃ  

SENIORA
W czasie, w którym jesteśmy zmuszeni w trosce o zdrowie i ży-

cie siedzieć w domu, każdy miły gest i serdeczne słowa liczą się wie-
lokrotnie . Z okazji Dnia Seniora piękne życzenia otrzymaliśmy od 
Pani Przewodniczącej RM i Pana Burmistrza. Wzruszyły nas słowa 
pełne otuchy i nadziei na przyszłe spotkania i miłe rozmowy przy 
wspólnym stole. Pozwoliły również uwierzyć, że doczekamy czasu 
kiedy…” jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie”

Więc:
Gdy się kończy zły rok – niech odejdzie i nie wraca. Pandemia do-

tknęła wszystkie dziedziny życia: zakłady pracy, urzędy, organizacje 
sportowe, kulturalne i wszystkich ludzi. Zamarły wszelkie spotkania 
seniorów, jak i okazjonalne z Władzami miasta. Wszyscy czekamy na 
lepsze jutro, by życie wróciło do normalności, by spokojnie działać 
mogły Rada Miejska, Burmistrz i wszystkie Urzędy.

Tego życzy Państwu Koło Emerytów Bumaru Łabędy
Zbigniew Makieła – Przewodniczący Koła

ŻYCZENIA 
 OD EMERYTÓW  

Z BUMARU

W związku z sytuacją epidemiczną sprzedaż wydawnictwa będzie 
ograniczona. W najbliższym czasie prowadzona będzie 17 grudnia 
w budynku Urzędu Miejskiego w godz. 7.30 – 17.30, z przerwą 
między 12.00 a 13.00. Kolejne terminy to 22 grudnia, godz. 10.00 – 
16.00, stoisko zewnętrzne przy siedzibie głównej Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Pyskowicach (w razie wyjątkowo niesprzyjającej 
pogody sprzedaż nie będzie prowadzona) oraz 28 grudnia w budyn-
ku UM w godz. 7.30 – 15.30 (z przerwą 12.00 – 13.00). Cena wy-
dawnictwa to 25 zł. Przyjmujemy tylko gotówkę, bardzo prosimy  
o posiadanie odliczonej kwoty. 
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Miło nam poinformować, że projekt re-
witalizacji połączenia kolejowego Pyskowi-
ce – Pyskowice Miasto, podobnie jak wszyst-
kie wnioski Górnośląsko – Zagłębiowskiej 
Metropolii (GZM) w ramach budowy Kolei 
Metropolitalnej, przeszedł do drugiego eta-
pu Programu „Kolej +”. Dla naszego miasta 
oznacza to, że przybliżyła się szansa na uru-
chomienie szybkiego pociągu na trasie Py-
skowice Miasto – Gliwice. Co więcej, są spo-
re możliwości, że inwestycja powstanie bez 
finansowego wkładu gminy albo przy mini-
malnym udziale jej środków. 

Odbudowa linii kolejowej Pyskowice – 
Pyskowice Miasto jest jednym z dziewięciu 
tzw. projektów punktowych zakwalifikowa-
nych do dalszych prac w ramach Programu 
„Kolej +”. Oprócz tego Metropolia zgłosiła 
również sześć projektów liniowych, których 
zadaniem jest usprawnienie połączeń na tra-
sie kilku gmin z miastem wojewódzkim, czy-
li Katowicami.

Zgłoszone projekty to efekt intensywnych 
prac i uzgodnień prowadzonych przez Me-
tropolię z miastami i gminami, które ją two-

SZYBKI POCIĄG PYSKOWICE – GLIWICE?  
PIERWSZA STACJA ZA NAMI!

rzą oraz z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego, z którym został zgłoszo-
ny wspólny wniosek. 

W drugim etapie do każdego wniosku ko-
nieczne jest opracowanie wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego lub dokumentu 
równoważnego. Wnioskodawcy muszą rów-
nież m.in. złożyć dokumenty potwierdzające 
zabezpieczenie finansowe na wkład własny.

- Wymagane wstępne studium plani-
styczno-prognostyczne planujemy zreali-
zować w ramach opracowywanego obec-
nie Wstępnego Studium Wykonalności 
Kolei Metropolitalnej. Zatem gminy nie 
będą musiały ponosić żadnych dodatko-
wych kosztów na opracowanie tego doku-
mentu – mówi cytowany w informacji pra-
sowej Grzegorz Kwitek, członek zarządu 
GZM.

Jak podkreśla G. Kwitek, Metropo-
lia sfinansuje także wymagany w progra-
mie 15-procentowy wkład własny kosztów 
kwalifikowalnych każdego z projektów.

Program „Kolej Plus” jest szansą na szybszą 
realizację kluczowych inwestycji pod kątem 

budowy Kolei Metropolitalnej, która w przy-
szłości ma być kręgosłupem systemu transpor-
towego regionu. Udział Pyskowic w przedsię-
wzięciu to zaś wyjątkowa okazja na ożywie-
nie inwestycyjne i pobudzenie rozwoju miasta.

Plany spotkały się z pozytywnym przyję-
ciem przez mieszkańców Pyskowic. W inter-
netowej sondzie, w której pytaliśmy o prefe-
rencje komunikacyjne w sytuacji uruchomie-
nia nowego połączenia kolejowego, aż 72 
proc. uczestników (3079 głosów) zadeklaro-
wało wybór pociągu zamiast samochodu na 
trasie Pyskowice Gliwice.

Realizacja całości inwestycji ma potrwać 
do 2028 roku. Całkowita kwota dofinanso-
wania w Programie „Kolej Plus” wyniesie 
5,6 mld zł. Łącznie z wkładem własnym jed-
nostek samorządu terytorialnego wartość to 
6,5 mld zł.

