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3 maja br. świętowaliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Uroczystości w Pyskowicach rozpoczęły się mszą świętą za 
Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja. 2 maja przypadał natomiast 
Dzień Flagi RP.

W trakcie obchodów 3 maja po mszy świętej uroczystości prze-
niosły się pod Pomnik Patriotyczny. W programie znalazły się m.in. 
rys historyczny na temat święta, wystawienie warty honorowej przez 

Patriotyczny Początek maja

klasę mundurową Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół 
im. Marii Konopnickiej oraz złożenie kwiatów przez przedstawi-
cieli samorządu.

Natomiast 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi RP. W święto 
włączyli się pyskowiczanie – w oknach i na balkonach pojawił 
się ten symbol narodowy. 

(pp)
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4 maja obchodzimy Dzień Strażaka i Hutnika. Tą okazję w Pysko-
wicach uroczyście uczcili przedstawiciele pierwszej z tych grup za-
wodowych. Była msza święta w kościele pw. Mikołaja i miłe spotka-
nie we własnym gronie. Samorząd Pyskowic reprezentował zastępca 
burmistrza Piotr Magda.

Data obchodów nie jest przypadkowa. 4 maja jest dniem święte-
go Floriana, patrona zarówno strażaków, jak i hutników. Ten święty 

patronuje zresztą wszystkim zawodom związanym z ogniem – chro-
ni także piekarzy, kominiarzy oraz garncarzy.

Wszystkim strażakom i hutnikom składamy serdeczne podzię-
kowania za trud związany z wykonywaniem ich zawodów. Ży-
czymy wiele satysfakcji z pracy, zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności!

(pp)

Święto strażaków i hutników

Szanowni Czytelnicy, początek maja 
upłynął w podniosłej atmosferze. Święto-
waliśmy Dzień Flagi RP, rocznicę Konsty-
tucji 3 Maja, Dzień Strażaka i Hutnika. Od 
relacji z uroczystości rozpoczynamy też 
bieżący numer „Przeglądu Pyskowickie-
go”. A co jeszcze wydarzyło się w mijają-
cym miesiącu?

Przełom kwietnia i maja przyniósł wysyp 
sukcesów naszej utalentowanej młodzieży 
i to w wielu dziedzinach naraz. Siatkarki 
z „szóstki” wywalczyły wicemistrzostwo 

Śląska w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, zawodnicy taekwon-do 
wrócili z workiem medali z turnieju mistrzowskiego w Rybniku, pa-
smo sukcesów, które doprowadziły do udziału w prestiżowym festi-
walu w Koninie, odnotowali mali i młodzi artyści z zespołów wo-
kalno – tanecznych MOKiS, a uczniowie z SP nr 5 zostali finalista-
mi wojewódzkich olimpiad przedmiotowych i zapewnili sobie miej-
sca w dowolnie wybranej szkole średniej. Szerzej o laureatach pi-
szemy na s. 4 i 8.

Ostatnie tygodnie były również udane pod kątem miejskich inwe-
stycji. Na cmentarzu komunalnym powstaje kolumbarium, rozpoczę-
ła się budowa ul. Czeremchy, przy dwóch przejściach dla pieszych 
przy ul. Wojska Polskiego i ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego pojawiły 
się latarnie, a przy ul. Dworcowej przybywa sadzonek, które zamie-
nią się w aleję platanów (s. 5). 

Nie sposób również nie wspomnieć o nowości na dawnym skła-
dowisku komunalnym, która okazała się telewizyjnym hitem (s. 5). 
Mowa oczywiście o stadzie owiec, pełniących rolę żywych kosiarek. 
Zwierzęta, a dzięki nim Pyskowice, stały się bohaterami felietonów 
filmowych Teleexpressu, Aktualności TVP3, Metropulsu, a na żywo 
wystąpiły przed kamerami w Dzień Dobry TVN. Pomysł „zatrudnie-
nia” owiec, oprócz jego oczywistych korzyści ekologicznych, okazał 
się świetną dźwignią promocyjną. Oddając jednak sprawiedliwość – 

Pyskowice skorzystały z rozwiązania, które wcześniej wprowadziło 
miasto Gliwice na swoim składowisku. 

A jeżeli jesteśmy już przy zielonych tematach. Na s. 7 przypomi-
namy, o tym, że wciąż można uzyskać od miasta dofinansowanie do 
wymiany przestarzałych pieców węglowych, jak również o zbliżają-
cym się upływie terminu złożenia deklaracji do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków, który przypada 30 czerwca, a wciąż wie-
lu mieszkańców nie dopilnowało swojego obowiązku. W tym samym 
miejscu przekazujemy również dobrą wiadomość dla działkowców – 
stowarzyszenia ogródków działkowych mogą się ubiegać o rządową 
dotację do 100 tys. zł. 

Jak zawsze na zakończenie czekają informacje ze świata eduka-
cji i kultury. Na s. 8 relację z udziału w projekcie „Być jak Ignacy” 
zdają szkoły podstawowe numer 5 i 6, na s. 9 rekomendujemy no-
wą książkę pyskowiczanki Anny Staszewskiej „Pobiegane z desz-
czem”, wspólnie z miejską biblioteką zachęcamy najmłodszych, 
żeby znaleźć „Czas na książę”, z biblioteką i MOKiS-em zapra-
szamy do udziału w „Zaczytanych Podwórkach”, a na s. 10 w ślad 
za Centrum Wystawienniczym zdajemy relację z jego działalności  
w kwietniu i maju.

