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Weekend 18 i 19 września upłynął w Pyskowicach pod znakiem 
Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD). W tym roku organizatorzy 
przygotowali wyjątkowo smakowite wydarzenie. Spotkania z regio-
nalnymi kulinariami i muzyką w wykonaniu zespołów ze Śląska by-
ły ucztą dla ciała i ducha. 

Tegoroczna edycja EDD poświęcona była dziedzictwu smaku, 
więc i program pyskowickiej odsłony pn. „Maszkycymy w Pyskowi-
cach” wypełniły liczne akcenty kulinarne. Pierwszego dnia królowały 
produkty spożywcze, i nie tylko, nagrodzone Marką Lokalną. Wszy-
scy, którzy tego dnia odwiedzili rynek mogli się przekonać, że to wy-
różnienie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
nie jest przyznawane na wyrost. 

Pogoda nie rozpieszczała i jako pierwsza rozeszła się pyszna, cie-
pła herbata lipowa. Do skosztowania zachęcały też wypiekane tra-
dycyjnie chleby, rzemieślnicze miody, naturalnie zakwaszane żury 
i barszcze, aromatyczne kompozycje ziół i przypraw. Atrakcją arty-
styczną były animacje w wykonaniu kolektywu Lufcik na Korbkę

Kontrapunktem dla  zimnego i dżdżystego wieczoru były pełne 
energii występ zespołu muzyki śląskiej „Maszkiety” oraz magiczne 
show teatru ognia Azis Light. Brawa należą się nie tylko artystom, ale 
i mieszkańcom, którzy nie dali się pogodzie!

 A w niedzielne popołudnie przenieśliśmy się w różne epoki i stro-
ny kontynentu. W podróż do średniowiecza, gdzieś w lasy Skandy-
nawii, zabrała nas Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Utgard”. Były 
warsztaty tkania,  szycia koszyków i układania zielarskich receptur. 
Kulinarnym przebojem okazała się – przygotowana w kotle nad ogni-
skiem – zupa z pokrzyw, z kaszą i soczewicą. Z kolei zespół kame-
ralny parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu „Varia Consort”  
w repertuarze G. Rossiniego sprawił, że trafiliśmy do słonecznej Ita-
lii i w czasy nam zdecydowanie bliższe. Nietypowe było miejsce kon-
certu – świątynia ewangelicka przy ul. Sienkiewicza.

Specjalne atrakcje czekały na dzieci. Była projekcja spektaklu 
„O pyskowickim Młynarzu” w ratuszu, były  też pełne zabawy  
i pyszności warsztaty czekoladowe w cukierni Szmidt. A dzień 
później w tym samym miejscu pojawił się mistrz cukiernictwa, któ-
ry z brązowej, słodkiej masy wyczarowywał prawdziwe cudeńka. 

Organizatorem wydarzenia „Maszkycymy w Pyskowicach” by-
ło miasto Pyskowice, a partnerami Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Pyskowicach, Lufcik na Korbkę, Miejski Ośrodek Kultury i Spor-
tu, Piekarnia Cukiernia Szmidt, Lokalna Grupa Działania „Leśna 
Kraina Górnego Śląska”.

(pp)

Smakowity weekend.  
Za nami europejSkie dni dZiedZictwa

wywiad mieSiĄca – S. 6–7
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Szanowni Czytelnicy, 
czas biegnie tak szybko, że ani się obej-

rzeliśmy, a tu już jesień. Pora, jak wiado-
mo, sprzyjająca porządkom. Do wrześnio-
wego numeru „Przeglądu Pyskowickiego” 
również trafiło kilka spraw z „remanentu”. 
Oczywiście nie zabraknie też najśwież-
szych informacji z życia miasta. 

Bardzo się cieszę z powrotu naszych 
uczniów do szkół, życzę im wytrwało-
ści i sukcesów, a kadrze pedagogicznej 

– cierpliwości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Szczególnie 
ciepło pozdrawiam naszych pierwszaków. A o tym, jak w szko-
łach wyglądał 1 września piszemy na s. 5. 