Trzymamy kciuki za powodzenie przedsię-
wzięcia i wyrażamy podziękowania dla GZM 
za stworzenie możliwości udziału w progra-
mie rozwoju kolei w regionie oraz wspieranie 
w tym względzie działań miasta Pyskowice.

(pp)

W naszym mieście, w Szpitalu Sp. z o.o. 
w Pyskowicach, otwarto oddział dla chorych 
na COVID-19. Z pomocy i opieki lekarskiej 
mogą korzystać również nasi mieszkańcy. 
Są „covidowe” łóżka, instalacje do podawa-
nia tlenu przy każdym z nich, śluzy dezyn-
fekcyjne, respiratory, urządzenia do podtrzy-
mania oddychania. Niektórych rzeczy jed-
nak brakuje. Potrzeba nowych, fabrycznie 
zapakowanych, ręczników i pościeli, pielu-
chomajtek oraz kosmetyków nawilżających. 
Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą przyno-
sić dary do końca grudnia do Urzędu Miej-
skiego w Pyskowicach. A my przekażemy je 
we właściwe ręce. 

Organizacja oddziału, z dwoma stanowi-
skami respiratorowymi na 23 łóżka dla pa-
cjentów zakażonych koronawirusem, prze-
biegła, zgodnie w wymogiem sytuacji, bły-
skawicznie. W ciągu jednego tygodnia prze-
budowano połowę oddziału wewnętrzne-
go. Powstały śluzy „czyste” i „brudne”, peł-
ne zaplecze sanitarne, system wentylacji ze 
stałym odciągiem z każdego pomieszcze-
nia, a co najważniejsze – instalacja tlenowa 
zasilana ze zbiornika we wszystkich salach.  
W każdej z nich jest również system umoż-
liwiający komunikację głosową w oby-
dwie strony. 24 listopada, do oddziału trafiło  
13 bardzo nowoczesnych łóżek od Funda-

cji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
W drodze są jeszcze materace ze Szwecji.

Wiele udało się zrobić w krótkim czasie. 
Niekiedy daje się jednak we znaki niedobór 
środków higieny i czystości, które w obec-
nej sytuacji zużywane są ponad miarę. Jak 
informuje zarząd Szpitala w Pyskowicach 
sp. z o.o. w każdej ilości przydadzą się no-
we ręczniki i pościele, pieluchomajtki oraz 
kosmetyki nawilżające dla personelu.

Wychodząc naprzeciw w akcję pomo-
cy włącza się pyskowicki samorząd. Do 

końca grudnia w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego (jesteśmy czynni codziennie  
w dni powszednie od 7.30 do 15.30, za wy-
jątkiem czwartków, kiedy zamykamy się  
o 17.30) z przerwą na dezynfekcję (w go-
dzinach 12.00 – 13.00) przyjmowane bę-
dą rzeczy dla szpitala. Prosimy, by wspar-
cie odpowiadało określonemu wyżej asor-
tymentowi. Zbiórka będzie prowadzona na 
parterze, w specjalnie oznaczonym miej-
scu.

(pp)

W SZPITALU W PYSKOWICACH DZIAŁA ODDZIAŁ 
ANTYCOVIDOWY. POMÓŻMY!
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- Feministka, joginka, wegetarianka. To nie jest wzorcowy por-
tret kobiety z miejscowości typu Pyskowice. Skąd u nas Pani się 
wzięła?

- Z Gliwic, kilka lat temu zamieszkałam na Sroczej Górze, 
przez miedzę z Pyskowicami. Przez ten czas bardzo związałam 
się tym miastem, czuję się pyskowiczanką. Wbrew tezie w pyta-
niu, wcale nie brakuje tutaj kobiet świadomych swoich praw i si-
ły. Pierwszą z takich grup, z którymi się zetknęłam, były senior-
ki. Zaczęło się od zajęć jogi dla pań w Miejskim Ośrodku Kultury 
i Sportu. Lata senioralne to specyficzny etap w życiu kobiet. Od-
chowały już dzieci, czasami nie ma już przy nich drugiej połów-
ki. I wtedy zachodzi zmiana mentalna. Stają się otwarte, ciekawe 
świata, nabierają samoświadomości. Wydaje mi się, że przesta-
ją odczuwać w takim stopniu jak wcześniej presję otoczenia. Nie 
zwracają już tak bardzo uwagi co powiedzą inni, czy zyskają ich 
aprobatę. To nie jest więc tak, że w Pyskowicach nie było femini-
stek. Należało tylko ożywić to środowisko, wprowadzić projekty, 
które zogniskowały jego energię. 

- W mieście jest dobry klimat dla feminizmu i kobiet?
- Znakomity, i to na każdym piętrze drabiny społecznej, od naj-

wyższych urzędników, po zwykłe mieszkanki i mieszkańców. Ini-
cjatywa, by przenieść działania na tym gruncie z Gliwic, gdzie 
współprowadzę m.in. Klub Książki Kobiecej, wyszła od same-
go burmistrza. Kino Kobiet, projekt, który okazał się strzałem  
w dziesiątkę, jest możliwy dzięki daleko idącej pomocy i życzli-
wości Beaty Antosik z MOKiS-u. Gdy tylko rzuciłam pomysł, na-
tychmiast znalazła się sala, poczęstunek, zaplecze organizacyjne. 
Pierwsze seanse, po których często zapadała cisza, potem oży-
wiona dyskusja, a w trakcie projekcji zdarzały się i pochlipywa-
nia, to były jedne z najbardziej wzruszających chwil w moim ży-
ciu. To projekt z dużą przyszłością. Ze względu na niego zrobi-
ło się zresztą o Pyskowicach głośno, jest rozpoznawalny w odle-
głych miejscach, na seanse ściągają kobiety z Gliwic i innych ślą-
skich miast. Gdyby nie pandemia, która wstrzymała projekcje na 
żywo, byłybyśmy jeszcze dalej. Wierzę, że wrócimy na wiosnę. 