Rozpoczęliśmy od wspomnienia majowych świąt, a kończymy 
zapowiedzią czerwcowego. Z ogromną przyjemnością zapraszam 
wszystkich mieszkańców Pyskowic na niezwykły festyn rodzinny.  
4 czerwca pod hasłem „Drama, kajaki i śpiew” świętować będziemy 
naszą rzekę. Czekają m.in. spływ kajakowy Dramą, spektakle teatral-
ne, koncerty, w tym występ tak lubianego w naszym mieście Janusza 
Radka, warsztaty, a na koniec pokaz laserowo – wodny. Co jeszcze 
przygotowali organizatorzy, można się dowiedzieć na s. 11. 

Szanowni mieszkańcy. Od 16 maja w Polsce nie ma stanu epide-
mii, co nie znaczy, że nie warto z ostrożności zachowywać jeszcze 
przez jakiś czas podstawowych zasad bezpieczeństwa antywirusowe-
go. Nadal więc uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi.

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice 
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Na kwietniowej sesji rada miej-
ska jak co roku o tej porze rozpatrywa-
ła: sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i informację o działal-
ności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, sprawoz-
danie z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz spra-
wozdanie z realizacji Programu Współ-
pracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
Bardzo obszerny materiał omówiła Ju-
styna Fijołek – Ziobrowska – naczelnik 

Wydziału Sportu i Spraw Społecznych. Zostało podkreślone bar-
dzo dobre funkcjonowanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień przy ul. Kościelnej 13, który świadczy szeroką pomoc. 
Jest psychoterapia grupowa i indywidualna, spotkania grupy AA, 
spotkania Stowarzyszenia Abstynenckiego „Drugie Życie”. Punkt 
Konsultacyjny udziela pomocy osobom uzależnionym i członkom 
ich rodzin. 

Na terenie naszego miasta działają 33 organizacje pozarządo-
we. Przy pomocy wielu z nich miasto w ramach udzielanych do-
tacji realizuje swoje zadania. W 2021 roku w ramach konkursów 
były to: przeciwdziałanie bezdomności – 73 330,50 zł, ochrona 
zdrowia (usługi pielęgnacyjno-rehabilitacyjne oraz paliatywno-
hospicyjne) – 134 430 zł, upowszechnianie kultury fizycznej – 
145 371 zł. W trybie pozakonkursowym realizowano 6 zadań na 
kwotę 26 700 zł, np. Roześmiane podwórka, Pyskowickie Dni 
Sportu i Aktywności, Jesień z kulturą.

Rada rozpatrzyła i przegłosowała uchwały w sprawie:
1. wyrażenia zgody na zbycie w przetargu nieruchomości grun-

towych przy ul. Bytomskiej o łącznej powierzchni 1,2231 ha prze-
znaczonych na tereny zieleni urządzonej; 

2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice położo-
nego w południowo-zachodniej części miasta w rejonie ul. Kolonia  

Pyskowicka, pomiędzy ul. Piaskową, ul. Wiejską i ul. Poddębie – 
wpłynęły wnioski właścicieli działek o zmianę ich przeznaczenia 
oraz wystąpiła konieczność zmiany przebiegu dróg;

3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice położo-
nego w rejonie ulic Szpitalnej i Poznańskiej – konieczność zmia-
ny wynika między innymi z planowanego uruchomienia połącze-
nia kolejowego;

4. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Społecznego (MTBS sp z o.o 
z siedzibą w Tarnowskich Górach) – istniej możliwość uzyskania 
10% dofinansowania do powstającego budynku przy ul. Poniatow-
skiego;

5. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok – do budżetu 
wprowadzono ponad 7 000 000 zł pochodzących z Programu Rzą-
dowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych  
z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 3 i hali widowiskowo-sportowej;

6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2027 – 
dokonano zmian wynikających z przesunięć budżetowych oraz zmie-
niono łączne nakłady, limity na lata następne i limity zobowiązań 
przy niektórych zadaniach;

7. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach – do rady wpłynęła skar-
ga, którą na swoich czterech posiedzeniach rozpatrywała Komisja 
Skarg Wniosków i Petycji. Komisja wysłuchała osoby skarżącej się 
na nieprawidłowości w zarządzaniu MOKiS oraz na mobbing. Za-
poznała się z wyjaśnieniami dyrektora oraz wynikami kontroli zle-
conej przez burmistrza. Rada po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
komisji uznała skargę za nieuzasadnioną.

Ze wszystkimi projektami uchwał do których dołączone są uza-
sadnienia oraz z podjętymi uchwałami można się zapoznać na stro-
nie internetowej miasta w BIP, zakładka Rada Miejska.

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach

Koszenie trawy kojarzy się nam z warkotem silnika i smro-
dem spalin. Tymczasem może być to czynność cicha, nieinwazyj-
na i bardzo ekologiczna. Wystarczy, że użyje się do niej… owiec. 
Tak jak zrobił to samorząd Pyskowic, zatrudniając żywe kosiar-
ki do utrzymania zieleni na zrekultywowanym składowisku odpa-
dów w Zaolszanach.

Owce skubią tam trawę od 26 kwietnia br. Liczące kilkadzie-
siąt sztuk stado należy do rasy szerstne kameruńskie, o charak-
terystycznym, brązowym ubarwieniu wełny. Uprzedzając obawy  
o ekologiczną czystość paszy – zalegające pod roślinnością od-
pady odgradzają od powierzchni grube warstwy ziemi i materiału 
inertnego, a dawne wysypisko jest bezpieczne.

Ekologiczne, wolne od zanieczyszczających środowisko spa-
lin, wykaszanie to nie jedyny pożytek ze zwierząt. Wypas owiec 
stanowi dobrą praktykę czynnej ochrony przyrody. Wpływa na 
zachowanie walorów botanicznych pastwiska oraz kształtowa-
nie krajobrazu. Odchody zwierząt użyźniają glebę, którą zwie-
rzęta dodatkowo spulchniają swoimi racicami. Pasterstwo pomo-
że więc chronić różnorodność biologiczną łąk na dawnym skła-
dowisku.

