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Egzemplarz bezpłatny

Święto niepodległości pod biało-czerwoną
11

listopada obchodziliśmy najważniejsze święto państwa polskiego – pamiątkę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Miejskie obchody 104. rocznicy tego wydarzenia przebiegały w sposób godny i radosny.
Uroczystości pod Pomnikiem Patriotycznym poprzedziła msza św. za
Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja. O 11.00 przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto flagę na
maszt. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać rysu historycznego oraz byli
świadkami ślubowania uczniów I klasy mundurowej technikum Zespołu
Szkół im. M. Konopnickiej.
Delegacja samorządu Pyskowic
z burmistrzem miasta Adamem Wójcikiem, zastępcą burmistrza miasta Piotrem Magdą, sekretarz miasta Agnieszką Kazubek, wiceprzewodniczącym
rady miejskiej Krzysztofem Łapuchą
i radnymi złożyła kwiaty.
W składaniu wyrazów pamięci
uczestniczyli posłowie na Sejm RP:
Marta Golbik, Jarosław Gonciarz, Tomasz Głogowski, w imieniu Krystyny Szumilas i Tomasza Olichwera –
ich asystent Piotr Solka, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej
Kowalski oraz delegacja władz powiatu gliwickiego z wicestarostą Adamem
Wojtowiczem, członkiem zarządu Józefem Kruczkiem oraz radnymi powiatu.
Wiązanki złożyli również dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele służb mundurowych, członkowie organizacji pozarządowych i licznie przybyli mieszkańcy.
Uroczystości odbyły się w asyście warty honorowej.
Ostatnią częścią obchodów było uroczyste podniesienie na maszt flagi Polski na skwerze obok Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” oraz wspólne
odśpiewanie hymnu naszego państwa.
(pp)

Okiem Burmistrza
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zanowni
Czytelnicy,
11
listopada jak zawsze
obchodziliśmy
rocznicę
odzyskania Polski. W tym roku święto miało
w naszym mieście wyjątkowo
uroczysty charakter. Ukoronowaniem było
podniesienie na maszt flagi Polski w ramach
projektu „Pod biało-czerwoną” oraz wspólne odśpiewanie hymnu naszej Ojczyzny.
Wydarzenie obchodziliśmy w gronie nadzwyczajnych gości, z liczną reprezentacją
parlamentarzystów. Był to też moment na
refleksję, jak wielką wartością jest niepodległość, co uświadamiają nam wydarzenia w
Ukrainie. Relacją z uroczystości rozpoczynamy też bieżący numer „Przeglądu Pyskowickiego”.
Pamiątkę powrotu niepodległości obchodziliśmy wszyscy. Szczególną okazję do
świętowania tydzień wcześniej miała Szkoła
Podstawowa nr 5. Jubileuszowi 60-lecia placówki towarzyszyło nadanie imienia Janusza
Korczaka. Więcej na ten temat na s. 2.
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W listopadowym wydaniu „PP” wiele miejsca w ogóle zajmuje oświata. Na s. 7 piszemy o wycieczce uczniów z SP nr 5 na multimedialną wystawę twórczości van Gogha, na
kolejnej stronie oglądamy wspomniany wyżej jubileusz oczami społeczności szkolnej,
na s. 10 wracamy do przedszkolnych, ogólnomiejskich konkursów – plastycznego i muzycznego – z jesienią w tytule. Znalazło się
również miejsce na szkolny sport – na s. 8 piszemy o 9. już zawodach świetlic, a na s. 6
odnotowujemy kolejne sukcesy naszych mistrzów w taekwon-do – rodzeństwa Wojciechowskich.
Również kultura powróciła już na dobre
do formy znanej sprzed pandemii. Szeroko
swoje drzwi otwarło Centrum Wystawiennicze – w Ratuszu czekają wystawy malarstwa, warsztaty dla dzieci i dorosłych, wirtualne podróże w najdalsze zakątki świata
(s. 7). Za nami warsztaty rękodzielnicze ze
Stowarzyszeniem Utgard z Gliwic oraz Stacją Pyskowice (relacja na s. 8), a przed nami moc świątecznych atrakcji, jak kiermasz połączony z Biegiem Mikołajkowym
(s. 8 i 11). W tym szczególnym czasie nie zapominamy o najsłabszych i najbardziej potrzebujących – jak co roku samorząd Pyskowic, parafie oraz Miejski Ośrodek Kultury
i Sportu zaproszą na wigilię samotnych i potrzebujących. Więcej o zapisach na s. 11.

W „PP” nie mogło oczywiście zabraknąć najświeższych informacji z życia miasta. A mamy się czym pochwalić – w listopadzie otwarliśmy pierwsze w Pyskowicach rosarium (ukaże swoje całe piękno na wiosnę, gdy zakwitną kwiaty) oraz
nową część skateparku (od razu w pełnej
gotowości, wykorzystywanej na 100 proc.
przez użytkowników). O obu inwestycjach
piszemy na s. 5.
I wreszcie na zakończenie chciałbym
zwrócić Państwa uwagę na rzecz bardzo
ważną w związku porą roku i zapewnieniem ogrzewania. Miasto Pyskowice przystąpiło do rządowego programu sprzedaży
węgla. Każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł nabyć 1,5 tony opału do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony opału po 1 stycznia 2023 r., nie później niż do 30 kwietnia
2023 r. Wnioski są do pobrania m.in. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3. Szacowana cena to 1 700 zł/tonę,
a dystrybucja powinna ruszyć lada dzień.
Więcej na temat warunków otrzymania pomocy na s. 4.
Drodzy mieszkańcy, nie dajmy się pokonać zimie. Uważajcie na siebie, bądźcie
zdrowi!
Adam Wójcik
Burmistrz Miasta Pyskowice

SP nr 5 ma już 60 lat!
A teraz i swojego patrona

K

„ iedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”. Uśmiechnięty, zadowolony ze swoich postępów uczeń to cel każdej edukacji.
W Pyskowicach jednak tylko Szkoła Podstawowa nr 5 ma za patrona autora wyrażonej
na wstępie myśli i jednego z ojców współczesnej pedagogiki – Janusza Korczaka.