W swoich działaniach mam wsparcie w bibliotece miejskiej,  
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. A co do odbioru społeczne-
go. Kobiety w Pyskowicach są świadome swojej siły. Świadczy 
chociażby o tym frekwencja i przebieg marszów protestacyjnych  
w ramach Strajku Kobiet. Wydarzenia te spotykają się z przy-
chylnością mieszkańców. Przychodnie przystają z ciekawością, 
nie ma hejtu, agresji, wyzwisk. 

- Prowadzi Pani szkołę jogi, organizuje warsztaty i wyjazdy, 
pisuje w magazynach, prowadzi kulturalne projekty. A jak od-
najduje się Pani w kuchni?

Wybitni naukowcy, sportowcy, artyści, ludzie kultury. Za sprawą 
ich osiągnięć robi się głośniej o Pyskowicach. Mieszkają u nas, a zda-
rza się, że są bardziej rozpoznawalni gdzie indziej. Najwyższy czas 
nadrobić tą zaległość. W cyklu „Znani znad Dramy” prezentujemy 
mieszkańców, których dokonania rozsławiają nasze miasto. Dzisiaj 
Katarzyna Szota-Eksner. Prowadzi szkołę jogi „Yogasana”, organi-
zuje kobiece wyjazdy i warsztaty w całej Polsce. I w świecie. Współ-
tworzyła m.in. gliwicki „Klub Książki Kobiecej”. Prowadzi autorską 
rubrykę w „Be Magazyn” oraz rubrykę „HerStory” w czasopiśmie 
„Liberte!”. Twórczyni projektu „Kino Kobiet z Pyskowic” oraz her-
storycznej inicjatywy „Poznam Panią z Pyskowic”. Dziewczyna ze 
Śląska, joginka, wegetarianka, felietonistka i feministka. 

PYSKOWICE – MIASTO KOBIET
- Udam, że tego pytania nie było.
- Dlaczego?
- Bo jest szowinistyczne. Czy gdyby na moim miejscu był mężczy-

zna, na przykład polityk, dociekałby pan jak sobie on radzi w garażu 
albo z zepsutym zlewem?

- To zależałoby od konwencji rozmowy. Ale dobrze, zostawmy 
tę sprawę na boku, a pozostańmy przy pasjach i zainteresowa-
niach. Joga bo ...?

- ... to, między innymi, znakomity sposób do nawiązania kon-
taktu z własnym ciałem. A ja, po urodzeniu pierwszego dziec-
ka, zaczęłam się w nim czuć nieco obco. Próbowałam jako „tera-
pii” sportów siłowych, ale górę wzięła joga. Na zajęcia dojeżdża-
łam do Pyskowic. Ujęła mnie ciepła, życzliwa atmosfera. Obec-
nie sama prowadzę autorski program. Joga to nie tylko zestaw 
ćwiczeń, ale praktyka prowadząca do samoświadomości. Ciało 
jest punktem wyjścia. Moim zajęciom towarzyszy lektura pozycji 
feministycznych i rozmowy. To bardzo kobieca joga, zachęcająca 
uczestniczki do wymiany myśli, do bycia razem. Z tego, co wiem, 
dla moich uczennic – znakomity powód do wyjścia z domu.

- Wegetarianizm ponieważ, …?
- … w ten sposób stwarzam odrobinę dobra dla Ziemi. Nie ja-

dam mięsa już od ponad 20 lat. Teraz bycie wege jest modne,  
a lokali z bezmięsnym menu jest pełno. Wtedy standardowo ser-
wowano surówkę i ziemniaki bez mięsnej „wkładki”, ale w mię-
snym sosie. Uważam, że w obecnych czasach jedzenie mięsa jest 
nieetyczne. Kiedyś, w tradycyjnych gospodarstwach, zwierzęta 
zanim trafiły pod nóż mogły zaznać życia. W przypadku przemy-
słu mięsnego nie można mówić o chowie, a produkcji kotletów. 
Schabowy na talerzu okupiony jest morzem cierpienia zwierząt, 
przetrzymywanych i zabijanych w nieludzkich warunkach.

- Kino kobiet, dlatego że …? 
- … kocham kino i jestem kobietą. Projekt bierze początki ze spo-

tkań w Klubie Książki Kobiecej w Gliwicach. Miałam ambicję po-
kazania kina dla kobiet. Kobiece kino i literatura nie są tym, za co 
mogą uchodzić. A kojarzą się ze stereotypem księcia i księżnicz-
ki, które funkcjonują w kulturze popularnej. Zależało mi na upo-
wszechnieniu filmów z kanonu feministycznego. Obawy, jak zo-
staną przyjęte, pękły po pierwszym seansie, o czym mówiłam po-
wyżej. Projekcje są okazją dla kobiecej publiczności do dyskusji, 
do zabierania głosu, do występowania – być może po raz pierw-
szy w życiu – na forum publicznym. A kobieta wypowiadająca 
głośno własne myśli i odczucia nadal nie jest czymś oczywistym. 
Myślę, że szczególnie ważne jest to dla seniorek, dla których po-
kazy są zachętą, by odzyskać swój głos, nabrać pewności siebie.  

