
LUTY 2008 • Nr 2 (137) Miesięcznik lokalny • Egzemplarz bezpłatny

Sobota – 16 luty, 
dzień przed premierą

Tego dnia Agnieszka N. jest w stanie pobudze-
nia emocjonalnego i podwyższonego nastroju, 
tego też dnia pojawia się najwięcej pytań z ga-
tunku: Proszę Pani – a czy ja... ; Proszę Pani, a je-
śli... ; Proszę Pani, czy mogę... Wyobraźcie sobie 
Państwo, co wtedy dzieje się w głowie reżysera, 

który na wszystkie te pytania odpowiadał przez 
cały poprzedni tydzień.

Raku – czyli Sebastian Rak: „Proszę Pani, to 
jak będzie z tym moim spuszczaniem się…”, 
oczywiście po linie – na co Agnieszka N. uda-
je się w tak zwaną strefę zero – gdzie nad sceną 
zwisa lina… ocenia istniejące zagrożenie z tego 
wynikające, gdyż Raku nie jest szczupły i wątły, 
a do tego ma  żyłkę kaskaderską – decyzja pozy-

tywna, choć okupiona bezsen-
ną nocą wspomnianej wcze-
śniej Agnieszki N.

Olender – czyli Paweł (Olen-
drem zwany potocznie) - do 
akustyka: „Wiem, czemu wczo-
raj nie dałem rady z Bajorem – 
mało mnie na odsłuchach…”

Kątny – czyli Marcin (Kąt-
nym zwany potocznie) jest 
zmęczony i uczy się tekstów 
(jak zwykle dzień przed lub na-
wet w trakcie premiery)

Panuje ogólny stres – harmi-
der i zamieszanie. Agnieszka N. 
udaje się na balkon i kontakt z 

SIEDEM… żywiołów 

Poczucie bezpieczeństwa – lub 
jego brak – przesądza o jakości życia 
i rozwoju społeczeństwa.  W prze-
strzeni miejskiej zarówno stan, jak 
i poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców, mają niebagatelny wpływ 
na atrakcyjność miasta oraz jakość 
życia zamieszkałej w nim ludno-
ści. Dlatego też Policja zmierzając 
do wpisania się w lokalne potrzeby 
mieszkańców w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego – w małych i średnich 
miastach – opracowała program 
ograniczenia przestępczości i aspo-
łecznych zachowań: „Bezpieczne 

miasta”, który od maja 2007 roku 
jest realizowany również w Pysko-
wicach.

Program zakłada wypełnienie 
oczekiwań społecznych w obszarze 
bezpieczeństwa opierając się na ich 
rozpoznaniu poprzez badania i son-
daże opinii publicznej. Celem badań 
przeprowadzonych w Pyskowicach 
było poznanie poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców w miejscu 
ich zamieszkania oraz zmian, jakie 
zauważyli oni w tym obszarze. Ba-
dania zmierzały także do identyfi -
kacji tych problemów społeczności 
lokalnych, które wpływają na wzrost 

poczucia zagrożenia mieszkańców 
przestępczością pospolitą, najbar-
dziej dokuczliwymi społecznie wy-
kroczeniami oraz zachowaniami 

społecznie nieakceptowanymi (po-
wodując dyskomfort i obniżając ja-
kość życia w przestrzeni miejskiej).

Dokończenie na następnej stronie

Dokończenie na str. 12

Zastanawiałem się, jak napisać ten tekst bez powtarzania tych samych sloganów, pochwał 
i podziękowań co zawsze. I chyba pierwszy raz mam zamiar opowiedzieć Państwu, jak 
naprawdę wygląda CARPE DIEM od kuchni – przed premierą. Będzie to okazja do wspomnienia 
tych, którzy pracują w cieniu i tych, którzy mimo licznych obowiązków, zawsze na teatr – NASZ 
TEATR - mają czas.

Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej – Pyskowice 
w ocenie mieszkańców

Respondenci według wieku

II Urząd Skarbowy w Gliwicach
informuje, że 

w dniach 
od 21.04.2008 r. do 30.04.2008 r.

od poniedziałku do piątku
w godzinach 

od 9.00 do 14.00
w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, 
parter – pokój nr 101

odbywać się będzie obsługa podatników
składających roczne zeznania

podatku dochodowego PIT 
– za 2007 rok

Janusz Radek 
znów u nas!

Szczegóły na str. 9
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Firma „Sport-Premium” Sp. z o.o. w War-
szawie jest właścicielem tablic reklamowych, 
które zazwyczaj stawia w atrakcyjnych miej-
scach (z punktu widzenia reklamodawców). 
Takim miejscem jest np. główne wejście 
do siedziby Urzędu Miejskiego. „Sport-
Premium” Sp. z o.o.  na tych tablicach za-
mieszcza moduły reklamowe fi rm działa-
jących na terenie danej gminy. Pozyskane 
z opłat reklamodawców środki fi nansowe 
pokrywają fi rmie koszty ustawienia tablicy 
informacyjnej. Dodatkowo gmina uzyskuje 
wolna przestrzeń ogłoszeniową.  Moduły 
reklamowe są odnawiane co dwa lata, w ten 
sposób następuje amortyzacja tablicy infor-
macyjnej. Tak więc po ok. 8 latach tablica 
jest w pełni zamortyzowana, co pozwala 
fi rmie „Sport-Premium” nieodpłatnie prze-
kazać cała tablicę (po zdjęciu modułów re-
klamowych) gminie. Na tych zasadach na-
sza gmina stała się właścicielem już dwóch 
tablic reklamowych, które są do wyłącznej 

Obszar wytypowany do badań terenowych za-
mykający się w kwadracie ulic: Szpitalnej, Wojska 
Polskiego, Drzymały, Nowej i Górniczej obejmo-
wał ścisłe centrum miasta, zamieszkiwane przez 
ponad 5 tys. osób.  W obszarze tym 
wydzielono dwa skupiska ludności 
tj. starą część miasta – rynek, z przy-
ległymi ulicami oraz nową, obejmu-
jącą pobliskie osiedle mieszkaniowe 
pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich, 
a Wojska Polskiego. 

W rejonie badań do głównych 
problemów związanych z ochro-
ną bezpieczeństwa i porządku 
publicznego należały zakłócenia 
ciszy i spoczynku nocnego, znisz-
czenia i uszkodzenia mienia oraz 
spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych. 

Badanie poczucia bezpieczeństwa oraz iden-
tyfi kacji w tym zakresie zagrożeń przez miesz-
kańców Pyskowic zostało przeprowadzone w 
dniach 19 i 20 lipca 2007 r. Wywiady kwestiona-
riuszowe ze 114 mieszkańcami centralnej części 
miasta – rynku i okolic oraz przyległego osiedla 
mieszkaniowego – przeprowadzili studenci w 
ramach praktyki oraz stażyści. Próbę do badań 
starano się dobierać tak, aby była ona zróżnico-
wana zarówno pod względem płci, jak i wieku.

W prowadzonych badaniach zapytano respon-
dentów zamieszkałych w centralnej części miasta 
o ich ocenę poczucia bezpieczeństwa w Pyskowi-
cach, jak też w przestrzeni najbliższej dla miejsca 
zamieszkania.

Badani ustosunkowując się do pytań o bezpie-

czeństwo w swoim mieście, w większości wska-
zali, że w Pyskowicach żyje się bezpiecznie. Tak 
korzystnej oceny dokonało prawie siedmiu na 
dziesięciu badanych (67,5%). Niewiele ponad 
połowa badanych mieszkańców (52,5%) było 

zdania, że w mieście żyje się raczej bezpiecznie, 
a 15% uważało, iż jest zdecydowanie bezpiecz-
nie. Natomiast według 18,5% badanych miesz-
kańców w Pyskowicach żyje się niebezpiecznie. 
Spośród tych, którzy dokonali tak niekorzystnej 
oceny 12,5% wskazało, że jest raczej niebez-
piecznie, a tylko 6% odpowiedzi dotyczyło sta-
nowczego potwierdzenia, iż w Pyskowicach żyje 
się zdecydowanie niebezpiecznie. O wiele lepiej 
natomiast mieszkańcy ocenili poczucie bezpie-
czeństwa w najbliższej dla miejsca zamieszka-
nia okolicy (wykres powyżej).