4 listopada placówka szkoła miała podwójną
okazję do świętowania – nowe miano otrzymała na swoje 60. urodziny.
Jubileuszowe obchody rozpoczęła ceremonia nadania imienia szkole oraz przekazania jej nowego sztandaru, wcześniej poświęconego podczas mszy świętej w ko-

ściele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Dalszą część uroczystości wypełnił spektakl wykorzystujący motywy z historii placówki, ślubowanie reprezentacji
uczniów na nowy sztandar oraz umieszczenie kapsuły czasu, na pamiątkę tego
niezwykłego dnia. Duże wrażenie robiła multimedialna ekspozycja w podziemnej kondygnacji szkoły. Na kilku ekranach
przewijała się prezentacja wydarzeń, ważnych postaci i absolwentów z sześciu dekad działalności „piątki”.
Społeczność szkolna zaprosiła na swoje święto liczne grono gości. Wspólnie z nią
ten historyczny dzień obchodzili samorządowcy Pyskowic, z zastępcą burmistrza Piotrem Magdą na czele, pyskowickie środowisko oświatowe, przedstawiciel katowickiego
kuratorium oświaty.
Przyłączamy się do gratulacji z tej podwójnej okazji – jubileuszowych urodzin i nadania
imienia. Jesteśmy przekonani, że wśród kadry
nauczycielskiej nie brakuje następców godnych patrona, a idee Janusza Korczaka będą
inspiracją w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
(pp)
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aździernikowa L sesja rady miejskiej odbyła
się zgodnie z planem. Tematem przewodnim było
omówienie „Stanu realizacji inwestycji gminnych w 2022 roku”. Materiał został szczegółowo
przeanalizowany na komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Inwestycji i Budżetu. Zadnia inwestycyjne ujęte
w budżecie miasta na 2022 r. zostały w większości
zrealizowane, pozostałe są na ukończeniu.
Rada przedyskutowała i podjęła uchwały w sprawie:
1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pyskowice – stawki
mieszczą się w granicach określonych przez Ministra Finansów, ale nie są stawkami najwyższymi,
2. programu współpracy gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok – do programu swe propozycje złożyło osiem podmiotów,
3. zmiany uchwały nr XXXII/252/09 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia – zmiana dotyczy wprowadzenia nowego stanowiska w szkole – mentor, którego zadaniem
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jest m. in. wspieranie początkującego nauczyciela,
4. zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych – uchwała dotyczy propozycji poszerzenia zakresu zadań o obsługę finansową
gminnych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki
Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
5. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice –
uchwała określa politykę przestrzenną miasta,
6. zatwierdzenia wniosku o zwiększenie kwoty
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Tarnowskich Górach – pozwoli to burmistrzowi na złożenie wniosku
na zwiększenie dofinansowania budowy mieszkań
w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów i usług – koszty realizacji inwestycji wzrosły
z kwoty 5 119 870,77 zł do kwoty 5 812 247,31 zł,
7. udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu na wykonanie zadania „Rozbudowa
drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch
zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, doświetlenia przejścia na drodze wojewódzkiej nr 901 – ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną” – realizacja zadania w 2023 roku,
8. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – opłata podstawowa od mieszkańca
nieruchomości wzrasta do wysokości 38,00 zł miesięcznie, a zmniejszenie opłaty za kompostowanie
bioodpadów w przydomowym kompostowniku wy-

nosi 5,00 zł za osobę miesięcznie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku,
9. dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r. –
zwiększono plan dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł
z wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych
na rok 2022, zwiększono plan wydatków o kwotę
305 000,00 zł na przebudowę ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w związku ze wzrostem cen materiałów
budowlanych oraz pracy sprzętu, a także zwiększono środki finansowe o kwotę 908 610,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu
gminy, 40 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów remontu dachu kaplicy cmentarnej na cmentarzu
komunalnym, 100 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami zajętymi
przez zrekultywowane składowisko odpadów,
10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022-2028 – dokonano zmian wynikających ze zmian w budżecie miasta,
11. rozpatrzenia petycji w sprawie nadania nazwy „Aleja Alojzego Wojtynka” ciągowi pieszorowerowemu pomiędzy ul. Krokusów a ul. Czereśniową – rada nie znalazła podstaw do przyjęcia petycji, ponieważ teren na którym znajduje się
wspomniany ciąg, nie stanowił wyłącznie własności rodziny Wojtynków, ale należał również do innych rolników.
Wszystkie projekty uchwał oraz uchwały można znaleźć w BIP w zakładce Rada Miejska. Tam
też są umieszczone zapisy przebiegu sesji.
Krzysztof Łapucha – Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Pyskowicach