ZNANI ZNAD DRAMY
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W ostatnich miesiącach Szpital Sp. z o.o. w Pyskowicach przeszedł dużą 
metamorfozę. W lecznicy utworzono oddział dla chorych na COVID-19, grun-
townie zmodernizowano oddziały porodowy, pojawił się wysokiej klasy sprzęt 
dezynfekcyjny, który przyda się również wtedy, kiedy epidemia już minie.  
A z ciekawostek – w szpitalu jest jedyny czynny „bufet” w mieście. Bufet spe-
cjalny – tylko dla pacjentów „covidowych”, którym kawę i herbatę przygoto-
waną z darów mieszkańców serwują pielęgniarki.

O uruchomieniu oddziału „covidowego”, zrodzonych stąd wyzwań i zorga-
nizowanej przez samorząd akcji pomocy dla szpitala, pisaliśmy w informacji 
wcześniejszej. W tej skoncentrujmy się na tym, co jeszcze się zmieniło.

Dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Gliwicach wykonano całkowitą 
modernizację traktu porodowego wraz z salą do cesarskich cięć. Rodzącym 
kobietom zapewniono pojedyncze pokoje z pełnym węzłem sanitarnym. Każ-
dy z nich posiada klimatyzację i nowoczesny sprzęt medyczny, w tym w er-
gonomiczne łóżka umożliwiające zastosowanie różnych technik porodowych. 
Dodatkowo oddział ginekologiczny został wyposażony w wysokiej klasy apa-
rat USG.

Swój wkład w ostatnie inwestycje ma również samorząd Pyskowic. Za środ-
ki z miejskiego budżetu zakupiono lampę operacyjną w kwocie 35 tys. zł.

W związku m.in. z uruchomieniem oddziału dla chorych z koronawirusem 
placówkę dostosowano do najwyższego reżimu sanitarnego w procesie lecze-
nia i hospitalizacji. Na wyposażeniu pojawiła się myjnia do dezynfekcji na-
rzędzi, z opcją czyszczenia obuwia chirurgicznego, rur anestezjologicznych 
i osprzętu laparoskopowego. Zakupiono sterylizator plazmowy do szybkiego 
i łatwego odkażania sprzętu laparoskopowego, w tym elementów optycznych 
wrażliwych na sterylizację w klasycznych autoklawach wykorzystujących pa-
rę wodną. Uzupełnieniem sprzętu do walki z wirusem jest zamgławiacz oraz 
system dekontaminacji powietrza.

Sprzęt i urządzenia służące bezpieczeństwu sanitarnemu pacjentów i perso-
nelu potrzebne są nie tylko w nadzwyczajnej sytuacji, jaką jest epidemia ko-
ronawirusa. Pojawiły się w związku z nią, ale pozostaną, kiedy przejdzie. I to, 
obok uruchomienia w mieszkańcach pokładów życzliwości i gotowości niesie-
nia pomocy innym, chyba jedyna korzyść, którą może w naszym mieście zo-
stawić po sobie koronawirus.

(pp)

ODNOWIONA  
„PORODÓWKA”, SPECJALNY 
ODDZIAŁ ANTYCOVIDOWY.  
W SZPITALU DUŻE ZMIANY

Do tej pory pokazaliśmy kilkanaście filmów, m.in. 
„Thelmę i Louisę”, „Boski porządek”, „Niewidoczne 
życie sióstr Gusmao”, „Portret kobiety w ogniu”, „Po-
kot”, „Trzy billboardy za Ebbing”. Wszystkie te tytu-
ły dowodzą, że najwyższy czas skończyć z ubieraniem 
kobiet w różowe barwy i pokazywania ich jako słod-
kie idiotki. Kobiety są mocne, odważne. I takim nale-
ży się uwaga widzów. 

- Wydała właśnie Pani książkę stanowiącą plon 
poszukiwań herstorii, czy też historii, takich silnych 
kobiet „zza płotu” – pań, które odcisnęły swoje pięt-
no na otoczeniu. Jeden z działów poświęcony jest ko-
bietom ważnym w dziejach Pyskowic. Wśród nich są 
dwie, które kierowały miastem z najwyższego urzę-
du oraz przewodnicząca rady. W jakiej mierze histo-
rię Pyskowic napisały kobiety?

- W znacznej, i to nie tylko przez te, które pia-
stowały lub piastują najwyższe stanowiska, ale ca-
łe rzesze innych, które wyciągam na światło dzien-
ne. Herstorie to próba odkłamania historii. Historię 
piszą mężczyźni eksponując mężczyzn – wojowni-
ków, zdobywców, króli. A przecież kobiety też wal-
czyły, na przykład o swoje prawa. Mało kto wie, że 
przyznanie praw wyborczych w okresie międzywoj-
nia, to zasługa Aleksandry Szczerbińskiej, partner-
ki Piłsudskiego, która ciosała mu w tej sprawie kołki 
na głowie. Sama należała do wojowniczek, walczyła  
z bronią w ręku o Polskę. Ale jest postacią zapo-
mnianą, za to wszyscy wiedzą o Kasztance. 

To tylko jeden z przykładów wypaczania prawdzi-
wego obrazu dziejów. W swojej książce skoncentro-
wałam uwagą na Śląsku i Pyskowicach, by wydobyć 
kobiety – bohaterki, heroicznie walczące z wyzwa-
niami codzienności, gdy ich mężowie, bracia i oj-
cowie ginęli w powstaniach i wojnach. Z tego miej-
sca chciałam podziękować m.in. Rolandowi Skubale 
i Michałowi Kołodziejowi, którzy mi w tym pomo-
gli. Do tej pory historią Pyskowic zajmowali się bo-
wiem sami mężczyźni. Teraz to się zmieniło. Hersto-
rie to temat rzeka, a ja dalej będę prowadzić poszu-
kiwania. Z Beatą Antosik mamy już pomysł, jak te 
kobiece wątki pokazać w przestrzeni miejskiej. Ta-
ka ekspozycja z pewnością zadziałała by na panie 
wzmacniająco.