Przerwa w nauce była czasem prac nie tylko na szkolnych ko-
rytarzach, o których szerzej informowaliśmy w numerze poprzed-
nim. Końcówka wakacji przyniosła wiele nowości również w innych 
dziedzinach. Koło tężni, na skwerze Żwirki i Wigury oraz na skwer-
ku przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu pojawiły się wymienial-
niki, w rejonie ul. Poziomkowej nowoczesny plac zabaw i rekreacji, 
a w urzędzie miejskim pętla indukcyjna pomocna osobom niedosły-
szącym. O tych wszystkich nowinkach piszemy na s. 4. 

A przechodząc do „remanentów”, o których była mowa na wstę-
pie. 22 sierpnia, przy okazji ostatniego w tym roku letniego koncer-
tu przy fontannie, miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Wręczyli-
śmy wyróżnienie „Pyskowickie Wieże”. Nagrodę za szczególne do-
konania na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców otrzymali Wa-
cław Kęska oraz restauracja „UMAMI”. Laur dla wieloletniego bur-
mistrza naszego miasta został przyznany już rok temu, ale na uroczy-

ste przekazanie statuetki nie pozwoliła sytuacja epidemiczna. Krótką 
relację z ceremonii znajdziecie Państwo na s. 4

W pierwszych dniach września finał osiągnęły działania rozpoczęte 
jeszcze wiosną. Poznaliśmy zwycięzców V edycji Pyskowickiego Budże-
tu Obywatelskiego. Decyzją mieszkańców w przyszłym roku w naszym 
mieście powstanie skatepoint w południowej części miasta, a w północnej 
ogród integracji międzypokoleniowej – zielony teren o funkcji rekreacyj-
nej oraz ogrodowej. Szczegółowe wyniki głosowania publikujemy na s. 5.

Strony 6 i 7 to tradycyjnie miejsce na wywiad. Tym razem polecam 
rozmowę z Sewerynem Schuwaldem, zastępcą dyrektor WTZ Sto-
warzyszenie „Tęcza”. A co to jest WTZ? Odpowiedź w tekście pod 
wiele mówiącym tytułem „Warsztaty z życia, życie na warsztatach”. 

Wakacje obfitowały w wydarzenia kulturalne, sportowe i w zaba-
wy. Podsumowanie tego, co dla dzieci i starszych przygotował samo-
rząd, jego jednostki (Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Miejska Bi-
blioteka Publiczna) oraz stowarzyszenia działające w Pyskowicach 
znajduje się na s. 10. Nie było czasu na nudę! 

Sezon urlopowy minął, rozpoczęła się nauka, wróciliśmy do zwy-
kłych zajęć. Są też inne powody niż szkoła czy praca, by ruszyć się po-
za Pyskowice. Niekoniecznie samochodem, bo alternatywą jest dobrze 
rozwinięta sieć komunikacji miejskiej. Nie każdy jednak ma dostęp do 
internetu, by sprawdzić kiedy odjeżdża autobus. Dlatego, na życzenie 
Czytelników, na s. 8 publikujemy rozkłady najpopularniejszych linii.

Drodzy Mieszkańcy. Wszyscy życzymy sobie, by nie wróciła sytuacja 
z najgorszego okresu pandemii, kiedy siedzieliśmy pozamykani w do-
mach. Wyniki ostatnich dni są jednak niepokojące. Znacząco rośnie odse-
tek osób zarażonych. Dlatego zróbmy wszystko, by postawić tamę wiru-
sowi i zahamować jego transmisję. Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi!

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice

Od 1 lipca nie dodzwonimy się już do pyskowickiego komisaria-
tu przez prefiks „32”, a „47”. Druga z ważnych zmian dotyczy obsłu-
gi dotychczasowego numeru 998, którego rolę od połowy września 
przejął numer 112. 

Zmiana numeru policyjnego spowodowana jest unifikacją stre-
fy numeracyjnej dla wszystkich jednostek Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji pod wspólną liczbą „47”. Nowe 
numery kontaktowe wszystkich jednostek i komórek organizacyj-
nych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach są dostępne na stro-
nie https://gliwice.policja.gov.pl w zakładce „Kontakt”.

Nadal funkcjonują ogólny numer alarmowy policji – 997 oraz 

uwaGa! Zmiana numerÓw aLarmowycH
wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ratowniczych, przez 
który również połączymy się z policją – 112. 