KOMISJE PRACUJĄ
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
W październikowym posiedzeniu komisji wzięli udział mieszkańcy budynku przy ul. Lompy 5
w Pyskowicach, którzy czują zagrożenie ze strony
jednego z sąsiadów. Przedstawiono przykłady zakłócania porządku oraz agresji. Do sprawy w imieniu policji odniósł się zastępca komendanta Komisariatu Policji w Pyskowicach nadkom. Grzegorz
Cebulak. Podczas dyskusji zastanawiano się nad
dalszymi działaniami. Pomoc zadeklarował burmistrz oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w mieście.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z funkcjonowania Straży Miejskiej oraz przebiegiem jej
współpracy z innymi służbami, głównie policją
i strażą pożarną. Pomoc strażników polegała m.in.
na zabezpieczaniu miejsc kolizji, wypadków i pożarów oraz przekazywaniu informacji o bieżących
zagrożeniach. W lato – w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze – straż miejska i policja razem
prowadziły kontrolę Kanału Gliwickiego pod kątem pojawienia się martwych ryb lub zanieczyszczeń. W raportach funkcjonariuszy miejskich znalazły się także opisy nietypowych interwencji –
np. asysty przy odławianiu węża czy pomocy rannemu… dzięciołowi.
Radni zajęli się tematem oświetlenia miasta.
Warto wiedzieć, że w ubiegłym roku ramach umowy z firmą Tauron Nowe Technologie S.A. zostało
dobudowanych siedem punktów świetlnych – dwa
przy ul. Czereśniowej oraz pięć przy ul. Wiejskiej.
Wykonano również prace związane z doświetleniem miejsc niebezpiecznych:
– fragmentu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w rejonie przejścia dla pieszych przy aptece,
– przejścia dla pieszych przy ul. Szopena obok
sklepu Rossmann,

– w związku z rozbudową skateparku przy ul.
Szpitalnej przebudowano oświetlenie w tym rejonie.
Komisja omówiła także przygotowanie do akcji
„Zima 2022/2023”.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Na październikowym posiedzeniu komisja
omówiła początek roku szkolnego w pyskowickich placówkach oświatowych. Głos zabrały dyrektorki szkół i przedszkoli. Następnie dokonano
oceny współpracy z pyskowickimi organizacjami
pozarządowymi. Uznano ją za dobrą, uzgodniono
jednak, że poprawić należy promocję wydarzeń i
osiągnięć sportowych.

Komisja Gospodarki Komunalnej
Gościem październikowego posiedzenia komisji był prezes spółki „Ciepło Pyskowice” Rafał Polok. Udzielił on szczegółowych informacji dotyczących bezpieczeństwa energetycznego naszego miasta, zapewniając że zgromadzone zapasy węgla gwarantują ciągłość zaopatrzenia w ciepło. Poinformował też o złożeniu wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie
koncesji na dostawy ciepła oraz wniosku o ustalenie wysokości opłat za 1 MW i GJ. Ponadto komisja omówiła przygotowanie miasta do sezonu
zimowego. Zadania zimowego utrzymania chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków autobusowych w sezonie 2022/2023 będą realizowane przez MZBM-TBS.
Komisja zapoznała się też z realizację inwestycji gminnych i prac remontowych, które wykonano w 2022 roku, jak: przebudowa ul. Wiejskiej, przebudowa ul. Młyńskiej, rozbudowa skateparku i oświetlenia tego terenu, przebudowa ul.
Żużlowej, modernizacja systemu ciepłowniczego,

przebudowa schodów i chodnika przy ul. Strzelców Bytomskich, przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności, montaż wiat autobusowych i zadaszeń przy ul. Lokalnej, Wojska Polskiego i Powstańców Śląskich, oświetlenie
przejścia dla pieszych przy aptece na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego i ul. Szopena, budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, budowa wiaty zadaszonej na odpady przy urzędzie miejskim.
Wykonane zostały także remonty budynków i lokali mieszkalnych przez MZBM-TBS Sp. z o.o.

Komisja Inwestycji i Budżetu
W październiku komisja omówiła prawidłowość i efektywność wykorzystania dotacji z budżetu miasta na funkcjonowanie gminnych jednostek kultury i sportu. Radni skupili się na rozliczeniu dotacji przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Dotacje zostały wydatkowane prawidłowo. Następnie omówiono stan realizacji inwestycji gminnych zrealizowanych bądź rozpoczętych w 2022 roku. Obok
już wymienionych powyżej znalazła się: budowa
ul. Czeremchy; adaptacja, przebudowa i termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego na cele Stacji Kultura; przebudowa ul. Poddębie (w trakcie procedury przetargowej); modernizacja budynku urzędu miejskiego; termomodernizacja budynków ulicy Kościelnej 13 i Sikorskiego 83; przebudowa ciągu ulic Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Mickiewicza; termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr 3 (dofinansowanie z „Polskiego Ładu”); w ramach rządowego programu
„Polski Ład” Pyskowice otrzymały również dofinansowanie na przebudowę ciągu ulic Szopena
i Kazimierza Wielkiego (wkrótce zostanie uruchomiona procedura przetargowa).
Błażej Kupski

O tym się mówi
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Węgiel dla mieszkańców

M

iasto Pyskowice przystąpiło do rządowego programu sprzedaży
węgla. Każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł nabyć 1,5 tony opału do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony opału po 1 stycznia 2023 r., nie później niż do 30 kwietnia 2023 r. Dystrybucja powinna ruszyć lada moment.
Prawo do preferencyjnego zakupu będą miały osoby z przyznanym dodatkiem węglowym oraz które wskazały piec na węgiel jako główne źródło ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wyłączeni z te-

go uprawnienia będą ci, którzy nabyli już wcześniej opał po przystępnej
cenie w sklepie PGG lub zakupiły go w cenie niższej niż 2 tys. zł za tonę.
Wnioski przyjmowane są od 14 listopada w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3
oraz elektronicznie, przez platformę e-PUAP (wykorzystując pismo
ogólne). Formularz wniosku wraz z klauzulą informacyjną RODO dostępny jest w BOI.
Na końcowej prostej jest już dopinanie ostatnich formalności związanych z obsługą sprzedaży. Wszystko wskazuje, że dystrybucja węgla zostanie powierzona firmie Romax z Sośnicowic. Po stronie
mieszkańca leży transport paliwa. Istnieje możliwość sprowadzenia
węgla ze składu w Sośnicowicach we własnym zakresie lub też zamówienia dowozu w cenie 6,15 zł/kilometr, czyli ok. 100 – 120 zł.
Uwaga! Zamówienie dostawy będzie możliwe dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku węgla oraz uiszczeniu należności za zakup
węgla. Miastu zależy na wynegocjowaniu jak najkorzystniejszej oferty
dla mieszkańców. W tej sprawie toczą się jeszcze rozmowy. Ostateczną
cenę poznamy po podpisaniu umów, a planowana to ok. 1 700 zł za tonę.
(pp)