- Intryguje mnie motto książki. „Kiedyś zgasło na-
de mną/ słońce, /musiałam sama stać się/ słońcem. /
To było trudne, ale teraz/ jaka wygoda”. W tym cyta-
cie z Anny Świrszczyńskiej mowa o sytuacji, w któ-
rej przemiana bohaterki następuje pod presją oko-
liczności zewnętrznych, a nie wypływa z wewnętrz-
nej potrzeby. Nieco przewrotne, jak na otwarcie 
książki o silnych kobietach.

- To pana interpretacja. A. Świrszczyńska jest dla 
mnie najważniejszą z poetek. Była feministką, odważ-
nie pisała o swoich przeżyciach, wyprzedzała swoje 
czasy. Ja odczytuję jej słowa inaczej. Bije z nich siła, 
siła do podjęcia pracy nad sobą i odwaga wyruszenia 
w drogę, w nieznane. Feministki, o czym piszę w zbio-
rze felietonów składających się na I część książki, są 
kobietami silnymi, ale nie są siłaczkami, w tym sensie 
że nie walczą w imię wyższych, „narodowo-społecz-
nych”, spraw i celów. One walczą o siebie. Jak boha-
terka przywołanego wiersza.

Rozmawiał: Adam Pikul
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Zakończył się remont elementów no-
śnych w ramach modernizacji mostu w cią-
gu drogi wewnętrznej od ul. Mickiewicza 
w kierunku przepompowni ścieków. Prace 
wykonała firma AGAL sp. z o.o., a koszt za-
dania wyniósł 71 964,23 zł brutto.

Z uwagi na fakt, że obiekt mostowy le-
ży w ciągu drogi do przepompowni ście-
ków w kosztach partycypowało, na kwo-
tę 20 tys. zł Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach.

(pp)

Pod koniec listopada zakończono budo-
wę nawierzchni dróg z płyt betonowych na 
północ od ul. Wieczorka. Wartość robót to 
88 400,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano nawierzch-
nie na odcinkach dwóch dróg gminnych, łą-
cząc je z nowo wybudowaną ulicą Lokalną. 
Ok. 72 metrów utwardzonej drogi powstało 
przy ul. Dobrawy, a ok. 81 metrów na ul. Ka-
zimierza Wielkiego.

Wykonawcą prac była firma Usługi Re-
montowo-Budowlane JANSZ Jan Szczurek 
z siedzibą w Pyskowicach, wyłoniona w dro-
dze przetargu.

(pp)

Zarząd Transportu Metropolitalnego po-
informował, że na wniosek Urzędu Gmi-
ny Zbrosławice z dniem 1 grudnia dokonał 
zmian w rozkładzie autobusów nr 153. W no-
wym w dni robocze bez nauki szkolnej poja-
wiła się nowa para połączeń: o godz. 13.03 
z Tarnowskich Gór do Pyskowic, a o godz. 
14.10 z Placu Kard. Wyszyńskiego w Pysko-
wicach w przeciwną stronę. Jednocześnie 
ZTM spełnił oczekiwania pasażerów i przy-
śpieszył kurs z Pyskowic w dni powszednie  
z godz. 6.11 na godz. 6.08.

(pp)

Wszystkie zgłoszenia dot. prac w zakresie prowadzenia akcji zimowej na drogach gmin-
nych i powiatowych na terenie gminy Pyskowice przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w 
Pyskowicach pod nr tel. 32 332 60 18.

Drogi osiedlowe i chodniki gminne:
1. Firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie chodników miejskich, przystanków 

autobusowych oraz ulic wewnętrznych (osiedlowych):
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach:
Osoby odpowiedzialne z ramienia wykonawcy: 
Zygmunt Michalski, tel. 502 688 849.
2. Firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg powiato-

wych i chodników powiatowych (tj. Powstańców Śląskich 2985S, Gliwicka 2905S 
oraz ul. Wyzwolenia 2905S):

PreZero Service Południe Sp. z o.o. ul. Kokotek 33 w Rudzie Śląskiej, oddział w Pyskowi-
cach ul. Zaolszany 3.

Osoba odpowiedzialna z ramienia wykonawcy za realizację zadania:
Michał Szastok, tel. 600 082 790.

Drogi wojewódzkie:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021 na podstawie porozumie-

nia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Gliwickim prowadzi Zarząd 
Dróg Powiatowych w Gliwicach. Informacje o nieprzejezdności dróg wojewódzkich na te-
renie miasta Pyskowice tj. ul. Poznańska i ul. Gliwicka (DW 901) należy zgłaszać kierow-
nikowi akcji zimowej ds. dróg wojewódzkich – Dariuszowi Wietesce, tel. 32 234 06 96, 
tel. kom. 605 435 730.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze rozstrzygnięcia przetargu co do Wykonawcy.
Drogi krajowe

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg krajowych na terenie miasta Pyskowice 
wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Myśliwska 5 z siedzibą w Ka-
towicach – rejon w Zabrzu ul. Chudowska 1.