Badani mieszkańcy dokonując oceny poczu-
cia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania 
wskazali w większości, że w tej przestrzeni żyje 
im się bezpiecznie. Bezpieczeństwo w najbliż-

szej dla miejsca zamieszkania okolicy dobrze 
oceniło niewiele ponad ośmiu na dziesięciu 
badanych (81%). Przestrzeń, w której miesz-
kańcy codziennie się poruszają (po wyjściu z 
zamieszkiwanego budynku, bądź wyglądając 
z okien własnego mieszkania) jest korzystniej 
oceniana od obszaru całego miasta, gdyż aż 
58% badanych określiło, iż w miejscu zamiesz-
kania, najbliższej okolicy żyje im się raczej 
bezpiecznie, a 23% wskazało na zdecydowanie 
bezpiecznie. Jedynie według 14% responden-
tów w najbliższej okolicy nie jest bezpiecznie. 
Z tej grupy 8% ogółu badanych dokonało wy-
boru odpowiedzi zdecydowanie niebezpiecz-
nie, a 6% swoją opinię na ten temat wyraziło 
mało zdecydowanie, wskazując odpowiedź ra-
czej niebezpiecznie.

W następnym numerze „Przeglądu” przed-
stawione zostanie kolejne zagadnienie badaw-
cze, które obejmowało pogląd respondentów na 
zmiany, jakie nastąpiły w sferze bezpieczeństwa 
publicznego w całym mieście, jak i najbliższej 
dla miejsca zamieszkania okolicy, w ciągu ostat-
nich trzech lat, czyli od czasu wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. Zostaną zaprezentowane 
nie tylko dane ilościowe świadczące o zauważo-
nej poprawie bądź pogorszeniu bezpieczeństwa 
w makro i mikro przestrzeni miasta, ale rów-
nież przedstawione będą wypowiedzi miesz-
kańców jako argument na dokonaną w tym 
zakresie ocenę.

Wojciech Lewandowski
– koordynator badań oraz autor raportu

Komenda Wojewódzka 
Policji w Katowicach

wojciech.lewandowski@slaska.policja.gov.pl

Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej 
– Pyskowice w ocenie mieszkańców

Nekrolog

Barbarze Szymańskiej
składamy wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
MĘŻA

Burmistrz Miasta
oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

Informacje burmistrza

Dokończenie ze str. 1

Czy Pana(i) zdaniem w najbliższej okolicy miejsca 
zamieszkania żyje się bezpiecznie, czy też niebezpiecznie?

NOWA TABLICA INFORMACYJNA
dyspozycji Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Py-
skowicach. Firma „Sport-Premium” ustawiła nieodpłat-
nie kolejną tablicę z zegarem, na której również gmina 
posiada nieodpłatną powierzchnię ogłoszeniową.

Stanisław Kokot
Naczelnik Wydziału 

Planowania Przestrzennego i Inwestycji
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W dniu 28 listopada 2007 r. Rada Miej-
ska w Pyskowicach uchwaliła Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Pyskowice. Regulamin ten stanowi 
prawo miejscowe obowiązujące na terenie 
naszej Gminy. Został on opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego nr 7 w dniu 17 stycznia br. Regulamin 
został podany do wiadomości mieszkańcom 
również na stronie internetowej www.bip.
pyskowice.pl.

W przedmiotowym akcie prawa miejsco-
wego zostały określone  m.in. wymagania w 
zakresie utrzymania czystości i porządku na 
terenie nieruchomości, rodzaj i minimalna 
pojemność urządzeń (pojemników, konte-
nerów, worków) przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych, częstotliwość i 
sposób pozbywania się odpadów komunal-
nych i nieczystości ciekłych z terenu nieru-
chomości, obowiązki osób utrzymujących 
zwierzęta domowe, wymagania utrzymywa-
nia zwierząt gospodarskich, terminy prze-
prowadzania obowiązkowej deratyzacji na 
terenie Pyskowic. 

Na terenie Miasta Pyskowice obowiązu-
je system selektywnej zbiórki odpadów, do 
której stosuje się urządzenia w odpowied-
niej kolorystyce w zależności od rodzaju 
odpadów:

- szkło białe – kolor biały
- szkło kolorowe – kolor zielony
- metal – kolor srebrzystoszary
- plastik – kolor żółty
- papier – kolor niebieski
- odpady biodegradowalne z pielęgnacji 

ogrodów i parków – kolor brązowy
Selektywna zbiórka odpadów odbywa się 

w pojemnikach rozmieszczonych na terenie 
miasta w tzw. „gniazdach”.  Jednak regula-
min dopuszcza także prowadzenie selek-

tywnej zbiórki w specjalnie do tego prze-
znaczonych workach, utrzymanych w w/w 
kolorystyce. 

W regulaminie zgodnie z wymogami 
ustawowymi zostały ustalone normatywy 
miesięczne określające ilości odpadów wy-
twarzanych przez jednego mieszkańca. Nor-
matyw miesięczny obowiązujący na terenie 
Pyskowic to 94 l/miesiąc na osobę w gospo-
darstwach nie prowadzących selektywnej 
zbiórki i 65 l/miesiąc przy potwierdzonej 
selektywnej zbiórce.  

Prowadzenie selektywnej zbiórki w syste-
mie workowym jest propozycją skierowaną 
głównie do nieruchomości jednorodzinnych. 

W związku ze wzrostem kosztów odbio-
ru odpadów komunalnych, który nastąpił 
z dniem 01.01.2008r., a wynikał z prawie 
czterokrotnego wzrostu opłaty za korzy-
stanie ze środowiska z tytułu składowania 
odpadów na „wysypiskach śmieci” ( z kwo-
ty 15,71 zł za tonę na kwotę 75 zł za tonę) 
zbiórka selektywna odpadów w systemie 
workowym pozwala na znaczne zmniej-
szenie ilości odpadów zmieszanych i tym 
samym obniżenie kosztów ich odbioru i 
utylizacji. 

Worki do zbiórki selektywnej dostarczać 
powinny firmy, z którymi właściciel nieru-
chomości zawarł umowę. 

Potwierdzona zbiórka selektywna upo-
ważnia do zawarcia umowy na zmniejszoną 
ilość odpadów komunalnych wywożonych z 
terenu nieruchomości. 

Kolejną zachętą dla mieszkańców nieru-
chomości jednorodzinnych jest prowadze-
nie selektywnej zbiórki odpadów biode-
gradowalnych pochodzących z pielęgnacji 
ogrodów. Prowadzenie zbiórki odpadów 
bidegradowalnych na terenie nieruchomości 
upoważnia z kolei mieszkańców do zmniej-

szenia częstotliwości wywozu stałych odpa-
dów komunalnych. Wymagana częstotliwość 
wywozu odpadów wytwarzanych w gospo-
darstwach domowych to nie rzadziej niż 1 
raz na 14 dni, zaś w przypadku nieruchomo-
ści, na których jest prowadzona i zgłoszona 
w tutejszym Urzędzie Miejskim selektywna 
zbiórka odpadów biodegradowalnych nie 
rzadziej niż 1 raz na 28 dni. 

Zbiórka odpadów biodegradowalnych 
odbywa się w specjalnie do tego przezna-
czonych pojemnikach. Mieszkańcy zainte-
resowani prowadzeniem takiej zbiórki mogą 
zgłaszać chęć otrzymania pojemnika w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Strzelców 
Bytomskich 3 w Pyskowicach (pok. 308) lub 
w siedzibie Spółki MPGK Sp. z o.o. w Pysko-
wicach, ul. Zaolszany 3. 