„Żywe kosiarki” zostały wypożyczone ze stada zarejestrowane-
go gospodarstwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Każda owca posiada kolczyk z numerem, pod którym figuru-
je w ewidencji. Mają też swojego opiekuna, który pilnuje, żeby były  

„czworonożne kosiarki” na dawnym składowisku

napojone, miały schronienie przed deszczem i wiatrem oraz nie wy-
dostały się poza ogrodzenie. O zwierzęta dba sam ich właściciel,  
z którym miasto Pyskowice zawarło umowę na wypożyczenie.

Owce pojawiły się na próbę, już jednak wiadomo, że zostaną 
dłużej, najprawdopodobniej do końca wakacji.

(pp)
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„srebro” dla dziewcząt z „szóstki”!

Foto: Facebook Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie uczen-
nic z „Szóstki”. Szkolna drużyna wywalczyła 10 maja wicemi-
strzostwo Śląska Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej 
dziewcząt. Gratulujemy!

Na rozegranym w Gliwicach turnieju lepsze od pyskowicza-
nek okazały się tylko zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
ŻAPN z Żywca. Dla dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Od-
działami Integracyjnymi był to pierwszy przegrany mecz w turnieju.

Skład „srebrnej” drużyny to: Emilia Błazińska, Amelia Glegoła, 
Alicja Kloza, Natalia Rudzka, Wiktoria Majchrzak, Kinga Jarząbek, 
Natalia Krawiec, Weronika Rzeźnicka, Julia Zawidowska.

Brawo dziewczyny, brawo trener Paweł Bryła!
(pp)

2 kwietnia br. zawodnicy Śląskiego Klubu Taekwon-Do 
startowali w Rybniku-Boguszowicach w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików 
oraz Mistrzostwach Śląska Dzieci. Nasz klub i miasto Pyskowi-
ce reprezentowało 14 zawodników, pod czujnym okiem trenera  
Bogdana Matwiejczuka. Przywieźli stamtąd 11 medali, w tym  
2 złote, 1 srebrny i 8 brązowych. Gratulujemy! 

(pp)

kolejny sukces Śląskiego klubu taekwon-do!

Wraz ze zniesieniem obostrzeń epidemiologicznych zespoły ta-
neczne i wokalne działające przy Miejskim Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Pyskowicach rozpoczęły wojaże po festiwalach i konkursach. 
Kwiecień przyniósł wyjątkowo dużo nagród, co potwierdza, że mimo 
pandemii zespoły utrzymały artystyczną formę.

W styczniu zespół wokalno – taneczny LALALA zdobył III 
miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. 
Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Kolejny wyjazd to Festi-
wal Tańca „INSPIRACJE” w Czerwionce Leszczyny, gdzie ze-
spół POTWORAKI wytańczył III miejsce, a PARADOX wyróż-
nienie. Z festiwalu „TAŃCOWADŁA” w Ozimku oba zespoły 
przywiozły po „brązie”. 

24 kwietnia w Teatrze Miejskim w Gliwicach odbył się Koncert 
Laureatów Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych Dzieci i Mło-
dzieży, podczas którego ogłoszono wyniki. Wszystkie nasze zespoły, 
które wystartowały, zdobyły laury.

W kategorii muzyka I miejsce otrzymał LALALA (kat. 13–19 lat),  
II miejsce – Zespół Wokalny Małe TimbRe (kat. 9–12 lat), a III 
TimbRe (kat. 13–19 lat) i Małe LALALA (kat. 9–12 lat). Wszystkie 
zespoły prowadzi Anna Szafrańska.

W kategorii taniec III miejsce zdobył PARADOX (instruktor: 
Agata Sitarek), a wyróżnienie w kat. 12–15 lat – POTWORAKI 
(instruktor Kinga Pleban).

W kwietniu zespoły wokalne LALALA i Małe LALALA oraz ze-
spół taneczny POTWORAKI zakwalifikowały się na Międzynarodo-
wy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, który odbędzie się na po-
czątku czerwca. 

Agata Sitarek

sukcesy naszych Pyskowickich tancerzy  
i wokalistów
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Trwa budowa nowej ul. Czeremchy. Pełnowartościowa droga zastąpi prowi-
zorkę, wykonaną z betonowych, podniszczonych płyt. Na całej długości powsta-
nie chodnik i nowe oświetlenie. Na czas prac pojawią się jednak utrudnienia. 

Prace będą realizowane etapami, aby możliwie jak najbardziej ogra-
niczyć niedogodności. W pierwszej kolejności roboty obejmą część od 
strony ulicy Jesionowej do wysokości ul. Kasztanowej, potem front 
przesunie się w stronę ul. Klonowej i tak aż do połączenia z ul. Cze-
reśniową. W sumie powstanie blisko 400 – metrowy odcinek drogi,  
na podbudowie i z odpowiednimi warstwami. 

za 2 mln zł Powstaje nowa ul. czeremchy
W ramach inwestycji przewidziano również modernizację ulicz-

nej sieci oświetleniowej (rozbudowę o nowe latarnie i wymianę 
opraw) oraz ułożenie chodnika w powiązaniu z uzupełnieniem bra-
kujących fragmentów w rejonie ulic Jesionowa, Kasztanowa, Orze-
chowa. 

Prace realizuje Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gli-
wic, które wygrało przetarg ceną 1 999 082,67 zł. Zakończenie inwesty-
cji planowane jest na wrzesień. 

(pp)

W dwóch lokalizacjach na terenie naszego miasta zamontowano 
nowe latarnie. Oświetlenie powstało przy przejściach dla pieszych, 
w miejscach do tej pory zacienionych, a przez to niebezpiecznych.