Od połowy września pod numer 112 należy zgłaszać zdarzenia zwią-
zane np. z pożarem, które do tej pory obsługiwał numer 998. Zmiana 
ta jest związana z przejęciem tego typu zgłoszeń przez centra powia-
damiania ratunkowego.  Osoba, która zadzwoni na dotychczasowy nu-
mer straży pożarnej dodzwoni się do operatora numerów alarmowych, 
który zapyta o wymagane informacje i przekaże zgłoszenie do wła-
ściwego dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej. Z punktu widzenia 
osoby dokonującej zgłoszenia zmiana w obsłudze jest więc nieistotna.

(pp)

Do naszej gminy trafiły bloczki, w których pacjent może zapisy-
wać jakie lekarstwa przyjmuje, a także kasetki na leki dla osób w wie-
ku 60+. Teraz czekają, aby trafić w ręce seniorów. Artykuły stano-
wią element ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Mądre leczenie to 
szybszy powrót do zdrowia”, której Pyskowice są partnerem.

Organizatorem akcji jest Polski Związek Producentów Leków bez 
Recepty we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO – Głosem Se-
niora, pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Bloczki i kasetki można odbierać w Urzędzie Miejskim w Py-
skowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, na parterze w Biurze 
Obsługi Interesanta. Liczba pakietów jest ograniczona. Serdecz-
nie zapraszamy seniorów po odbiór!

(pp)

Znane są wyniki porównawcze zdawalności matur w skali całe-
go kraju. Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 
pyskowicka „Konopnicka” osiągnęła bardzo dobry poziom 89 proc., 
co plasuje ją powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Szkoła może 
się również pochwalić bardzo wysoką zdawalnością egzaminów za-
wodowych, które zaliczyło 88 proc. uczniów.

W Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Marii Konop-
nickiej najlepiej wypadły egzaminy z języka polskiego i języka nie-
mieckiego. Zdali je wszyscy przystępujący, podczas gdy średnia dla 
Polski i Śląska to odpowiednio 96 i 91 proc. Zdawalność z innych 
przedmiotów jest podobna jak w kraju i województwie. Testy z an-
gielskiego zaliczyło 96 proc. abiturientów, matematykę – 88 proc.

Są również powody do zadowolenia ze względu na wyniki egzami-
nów zawodowych. Ogólnie w województwie śląskim osiągnięto 64-pro-
centowy odsetek zdawalności, a w ZSMK kształtuje się on na poziomie 
88 proc., przy czym jeżeli chodzi o część ustną – 100 proc. W pysko-
wickiej „Konopnickiej” najlepiej, bo wszyscy, zdali egzamin m.in. przy-
szli sprzedawcy, mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń oraz ślusarze.

(pp)

SZkoła na medaL!  SeniorZe, LecZ Się mĄdrZe! 
oGÓLnopoLSka akcja  

w pySkowicacH
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Ważnym te-
matem powaka-
cyjnej sesji ra-
dy miejskiej, któ-
ra odbyła się 
26 sierpnia, by-
ło przygotowanie 
placówek oświa-
towych do nowe-
go roku szkolne-
go. Temat obszer-
nie omówił prze-

wodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Bogusław Domagała. W przeddzień sesji radni 
z komisji przeprowadzili wizytację wszystkich 
placówek oświatowych w naszym mieście. Ko-
misja dobrze oceniła przygotowanie obiektów 
na przyjęcie uczniów. Wykonano wszystkie pla-
nowe remonty, przygotowanie organizacyjne do 
nauki w czasie pandemii również zostało wyso-
ko ocenione przez członków komisji. 

Rada Miejska rozpatrzyła i przegłosowała 
następujące uchwały w sprawie:

1. zmiany uchwały nr XXXII/323/2021 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z 24 czerwca 2021 ro-
ku w sprawie określenia średniej ceny jednost-
ki paliwa w gminie Pyskowice na rok szkol-
ny 2021/2022 koniecznej do ustalenia wyso-
kości zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci 
niepełnosprawnych do placówki edukacyjnej. 
Średnia cena litra paliwa została przyjęta w wy-
sokości: etylina 95 – 5,74 zł, olej napędowy –  
5,40 zł, gaz LPG – 2,65 zł;