Informacje o nieprzejezdności dróg krajowych na terenie miasta Pyskowice tj. drodze nr 
DK 94 (obwodnicy miejskiej) oraz ul. Mickiewicza tj. DK40 od skrzyżowania z obwodnicą 
w kierunku Byciny zgłaszać bezpośrednio (dyżury pełnione są całodobowo): w siedzibie re-
jonu w Zabrzu ul. Chudowska 1 tel. 32 234 06 92 lub 32 234 06 91 (od 7 – 15), w Obwodzie 
Drogowym w Brzezince ul. Białostocka 3 tel. 32 270 15 10, GDDKiA oddział w Katowicach 
tel. 32 258 62 81.

(pp)

UWAGA!  
OD 1 GRUDNIA  

ZMIANA  
ROZKŁADU  

LINII 153

NOWE  
POŁĄCZENIA  

Z UL. LOKALNĄ

MOST  
JAK NOWY

LISTA KOORDYNATORÓW AKCJI 
ZIMA 2020/2021 

Koordynator z ramienia UM Pyskowice Numer telefonu 
Agnieszka Dymek 32 332 60 12
Angelika Leszczyńska-Migas 32 332 60 67
Marta Kwaśniewska 32 332 60 18
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Kolejne wielkie serducho na plastikowe nakrętki pojawiło się 
w naszym mieście. Po Placu Józefa Piłsudskiego przyszedł czas na 
placu Żwirki i Wigury. Mamy nadzieję, że dzięki Wam szybko bę-
dzie się ono zapełniać i tym samym nieść dobro. Okażmy serce, 
wrzucajmy nakrętki. 

Nietypowy pojemnik powstał w ramach projektu realizowanego 
przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta „W każdym z nas jest dobro...” 
dofinansowanego ze środków gminy Pyskowice.

(pp)

AKCJA POZYTYWNIE  
NAKRĘCONA

5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
Od kilku lat Stowarzyszenie Ludzie Miasta razem z gminą Pyskowice 
oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pyskowicach organizuje  
wydarzenia związane z tym świętem oraz uroczystą galę wolontaria-
tu podsumowującą prace wolontariuszy i społeczników na rzecz py-
skowickiej społeczności. Ten rok pod wieloma względami jest inny… 

Niestety nie możemy  spotkać się na gali, ale o działalności tych 
ważnych osób nie zapominamy. Okazji do akcji było w tym sezo-
nie mniej – nie znaczy to jednak, że nic się nie działo. W miarę moż-
liwości działały Szkolne Kluby Wolontariatu organizując zbiórki, 
kiermasze, akcje społeczne, a mieszkańcy odegrali ważną rolę w lo-
kalnej walce z koronawirusem: szyjąc maseczki, pomagając senio-
rom w zakupach bądź wyprowadzając psy osobom przebywającym 
na kwarantannie. 

Dlatego tradycyjnie – jak co roku o tej porze – chcielibyśmy ser-
decznie podziękować Wolontariuszom i Społecznikom za wsparcie, 
czas, trud i zaangażowanie, które przekazaliście innym. Podziękowa-
nia składamy także opiekunom Szkolnych Klubów Wolontariatów za 
to, że zarażają młodych pyskowiczan pasją i dobrym przykładem. 

Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie bardziej łaskawy dla na-
szych akcji i pozwoli Wam jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła.

Stowarzyszenie Ludzie Miasta

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (OPP) jest placówką edukacyjną, 
która rozwija różnorodne zainteresowania i talenty uczniów. W dobie 
pandemii utarte schematy muszą być zastępowane nowymi rozwiąza-
niami. W SP 5 w Pyskowicach dużo wydarzeń naukowych, z których 
w poprzednich latach korzystali młodzi przyrodnicy wyjeżdżając po-
za szkołę, udało się zastąpić spotkaniami online. Noc Naukowców to 
jeden z takich przykładów. Politechnika Śląska w Gliwicach zorgani-
zowała to wydarzenie, ale pozostać trzeba było w szkole.

Koło Kreatywnego Myślenia (J. Pryciak) i Koło Ekologiczne OPP 
(E. Uznańska) przygotowały Noc Naukowców w SP 5. Uczniowie 
ćwiczyli własną kreatywność rozwiązując samodzielnie nieschema-
tyczne zadania. Łączyliśmy się też z Politechniką Śląską w Gliwi-
cach, oglądając wybrane eksperymenty i wykłady. Największym za-
interesowaniem cieszyła się praca grupowa przy ustawianiu pirami-
dy z kubeczków.

Kolejnym wydarzeniem naukowym w SP 5 były pokazy dla klas 6, 
przeprowadzone online przez Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie w ramach wizyty e – PLANETOBUSA. Uczniowie obserwowa-
li jesienne niebo rozpoznając ciała niebieskie. Dzięki temu utrwalili 
w ciekawy sposób poznawane na lekcjach treści. 

 Innych zadań twórczych podjął się Teatrzyk Pik – Pok (G. Bisz), 
działający w ramach OPP w SP 5. Przygotował on z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej przedstawienie, z miłymi słowami dla nauczy-
cieli i pracowników szkoły. Film został rozesłany w formie życzeń 
do placówek oświatowych powiatu.

W wielu szkołach w ramach OPP działają ciekawe dla dzieci sekcje 
np. artystyczne. Przygotowując uczniów do konkursów, zdobywają 
wyróżnienia na różnych poziomach. W Wojewódzkim Festiwalu Pie-
śni i Piosenki Patriotycznej Zespół Wokalno – Instrumentalny OPP 
z Pniowa (I. Ewertowska-Mener) zajął I miejsce w kategorii wokal-
no-instrumentalnej klas 4-6. Laureatem tego Festiwalu zostało rów-
nież Koło OPP „Wesolmniki” (A. Smyl). Zdobyło ono w ww. kon-
kursie w kategorii klas 1-3 – I miejsce, a solistka Zofia Maszak zaję-
ła miejsce III.