Zbiórka odpadów biodegradowalnych po-
chodzących z pielęgnacji ogrodów jest bez-
płatna dla mieszkańców, a wywóz odpadów 
odbywa się zgodnie z ustalonym harmono-
gramem, podawanym do wiadomości zainte-

Nekrolog

Burmistrz  Miasta Pyskowice zarzą-
dzeniem Nr RZ0151-GNiR/20/08 z dnia 
18.02.2008 r. przeznaczył do sprzedaży na 
rzecz najemców nw. lokale mieszkalne:

ul. Kochanowskiego 1
- lokal mieszkalny nr 7, klatka I,

ul. Orzeszkowej 1
- lokal mieszkalny nr 4, klatka I,

ul. Wojska Polskiego 8
- lokal mieszkalny nr 5, klatka II,

ul. Strzelców Bytomskich 20
- lokal mieszkalny nr 1, klatka VI,
- lokal mieszkalny nr 3, klatka VI,

ul. Wyzwolenia 1
- lokal mieszkalny nr 8, klatka I,

ul. Strzelców Bytomskich  8
- lokal mieszkalny nr 4, klatka I,

ul. Szopena Boczna 2
- lokal mieszkalny nr 3, klatka IV,

ul. Wojska Polskiego 15
- lokal mieszkalny nr 8, klatka II,

ul. Szopena 6
- lokal mieszkalny nr 2, klatka III,

ul. Strzelców Bytomskich 24
- lokal mieszkalny nr 11, klatka II,

ul. Wojska Polskiego 19
- lokal mieszkalny nr 2, klatka I,
ul. Szopena 10
- lokal mieszkalny nr 1, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 3, klatka II,

Pl. Piłsudskiego 4 - Strzelców Byt. 12
- lokal mieszkalny nr 1 z wejściem z klatki 

schodowej nr II od Pl. Piłsudskiego 4, 
- lokal mieszkalny nr 7 z wejściem z klatki 

schodowej nr III od Pl. Piłsudskiego 4,
- lokal mieszkalny nr 3 z wejściem z klatki 

schodowej nr III od Pl. Piłsudskiego 4,

Ww. zarządzenie zostało wywieszone na 
urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3 
oraz na stronach internetowych Urzędu.

ogłoszeNie

Burmistrz  Miasta Pyskowice

Dokończenie na str. 11

Czystość i porządek a odpady

Dyrektorowi  Szpitala 
mgr Zygmuntowi Cierpka

wyrazy szczerego  współczucia 
z  powodu śmierci 

OJCA 
Składają współpracownicy  

i wszyscy pracownicy 
Szpitala Powiatowego  

w Pyskowicach 



4 Przegląd Pyskowicki  • Nr 2 (137) LUTY 2008

Niniejszy artykuł kierujemy do osób, które:
–  umieszczają ogłoszenia w miejscach pu-

blicznych,
–  korzystają z informacji zawartych w tych 

ogłoszeniach,
–  nie umieszczają ogłoszeń ani z nich nie 

korzystają, informacje na ogłoszeniach są 
im zupełnie obojętne, lecz nie potrafią być 
obojętne w sytuacji, gdy w miejscach pu-
blicznych do tego nie przeznaczonych ktoś 
inny umieszcza plakat, afisz, ogłoszenie, 
ulotkę, apel, napis, rysunek itp.
Ta ostatnia grupa mieszkańców, dla której 

porządek, czystość i wizerunek miasta ma zna-
czenie ostatnio coraz częściej interweniuje o 
uporządkowanie spraw rozmieszczenia różnych 
informacji na ogłoszeniach o większych lub 
mniejszych rozmiarach w dowolnych miejscach,  
w tym szczególnie na  słupach oświetlenia ulicz-
nego, ogrodzeniach,  drzewach, wiatach, elewa-
cjach budynków, a nawet na rynnach odprowa-
dzających wody opadowe z dachów budynków. 

W związku z powyższym apelujemy do osób 
przyczyniających się do takiego stanu o korzy-
stanie z ogólnodostępnych, bezpłatnych tablic 
i słupów ogłoszeniowych, których na terenie 
miasta jest sporo. Zostały  one wykonane wiele 
lat temu przez tutejszy Urząd, sukcesywnie tj. 
wg bieżących potrzeb są naprawiane, odna-
wiane i oczyszczane ze starych plakatów, ogło-
szeń, afiszów, obwieszczeń itp. Obiekty te są 
przeznaczone do umieszczania informacji w 
sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej. 

Poniżej podajemy dokładną lokalizację w/w 
obiektów.
•   ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie kiosku ze 

sprzedażą pieczywa
•   pl. Piłsudskiego przy budynku nr 2, tj. w są-

siedztwie Banku Śląskiego 
•   pl.  Kard.  Wyszyńskiego  (k.  przystanku 

autobusowego)
•  pl. Poniatowskiego (skwer k. kiosku RUCH)
•  pl. Kopernika (plac targowy)
•   ul.  Mickiewicza  nr  36  (koło  przystanku 

autobusowego)

•   ul.  Traugutta  (nowe  osiedle  Spółdzielni 
Mieszkaniowej) – dzielnica południowa

•   ul. Traugutta – koło przystanku autobusowe-
go – dzielnica południowa

•   ul. Sikorskiego – koło Przychodni Rejono-
wej – dzielnica południowa

•   pl. Żwirki i Wigury na wysokości placu za-
baw – dzielnica południowa

•   ul.  Poddębie  w  obrębie  skrzyżowania  z 
ul.Piaskową – dzielnica południowa

•   ul. Piaskowa – koło pijalni piwa „U Alojza” 
(Dzierżno)

•   ul. Czerwionka – koło przystanku autobu-
sowego (Czerwionka)

•   ul. Wieczorka 3  - koło Kościoła  św. Pawła 

Apostoła (słup)
•   ul. Szopena – skrzyżowanie z ul. Paderew-

skiego (słup)
•   przejście dla pieszych od Rynku do Kościo-

ła św. Mikołaja (słup)
Równocześnie informujemy, iż zgodnie z 

ustawą z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks wy-
kroczeń, umieszczanie w miejscu publicznym 
do tego nieprzystosowanym ogłoszeń, plaka-
tów, afiszy, apeli, ulotek, napisów, rysunków 
bez zgody zarządzającego tym miejscem jest 
wykroczeniem podlegającym karze ograni-
czenia wolności lub grzywny.

Joanna Bujakowska
Naczelnik Wydziału GKiH

1 marca br. o godzinie 17.00 zapra-
szamy serdecznie wszystkie Panie, i 
nie tylko, do Galerii „PODcień” na 
otwarcie kolejnej  bardzo efektownej 
wystawy „O Kobietach i dla Kobiet”. 
Będzie to wystawa trzech pań , które 
zaprezentują swój częściowy dorobek 
artystyczny: fotografii artystycznej 
autorstwa pani Izy Banaszkiewicz, 
malarstwa w sepii pani Sylwii Malche-
rek – Kisiel oraz biżuterii nowoczesnej 
wykonanej przez panią Ewę Grabow-
ską. Myślę, że każda z pań znajdzie tu 
coś dla siebie.

Natomiast 6 marca o godzinie 17.00 
Muzeum Miejskie w Pyskowicach pro-
ponuje zwiedzającym otwarcie kolejnej 
wystawy o tematyce historycznej, po-

święconej obchodom 70 –tej rocznicy 
Kongresu Polaków w Niemczech, z moż-
liwością obejrzenia jej do końca kwiet-
nia bieżącego roku. Wystawa ta przybli-
ży nam problem „prawdy Polaków”, czyli 
losy i poczucie własnej wartości Polaków 
przebywających  na terenach Niemiec 
w latach, kiedy utworzono „Pierwszy  
Wielki Kongres Polaków w Niemczech”, 
a było to dokładnie 70 lat temu- 6 marca 
1938 roku w Berlinie.