2. zmiany Uchwały Nr XXXI/315/2021 Ra-
dy Miejskiej w Pyskowicach z 27 maja 2021 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali miesz-
kalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Pyskowice w związku ze zmianą 
ustawy o dodatkach mieszkaniowych i koniecz-
nością przyjęcia przeciętnego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej jako punktu odnie-
sienia przy określaniu kryteriów ubiegania się 
o najem mieszkania z zasobów komunalnych;

3. Regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Pyskowice, 
który uzyskał akceptację Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie;

4. wyrażenia zgody na zbycie w przetargach 11 
nieruchomości gruntowych o pow. od 0,0036 ha 
do 0,0116 ha w rejonie Osiedla Królów;

5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści gruntowej obejmującej 2 działki o niewiel-
kiej powierzchni w celu poprawy zagospodaro-
wania;

6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści lokalowej i przyznania pierwszeństwa na-
bycia najemcy lokalu użytkowego w budynku 
przy ul. Szopena; 

7. wyrażenia zgody na zbycie działki bez do-
stępu do drogi, nie mogącej stanowić nierucho-
mości samodzielnej, do zbycia na rzecz wła-
ściciela nieruchomości przyległej w rejonie 
Dzierżna;

8. wyrażenia zgody na obciążenie hipote-
ką nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Pyskowice jako zabezpieczenia kredytu zacią-
gniętego na zadanie „Zagospodarowanie terenu 

wokół MOKiS jako miejsca integracji społecz-
no-kulturalnej” w kwocie 239 000,00 zł; 

9. dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r. –  
większe pozycje to: o 115 000,00 zł zwiększo-
no dochody z tytułu opłat za pobyt w przed-
szkolach dzieci z innych gmin, 18 128,00 zł to 
zwiększony dochód ze środków przeciwdzia-
łania COVID–19, od Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
gmina otrzymała 20 720,00 zł na zadanie „Czy-
ste powietrze”; zwiększono wydatki o kwotę 
158 301,92 zł na zadanie „Adaptacja i przebu-
dowa byłego dworca kolejowego w Pyskowi-
cach”. 110 000,00 zł zostało przeznaczone na 
opłatę pobytu naszych dzieci w przedszkolach 
w innych gminach;

10. dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r. – 
dochody zwiększono o kwotę 451 587, 34 zł  
z tytułu środków unijnych przeznaczanych na in-
westycje, kwota wydatków została zwiększona 
o 1 142 768,19 zł z przeznaczeniem na adapta-
cję byłego dworca kolejowego w Pyskowicach  
w związku z szybszym wykonywaniem prac; 

11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2021–2027 – zapisy dostosowano 
do zmian wynikających ze zmian w budżecie 
miasta na 2021 r. 

Wszystkie projekty uchwał oraz uchwały 
można znaleźć w BIP w zakładce Rada Miej-
ska. Tam też są umieszczone zapisy przebiegu 
sesji.

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach 

komiSje pracujĄKomisja Bezpieczeństwa i Porządku
Na sierpniowym posiedzeniu członkowie 

Komisji omówili kwestię utrzymania zieleni 
miejskiej w Pyskowicach. Jest to jedno z za-
dań własnych Gminy. Od 2014 roku zajmuje się 
tym spółka MZBM-TBS. Jej pracownicy pie-
lęgnują i konserwują tereny zielone, nasadzają 
drzewa i krzewy, czyszczą i na bieżąco utrzy-
mują rowy komunalne i przepusty. Oprócz po-
wyższych zadań gmina zleca dodatkowo, w ra-
mach zamówień publicznych, realizację takich 
zadań jak np. nasadzanie kwiatów letnich, pod-
lewanie roślinności czy też przeglądy dendro-
logiczne.