Jeden słup pojawił się przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, w obrębie 
przejścia przy skrzyżowaniu z ul. Nową, dwa kolejne przy pasach przy 
ul. Szopena w rejonie skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Wszystkie 
trzy punkty wyposażone są w energooszczędne oprawy LED.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych kosztowało  
51 095,19 zł, a środki pochodziły z budżetu gminy Pyskowice. Wyko-
nawcą prac była firma OBI Complex z Żor.

(pp)

bezPieczniej dla Pieszych

Przy tak zwanym placu dożynkowym pojawi się nowość. W naj-
bliższym czasie wyrośnie szpaler sadzonek, który w przyszłości za-
mieni się w aleję platanów kulistych. Zadanie stanowi realizację pla-
nu rewitalizacji zieleni Pyskowic z wykorzystaniem rodzimych ga-
tunków.

Drzewa odgrywają ważną rolę w przestrzeni miejskiej. Produkują 
tlen, dają cień, stanowią miłe dla oka urozmaicenie w obszarze zabu-
dowanym. Mając to na uwadze miasto Pyskowice przystąpiło do od-
nowienia terenów zielonych z założeniem, żeby, wbrew modzie na 
iglaki i obce naszej strefie klimatycznej gatunki, dać szansę typo-
wo polskim odmianom liściastym. Wprawdzie więcej pracy zabie-
ra utrzymanie porządku wokół nich, ale za to ładnie szumią i chro-
nią przed słońcem.

Przy ul. dworcowej Powstaje aleja Platanów
Jednym z najświeższych przykładów rewitalizacji krajobrazu w naszym 

mieście są nasadzenia przy ul. Poznańskiej. Na początku wiosny w miej-
scu topoli pojawiły się tam klony o pięknych, bordowo – fioletowych li-
ściach. Gdy urosną, będą naturalną ochroną przed hałasem i spalinami dla 
mieszkańców pobliskich bloków, a ponadto stworzą zacieniony pas.

Podobną funkcję ochronną spełniać będą również platany, o których mo-
wa była na wstępie. To przepiękne drzewa, o gęstych kulistych koronach, 
które doskonale sprawdzają się w miejscach odpoczynku i rekreacji, jak 
tzw. plac dożynkowy. Pojawią się przy nim szpalerem, na całej długości  
ul. Dworcowej.

Pierwsze platany zostały już nasadzone, docelowo będzie ich tam 
25 sztuk. Sadzonki ufundowała firma 100.eu.

(pp)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach kolejny raz przystąpił do 
programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej”. Z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Poli-
tyki Społecznej udało się pozyskać łącznie na te zadania blisko 300 tys. zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin 
lub opiekunów dzieci bądź osób z niepełnoprawnością, którzy wyma-
gają czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz pod-
niesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Program w ca-
łości finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. W 2022 roku  

Pomoc osobom z niePełnosPrawnoŚciami
w gminie Pyskowice z tej formy wsparcia korzystać będą 3 rodziny, 
a całkowite dofinansowanie wyniesie 28 800 zł. 

Z kolei program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na 
celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta świadczącego osobom 
niepełnosprawnym wsparcie w codziennych czynnościach oraz w funk-
cjonowaniu w życiu społecznym. Program w całości finansowany jest  
z Funduszu Solidarnościowego, a z pomocy asystenta skorzysta w na-
szym mieście 8 osób. Kwota dofinansowania wyniesie 270 000 zł. 

(pp)

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Poznańskiej w sąsiedztwie 
kaplicy powstaje kolumbarium. Budowa zbiorowego grobowca urno-
wego wraz zagospodarowaniem terenu wokół kosztować będzie bu-
dżet Pyskowic 230 520 zł.

Przypomnijmy, że na nowy obiekt cmentarny złożą się cztery bloki o wy-
sokości 2 metrów, długości 3,5 metra i grubości 1,35 m każdy. Łączna dłu-
gość budowli z niszami w trzech rzędach wyniesie więc 14 metrów. Pojedyn-
czy segment będzie mógł pomieścić 30 urn, w sumie będzie więc 120 nisz.

Całość zostanie wykonana z cegły klinkierowej w kolorze szarym, 
a konstrukcja zostanie przykryta szlifowaną płytą z czarnego granitu. 
Powstanie też chodnik i osiem żeliwnych ławek z drewnianymi sie-
dziskami. Prace nie obejmują wykonania tablic nagrobnych, które za-
kup należeć będzie do osób dokonujących pochówku.

Wykonawcą kolumbarium jest firma Mes Group sc. Jarosław Florczyk, 
Albert Stajno z Tarnowskich Gór. Obiekt powinien być gotowy przed 
końcem września.

(pp)

trwa budowa kolumbarium
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Rozstrzygnięto kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu pla-
stycznego „Bosa Osa czy srebrne ryby – inspiracje twórczością 
Doroty Gellner” dla wychowanków świetlic szkolnych. Organi-
zatorem była Szkoła Podstawowa nr 5 z Pyskowic, a honorowy 
patronat sprawowała sama autorka, Śląski Kurator Oświaty oraz 
burmistrz Pyskowic Adam Wójcik. Współorganizatorem od wielu 
lat jest gmina Pyskowice, która ufundowała nagrody książkowe.

Twórczość Doroty Gellner weszła do kanonu współczesnej pol-
skiej poezji dziecięcej. Jest autorką bajek, wierszy, opowiadań, 
rymowanek i tekstów do piosenek – takich jak: „Zuzia – lalka nie-
duża“, „Ogórek“, „A ja rosnę“, „Kwiatki, bratki i stokrotki“, „Po-
patrzcie na jamniczka“. Bohaterkami jej utworów są dzieci, zwie-
rzęta, rośliny, przedmioty i zjawiska przyrodnicze.