 Zachęcamy do odwiedzania prezen-
towanych pozycji wystawienniczych w 
Muzeum Miejskim w Pyskowicach co-
dziennie prócz poniedziałków w godzi-
nach od 16.00 do 18.00, a w niedziele od 
15.00 do 17.00

Bożena Jarząbek

OGŁOSZENIA – TAK, ALE NIE WSZĘDZIE!

Informacja o działalności wystawienniczej  
Muzeum Miejskiego i Galerii „PODcień” w Pyskowicach

Serdeczne  
Podziękowania 

dla Państwa 

Sylwii i Grzegorza Gazda 
za zasponsorowanie mebli  

do Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 1  

przy ul. Dąbrowskiego 2 w Pyskowicach
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W październikowym numerze „Przeglądu 
Pyskowickiego” zamieszczony został artykuł 
pt. „Nowe możliwości i perspektywy rozwoju 
przedsiębiorczości w Pyskowicach”, w którym 
opisane zostały możliwości tworzenia nowej 
jakości dla funkcjonowania i zarządzania py-
skowickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt 
włączenia naszego Inkubatora w utworzoną 
sieć współpracy pomiędzy: inkubatorami oraz 
parkami technologicznymi i przemysłowymi 
regionu śląskiego.

Funkcjonowanie pyskowickiego Inkubatora w 
sieci województwa śląskiego, to przede wszystkim 
korzyści polegające na nowych możliwościach roz-
woju przedsiębiorczości i wymiany informacji na 
poziomie regionalnym i ponadregionalnym.

Wymierne efekty wstąpienia do sieci współ-
pracy, to promocja naszego potencjału przed-
siębiorczości i walorów miasta oraz możliwości 
nawiązania nowych kontaktów z potencjonal-

nymi inwestorami i przedsiębiorcami nie tylko 
z regionu śląskiego, ale też z innych regionów 
kraju i zagranicy.

Istotne zatem jest opracowanie i przygotowanie 
oferty współpracy naszego miasta z innymi pod-
miotami i instytucjami śląskiej sieci oraz wypraco-
wanie koncepcji rozwoju naszego Inkubatora.

 Z przeprowadzonej analizy potencjalnych 
możliwości gminy Pyskowice oraz gmin sąsia-
dujących wynika, że istnieją duże możliwości 
rozwoju działalności Inkubatora w obszarze rol-
niczym i przetwórczym. Należy przy tym zazna-
czyć, że uruchomienie przedsięwzięcia na taką 
skalę możliwe jest tylko przy udziale i silnym 
zaangażowaniu się okolicznych gmin w proces 
rozwoju i wspomaganiu działań na rzecz sty-
mulowania i aktywizacji rolniczo-przemysłowej 
przedsiębiorców.

Udział gminy Pyskowice w tak rozumianym 
przedsięwzięciu sprowadzałby się przede wszyst-
kim do funkcji organizowania i zarządzania In-

kubatorem i jego efektywnym funkcjonowaniem 
w śląskiej sieci w celu rozwoju technologii rolno-
spożywczej w najbliższym regionie. 

Obecnie podejmowane są działania dotyczące 
lokalizacji w Inkubatorze Pyskowickim (przy funk-
cjonującej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rol-
nictwa) podmiotów zajmujących się doradztwem, 
wspomaganiem i obsługą w szeroko rozumianym 
obszarze rolniczym tj. Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego oraz KRUS.

W odniesieniu do powyższych informacji istot-
ne jest na tym etapie włączenie się lokalnych przed-
siębiorców, instytucji i osób posiadających pomysł 
na prowadzenie działalności i usług w proces kre-
owania rolniczo-przetwórczego profilu funkcjo-
nowania pyskowickiego Inkubatora jako jednego z 
proponowanych kierunków jego rozwoju.

Proszę jednocześnie o kontakt i sugestie osoby 
zainteresowane rozwojem przedsięwzięcia.

Waldemar Paszkowski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

WAŻNE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina, 
że z dniem 1 stycznia 2008r. wszedł w życie obowiązek do-
starczania do podmiotów zajmujących się ubojem trzody 
chlewnej informacji o łańcuchu pokarmowym.
Powyższy obowiązek nałożony jest zapisem SEKCJI III Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
853/2004. Przykładowy wzór formularza łańcucha pokarmo-
wego dostępny jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Rolnictwa tut.Urzędu pok. 320. Informacje zawarte w for-
mularzu muszą towarzyszyć każdej partii świń dostarczanych 
do uboju (nawet jeśli jest to jedna sztuka). W razie przybycia 
do ubojni zwierzęcia bez informacji dotyczących łańcucha 
pokarmowego, dany podmiot zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie urzędowego lekarza weterynarii. 
Zwierzę takie nie może zostać poddane ubojowi.  

Koncepcja rozwoju naszego Inkubatora

Od kwietnia do czerwca na 
terenie naszej gminy trwała 
ogólnopolska akcja podejmu-
jąca problem profilaktyki uza-
leżnień pn. „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. Jednym z jej najważ-
niejszych celów jest  promowa-
nie konstruktywnych postaw, 
zdrowego stylu życia oraz atrak-
cyjnych dla dzieci i młodzieży 
zachowań prospołecznych, jako 
alternatywy wobec wielu pato-
logii, szczególnie picia alkoho-
lu, zażywania narkotyków oraz 
stosowania przemocy. Patronat 
honorowy nad przedsięwzię-
ciem  sprawowały Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, a na 
poziomie lokalnym – Burmistrz 
Miasta Pyskowice.

Na terenie naszego miasta 
tego typu akcja organizowana 
była po raz drugi. Przystąpiły 
do niej: Szkoła Podstawowa Nr 
4 i 6, Zespół Szkół oraz Gim-
nazjum Nr 1. Koordynatorami 
kampanii w  poszczególnych 
placówkach byli pedagodzy 
szkolni i psycholodzy.  Dodat-
kowo, aby akcja przyniosła pla-
nowane rezultaty zaangażowani 
zostali nauczyciele, rodzice, 
sprzedawcy oraz kierowcy.

Dzieci i młodzież, uczestni-
cząc w akcji, wzięły udział w 
licznych konkursach i impre-
zach sportowych.

Laureatami akcji zostali:
- ze Szkoły Podstawowej nr 5 

za konkurs „Lubię siebie”: Karol 

Kochański i Samuel Podolak,
- ze Szkoły Podstawowej nr 6 za 

konkurs „Lubię ruch”: Marlena 
Słupińska oraz wszyscy ucznio-
wie klasy Va za konkurs „Wiem i 
umiem”,

 - Ze Szkoły Podstawowej nr 
4 za konkurs „Lubię ruch”: Mi-
chał Ziobro

- z Gimnazjum nr 1  Pauli-
na Dwojak za konkurs „Napisz 
do Marka Kamińskiego” oraz 
wszyscy uczniowie klasy I a i If 
za konkurs „Sprawdzam i wy-
bieram.

Wszyscy zostali nagrodze-
ni specjalnymi dyplomami i 
przysłanymi przez organiza-
torów nagrodami. Dodatkowo 
Burmistrz Miasta , Wacław Kę-
ska przekazał bardzo ciekawe i 
atrakcyjne nagrody dla każdego 
zwycięzcy.  

Już dziś wszystkie szkoły zgło-
siły akces wzięcia udziału w kolej-
nych kampaniach.

Wszystkim dziękujemy za 
udział i pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia na terenie mia-
sta, a laureatom składamy jeszcze 
raz serdeczne gratulacje.