Radni uzyskali również informację o dzia-
łalności Dziennego Domu „Senior+”, który po-
wstał w 2019 roku. W okresie pandemii reali-
zował on swoje zadania w formie zdalnej. Po 
zniesieniu obostrzeń pomoc seniorom obejmo-
wała m.in. fizjoterapię, kinezyterapię, trening 
pamięci, terapię zajęciową, arteterapię, ćwi-
czenie zdolności manualnych, ćwiczenie ko-
ordynacji uwagi, wsparcie opiekuńcze, wyjaz-
dy edukacyjno-kulturalne oraz warsztaty z psy-
chologiem czy też dietetykiem.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Sierpniowe posiedzenie Komisji trwało kilka 

godzin. Radni odwiedzili wszystkie pyskowic-
kie przedszkola i szkoły oraz żłobek. Wszyst-
ko po to, aby zorientować się jaki jest ich stan 
przed startem nowego roku szkolnego. Z zado-
woleniem przyjęto fakt, że zaplanowane remon-
ty zrealizowano, a ich efektem są jeszcze pięk-

niejsze sala, kolorowe korytarze czy też dosto-
sowane do osób niepełnosprawnych łazienki.

Komisja złożyła również wnioski do budże-
tu miasta na rok 2022. Postuluje w nich wy-
mianę ogrodzeń zewnętrznych w placówkach 
oświatowych, montaż monitoringu, doposaże-
nie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w windę dla osób niepełnospraw-
nych, remont szatni w Szkole Podstawowej nr 3 
oraz budowę bieżni i oświetlenia wokół boiska 
Czarnych Pyskowice. Wnioski będą realizowa-
ne w miarę możliwości finansowych gminy.

Komisja Gospodarki Komunalnej
W sierpniu członkowie Komisji omówili re-

alizację zadań związanych z ochroną zwierząt. 
Rada gminy określa w drodze uchwały rokrocz-
nie – do 31 marca – program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt. W jego ramach zapewnia 
m.in. miejsca w schronisku, opiekę nad wolno-
żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odła-
wianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną ste-
rylizację albo kastrację w schroniskach, poszu-
kiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
usypianie ślepych miotów, wskazanie gospo-
darstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich czy też całodobo-
wą opiekę weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt.

W 2021 roku na powyższe cele zabezpieczo-
no środki w wysokości ponad 20 tysięcy złotych.

Komisja Inwestycji i Budżetu
Na sierpniowym posiedzeniu członkowie 

Komisji przeanalizowali przetargi, które rozpi-
sano na zadania gminy w pierwszym półroczu 
2021 roku. Od stycznia do sierpnia 2021 r. zo-
stało przeprowadzonych 25 postępowań. Wy-
dział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska ogłosił 20 postępowań w zakresie re-
montów chodników, dróg, ulic i parkingów. 
Wydział Księgowości i Budżetu ogłosił jedno,  
z kolei Wydział Planowania Przestrzennego  
i Inwestycji ogłosił dwa przetargi na zadania 
dotyczące modernizacji budynku Urzędu Miej-
skiego oraz przebudowę ul. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Natomiast komenda Straży Miej-
skiej ogłosiła przetarg na dostawę w ramach le-
asingu nowego samochodu.

Członkowie Komisji zajęli się także sprawą 
nieruchomości, których nabycie na rzecz gminy 
winno nastąpić bądź już nastąpiło. Wskazano  
4 kategorie nieruchomości gruntowych:

– nieruchomości osób fizycznych, gdy pro-
cedura komunalizacji mienia następuje z mo-
cy prawa,

– nieruchomości, które z mocy prawa prze-
szły na własność gminy Pyskowice,

– nieruchomości osób fizycznych, które jed-
nak z racji zagospodarowania infrastrukturą 
służącą realizacji zadań gminnych, powinny zo-
stać nabyte do zasobu komunalnego,

– nieruchomości będące współwłasnością 
gminy Pyskowice i osób trzecich.

opracował: Błażej Kupski
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W naszym mieście pojawiły się trzy nietypowe parkowe meble. To ro-
dzaj samoobsługowych wypożyczalni czy też witryn do dzielenia się z in-
nymi. Nazwano je wymienialnikami, a powstały z inspiracji Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. To, czy bę-
dą stały puste, czy zatętnią życiem – zależy już od nas. 

Wymienialniki stanęły koło tężni, na skwerze Żwirki i Wigury oraz na 
skwerku przy MOKiS. Dzięki dwóm miejskim instytucjom kultury zostały 
wypełnione różnymi przedmiotami (książkami, biżuterią, maskotkami itp.). 
Rzeczy można po prostu zabrać, albo wymienić je na coś podobnego rodzaju, 
co nam już niepotrzebne, a może się przydać komuś innemu.