W Pyskowicach powstał ZOL

O

d 19 października 2022 oficjalnie działa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jako oddział Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. Na pacjentów czeka, w salach na dwóch kondygnacjach, 35 łóżek. Pomoc
znajdą tutaj nawet chorzy w ciężkich stanach, ZOL posiada bowiem
dostęp do tlenu i innych gazów medycznych.
Inwestycja to odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa.
Rośnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, a wraz z tym przybywa
osób wymagających czegoś więcej niż doraźnej interwencji medycznej.

A usług łączących opiekę z leczeniem brakowało do tej pory w powiecie.
Nowy ZOL wypełnia tę lukę.
– Trafią tutaj pacjenci po ciężkich chorobach, osoby z demencją oraz
innymi schorzeniami i zaburzeniami, które wymagają już nie leczenia
szpitalnego, ale opieki medycznej, rehabilitacji ruchowej, terapii, wsparcia psychologicznego, logopedycznego itd. – mówi Leszek Kubiak, prezes szpitala w Pyskowicach.
Oddział zajmuje pierwsze piętro budynku tzw. starego szpitala oraz
wysoki parter nowszego pawilonu. Część odnowionych, kolorowych sal,
posiada dostęp do indywidualnych węzłów sanitarnych. Pierwsi pacjenci
powinni pojawić się najpóźniej na przełomie grudnia – stycznia. Szpital
czeka jeszcze na zakontraktowanie usług, muszą ruszyć tryby procedur –
wnioski, skierowania od lekarzy itd.
ZOL powstał w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, który przekazał na ten cel 2 500 590,00 zł. Dofinansowanie
nie obejmowało jednak wyposażenia, o które szpital musi zadbać we własnym zakresie.
W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP Jarosław
Gonciarz, przedstawiciele władz powiatu gliwickiego ze starostą Waldemarem Dombkiem na czele oraz reprezentant samorządu Pyskowic, zastępca burmistrza Piotr Magda.
(pp)

Uwaga! Polowania

R

ozpoczął się sezon polowań. Na łowy w lasy na terenie Pyskowic
i najbliższych nam okolic już w październiku wyruszyli myśliwi z koła „Ponowa”, na dniach to samo zrobią łowczy z kół „Jeleń”, „Cietrzew”
„Ryś”. Zgodnie z przepisami plan polowań zbiorowych podlega ogłoszeniu.
W okresie październik – styczeń koło „Ponowa” z Gliwic przewidziało siedem polowań. Najbliższe terminy to 11 i 18 grudnia oraz 8

i 14 stycznia. Polowania odbywać się będą w lasach m.in. na terenie
Pyskowic i Zbrosławic i prowadzone będą zawsze w g. 8.30 – 15.30.
Łowy odbywać się będą na jelenie, sarny, dziki, drapieżniki i ptactwo.
6 listopada sezon łowiecki 2022/2023 rozpocznie koło „Jeleń” z Zabrza.
W okresie listopad – styczeń zaplanowano trzy polowania, w terminach
19 listopada, 17 grudnia i 14 stycznia. Polowania odbywać się będą w lasach m.in. na terenie Pyskowic, np. w okolicach jezioro Dzierżno oraz na
obszarze szkółki leśnej. Łowy prowadzone będą od godziny 7.45 do 15.00.
6 listopada to dzień, w którym polowania zainaugurują również myśliwi z koła „Cietrzew” z Toszka, ale w pobliżu Pyskowic (remizy Dzierżno, Paczyna, Toszek, Pniów) pojawią się dopiero 19 listopada, a 26 listopada w Lesie Paczyńskim. Wspomniane obszary będą jeszcze (w całości
lub częściowo) miejscem łowów w dniach: 10, 17, 24, 31 grudnia, 7, 14
i 28 stycznia oraz 4, 11, 18 i 25 lutego. Polowania prowadzone będą na jelenie, sarny, lisy, jenoty, dziki, bażanty i gęsi.
I wreszcie myśliwi z koła „Ryś” z Wojskiej na swojej mapie łowów zaplanowali sobie odstrzał w rejonie 3, 11 i 18 grudnia, 8 i 15 stycznia oraz
11 lutego. Polowanie noworoczne obejmie m.in. remizy Kamieniec, Jaśkowice i Łubie.
(pp)

O tym się mówi 5
Zaprasza pierwsze pyskowickie rosarium
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października zostało uroczyście
otwarte pyskowickie Rosarium im. Romana Jasińskiego. Zielony teren zlokalizowany
jest na placu po starej kotłowni, za oddziałem biblioteki dla dzieci. Posadzono około
400 pięknych róż, o których urodzie przekonamy się na wiosnę.
Dodatkowo pojawiła się tutaj drewniana,
zadaszona ławeczka z przewijakiem i pamiątkowa tablica poświęcona zmarłemu w 1980 r.
Romanowi Jasińskiemu – leśnikowi i przyrodnikowi, kierownikowi Zakładów Szkółkarskich Krzewów i Drzew w Dzierżnie.
Burmistrz Pyskowic Adam Wójcik i wicestarosta powiatu gliwickiego Adam Wojtowicz dokonali symbolicznego otwarcia, poprzez zasadzenie krzaka róży. Na
uroczystości nie zabrakło innych znamienitych gości, jak reprezentacje z wszystkich pyskowickich przedszkoli, radni powiatu gliwickiego oraz Rady Miejskiej
w Pyskowicach. Przybyli również licznie
mieszkańcy. Krótką prelekcję poświęconą
patronowi miejsca wygłosił historyk Błażej Kupski, a o bajkę o róży i animowanie
dzieci zadbała mieszkanka Pyskowic Aneta Staszewska.
Wydarzenie miało również swoją popołudniową odsłonę. Uczestnicy warsztatów