Justyna Fijołek-Ziobrowska
Pełnomocnik Burmistrza  

ds. Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Uzależnień

Dokładny raport z przebie-
gu kampanii, który uwzględ-
nia imprezy organizowane w 
Pyskowicach wraz ze zdjęcia-
mi, znajduje się na stronie:  
www.trzezwyumysl.pl

Zachowaj Trzeźwy umysł
OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że od dnia 01 
marca 2008 roku nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu. 
Urząd będzie czynny w następujących godzinach:
•   poniedziałek, wtorek, śro da – od godziny 7.30 do 15.30,
•   czwartek i piątek – od godziny 8.00 do 16.00.
Przyjmowanie interesantów w Wydziałach Urzędu odbywać 
się będzie codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Miasta lub jego zastępca przyjmować będą 
obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek 
w godzinach od 14.00 do 17.00.
Zmiana godzin pracy Urzędu spowodowana jest ustawową 
koniecznością ich dostosowania do obowiązujących 
przepisów prawa pracy.

ogłoszeNie
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Przed laty, dzięki klubowi i 
jego sukcesom, o szkole oraz o 
mieście zrobiło się głośno w ca-
łej Polsce – i nie tylko w Polsce.

W roku 1999 w klubie zrodził 
się pomysł stworzenia muzeum 
filmowego  i od razu zyskał wie-
lu sympatyków. Pomożemy!! 
deklarowali spontanicznie. 

Przecież sprzętu, przy pomo-
cy którego stawialiśmy pierw-
sze, nieporadne kroki w filmie, 
chociaż teraz wyszedł już z 
użycia, nie wolno zniszczyć. 
Zamiast zmarnować się, niech 
dalej będzie przydatny i uczy 
historii filmu.

Czas jednak mijał, słomia-
ny zapał stygł i - jak to w życiu 
bywa - hasło „Pomożemy” za-
stąpiło inne: „Zrób to sam”. Z 
lokalem było podobnie i skoń-
czyło się na maleńkiej „dziupli” 
szkolnej kabiny projekcyjnej. W 
tej sytuacji nie mogło powstać 
nic innego, jak tylko „muzeum 
w konserwie”

- Wchodzącego witają ślepe 
oczy kamer – tak zanotował 
swoje pierwsze wrażenie z 
wizyty w tworzonym jeszcze 
wtedy muzeum reporter lo-
kalnej gazety.

Tak powiedzieć mógł tylko 
laik! Dla ludzi związanych z 
filmem, również amatorskim, 
oczy te nie są bynajmniej ślepe : 
potrafią zatrzymać czas, ludzkie 
wzruszenie, zarejestrować fakty 
o wartości dokumentu, uczyć, 
bawić, skłaniać do refleksji.

Klub powstał w roku 1966. 
Zapał nauczycieli – pomysło-
dawców, do których należe-
li  :  polonista  Mikołaj  Hepa, 
elektronik Jan Skórzak i che-
mik  Jan Soliński udzielił się 
młodzieży. Uczyli się razem, 
kierowani przez instruktora i 
reżysera filmowego J. Gemba-
lę. Pierwszy kurs realizatorów 
ukończyło 10 osób.

Atmosfera w szkole i przy-
chylność Dyrekcji sprzyjała 
pracy; nikt nie narzekał, że pra-
ca jest ciężka, wymaga czasu i 
zaangażowania, gdyż dawała 

dużo satysfakcji.
W roku 1972 klub został 

przyjęty w poczet członków 
rzeczywistych Federacji AKF.

Działalność klubu oparta była 
o statut. Klub zaczął uczestni-
czyć w przeglądach, zdobywał 
nagrody i dyplomy, coraz czę-
ściej pisano o nim w prasie.

I tak mijał rok po roku: we 
wrześniu przychodziła nowa 
grupa młodzieży, która uczest-
niczyła w kursie. Kurs prowa-
dzony był już teraz przez zało-
życiela i opiekuna klubu.

Po ukończeniu kursu mło-
dzież w grupach realizowała 
swój film – debiut. Po ocenie 
tego filmu młodzi twórcy sta-
wali się samodzielnymi reali-
zatorami,autorami filmów pre-
zentowanych na przeglądach 
klubowych, regionalnych i 
ogólnopolskich.

Dyplomy i wycinki z prasy 
dotyczące przeglądów i zdoby-
wanych nagród, uzupełnione 
zdjęciami stały się podstawą 
pomysłu utworzenia kroniki 
klubowej.

Autentyczne dyplomy, po-

dobnie jak plakaty, stanowią 
element wystroju wnętrza 
muzeum.

Eksponaty muzealne usta-
wione zostały na półkach 
częściowo zdemontowanych  
segmentów meblowych i zabez-
pieczone przed kurzem tak, jak 
to było możliwe w amatorskich 
warunkach. Każdy eksponat 
ma swój numer, pod którym fi-
guruje w rejestrze oraz tablicz-
kę z opisem. Cała organizacja 
muzeum i kolejność ustawienia 
eksponatów odpowiada kolej-
ności poszczególnych etapów 
realizacji filmu, na który składa 
się obraz i dźwięk.

Nie ma filmu bez kamery !
Choć w późniejszym okresie 

fascynacji filmem sami mieli-
śmy temu zaprzeczyć, realizu-
jąc filmy „non camera”, teraz z 
pasją rozeznawaliśmy zasady  
obsługi i możliwości sprzętu, 
którym dysponowaliśmy. Każ-
dą nową kamerę traktowaliśmy 
z wielką pieczołowitością, jak 
największy skarb.

Klub rozpoczął pracę od 
prywatnej kamery „Admira”; 

wszystkie następne, stanowiące 
własność klubu, były nagroda-
mi zdobytymi na przeglądach 
filmowych.

Najtańszą realizację  zapew-
niały kamery formatu 8 mm. 
Dysponowaliśmy też kamerami 
Super 8 i 16 mm. Wojtek Garga-
ła, były członek klubu sprowa-
dził zawodową kamerę marki 
„BOLEX”. Od tej pory byliśmy 
„dobrzy” również w animacji.

Pierwsze obrazy filmowe z 
końca lat 60. to krótkie reporta-
że z uroczystości państwowych 
i filmy turystyczno – krajo-
znawcze, związane najczęściej 
z wycieczkami i obozami wę-
drownymi organizowanymi 
przez szkołę.

Najważniejszym filmem 
dokumentalnym jest kronika 
szkoły, wywołująca wzrusze-
nie wielu roczników uczniów, 
zwłaszcza, gdy dane im jest 
oglądać ją po  latach..

Kronikę realizowano przez 
wszystkie lata  istnienia klubu.

Powstawały też filmy będą-
ce rejestracją faktów i zjawisk, 
które dzisiaj mają już wymiar 

Opowieść o pyskowickim „JASIU”
36 lat to szmat czasu,to znacznie więcj niż połowa powojennej historii pyskowickiego Liceum. 
Przez  36 lat istniał tu i działał Amatorski Klub Filmowy.
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historyczny. Tematyka filmów 
autorskich była odbiciem spraw 
bliskich dzieciom i młodzieży, 
ich radości i problemów.

To nie pomyłka, że mówimy 
o dzieciach – filmy w klubie re-
alizowały nawet przedszkolaki. 
Od początku lat 80. do klubu 
przychodziły systematycznie 
grupy starszych dzieci z pobli-
skiej „podstawówki”, zachęcane 
do tego przez swoją panią „od” 
polskiego, Bronisławę  Badow-
ską, która sama połknęła bak-
cyla filmu i pracowała w klubie 
jako instruktor. Maluchy, które 
nie były w stanie  samodzielnie 
utrzymać ciężkiej kamery „wy-
żywały się” w filmie animowa-
nym. Kamerę zawieszano wtedy 
na statywie i cierpliwie, klatka 
po klatce, filmowano dziecięce 
rysunki z przesuwającymi się 
trochę nieporadnie na ich tle 
postaciami.

Technika ta, chociaż bardzo 
praco – i czasochłonna, pozwa-
lała zrealizować nawet najbar-
dziej zaskakujące i karkołomne 
pomysły z pogranicza  rzeczy-
wistości i świata dziecięcej wy-
obraźni.