Do konkursu zaproszono dzieci z klas 1–4 objęte opieką świe-
tlic szkolnych z terenu całego kraju. Zadaniem uczestników było 
przygotowanie płaskich prac plastycznych w dowolnym formacie 
i technice oraz prac przestrzennych, których tematem byli boha-
terowie utworów D. Gellner. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięły w nim 
udział aż 62 placówki, nadesłano 334 prac. Były przykłady tech-
niki origami płaskiego, filcowania na sucho, qullingu i wspania-
łego collage’u, gdzie wykorzystywano wełnę, guziki i korki.

Galerię nagrodzonych prac można obejrzeć na stronie szkoły 
www.sp5pyskowice.pl/swietlica. Szykuje się również ekspozycja 
podsumowująca konkurs w Centrum Wystawienniczym w Pysko-
wicach, której wernisaż zaplanowano na 3 czerwca br.

(pp)

rozstrzygnięto ogólnoPolski konkurs Plastyczny 
„bosa osa czy srebrne ryby”

12 maja Zespół Szkół im. M. Konopnickiej (ZSMK) stał się cen-
trum debaty nad przyszłością Europy w związku z jej historią. W dys-
kusji uczestniczyła młodzież z niemieckiego Calw, Pucka, Knurowa 
i Pyskowic, a konferencja zgromadziła grono znamienitych gości, 
wśród nich sekretarz naszego miasta Agnieszkę Kazubek.

„Nobliści z Polski i Niemiec, którzy w szczególny sposób głosili ideę 
solidarności, wolności, pokoju i działali na rzecz integracji europejskiej”, 
„Polityka klimatyczna EU – mocne i słabe strony”, „Czy granice państw 
stanowią granicę dla muzyki?”, „Nigdy więcej wojny! – przyczyny kon-
fliktów w Europie w XX i XXI wieku”, „Sportowiec jako ambasador 
swojego Państwa. Wielcy sportowcy Polski i Niemiec – ich rola we 
współczesnym świecie” – to zagadnienia, które były przedmiotem pracy 

młodzież z niemiec i z Polski  
rozmawiała w Pyskowicach, dokąd zmierza euroPa

młodych ludzi ze szkół Calw i Pucka – powiatów partnerskich powiatu 
Gliwickiego oraz Knurowa i Pyskowic. W międzynarodowych, miesza-
nych zespołach badawczych językiem roboczym był angielski (lub pol-
ski i niemiecki dla osób dwujęzycznych), tak samo prowadzone były też 
prezentacje podczas wieńczącej debatę konferencji.

Zadaniem warsztatów było pobudzenie międzynarodowej polsko-nie-
mieckiej dyskusji o przyszłości Europy z uwzględnieniem jej przeszło-
ści oraz zwróceniem uwagi na podobieństwa i różnice kształtujące spo-
łeczeństwa obu państw. Taki sam cel przyświecał konferencji, w której 
głos zabrali m.in. Edyta Mierzwa, dyrektor ZSMK, Waldemar Dombek, 
starosta gliwicki, dr Frank Wiehe, wicestarosta Calw, Jarosław Białk, sta-
rosta pucki. Sekretarz Pyskowic Agnieszka Kazubek w swoim wystąpie-
niu zastanawiała się, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi.

Aby wysłuchać, co na temat przyszłości kontynentu ma do po-
wiedzenia młode pokolenie, do Pyskowic przyjechali również m.in. 
przedstawiciele gmin z powiatu gliwickiego (reprezentowane były 
Pilchowice, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś) oraz dy-
rektorzy szkół prowadzonych przez powiat gliwicki.

Polsko-niemiecka konferencja „Przeszłość i przyszłość naszego 
kontynentu” odbyła się w ramach debaty o przyszłości Europy oraz 
zwalczaniu eurosceptycyzmu.

(pp)

Od 4 do 18 maja trwały matury w Zespole Szkół im. M. Konop-
nickiej w Pyskowicach. Wzięło w nich udział 24 abiturientów z tu-
tejszego liceum. 

Egzaminy w „Konopnickiej” rozpoczęły się, jak w całym kraju, od 
języka polskiego. W kolejnych dniach maturzyści zdawali matematy-

za nami matury 
kę i język angielski. Potem przyszedł czas nas przedmioty w zakre-
sie rozszerzonym. Młodzież z liceum w Pyskowicach wybrała języki 
(polski, niemiecki bądź angielski), chemię, historię i geografię – infor-
muje dyrekcja szkoły.

(pp)
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50 mln zł rządowego wsparcia czeka na rodzinne ogrody działko-
we. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na zwiększenie terenów zie-
leni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas, zanieczyszczenie po-
wietrza. Przyjmowanie wniosków ma ruszyć jeszcze w maju, a za obsłu-
gę programu odpowiadać będzie Agencja Modernizacji i Restrukturyza-
cji Rolnictwa.

Jak poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz 
Puda projekt „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów 
działkowych” to pierwszy program, który wpisuje się w oczekiwania sa-
mych działkowców.

Na realizację programu rząd przeznaczył 50 mln zł. Działkowicze będą mo-
gli te środki wykorzystać przede wszystkim na zwiększenie terenów zieleni  
w ramach rozbudowy ogródków, na przykład poprzez zielone dachy czy tara-
sy, a także np. przygotowanie instalacji do zwiększania retencji wody. Środki 
te będzie można również przeznaczyć na zakup narzędzi ogrodowych.

Działkowicze już mogą przygotowywać do składania wniosków. 
Nabór ma ruszyć w maju, a wdrożeniem zajmie się Agencja Moder-

Pieniądze dla działkowców.  
szansa na Projekty bez wkładu własnego!

nizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. W Polsce działa ok. 4,5 tys. sto-
warzyszeń działkowców, grant dla pojedynczego ROD może więc 
wynieść od ok. 10 tys. zł. Ważne jest to, że pokrywane są w 100 proc. 
koszty kwalifikowane, czyli niewymagany jest wkład własny.