w MOKiS, poprowadzonych przez pracownice Towarzystwa Przyjaciół Śląskiego
Ogrodu Botanicznego z Mikołowa, zgłębiali tajniki wiedzy o herbacie i olejach
z ziołami oraz przygotowywali własne
kompozycje. Owocem zajęć „Herbaciane
popołudnie” były własnoręcznie przyrządzone mieszanki z tą rośliną w roli głów-

nej, a „Olei w ziołowej odsłonie” buteleczki pełne aromatycznych płynów.
Rosarium im. Romana Jasińskiego powstało dzięki dofinansowaniu z powiatu gliwickiego w ramach konkursu „Powiat Przyjazny
Środowisku”. Dotacja obejmowała również
koszty warsztatów.
(pp)

Nowe rampy, lepsza jazda!
Nowa część skateparku oficjalnie otwarta
O

d 4 listopada znów oficjalnie działa
miejski skatepark, zamknięty w trakcie rozbudowy. W tym czasie pojawiły się dodatkowe rampy, elementy do ćwiczeń i tor dla
rolkarzy, a całość zyskała nowe oświetlenie.
W powstaniu inwestycji pomogły starania burmistrza Pyskowic, Adama Wójcika.
Projekt o wartości 500 975,62 zł skorzystał
z unijnego wsparcia w kwocie 200 988,00 zł.
Na uroczystości nie zabrakło licznego grona miłośników rolek, deskorolek i hulajnóg.
Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili Izabela Domogała – członek zarządu województwa śląskiego, Bartłomiej Kowalski –
radny sejmiku, Piotr Leksy – prezes Lokalnej Grupy Działania Leśna Kraina Górnego
Śląska. Udział wzięli również przedstawiciele samorządu Pyskowic: Bogusław Domagała – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Andrzej Bąk – przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, młodszy aspirant Mariusz Kwaśniok z Komisariatu Policji w Pyskowicach.
Duże wrażenie na obecnych wywarły pokazy jazdy na łyżworolkach w wykonaniu Alojzego Matiaszka i Krzysztofa
Brozdy. Podziękowania należą się również

Piekarni i Cukierni Szmidt, która zadbała
o słodki poczęstunek oraz Piotrowi Piętakowi, który przygotował ciekawe gadżety.
Uczestnicy otrzymali również zawieszki
odblaskowe przygotowane przez Wydział
Kultury i Promocji. W ramach wydarzenia
ratownik medyczny Adrian Hoinka przeprowadził warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
(pp)
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Nowa Czeremchy za 2 mln zł
Z

akończyła się przebudowa, a właściwie
budowa, ulicy Czeremchy. Pełnowartościowa, brukowana droga zastąpiła prowizorkę
z betonowych, podniszczonych płyt. Pojawił
się chodnik i nowe lampy. Inwestycja kosztowała miasto blisko 2 mln zł.
W wyniku rozpoczętych w połowie maja
br. prac powstał blisko 400 – metrowy odcinek drogi, na podbudowie i z odpowiednimi
warstwami. Projekt obejmował również modernizację ulicznej sieci oświetleniowej (rozbudowę o nowe latarnie i wymianę opraw)
oraz ułożenie chodnika w powiązaniu z uzupełnieniem brakujących fragmentów w rejonie ulic Jesionowa, Kasztanowa, Orzechowa.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic, które
wygrało przetarg ceną 1 999 082,67 zł.
(pp)

Pyskowickie Taekwon-Do w Mazovia Cup 2022
W

dniach 21-23 października br. zawodnicy Śląskiego Klubu Taekwon-Do uczestniczyli w międzynarodowym turnieju XVI
Mazovia Masters Cup & VIII MP Seniorów
Starszych i Weteranów w Ciechanowie. W
zawodach brało udział 528 zawodników z
pięciu krajów. Nasz klub i miasto Pyskowice reprezentowali Pola Wojciechowska i
Xavier Wojciechowski.
Pola po bardzo trudnych zmaganiach otarła się o podium medalowe. Natomiast Xavier Wojciechowski zdobył brązowy medal
w walkach (pow. 75 kg) oraz srebrny medal
w technikach specjalnych.
Gratulujemy i czekamy na więcej!
(pp)

ZUS uruchomił mobilną aplikację

ZUS

wprowadził aplikację mobilną mZUS. Dzięki niej będzie można złożyć
wniosek o świadczenia rodzinne np. 500 plus
czy Dobry start. Ubezpieczyciel spodziewa
się, że dzięki aplikacji uda się jeszcze skrócić
czas wnioskowania o świadczenia.
Możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną to przede wszystkim ogromna wygoda dla rodziców, którzy sami decydują, kiedy to zrobić. Aplikacja mZUS ma służyć dalszemu ułatwieniu w tych sprawach. Przeznaczona jest dla osób, które mogą skorzystać ze
świadczeń dla rodzin. W początkowym okre-

sie funkcjonowania klienci będą mogli złożyć
tą drogą wnioski o świadczenie dobry start
300+ i o świadczenie wychowawcze 500+
(DS-R, DS-O, DS-S oraz SW-R i SW-O).
W dalszej perspektywie zostanie ona rozszerzona o kolejne świadczenia, tj. o wnioski
RKO i dofinansowanie do żłobków.
Wnioski są przygotowane w formie intuicyjnych kreatorów. Jeśli klient wcześniej składał do ZUS wniosek o świadczenie 300+ lub 500+ i otrzymał świadczenie
– może na jego podstawie utworzyć nowy
wniosek. Do kreatora pobiorą się wszystkie