Nagrodami zdobytymi na  
przeglądach są również świa-
tłomierze.

W muzeum zobaczyć też 
można urządzenia do pomiaru 
światła do zdjęć barwnych.

Dzisiejszym młodym ludziom 
trudno wytłumaczyć, dlaczego 
pokolenie ich rodziców uparło 
się komplikować sobie życie: 
przecież do robienia zdjęć służą 
aparaty cyfrowe współpracują-
ce z komputerami i drukarka-
mi, nie mówiąc o tym, że każdy 
smyk „uzbrojony” w komórkę 
potrafi zrobić całkiem przy-
zwoite zdjęcie wcześniej, niż 
nauczy się pewnie poruszać na 
własnych nóżkach.

Jeszcze trudniej byłoby im 

zrozumieć, ile trudu zadawa-
no sobie, aby taśmę wyjętą 
z kamery poddać obróbce. 
Trzeba mieć dużo cierpliwości 
i doświadczenia a także od-
powiednie możliwości tech-
niczne. Te „możliwości tech-
niczne” w postaci kuwet i 
koreksów oraz zestawów od-
czynników chemicznych sta-
nowią kolejny fragment eks-
pozycji muzealnej. 

Zdobyte doświadczenie po-
zwalało nam na obróbkę filmów 

do własnych potrzeb oraz na 
prowadzenie działalności usłu-
gowej. Pracowaliśmy na mate-
riale filmowym czarno – białym 
oraz kolorowym, na najlepszych 
standardach światowych.

Nowa grupa młodzieży przy-
chodząca co roku do klubu 
liczyła zazwyczaj ok. 40 osób. 
Młodzież ta nie zawsze zdawała 
sobie sprawę, na co się decyduje 
i jak żmudna praca ją czeka.

cdn.
Jan Soliński

Któż z nas nie marzył o przy-
godzie? Któż nie chciałby od-
być podróży życia? Pani Anna 
Elżbieciak z Gliwic potrafi po-
łączyć wspaniałą przygodę z 
pracą na rzecz innych. 

Ostatni rok spędziła jako wo-
lontariuszka w Zambii, gdzie 
pracowała w szkole prowadzo-
nej przez siostry misjonarki. 
Wróciła do kraju z olbrzymią 
walizką wspomnień i… afry-
kańskich rekwizytów. Podzieliła 
się wrażeniami z pyskowicką 
młodzieżą na spotkaniu w bi-
bliotece Zespołu Szkół im. M. 
Konopnickiej. Spotkanie odby-
ło się w grudniu, ale atmosfera 
była gorąca, iście afrykańska. 
Gimnazjaliści i licealiści dowie-
dzieli się m. in., co jest przy-

smakiem afrykańskich dzieci. 
Widok tych specjałów wywo-
łał wyraz niedowierzania na 
niektórych buziach. Było też 
mnóstwo innych ciekawych in-
formacji i zdjęć. Wśród rekwi-
zytów zwracały uwagę masaj-
skie sandały, wykonane z opony 
samochodowej… Prelegentka 
skupiła się przede wszystkim na 
pokazaniu różnic kulturowych, 
sporo uwagi poświęciła też ży-
ciu szkolnemu.

Młodzież zainteresowana 
tematyką afrykańską mogła 
wzbogacić swoją wiedzę, a sta-
ło się to w nader interesującej 
formie. Spotkanie przysłużyło 
się także promowaniu idei wo-
lontariatu.

Małgorzata Swarowska

Czarny Ląd z bliska
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Zapraszając do zwiedzania kolejnej wy-
stawy w Muzeum Miejskim w Ratuszu infor-
mujemy, że jest ona zbiorem zdjęć związa-
nych z historią minionego stulecia Pyskowic. 
Wprowadzając do wystawy, przypominamy, 
że technika robienia zdjęć wdrożona została 
w Europie w czwartym dziesięcioleciu dzie-
więtnastego wieku. Oczywiście jej rozwój naj-
wcześniej notowany był w dużych ośrodkach 
miejskich. W Pyskowicach najstarsze zgroma-
dzone zdjęcia pochodzą z ostatniego dziesię-
ciolecia dziewiętnastego wieku. Potwierdza 
to zdjęcie byłego proboszcza kościoła  św. Mi-
kołaja w Pyskowicach, Johannesa Chrząszcza, 
zrobione z okazji jego czterdziestolecia, a więc 
w 1897roku , a obok prezentujemy fotografi ę z 
siedemdziesięciolecia.

 Wśród tych dziewiętnastowiecznych zdjęć 
zgromadzony mamy zestaw około dwudziestu 
zdjęć na widokówkach, będących w obiegu od 
1898 roku, co potwierdzają stemple pocztowe, a 
na jednej z widokówek  nadruk  roku.

Na wystawie zgromadzone zostały różne 
zdjęcia rodzinne z takich uroczystości jak ślu-
by, pierwsze komunie lub inne uroczystości 
mające miejsce w pierwszych latach dwudzie-
stego wieku. 

Z biegiem lat liczba zdjęć robionych przez 
mieszkańców Pyskowic rosła, niektóre były 
powiększone i oprawione w ramy, stając się 
elementami dekoracyjnymi mieszkań. Jeden 
taki zestaw, wypożyczony od państwa Kozinów, 
prezentujemy na wystawie. Coraz większa  po-
wszechność robienia zdjęć wpływała na różno-
rodność tematyki i rosnącą ich liczbę. Zakłady 
pracy działające na terenie Pyskowic pozostawi-
ły spore zbiory z różnych  lat i o różnej tema-
tyce. Prezentujemy po jednym z takich zdjęć z 
największych w przeszłości zakładów jak: węzeł 
kolejowy i kopalnia piasku. 

Inne zestawy zdjęć związane są z różnymi 
dziedzinami życia mieszkańców naszego miasta 
jak: oświata, kultura , służba zdrowia , handel, 
władze miasta i wiele innych , które prezentuje-

my w gablotach wystawy na kolejnych stronach 
kronik, a wybrane -  w naszym folderze.

Zwiedzających niniejszą wystawę informu-
jemy, że dane personalne użyte zostały tylko w 
odniesieniu do zdjęć byłego proboszcza parafi i 
kościoła św. Mikołaja - J.Chrsząszcza i do ze-
stawu wypożyczonego od państwa Kozinów. 
W odniesieniu do obiektów byłych zakładów 
pracy w Pyskowicach jak węzeł kolejowy, kopal-
nia piasku i inne podajemy zwięzłą informację. 
Podobnie czynimy w odniesieniu do obiektów 
miejskich.

 Państwo, zwiedzając, możecie rozpoznać oso-
by prezentowane na zdjęciach i przeżywać daw-
ne znajomości. Fragmenty tych przeżyć mogą 
być utrwalone w zapisach Kroniki Muzeum, za 
co dziękujemy. Jeśli ktoś z Państwa zwiedzają-
cych dojdzie do wniosku, że posiadane zbiory 
rodzinne mogą poszerzyć wiedzę historyczną 
o przeszłości Pyskowic, to prosimy o kontakt z 
działem obsługi w Muzeum Miejskim.

Władysław Macowicz

Historia Pyskowic minionego stulecia 
utrwalona na fotografi i
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13 kwietnia 2008 roku o 
godzinie 18.00 Janusz Ra-
dek z płytą „Dziękuję za 
miłość” w Pyskowicach. 
To już czwarty koncert 
Janusza Radka w naszym 
mieście. Tym razem arty-
sta znany ze znakomitych 
kreacji wokalnych może 
wreszcie zaprezentować 
własne piosenki jako kom-
pozytor i autor tekstów. 
A przy okazji wprowadza 
nową formułę w piosence, 
którą można określić jako 
inteligentny pop.