Pieniądze mają pochodzić z unijnego programu Infrastruktura i Środo-
wisko 2014–2021. (pp)

4 maja br. Urząd Miejski w Pyskowicach rozpoczął nabór wniosków 
na dofinansowanie kosztów wymiany przestarzałych, węglowych pieców 
na ekologiczne źródła ogrzewania. Maksymalne kwota dotacji to 4 tys. zł. 
Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele mieszkań w budynkach wielo-
rodzinnych.

Zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miej-
skiej w Pyskowicach z 3 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania w 2022 
roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych 
dofinansowanie obejmuje wymianę niskowydajnego i nieekologicznego 
urządzenia, będącego jedynym źródłem ogrzewania, na ekologiczne i wy-
sokosprawne. Do ekologicznych zalicza się kocioł gazowy, automatycz-
ny kocioł węglowy nowej generacji (retortowy min. 5 klasy wg normy  
PN-EN 303-5:2012, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne.

Dotacje kierowane są do właścicieli lokali, w których nie jest prowa-
dzona działalność gospodarcza, a dodatkowo przyłączenie budynku do 
miejskiej sieci ciepłowniczej nie jest możliwe lub nie jest uzasadnio-
ne ekonomicznie. Nieruchomości położone na obszarach wyłączonych  
z pomocy można sprawdzić na aktualnej mapie przebiegu linii ciepłow-
niczych, dostępnej na stronie www.pyskowice.pl w zakładce Dla miesz-
kańców/Ekologia/Dotacja na pokrycie kosztów zmiany systemów grzew-
czych.

Kwota dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów zakupu nowego 
urządzenia grzewczego – przy czym nie może być większa niż 4 tys. zł. 

czekają Środki na likwidację „koPciuchów”

Termin przyjmowania wniosków upływa 30 czerwca. Realizowane będą 
one w kolejności wpływu i do wyczerpania zabezpieczonych środków. 
Gmina na ten cel przeznaczyła w tym roku 80 tys. zł.

Druk wniosku wraz z regulaminem oraz mapą określającą obszar mia-
sta objęty możliwością przyłączania do sieci ciepłowniczej są dostępne 
na stronie www.pyskowice.pl w zakładce Dla mieszkańców – Ekologia – 
Dotacja na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych oraz w Biu-
rze Obsługi Interesanta urzędu miejskiego (pok. 107 lub hol na parterze 
budynku).

Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Pyskowicach pod 
nr tel. 32 332 60 14 i 32 332 60 12.

(pp)

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków. Termin upływa już 30 czerwca, a jeszcze 
wielu z mieszkańców Pyskowic nie dokonało zgłoszenia.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie https://www.gunb.gov.
pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow, każdy właściciel 
lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją  
o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW.

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło 
ciepła. Natomiast, jeżeli w lokalu jest ono indywidualne, jak np. komi-
nek, bojler elektryczny lub „koza”, wówczas deklarację właściciel mu-
si złożyć samodzielnie.

W związku z tym właściciele lokali winni zgłaszać się do zarządcy bu-
dynku, aby przekazać informacje o zainstalowanym indywidualnym źró-
dle ciepła i spalania paliw oraz ustalić sposób złożenia deklaracji.

(pp)

jeszcze tylko miesiąc  
na zgłoszenie źródła ogrzewania
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VI edycja ogólnopolskiego projektu PGNiG wpisała się w 200. 
rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, który był postacią ciekawą  
i godną naśladowania. Zadania proponowane przez organizatorów ob-
jęły różne dziedziny – podróże i nawigacja, lotnictwo, mózg, badania 
przyrody, maszyny proste, badania przeszłości, kosmos i wynalazki 
Ignacego Łukasiewicza. 

być jak ignacy
W każdym miesiącu ukazywały się po dwa scenariusze, w których 

należało zapoznać się z tematyką i wykonać polecenia, często w for-
mie zabawy. Wszystkie treści przedstawiono w ciekawej formie, jak 
spotkania z naukowcami, filmy, quizy, zadania interaktywne. W tej 
edycji bierze udział ponad 100 szkół i dodatkową zachętą jest zdo-
bywanie punktów.

Uczniowie SP 5 należący do Koła Ekologicznego OPP realizują zada-
nia tego projektu po raz drugi. W VI edycji wykonaliśmy różne prace,  
np. kompasy, modele samolotów, maszyny proste, sylwetki dinozaurów, 
mapę myśli o mózgu, zdjęcia zabytków Pyskowic, model Układu Sło-
necznego. Do spotkania z Ignacym pozostało jeszcze tylko zrobienie ża-
gla deorbitacyjnego satelity, który zmniejsza zaśmiecenie kosmosu oraz 
przeprowadzenie energetycznego doświadczenia z użyciem światła. Na 
zakończenie musimy też przesłać pracę projektową dotyczącą wybranego 
działu. Chcemy zaprezentować opis naszych eksperymentów jako sposób 
na badanie przyrody.

Wędrówka przez osiem bloków tematycznych zajęła nam dużo czasu, 
ale też poszerzyła nasze horyzonty naukowe w ciekawy sposób.

Ewa Uznańska – opiekun Koła Ekologicznego OPP z SP 5

Kolejny raz Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach wykształciła fi-
nalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych 

suPerPiątka!
przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach. Są to ucznio-
wie klas 8: Maja Miaz – finalistka z biologii i Maciej Mazur – finalista  
z chemii.

Maja i Maciek interesowali się naukami ścisłymi już na przyrodzie,  
w klasie 4. W klasie 6 uczestniczyli w zajęciach projektu unijnego „Suk-
ces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Pyskowicach”. W klasie 7 i 8 zgłębiali wiedzę na lekcjach biolo-
gii i chemii oraz pracowali dodatkowo na spotkaniach Koła Ekologiczne-
go OPP i Koła Chemicznego, poszerzających wiadomości poza podstawę 
programową. Ich rozwojowi nie przeszkodziło zdalne nauczanie. 