dane z poprzedniego. Jeśli coś się zmieniło,
można to poprawić.
W aplikacji klient będzie miał dostęp do
wniosków, które trafiły do ZUS różnymi kanałami, przez: aplikację mZUS, PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub system Emp@tia.
Dzięki niej będzie też mógł podejrzeć dane
o wypłatach świadczeń z datą i kwotą realizacji. Poprzez aplikację istnieje możliwość nawiązania telefonicznego kontakt z COT, pod
warunkiem, że na swoim urządzeniu zezwoli
się na takie połączenie. Aplikacja prowadzi do
strony z rezerwacją e-wizyty w ZUS, a także
pozwala odczytać wiadomości, które pojawiły
się na profilu PUE klienta.
Aby aktywować aplikację, klient musi połączyć ją ze swoim profilem PUE. Przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android i iOS. Klient powinien pobrać ją wyłącznie ze sklepów Google
Play lub App Store.
(pp)
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Dzieje się w kulturze 7

VAN GOGH Multi-morze kolorów i muzyki

Sensory Exhibition VAN GOGH to wy-

stawa w technologii Digital Art 360, która przenosi widza w niesamowity świat wyobraźni wielkiego mistrza. W sali ekspozycyjnej można zanurzyć się w morzu setek obrazów, tętniących symfonią kolorów, słuchając jednocześnie relaksacyjnej muzyki .
Można poznać sylwetkę artysty, który był
niezwykłym człowiekiem, obdarzonym wielkim talentem. Chciał malować inaczej niż
wszyscy, tak by jego obrazy przemawiały do
ludzi, wywołując w nich określone uczucia.
Z powodu swojej pasji był często uważany
za dziwaka. Był człowiekiem biednym, który
nie miał pieniędzy na wykształcenie malarskie. Malował kilka obrazów na jednym płótnie, bo nie stać było go na nowe. Doceniony
po śmierci, a jego obrazy dziś należą do najdroższych na świecie.
Na taką cenną lekcję – nie tylko artystycznie, ale również życiowo, wybrało się ponad 100 uczniów klas 4-8 z SP 5 im. Janusza Korczaka w Pyskowicach. Nie musieliśmy jechać do Toronto czy Dubaju, gdzie
wcześniej wystawa dzieł VINCENTA VAN
GOGHA odniosła ogromny sukces. W Galerii Szyb Wilsona w Katowicach zobaczyliśmy ten piękny spektakl angażujący wiele zmysłów.
Dodatkowo, przy ciepłej jesiennej pogodzie, zwiedziliśmy Nikiszowiec, zabytkową,
kolorową, górniczą dzielnicę Katowic. Polecamy wszystkim takie wyprawy.
Ewa Uznańska

Centrum Wystawiennicze wchodzi na obroty
D

ziałalność Centrum Wystawienniczego nabiera rozpędu. Poza lokalną działalnością kulturalną znalazło się też miejsce dla sąsiedzkich spotkań grupy Utgard
z Gliwic, która w każdy czwartek prowadziła warsztaty z różnych ciekawych tematów, wprowadzając uczestników w magiczny świat wikingów.
Galeria PODcień po ekspozycji obrazów naszego lokalnego artysty Mirosława Goliszewskiego udostępniła zwiedzającym kolejną wystawę sztuki z akwarelami Joanny Wilk, którą można zwiedzać do
końca listopada, a już 2 grudnia o godzinie 17.00 zapraszamy na kolejną wystawę
i spotkanie z artystą w galerii PODcień.
Będzie to malarstwo na jedwabiu Anny
Kasprów Szabli.
Listopad to miesiąc ważnych wydarzeń
z przeszłości Polski. Centrum Wystawiennicze przedstawiło ekspozycję o postaci historycznej ściśle związanej z niepodległością państwa polskiego. Biograficzną wystawę elementarną przygotowaną
przez Biuro Edukacji Narodowej IPN zatytułowaną „Józef Piłsudski” można zwie-

dzać do końca tego roku w godzinach pracy Centrum Wystawienniczego.
Pracownia artystyczna dla dorosłych
rozwija talenty swych uczestników w wielu dziedzinach. Wystawa, która powstanie
w najbliższym czasie, ma na celu pokazać
postęp twórczy naszych artystów.
Z kolei klub podróżnika Obieżyświat co
miesiąc w jedną z niedziel zaprasza wielbicieli podróży na wirtualne zwiedzanie
najdalszych zakątków świata. W niedzielę,

27 listopada, o godz. 15.00 Marta Prajsnar
opowie o eskapadzie do Ekwadoru.
W związku z grami planszowymi zawiązała się grupa osób zainteresowana cyklicznymi spotkaniami. Będą się one odbywać w czwartkowe przedpołudnia.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzania
Centrum Wystawienniczego – jest w czym
wybierać. Każdy znajdzie tu coś, by miło
i kulturalnie spędzić czas.
Bożena Jarząbek

KULTURALNIE I NA SPORTOWO
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Za nami warsztaty rękodzielnicze,
przed nami Bieg Mikołajkowy
S