Pomysł inspirowany jest bookcrossingiem – wymianą książek poprzez 
„budki” ustawiane w miejskiej przestrzeni, ale twórcy wymienialników 
poszli krok dalej i poszerzyli asortyment.

Osobom niedosłyszącym łatwiej załatwić sprawę w urzędzie. W Biu-
rze Obsługi Interesanta (BOI) pojawiła się pętla indukcyjna – urządze-
nie, które poprzez aparat słuchowy (lub słuchawkę dołączoną do sprzętu) 
przekazuje wzmocniony i ukierunkowany sygnał z mikrofonu rozmówcy. 

System wspomagania słuchu złożony jest z mikrofonu oraz pętli induk-
cyjnej pełniącej rolę anteny zmiennego pola magnetycznego. Do komple-
tu potrzebny jest jeszcze odbiornik, który posiada każdy użytkownik apa-
ratu słuchowego. Wielu z nich jednak nie wie, że większość tych urzą-
dzeń wyposażona jest w cewkę indukcyjną. Aby jej używać wystarczy 
nastawić aparat na tryb pracy „T” (telefon).

Jak to działa? Sygnał ze źródła dźwięku jest podłączony do wzmac-
niacza pętli indukcyjnej. Wytwarza on prąd zmienny, który „płynąc” po-
przez obwód zamknięty generuje pole magnetyczne, to zaś jest prze-
kształcane przez cewkę w aparacie słuchowym na dźwięk. W ten sposób 
do osoby niedosłyszącej dociera czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofo-
nu, co pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akusty-
ką pomieszczenia, w którym się znajduje.

pętLa indukcyjna – nowe ułatwienie w urZędZie  
dLa oSÓB niedoSłySZĄcycH

Urządzenie, które trafiło do BOI Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, po-
siada dodatkowo słuchawkę – to rozwiązanie dla osób niedosłyszących, które 
nie korzystają z aparatu i potrzebują zewnętrznego odbiornika indukcyjnego.

System wspomagania słuchu kosztował 1 000 zł i został sfinansowany 
przez samorząd Pyskowic. Jego zakup wynika z wymogów ustawy o do-
stępności oraz chęci nadania wyższego waloru kulturze obsługi mieszkań-
ców i uczynienia z urzędu miejsca przyjaznego osobom niedosłyszącym.

(pp)

Zachęcamy do korzystania z „witryn”. Prosimy też o dbanie o porzą-
dek na półkach i reagowanie na akty wandalizmu. Wymienialniki to do-
bro nas wszystkich.

(pp)

oddaj jedno, ZaBierZ druGie.  
wiecie co to SĄ wymieniaLniki?

Przy „Osiedlu Pyskowice” pojawił się nowy plac zabaw i rekreacji. 
Wspólnymi siłami samorządu i firmy Dom100.eu powstała nowa prze-
strzeń wypoczynku dla mieszkańców osiedla i wszystkich pyskowiczan. 
Miasto udostępniło teren, a inwestor wyposażyła je w urządzenia. Można 
je było wypróbować już 19 sierpnia podczas oficjalnego otwarcia. Prze-
cięcia wstęgi dokonał burmistrz Pyskowic Adam Wójcik oraz Wiktoria 
Materla, przedstawicielka inwestora. 

Wydarzenie przebiegło w atmosferze radosnego, rodzinnego pikni-
ku, a okazją do zabawy było wakacyjne „Kolorowe Podwórko”. Stowa-

nowy pLac ZaBaw i rekreacji.  
wSpÓLna inicjatywa SamorZĄdu i Firmy prywatnej

Ostatni letni koncert przy fontannie 22 sierpnia na pyskowickim Ryn-
ku miał niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczęło go wręczenie wyróż-
nienia „Pyskowickie Wieże” – nagród przyznawanych za szczególne do-
konania na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. 