Dzięki wytrwałej pracy i zaangażowaniu uczniów i nauczycieli osią-
gnęli wymierny sukces. Zdobycie tytułu finalisty wymaga przejścia 
trzech etapów konkursowych opracowywanych przez KOiW w Katowi-
cach. Sprawdzają one szczegółową i ponadprogramową wiedzę, specjali-
styczne nazewnictwo i zdolności analityczne młodzieży. Należy zauwa-
żyć, że w tego rodzaju rywalizacji przydatne są umiejętności z różnych 
dziedzin, w które bardzo dobrze wyposaża uczniów nasza placówka. 

Teraz Maja i Maciej nie mają żadnego problemu z dostaniem się do 
wymarzonej szkoły średniej. Gratulujemy sukcesów!

mgr inż. Ewa Uznańska – nauczyciel biologii 
mgr inż. Alicja Gierlotka – nauczyciel chemii

Postać Ignacego Łukasiewicza potrafi zainspirować. Ten wybitny 
Polak dzięki nauce zdobył światowe uznanie i doszedł do wielkiego 
majątku, który spożytkował z głową. Nie dziwi zatem, że uczniowie 
z SP nr 6 Pyskowice chcą iść w ślady pioniera przemysłu naftowego.

– Od września na kole ekologicznym „Tropiciele” realizujemy pro-
gram „Być jak Ignacy”. Na systematycznych zajęciach, w których 
biorą udział uczennice z klasy 5b, bawimy się nauką – opowiada An-
na Stolarczyk, nauczycielka przyrody – Poprzez wywiady z naukow-
cami, filmy edukacyjne, quizy poznaliśmy pierwszych odkrywców 
świata, konstruktorów maszyn latających, tajniki działania ludzkie-
go mózgu czy też dzieje organizmów na Ziemi na podstawie odkryć 
geologicznych.

Aktywne uczennice z aparatem spacerowały po Pyskowicach ro-
biąc zdjęcia pomnikom przyrody, z masy solnej ulepiły model mózgu 
i postać dinozaura, skonstruowały prostą maszynę i samolot oraz od-
wiedziły Centrum Wystawiennicze oglądając wystawę „Murale” Bar-
tosza Prajsnara. – Jestem przekonana, że zdobyta wiedza i umiejętno-
ści zostaną z moimi podopiecznymi na długo – kończy A. Stolarczyk.

(bk)

Po Śladach ignacego
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Dokładnie rok temu ukazała się książeczka „Pobiegane z wiewiórkami”, 
teraz dostajemy do rąk dalszą część przygód Kingi i jej mamy w „Pobiegane 
z deszczem”. Jak łatwo zgadnąć dużą rolę w opowieściach odgrywa biega-
nie. Podobnie jak w życiu ich autorki. Jest nią Aneta Staszewska, miłośnicz-
ka półmaratonów, psów, morsowania, malowania i pisania dla dzieci. Patro-
nem medialnym „Pobiegane z deszczem” jest miasto Pyskowice.

Cóż to za niesamowita historia! Liwia, mama Kingi, bierze udział  
w biegu górskim, który robi się niebezpieczny – deszcz pada bardzo in-
tensywnie, na trasie pełno jest kałuż i śliskich skał. Czas oczekiwania 
na jej powrót dziewczynka spędza z tatą w restauracji. I nagle wprost  
z obrazu przemawia do niej chłopiec. Prosi o pomoc w uratowaniu jego 
znikającej krainy. A to dopiero początek niezwykłej akcji, która za tło 
ma cudowne okolice Sudetów i wydarzenia w trakcie Dolnośląskiego 
Festiwalu Biegów Górskich w Lądku–Zdroju. Dodać należy, że atutem 
książki, obok intrygującej historii, przeznaczonej nie tylko dla dzieci, 
jest jej staranne wydanie, pełne „bajkowych” ilustracji. Są w niej także 
liczne przesłania, wśród nich dotyczące roli sportu i śmiechu.

Radosny gwar dziecięcych głosów przecina powietrze na długo wcze-
śniej, nim małe nóżki przekroczą próg biblioteki. To znak, że przedszkola-
ki maszerują do Oddziału dla Dzieci na „Poranki z książką”. Wiedzą, że po 
przerwie spowodowanej pandemią biblioteka wznowiła głośne czytania. 

Wróciły już Biedronki i Jagódki, zajrzały Biedroneczki, Smerfy, Kra-
snale, Stokrotki, a wkrótce zawitają Żabki – reprezentanci wszystkich 
grup wiekowych i przedszkoli. 

Przychodzą, by posłuchać klasyczne bajki, poznać bohaterów najnow-
szych opowieści polskich i zagranicznych autorów, uczestniczyć aktywnie 
w teatrze ilustracji Kamishibai. Bibliotekarze zawsze mają pod ręką cie-
kawe historie, które zaradzą problemom i odpowiedzą na nurtujące pyta-
nia. Dostarczą tematów do rozmowy i dawkę dobrego humoru. O tym, że 
książki „dodają skrzydeł”, można się przekonać słuchając jak emocjonal-
nie dzielą się wrażeniami…

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki i skorzystania z oferty 
zainteresowane grupy przedszkolne i klasy I–III.

Lidia Kozok

czas na książkę

Piękna pogoda sprzyja spacerom, wypoczynkowi i zabawie na świe-
żym powietrzu. Oczywiście szczególnie chętnie korzystają z tego dzieci. 
A czy udało się Wam już wypróbować plac ul. Poziomkowej?