łowiańskie mikstury zielne, warsztaty tkania i wyrabiania sakiewek ze skóry, czy też „szycia” koszyków. Z drugiej strony zgłębianie
zwyczajów, które dotrwały do naszych czasów jako element bożonarodzeniowej tradycji. Bezpłatne warsztaty zorganizowały dwa stowarzyszenia – Utgard Gliwice i Stacja Pyskowice, dzięki dotacji z budżetu miasta. A to jeszcze nie koniec – 27 listopada zapraszamy na
stadion miejski na tradycyjny Bieg Mikołajkowy.
W czwartki w październiku i listopadzie Centrum Wystawiennicze zamieniało się w słowiańską wioskę sprzed wieków. W świat
dawnych rzemiosł wprowadzali członkowie grupy rekonstrukcyjnej Utgard Gliwice. Z kolei na uczestników zajęć ze Stacją Pyskowice czekały warsztaty z tworzenia lampionów adwentowych i ozdób
świątecznych. A kto jeszcze głodny wiedzy, może zajrzeć na stronę
tego stowarzyszenia, gdzie publikowane są opisy śląskich tradycji adwentowych i świątecznych.
Wraz ze Stacją Pyskowice zapraszamy również na doroczny Bieg
Mikołajkowy dla dzieci. Jak zawsze na najmłodszych i ich rodziców
czekać będą smakołyki, poczęstunek i niespodzianki.
Oba wydarzenia współfinansowane są przez miasto Pyskowice
w ramach tzw. małych grantów.
(pp)

Usportowione świetlice,
czy IX Międzyświetlicowe Zawody Sportowe

P

iękna pogoda, fantastyczne drużyny i sportowa atmosfera to
przepis na udane zawody sportowe. Właśnie tak było 8 listopada br.
w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach.
Na szkolnym „orliku” gościli uczniowie klas drugich z pyskowickich szkół podstawowych. Powodem były IX Międzyświetlicowe

Zawody Sportowe. Impreza ta stała się świętem sportu i świetlic
szkolnych, które promujemy jako miejsce przyjazne dzieciom.
Uczniowie zmierzyli się ze sobą w różnych konkurencjach. Rywalizowali na torach przeszkód, wykonywali slalomy, rzucali do
celu. Zawody w części sportowej fachowo przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Jarząb. Wszystkie reprezentacje otrzymały pamiątkowe dyplomy, nagrody indywidualne oraz
medale ufundowane przez współorganizatora zawodów – miasto
Pyskowice. Nie zabrakło również gadżetów miejskich z Wydziału Kultury i Promocji. Puchar zwycięzcy powędrował w tym roku
do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6. Na uczniów i nauczycieli
czekał też poczęstunek ufundowany przez Piekarnię Marysia z Pyskowic. Serdecznie dziękujemy za pyszne pączki.
Impreza była formą integracji i dobrej zabawy zgodnej z ideą
fair play. Propagowaliśmy w ten sposób zdrowy styl życia, rozwijaliśmy sprawność fizyczną i odporność psychiczną oraz emocjonalną
dzieci w sytuacjach porażki lub zwycięstwa.
Gratulujemy wszystkim drużynom i dziękujemy za sportową atmosferę. Do zobaczenia za rok!
Beata Krasówka – SP5 Pyskowice

Turniej tenisa stołowego
15

października br. w Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach
odbył się turniej tenisa stołowego. Organizatorem był UKS Feniks
Pyskowice, przy wsparciu Urzędu Miasta w Pyskowicach.
W turnieju wystartowali mieszkańcy Pyskowic oraz zawodnicy
klubu Feniks w kategorii seniorów. Najlepszy okazał się Michał Stefaniak, drugi był Mateusz Misiak, a trzeci Witold Buczyński. Zwycięzcy otrzymali bony upominkowe ufundowane przez Urząd Miasta w Pyskowicach.
Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu gry. W imieniu organizatorów dziękuję miastu Pyskowice
oraz Szkole Podstawowej nr 6 za pomoc w realizacji turnieju.
Andrzej Janecki – Prezes UKS Feniks Pyskowice
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Jubileusz szkoły,
uśmiech Starego Doktora
4

listopada 2022 r. był ukoronowaniem
jubileuszowych obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach. Uroczystość związana z nadaniem szkole imienia Janusza Korczaka oraz ufundowaniem
nowego sztandaru z wizerunkiem patrona
poprzedzona została poświęceniem sztandaru w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach przez biskupa
Andrzeja Iwaneckiego. Wydarzenie zgromadziło licznych przedstawicieli środowiska oświaty oraz władz miasta.
Gdyby doktor Korczak zajrzał choć na
chwilę do szkoły jubilatki, jego życzliwy
uśmiech nie zgasłby ani na chwilę. Ten,
który był prekursorem w uczeniu współpracy, podkreślaniu demokratycznych
swobód dzieci i przyznawaniu im praw do
samostanowienia, byłby dumny, widząc
efekty wspólnych działań całej społeczności szkolno-przedszkolnej.
Co zobaczyłby w szkole swojego
imienia oprócz uśmiechniętych twarzy
uczniów witających przybywających gości? Z pewnością jego spojrzenie padłoby na wystawę szkolnych kronik, które
wyeksponowano na parterze na specjalnie ustawionych w tym celu stołach. Może przetarłby szkła okularów, przerzucając
pożółkłe już gdzieniegdzie kartki dużych
ksiąg, zatrzymałby się przy jakimś zdjęciu
lub wzmiance sprzed ponad 60 lat… Może
zdziwiłby się, że w szkole przez 20 lat było również gimnazjum… Jego zdumienie
mogłyby wywołać wyeksponowane fragmenty szkieletu mamuta podarowane kiedyś szkole…
Na poziomie „0”, gdzie na co dzień
znajdują się szatnie, przystanąłby na moment, oglądając multimedialne prezentacje zdjęć klasowych z różnych lat, fotografie czarno-białe i kolorowe, choć miejscami kolory już wyblakły.
Wpisałby się do pamiątkowej księgi…
Jednak najwięcej czasu spędziłby na sali gimnastycznej, gdzie odbywała się uroczystość. Jako gość honorowy zasiadłby
w pierwszym rzędzie. Obok przedstawicieli władz miasta, kuratorium, dyrektorów szkół i przedszkoli zaproszonych na
uroczystość. A może usiadłby wśród nauczycieli, wychowawców, pracowników
lub ubranych odświętnie uczniów?..
Słuchałby odczytanej przez przedstawiciela samorządu uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach, która nadaje szkole imię
Janusza Korczaka. Patrzyłby na pożegnanie pierwszego sztandaru szkoły ufundo-