Obecna sytuacja pandemiczna powoduje, że wszyscy musimy 
przeorganizować swoje działania. OPP wdrożyło nowoczesne meto-
dy pracy na miarę XXI wieku, aby wesprzeć uczniów w rozwijaniu 
różnych talentów. 

Ewa Uznańska

KREATYWNE  
DZIAŁANIA

DZIĘKUJEMY  
WOLONTARIUSZOM  

I SPOŁECZNIKOM
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21 listopada zmarła Anna Grzesik, na-
uczycielka, społeczniczka, dobry duch wielu 
przedsięwzięć. Zawsze uśmiechnięta, zawsze 
pełna dobrej energii, zarażała optymizmem. 
Żegnają Ją jej przyjaciele, bliscy i znajomi, 
z którymi dzieliła życie zawodowe i aktyw-
ność społeczną. Samorząd Pyskowic dołącza 
do wyrazów żalu i smutku. Nam również bę-
dzie brakować Anny Grzesik, naszej Ani .... 

było i w tym roku, gdy po kilku latach prze-
rwy wróciła do nas, by uczyć języka nie-
mieckiego w najmłodszych klasach. Lubia-
na przez uczniów i nauczycieli, doceniana 
przez kolejnych dyrektorów była przykła-
dem nauczyciela, dla którego praca jest po-
wołaniem.

Żadne słowa nie wyrażą tego, co teraz czu-
jemy. Jesteśmy wstrząśnięci, smutni i peł-
ni żalu. Tak trudno uwierzyć w to, że jej już 
nie ma... Nikt nie potrafił cieszyć się tak jak 
ona, nikt tak jak ona nie potrafił wywoływać 
uśmiechu na naszych ustach i nikt nie potra-
fił tak jednoczyć ludzi wokół siebie. Śmierć 
przyszła niespodziewanie, niechciana. Zakra-
dła się jak złodziej, by odebrać jeszcze jedno 
życie. Aniu dziękujemy Ci za Twoją obecność 
w naszym życiu, na zawsze pozostawisz cie-
pły i trwały ślad w naszych sercach. Towarzy-
szyliśmy Ci w ostatniej drodze. Nasze kwiaty 
zwiędną, znicze wypalą się i zgasną, ale Two-
je dobro i piękno Twojej radosnej duszy pozo-
stanie w nas na zawsze. Nie mówimy żegnaj, 
lecz do zobaczenia. Jak napisał ktoś w poście 
pod Twoim zdjęciem „Ty już jesteś po drugiej 
stronie, dzieli nas tylko czas”.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Są pożegnania, na które nigdy nie będzie-
my gotowi i które zawsze będą wywoływać 
drżenie serc.

Ania Grzesik od wielu lat była członkiem 
Towarzystwa Przyjaźni Pyskowic i Flörshe-
im. W działalność naszego Towarzystwa an-
gażowała się na sto procent, nigdy nie odma-
wiała pomocy i zawsze służyła swoim życio-
wym i zawodowym doświadczeniem. 

Bo taka właśnie była Ania: uczuciowa, ra-
dosna, pełna pozytywnych emocji, otwarta 
na nowe wyzwania i kochająca życie. 

Nie jest więc łatwo pożegnać Anię, która 
czerpała z życia pełnymi garściami. Nic nie 
zastąpi pustki, którą Ania pozostawi w na-
szych sercach. 

Towarzystwo Przyjaźni  
Pyskowic i Flörsheim

Anię Grzesik miałam przyjemność po-
znać w roku 1999, kiedy to w ramach ów-
czesnej reformy oświaty powstawały gimna-
zja, a ona na bardzo krótko zawitała do gro-
na pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 
6. Bodajże rok później zatrudniła się w obec-
nej Szkole Podstawowej nr 5 i tam pracowała 
nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę.

Nasze drogi jednak ciągle się krzyżowa-
ły. W ramach współpracy miasta Pyskowi-
ce z miastem niemieckim Flörsheim nad 
Menem powstało Towarzystwo Przyjaź-
ni, w którym Ania naturalną koleją rzeczy  
– jako nauczycielka języka niemieckiego – 
aktywnie działała. Najbardziej utkwiła mi 
w pamięci chwila, kiedy razem kupowały-
śmy drobne souveniry dla naszych niemiec-
kich przyjaciół. Chwila zdawać by się mo-
gło ulotna i mało znacząca, ale dla nas rado-
sna i przez to ważka.

Szczególnie jednak zapamiętam Anię 
dzięki naszej współpracy w ramach działal-
ności Stowarzyszenia Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Pyskowicach. Wolą i życzeniem 
części naszych studentów – seniorów by-
ła m.in. nauka języka niemieckiego. Szczę-
śliwie dla U.T.W. Ania zgodziła się popro-
wadzić lektorat i prowadziła go do momentu 
zawieszenia zajęć z powodu pandemii koro-
nawirusa. Nasi słuchacze bardzo lubili spo-
tkania z Anią: była to bowiem nie tylko na-
uka, ale i przyjemność: bycia razem, poga-
duszek i wspominek, dzielenia się radością 
i uśmiechem. 

Wzruszające epitafium podpisane przez 
koleżanki i kolegów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Pyskowicach kreśli jakże praw-
dziwy portret Ani. Taka właśnie była: natu-
ralna i skromna aczkolwiek pomocna i nie-
zwykle pracowita. 

Twoi studenci z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku będą Cię pamiętać, Aniu. Wszystkie 
osoby związane z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku w Pyskowicach żegnają Cię z żalem 
i bólem.