Bez względu na odpowiedź – zapraszamy wszystkich serdecznie. Na 
miejscu czeka mnóstwo urządzeń do atrakcyjnej zabawy. Nudzić nie bę-
dą się również dorośli, dla których przygotowano m.in. boisko i siłow-
nię street workout.

Przypomnijmy, że miejsce rekreacji przy ul. Poziomkowej powsta-
ło w ubiegłym roku w ramach współpracy gminy i firmy dom100.eu

(pp)

idą wakacje, wróciły zaczytane Podwórka
Wrócił przebój wiosennych i letnich miesięcy, czyli „Zaczytane Po-

dwórka”. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Miejską 
Biblioteką Publiczną zapraszamy najmłodszych do zabawy.

W tym roku spotkania z lekturami przy piaskownicy rozpoczęły się 
5 już maja na placu zabaw przy ul. Traugutta. W czerwcu pojawią się 
2, 8, 17 i 23 odpowiednio na placach przy ulicach Poziomkowej, Ja-
worowej, Braci Pisko, Józefa Piłsudskiego.

W tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy małych uchodźców  
z Ukrainy. Dobra zabawa w gronie rówieśników z Polski – gwarantowana!

(pp)

„Pobiegane z deszczem” miało swoją premierę w księgarniach 7 maja 
br. Czytelnicy wcześniejszej części przygód Kingi i jej mamy pewnie nie 
mogli się już doczekać tego dnia. Tych, którzy nie mieli jeszcze do czy-
nienia z serią, zachęcamy gorąco do lektury.

(pp)

słońce, wiosna i zabawa.  
zaPrasza też Plac Przy ul. Poziomkowej

nowa książka Pyskowiczanki. zachęcamy do lektury!
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ogłoszenie

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. Urząd Miejski 
w Pyskowicach będzie czynny w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 

Urząd Stanu Cywilnego prosi pary obchodzące 50 lat zawarcia 
małżeństwa i wyrażające wolę uhonorowania medalem Za Długo-

zaPraszamy „złote” Pary
letnie Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta RP, aby 
zgłaszały się do USC telefonicznie (32 332 60 08) bądź osobiście.

w lato urząd Pracuje inaczej
7.00–15.00, w czwartki 7.00–17.00, a w piątki 7.00–13.00. 17 czerw-
ca br., w Boże Ciało, urząd będzie nieczynny.

Co może bardziej integrować jak kulturalne, wspólne spędzanie 
wolnego czasu? Idealna pod tym kątem jest oferta Centrum Wystawien-
niczego, jak np. wystawa „Dziedzictwo haftu ukraińskiego”. To jedno-
cześnie manifestacja solidarności z naszymi sąsiadami.

Haft ludowy na Ukrainie od zawsze miał symboliczne odniesienia. Był 
wyrazem wierzeń, mitów i przesądów. Wykorzystywano go do dekoro-
wania strojów i tkanin. Znajdował się często na ręcznikach, obrusach, 
welonach i chustach, które odgrywają ważną rolę w ceremoniach i rytu-
ałach na Ukrainie. Wykorzystywane są do dekorowania wnętrza kościo-
łów, na przykład jako osłony sakramentów lub całuny na ikony. Hafciar-
stwo na Ukrainie postrzegane jest jako narodowe hobby i stanowi część 
kulturowej i narodowej tożsamości. Autorką wystawy była mieszkanka 
Pyskowic – Barbara Guziakiewicz.

Okres przedświąteczny był okazją do zorganizowania przy Ratu-
szu jarmarku z konkursem na najlepszy mazurek wielkanocny. Sale 

co nowego w centrum wystawienniczym?
Centrum Wystawienniczego były z kolei miejscem ekspozycji prac 
w konkursie na najpiękniejsze ozdoby wielkanocne.

Kolejną wystawą, tym razem o znaczeniu integrującym, były „Rela-
cje”. To finał ogólnopolskiego konkursu plastycznego, po raz pierwszy 
zorganizowanego w Pyskowicach przez Zespół Szkół Specjalnych i Fun-
dację Nieprzetarte szlaki.

Do końca maja zapraszamy z kolei na wystawę z cyklu „Pozytywnie 
zakręceni”, tym razem prezentujemy 300 sztuk temperówek z prywatnej 
kolekcji Olgi Palecznej.

10 maja udostępniliśmy zwiedzającym najnowszą wystawę w galerii 
PODcień, „Akwarela. To lubię”. Autorką obrazów jest Anna Przybylska. 
Sztuka towarzyszy jej od zawsze. Bliskie są jej muzyka, literatura i teatr, 
ale środkiem wyrazu artystycznego stało się malarstwo. Początkowo two-
rzyła pod opieką gliwickiej malarki Haliny Matłosz, a obecnie sama rozwija 
swoją twórczość, uczestnicząc też w życiu gliwickiego Stowarzyszenia Ar-
tystycznego „FAUN-ART”. Próbowała różnych technik, ale pozostała wier-
na farbom olejnym i akwareli. Doskonali swój talent, bierze udział w warsz-
tatach i plenerach malarskich. Inspiracją są pejzaże, kwiaty i martwa natura. 
Wiele z obrazów pani Anny znalazło swoje miejsce w domach jej przyjaciół 
w kraju i zagranicą. W życiu towarzyszy jej motto Paula Coelho: „To moż-
liwość spełniania własnych marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące”.

Wystawa, na którą serdecznie zapraszamy, to akwarele z okresu pan-
demii. Czynna będzie do końca maja, w godzinach pracy Centrum Wy-
stawienniczego.

Poza wszystkimi wydarzeniami doskonale funkcjonują zajęcia w pra-
cowni artystycznej dla dorosłych, a od kwietnia również dla dzieci na-
szych przyjaciół z Ukrainy.

Bożena Jarząbek
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Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.

gazeta@pyskowice.pl
32 322 60 63