wanego w 1961 r. przez PKP w Pyskowicach, noszącego już ślady czasu i prezentację nowego.
Nowy, ufundowany przez władze samorządowe i radę rodziców, otwiera kolejny
etap w historii szkoły.
Jako polski patriota, choć pochodzenia
żydowskiego, z dumą spoglądałby na pięknie prezentującego się na biało-czerwonym
tle białego orła w złotej koronie. Skromnie
zmrużyłby oczy, patrząc na rewers sztandaru w kolorze chabru, jak kolor kwiatów
w łanach polskich zbóż, gdzie w środkowej części rozpoznałby swój uśmiechnięty wizerunek.
Dużo radości sprawiłyby mu występy dzieci przedszkolnych, „Tygrysków” tańczących z kolorowymi szarfa-

mi i „Kangurków” recytujących chórem
znany powszechnie wiersz Władysława
Bełzy „Kto ty jesteś?”. Na widok małej
orkiestry maszerującej i grającej na instrumentach perkusyjnych w rytm „Marsza Radeckiego” wybijałby ukradkiem
dłonią rytm na kolanie. Słuchając „Ballady o Starym Doktorze” lub „Hymnu
o Januszu Korczaku”, przecierałby wzruszony oczy.
Czujemy, że doktor Korczak 4 listopada
zajrzał do nas na chwilę, pozostawił nam
swój dobrotliwy uśmiech nie tylko na portrecie czy w wizerunku na sztandarze. Ten
uśmiech zapadł w serca całej szkolnej społeczności.
Danuta Pilot
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Prace kolorowe jak jesień

O

d kilku lat, kiedy przychodzi jesień,
Przedszkole nr 5 w Pyskowicach organizuje międzyprzedszkolny konkurs plastyczny.
W tym roku również zdolne i utalentowane
dzieci z pyskowickich przedszkoli zaprezentowały swoje umiejętności.
Głównym celem, który przyświecał organizatorom, była integracja społeczności
przedszkolnej, która po czasie pandemii znowu mogła się spotkać, wymienić doświad-

czeniami, wesprzeć uzdolnione dzieci. Taki konkurs to przede wszystkim angażowanie w aktywności twórcze, rozbudzanie zainteresowania przyrodą, sztuką, rozwijanie
wyobraźni i pomysłowości dzieci, rozwijanie
ich sprawności manualnej, a także promowanie i prezentowanie twórczości plastycznej
najmłodszych.
Zadaniem konkursowym było stworzenie pracy plastycznej z kolorowego papieru

– bo jak kolorowa jesień to i kolorowy papier. Dzieci pod okiem nauczycieli wykonały
w przedszkolach niezwykłe prace. Wszystkie
nawiązywały do jesieni i jej darów, charakterystycznych zwierząt czy oznak – przedszkolaki wykleiły z papieru jeżyki, wspaniałe, kolorowe drzewa, grzyby, a nawet ślimaczka
z dynią zamiast skorupy!
Wszystkie prace były staranne, kolorowe, niezwykle pracochłonne i przepiękne. Komisja konkursowa miała naprawdę
trudne zadanie, aby wskazać zwycięskie
arcydzieła. Ostatecznie I miejsce zdobyła Agata K. z Przedszkola nr 2, II miejsce
Lena P. z Przedszkola nr 5, a III Oliwia P.,
również z Przedszkola nr 2.
Patronat nad konkursem sprawował burmistrz Pyskowic, a wręczenie nagród miało bardzo uroczysty charakter – uczestników
powitały dzieci z Przedszkola nr 5 z grupy
Biedronek wierszykiem i tańcem – jesiennym krakowiakiem. Burmistrz Adam Wójcik
wręczył wszystkim dzieciom nagrody i gratulował talentów.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zaangażowanym nauczycielom. Prace można
podziwiać na wystawie w oddziale dla dzieci biblioteki miejskiej. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!
Beata Jasińska
Katarzyna Kasperek

Piosenki w tonacji jesieni

J

„ esienny Przegląd Piosenki Przedszkolnej” odbył się 26 października br. w Przedszkolu nr 4. Już od wielu lat przedszkole aktywizuje dzieci uzdolnione muzycznie i aktorsko organizując wspomniane
wydarzenie. Przegląd swoim patronatem

objął Burmistrza Miasta Pyskowice Adam
Wójcik.
To jesienne, coroczne spotkanie sprzyja integracji pyskowickiego środowiska przedszkolnego, uczy odwagi, śmiałości, wrażliwości na piękno. Jednocześnie sprzyja rozwi-

janiu talentów, uzdolnień muzycznych, wokalnych i aktorskich dzieci.
Jest nam ogromnie miło, że tegoroczną
edycję zaszczycili swoją obecnością zastępca burmistrza Pyskowic Piotr Magda oraz
dyrektorki pyskowickich przedszkoli, Sabina Farganus, Ewelina Jakubowska oraz Iwona Kupczyńska.
Wszystkie występy były bardzo starannie
przygotowane, a ich dodatkowym atutem były stroje, rekwizyty i choreografia, które podkreślały charakter wykonywanych utworów.
Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Otrzymali również pamiątkowe dyplomy, upominki i słodkości. Zastępca burmistrza P. Magda nagrodził Przedszkole nr 4
wielkopowierzchniowymi grami planszowymi, które sprawiły dzieciom dużo radości.
Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom bardzo dziękujemy. Do zobaczenia
w przyszłym roku!
Anna Bera-Robak
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