Ilona Paszek – prezes Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Pyskowicach

Z wielkim żalem i niedowierzaniem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci na-
szej koleżanki Ani Grzesik z koła TSKN 
w Bycinie. Zapamiętamy Ją jako zawsze 
uśmiechnięta ,aktywną w pracy na rzecz 
mniejszości niemieckiej w naszym regio-
nie. Ania była organizatorką konkursu dla 
szkół w j. niemieckim w MOKiS w Pysko-
wicach. Będzie nam Ani bardzo brakowa-
ło. Wyrazy współczucia dla rodziny.

Roland Skubała, Przewodniczący  
koła Pyskowice Towarzystwa  

Społeczno-Kulturalnego Niemców  
Województwa Śląskiego

NASZA ANIA ODESZŁA...

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
(…) Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
(…) tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

ks. J. Twardowski

21 listopada odeszła od nas na zawsze 
nasza koleżanka Ania Grzesik. Ania rozpo-
częła pracę w naszej szkole w roku 2000. 
Przez 20 lat zarażała nas pogodą ducha i ra-
dością życia. To właśnie tej radości, którą 
dzieliła się ze wszystkimi wokół będzie nam 
najbardziej brakować. Była lubiana przez 
wszystkich, potrafiła śmiechem rozładować 
każdą trudną sytuacją, umiała łączyć zamiast 
dzielić, wiecznie młoda duchem, miała jesz-
cze mnóstwo planów na przyszłość. Kocha-
ła ludzi i pracę z dziećmi, mimo emerytu-
ry wciąż chętnie wracała do szkoły, zawsze 
można było liczyć na jej pomoc. Nie inaczej 
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W październiku Przedszkole nr 3 z Od-
działami Integracyjnymi wzięło udział  
w VI Ogólnopolskim Maratonie Przedszkola-
ków „Sprintem do maratonu”. Celem projek-
tu było propagowanie zdrowego stylu życia 
wśród dzieci. W trakcie przygotowań do bie-
gu, przedszkolaki dowiedziały się, jak należy 
się odżywiać, aby zdrowo rosnąć i budować 
swoją odporność. Poznały dobre i złe nawyki 
żywieniowe, badały owoce i warzywa zmy-
słami: dotyku, węchu, wzroku i smaku. Na 
koniec wzięły udział w witaminowej uczcie 
- zrobiły zdrową i pyszną sałatkę owocową. 

Po przygotowaniach nadszedł czas, aby 
spróbować swoich sił w ogrodzie przed-
szkolnym. Każdy uczestnik imprezy otrzy-
mał numer startowy, tak jak na prawdziwych 
zawodach sportowych, a przed biegiem od-
była się wesoła rozgrzewka. Odśpiewaliśmy 
wspólnie hymn maratonu i dzieci rozpoczęły 
bieg. Wszyscy byli zwycięzcami. Nie liczy-
ło się bowiem zdobyte miejsce, a pokonanie 
wyznaczonego dystansu w miłej atmosferze, 
promującej zdrowy styl życia.

SPRINTEM DO MARATONU

Rodzice również włączyli się w wydarze-
nie sportowe. W czasie wolnym zabierali 
dzieci na wspólny bieg/spacer. Dystans, który 
został wspólnie osiągnięty to 75 000 metrów! 
Dzieci, ich rodzice i cała kadra przedszkolna 
świetnie się spisały i cudownie bawiły. 

Wszyscy dzielni maratończycy zostali na-
grodzeni pamiątkowymi medalami i dyplo-
mami. Serdecznie gratulujemy!

Anna Iwan,  
Nauczycielka Przedszkola nr 3  

z Oddziałami Integracyjnymi

Kolorowa „Pocztówka z Pyskowic” jest 
rezultatem twórczej wyobraźni pyskowic-
kich przedszkolaków. Z prac plastycznych 
dzieci, powstała oryginalna składanka naj-
ciekawszych miejsc w naszym mieście. 
Jest tu kościół, ratusz, rynek, fontanna, 
herb Pyskowic, plac zabaw – nie zabrakło 
również prehistorycznego mamuta. Dzie-
ci tworzyły swoje obrazy różnymi tech-
nikami. Projekt rozpoczął się w ubiegłym 
roku szkolnym, lecz przerwała go pande-
mia. Jednakże ambitne przedszkolaki i na-
uczyciele postanowili dokończyć podjęte 
zadanie. Efektem jest kolorowa pocztów-
ka oraz bardzo pomysłowe i oryginalne in-
dywidualne prace przedszkolaków, do któ-
rych obejrzenia zapraszamy na stronę in-
ternetową Przedszkola nr 1 w Pyskowi-
cach, które było organizatorem przedsię-
wzięcia – www.przedszkole1pyskowice.
szkolnastrona.pl 

Nagrodą za udział w projekcie są upo-
minki dla małych artystów oraz statu-

KOLOROWA POCZTÓWKA Z PYSKOWIC

POMOC BEZDOMNYM
W OKRESIE ZIMOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCIACH POMOCY W ZAKRESIE NOCLEGU I WYŻYWIENIA 
UZYSKASZ DZWONIĄC NA CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER

987
W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZWOŃ PO POMOC NA NUMERY ALARMOWE:

112   –   SŁUŻBY RATOWNICZE
986   –   STRAŻ MIEJSKA
999   –   POGOTOWIE RATUNKOWE

etka z herbem Pyskowic, ufundowane 
przez Urząd Miasta, którą otrzyma każ-

de przedszkole.
Iwona Kupczyńska 

ŚLĄSKi urzĄd WOJEWÓdzKi W KATOWiCACH, LiSTOPAd 2020 r.
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Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 32 333 20 80