Płyta Janusza Rad-
ka „Dziękuję za miłość” 
otrzymała już status ZŁO-
TEJ! Zapraszamy zatem 
serdecznie do Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu 
w Pyskowicach na kolej-
ne z wielkich wydarzeń 
kulturalnych z udziałem 

Ostatnie bilety na koncert Janusza Radka do nabycia w MOKiS

Dziekuję za miłość

tego artysty.
Bilety w cenie 25 zł, 20 zł 

i 15 zł do nabycia w sekretaria-

cie Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu. Szczegółowe informacje: 
(0 32) 233 25 34, (0 32) 333 03 48
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„Śląski Katyń” to nazwa dość intry-
gująca, jednak ciągle mało znana. Czy 
mógłby Pan przybliżyć tę historię? 
Wojna skończyła się w maju 1945 r. Wy-
darzenia związane ze „Śląskim Katy-
niem” miały miejsce pod koniec września 
1946 r., czyli prawie półtora roku później. 
Armia Krajowa została rozwiązana roz-
kazem dowódcy, ale wielu ludzi, szcze-
gólnie młodzieży, nie chciało się z tym 
pogodzić, bo wiedzieli, że Armia Czer-
wona nie przyniosła nam żadnej wolno-
ści, a Rosjanie mieli zupełnie inną wizję 
Europy. Wielu walczyło także w Naro-
dowych Siłach Zbrojnych – NSZ. Była 
to bardzo patriotyczna młodzież. Zosta-
li oni zepchnięci w góry, bo na nizinach 
nie mieli się gdzie ukryć. Były to rejony 
Beskidów – szczególnie Bielsko, Wisła, 
Szczyrk. 3 maja 1946 r. kilkuset partyzan-
tów zeszło z gór i urządziło w Wiśle wiel-
ką defiladę. Był to „policzek” dla ówcze-
snych władz - dla Partii, Milicji, Urzędu 
Bezpieczeństwa. W efekcie rzucono spore 
oddziały militarne do walki z partyzan-
tami, wiec ich oddziały zaczęły sie kur-
czyć. Urząd Bezpieczeństwa przemycił do  
Oddziałów Leśnych fałszywą wiadomość, 
że jest możliwość przeprowadzenia ich na 
zachód, do Armii Andersa we Włoszech. 
Nie wszystkie oddziały się na to zgodzi-
ły, ale te, które na to przystały wyjeżdżały 
samochodami z Wisły, Bielska, Brennej 
itd. Była to młoda kadra,  chłopcy w wie-
ku od 18 do 25 lat. Mówiono im: „Jeżeli 
jedziecie, nie możecie jechać z bronią, 
bo będą kontrole na drogach”, w ten spo-
sób podstępnie ich rozbrojono. Zamiast 
u Andersa wylądowali oni w Dąbrówce, 
koło Toszka. Świadków tego, co się tam 
wydarzyło, nie ma – las był dokładnie 
otoczony. Był tam zameczek myśliwski 
wraz z zabudowaniami dla hitlerowskich 
dygnitarzy. Przypuszcza się, że młodych 
patyzantów tam właśnie podstępnie za-
mordowano, a potem ich ciała oblano 
benzyną i podpalono w stodole, by nie 
pozostawić śladów zbrodni.

Kiedy ta sprawa wyszła na jaw ? Lu-
dzie mieszkający w okolicy  nie chcieli o 
tym rozmawiać...

Ach, to było tak samo, jak i o Katyniu – 
wszyscy wiedzieli, co się stało, ale nie wol-
no było mówić, bo jak ktoś  o tym mówił, 
to UB po niego przychodziło i człowiek 
znikał… Podobnie i tu było. Dopiero, jak 
przyszła „Solidarność”, to ludzie się tro-
chę przestali bać, ale nie do końca. Tzw. 
ludność napływowa była odważniejsza, 
ale ludzie miejscowi – Ślązacy – okazali 
wiekszą nieufność... Zresztą nie ma im się 
co dziwić, bo jak Armia Czerwona ude-
rzyła, to  największy impet przyjęli Ślą-
zacy, ludność mieszkająca tu od pokoleń. 
Radzieccy wyzwoliciele palili, rabowali, 
gwałcili - ci ludzie wiele przeżyli.

Ci ludzie, którzy  zginęli w lasach Dą-
brówki, byli Ślązakami?
Oni byli na ogół z rejonów Wisły, Żywca, 

ze Szczyrku. Koło Żywca jest miejscowość 
Cisiec, stamtąd pochodziło wielu z tych, 
którzy zostali zdradziecko pomordowani.

Czy znał Pan tych ludzi?
Po zakończeniu wojny miałem kolegę, 

z którym byliśmy razem w Armii Krajo-
wej. Ja poszedłem do liceum, a on trochę 
pracował. Spotkał mnie i mówił: „Wiesz? 
Ewakuujemy się do Włoch”. (Wiedzia-
łem, że się nie ujawnił i że dalej był w 
lesie). „Chodź z nami, pójdziemy!”. Ja 
nabrałem nawet ochoty, ale ojciec był 
rozsądny i mówił: „Nie wygłupiaj się, 
nie ma żadnych szans, żeby coś jeszcze 
zwojować. Wojna się skończyła, wszyscy  
mają jej dość i to jest tylko takie wy-
korzystywanie młodzieży, żeby trochę 
niepokoju zasiać. Zachodowi nie ma co 
wierzyć – w 1939 roku Polska miała so-
jusze z Anglią i Francją, ktore to kraje 
miały uderzyć  na Niemców w obronie 
Polski. No i co? Ani jedni nie uderzyli, 
ani drudzy...”.

Czyli Pan też mógł być wśród nich?
Ano, mogłem. Gdyby nie ojciec, to bym 

mógł być.
A rodziny ofiar? Szukali swoich bli-

skich?
To było tak. Po wojnie była jedna wiel-

ka wędrówka ludów. Wielu wyjeżdżało na 
tak zwane ziemie zachodnie. Całe gru-
py młodzieży wyjeżdżały do Szczecina,  
Wrocławia, Legnicy,   Jeleniej Góry... Wy-

jeżdżali i ślad po nich ginął. A tamci? No 
to pojechali – do Andersa. Cisza, spokój. 
Dopiero potem się ludzie zaczęli domy-
ślać, że nie dojechali.

Kiedy więc zaczęli szukać?
No… chyba nikt nie szukał, bo gdzie 

mogli szukać? Nie było czego szukać.
A czy prowadzone jest lub prowadzo-

ne było jakieś oficjalne śledztwo w tej 
sprawie?  

Kiedy do władzy doszła „Solidarność”, 
ludzie zaczęli mówić, że w lasach nie-
opodal Dąbrówki miał miejsce olbrzymi 
mord, więc zajęła się tym gliwicka pro-
kuratura wojskowa. Pojechali na wska-
zaną leśną polanę, wykopali dwa dołki i 
powiedzieli, że nic nie znaleźli. Śledztwo 
umorzono… Teraz zajmuje się tym IPN 
– Instytut Pamięci Narodowej, ale on ma 
swoje priorytety, las dąbrowiecki musi 
zaczekać..

Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
Rozmawiał Adam Staniszewski

„Śląski Katyń” – miejsce straszliwej zbrodni, 
nieopodal Gliwic…
Rozmowa z Panem Stanisławem Piecuchem, byłym członkiem AK, zajmującym się sprawą 
„Śląskiego Katynia”

We wrześniu 1946 roku pomiędzy 
Barutem a Dąbrówką, na terenie 
obecnej gminy Wielowieś, wy-
sadzono w powietrze około 200 
mężczyzn stłoczonych w ukrytej 
w lesie stodole. Byli to żołnierze 
Polskiego Państwa Podziemne-
go. Zostali tam zwabieni przez 
UB i NKWD. Zatarto ślady, pod-
palając pozostałości po detona-
cji. Ludzie, po latach mówiący o 
zbrodni, zeznawali, że wysoka 
temperatura strawiła wszystko 
– od kości zamordowanych po 
guziki z ich mundurów. Ciał ofiar 
próżno by szukać.
Dziś na miejscu zbrodni stoi bia-
ły krzyż, a co roku, pod koniec 
września, odbywają się uroczy-
stości z nią związane. Fakt, że 
tak wielka zbrodnia miała miej-
sce tak blisko, skłania do reflek-
sji… Ważnym jest, aby o niej nie 
zapomnieć…
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reklama

resowanym mieszkańcom. Koszty 
z nią związane ponosi Gmina, tym 
samym zachęcając mieszkańców 
do wzięcia w niej udziału.

Dla nieruchomości jednoro-

dzinnych wytwarzających dużą 
ilość odpadów biodegradowal-
nych podczas pielęgnacji ziele-
ni skorzystanie ze zmniejszonej 
częstotliwości wywozu odpadów 
komunalnych wymaga zgłoszenia 
własnego kompostownika w tu-
tejszym Urzędzie we wskazanym 
powyżej miejscu. 

Zwracamy się do wszystkich 
mieszkańców naszego miasta o 
zapoznanie się z przepisami do-
tyczącymi utrzymania czystości i 
porządku w naszym mieście oraz 
o wywiązywanie się z obowiązków  
przewidzianych prawem. 

Apelujemy do Państwa o wy-
rzucanie odpadów komunalnych 
powstających w gospodarstwach 
domowych tylko i wyłącznie do 
kontenerów i pojemników prze-
znaczonych do ich zbierania. 

Coraz większym problemem w 
naszym mieście staje się wyrzuca-
nie domowych odpadków  oraz po-
piołu do małych koszy ulicznych. 
Proceder ten ma miejsce zwłaszcza 
w centrum naszego miasta. 

Wyrzucanie dużych ilości odpa-
dów z gospodarstw domowych do 
małych koszy ulicznych nie tylko 
burzy estetykę miasta, ale jest niehi-
gieniczne i skutkuje dużo większymi 
nakładami fi nansowymi, które musi 
wydatkować Gmina na utrzymanie 
czystości i porządku w mieście.

Opracowała:
Beata Wódka-Gazda

Odpady z koszy ulicznych w okolicy Rynku

Czystość i porządek 
a odpady
Dokończenie ze str. 3

NZOZ Centrum Usług Medycznych AA

„REMEDIUM” s.c.
oferuje odpłatne usługi w zakresie:

GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

lek. med. Andrzej Księżarek

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

lek. med. Janusz Śliwka

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

KARDIOLOGII

Dr n. med. Jacek Sikora

Specjalista Kardiolog

UKG, przepływy naczyń szyjnych (zawroty głowy)

KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Dr n. med. Jarosław Rycaj

Specjalista Kardiologii Dziecięcej

(wady serca, ocena ultrasonogra� czna 

serca płodu u ciężarnych)

ORTOPEDII

lek. med. Artur Gap

ENDOKRYNOLOGII

(schorzenia tarczycy)

Dr n. med. Janusz Strzelczyk

Specjalista chorób wewnętrznych

MEDYCYNY PRACY

lek. med. Dariusz Twardawa

Specjalista medycyny pracy
Informacja i rejestracja osobiście lub telefonicznie 32/233 87 62

Ponadto informujemy, że w ramach umowy z NFZ świadczymy 

usługi w zakresie lekarza rodzinnego - całą dobę, 7 dni w tygodniu.
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nią staje się prawdziwie formalny!
I tak wspólnie walczymy od 9 

rano do 16 po południu, dzieląc 
ten czas pomiędzy: paniką dyk-
towane okrzyki lwa – reżysera 
– Agnieszki N., pomysły inter-
pretacyjne Papisia, przerwy na 
hamburgera w FIBO, poszuki-
wanie zielonego groszku Mery-
ka itd.

Drogi Czytelniku to oczywiście 
w wielkim skrócie przedstawio-
ny obraz przedpremierowy, ale 
w tym strasznie napiętym dniu 
bywają też chwile niczym niepo-
skromionego śmiechu, odpręże-
nia i zabawy.

Niedziela – 17 luty,
dzień premiery

Tego dnia dzieje się z „mło-
dymi” coś wyjątkowego - coś, 
czego wspólnie z Agnieszką 
N. nie potrafimy nazwać; coś, 
co dzieje się tylko w dniu pre-
miery i chyba tylko dlatego, że 
wszyscy głęboko wierzą. Tutaj 
należy wspomnieć Tego, który 

idei teatru patronował od po-
czątku, zajmując szczególne 
miejsce w sercu Agnieszki N. 
i całego CARPE DIEM – PAPA 
NASZ!!!!

Próba generalna przebiega 
sprawnie, bez potknięć, z małymi 

korektami (od strony balkonu), 
gdzie przebywa Wam wszystkim 
znana Agnieszka N.

PREMIERA – godzina 16.00 
Nasi widzowie przybywają 

licznie, stopniowo znikają wolne 
miejsca na sali, na balkonie, na 
parterze i wszędzie.

W tym miejscu podziękować 
chcę Agnieszce Kazubek, której 
działania promujące teatr za-
owocowały tak liczną Państwa 
obecnością i tutaj cytat mojego 
powitania do wyżej wymienionej 
Agnieszki K.: „Jeśli następnym 
razem wpadnie Ci do głowy po-
mysł promocji teatru za pomocą 
„15 emisji radiowych”, pomyśl o 
wielkości sali widowiskowej” 

Godzina 16.00 – 
wspomniany wcze-
śniej Raku opusz-
cza się po linie na 
scenę w stroju ko-
mandosa, co ozna-
cza, że zaczęliśmy 
kolejny spektakl.

Jeśli chodzi o 
dalsze wydarzenia, 
to nie mogę ich 
Państwu streścić, 
gdyż od tego mo-
mentu nie pamię-
tam już nic, poza 
liczeniem stron do 
mojego własnego 
występu.

I tak mijają naj-
krótsze w historii 
premier 3 godziny 
i nastaje moment, 

który dzięki Państwa obecności 
jest zawsze wyjątkowy – sala roz-
brzmiewa brawami, co dla nas jest 
najwyższym wyróżnieniem i do-
wodem dobrze wykonanej pracy.

Dziękujemy za Państwa obec-
ność, za to, że dzięki Wam istnie-
je CARPE DIEM i istnieć będzie 
tak długo, jak długo będziecie tak 
licznie oglądać nasze spektakle.

Teraz czas na dziękuję - moje  
własne - dla:

Agnieszko N. – dziękuję za te-
atr, za te wszystkie chwile, kiedy 
ciało zwycięża nad mózgiem.

„Młodzi” – śpiewaliście wspa-
niale (bo nie mnie oceniać 
warsztat aktorski) i tutaj muszę 
wspomnieć o Oli, Maćku, Pipe-

nie, Raku, Gosi, a szczególnie 
Nikoli i Olku.

Mamy w teatrze 3 muszkiete-
rów, oni byli od początku teatru,  
są z nim nadal i dają nadzieję, że 
wielki świat nie zawsze pozbawia 
nas korzeni. Paweł, Marcin i Pa-
tryk – dziękuję.

Ani i Agacie – zawsze są w cen-
trum tego, co dobre w MOKiS.

Mojemu szefowi – bo wy-
znaje zasadę (i tutaj cytat): 
„wystarczy nie przeszkadzać, a 
dziać się będzie”.

Panu burmistrzowi, który za-
wsze ma serce dla naszego teatru 
i czas na teatr.

Teraz wyjaśnienie dotyczące 
tytułu tego tekstu – 7 żywiołów w 
naturze nie istnieje, ale w CAR-
PE DIEM na pewno – młodość, 
radość, wiara, nadzieja, szacu-
nek, iskra, Agnieszka N.

Dziękując Państwu za uwagę, 
zapraszam na kolejne spotka-
nie z teatrem – NASZYM TE-
ATREM!

Adam Wójcik
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SIEDEM… żywiołów 
Dokończenie ze str. 1