Prestiżowe wyróżnienie z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej w Py-
skowicach Jolanty Drozd i burmistrza Pyskowic Adama Wójcika ode-
brał były burmistrz Wacław Kęska. Nagroda została przyznana za cało-
kształt działalności na rzecz miasta Pyskowice i jego społeczności. Wa-
cław Kęska nie krył wzruszenia, w tym jak podkreślił „tak ważnym dla 
niego dniu”. Słowa podziękowania skierował do mieszkańców, radnych 
pięciu kadencji, pracowników samorządowych i wszystkich, z którymi 
miał przyjemność przez lata współpracować. Przekazał także życzenia 

wyrÓŻnienie „pySkowickie wieŻe”  
dLa wyjĄtkowycH LaureatÓw

pyskowiczanom w trudnym czasie pandemii. Nie zabrakło również ży-
czeń dalszego dynamicznego rozwoju dla całego miasta.

Z kolei nagroda dla restauracji „UMAMI – Piąty Smak” decyzją specjal-
nej komisji została przyznana w kategorii podmiotów gospodarczych za 
najlepiej zagospodarowaną przestrzeń oraz działania w sferze społecznej.

(pp)

rzyszenie Ludzie Miasta przygotowało animacje, zabawy kuglarskie, te-
atrzyk lalkarski, czekała obwoźna kawiarenka i pokaz wozu strażackiego.

(pp)
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1 września w miejskich szkołach i przedszkolach pojawiło się 1878 
uczniów. Dla 163 z nich był  to wyjątkowo uroczysty moment, bo po raz 
pierwszy zasiedli przed tablicą. Na szczęście sytuacja pozwala, że  była 
to tablica prawdziwa, a nie wirtualna. Epidemia wciąż jednak trwa i na-
uka podobnie jak przed letnią pauzą przebiegać będzie w ograniczeniach 
sanitarnych. Obowiązkowe maseczki podczas przerw w zajęciach to tyl-
ko jedna z rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Według danych miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło w przedszkolach 608 dzieci, w szko-
łach – 1270. Jak w roku ubiegłym inauguracja nauki nie miała zbiorcze-
go   charakteru, ale zamiast wspólnego apelu uczniowie z różnych klas 
przywitali szkołę o różnych godzinach. Nie zabrakło jednak uroczystych 
pasowań „pierwszaków”, choć dziecku towarzyszyć mogło tylko jedno  
z rodziców lub opiekunów.

Miejskie szkoły i przedszkola przygotowane są do nauczania w rygo-
rach pandemii. Uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności 
powinni myć ręce wodą z mydłem. Obowiązkiem rodzica jest zaopatrze-
nie dziecka w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz 

witaj SZkoło! dZieci ZnÓw w ławkacH

przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystan-
su – np. podczas przerw w zajęciach. Szkoły mają jednak zapasy mase-
czek na wypadek, gdyby dziecko zapomniało ją z domu.

(pp)

Skatepoint/skatespot w południowej części miasta oraz ogród integra-
cji międzypokoleniowej to zadania, które głosami mieszkańców zwycięży-
ły w V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Wartość każdego  
z projektów to 100 tys. zł, co znaczy że pula miejskich środków w tego-
rocznym budżecie partycypacyjnym została wyczerpana całkowicie. 

Pierwszy z projektów, który poparł aż co trzeci z głosujących miesz-
kańców Pyskowic, zakłada budowę niewielkiego placu z przeszkoda-
mi dla fanów jazdy na rolkach, deskach, hulajnogach. Drugie z zadań  

mieSZkaŃcy wyBraLi! wyniki V pBo

Tak wygląda szczegółowe zestawienie:

Lp. nazwa nr zadania kwota ilość poprawnie oddanych głosów

1 Budowa skatepointu/ skatespotu w południowej części miasta 5 100 000,00 zł 553

2 ogród integracji międzypokoleniowej w pyskowicach 7 100 000,00 zł 307

3 Utwardzenie ciągów pieszych łączących pl. Żwirki i Wigury z ul. Czereśniową  
oraz ul. Kościuszki z ul. gen. Sikorskiego 1 100 000,00 zł 236

4 Mini ogród sensoryczny 6 100 000,00 zł 199

5 Remont nawierzchni drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Poznańską 2 89 00,00  zł 197

6 Budowa małej infrastruktury rowerowej na terenie pyskowickich placówek oświatowych 4 100 000,00  zł 115

7 Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy ul. Mickiewicza 3 50 000,00 zł 42

to pomysł na niebanalne zagospodarowanie zielonego terenu między 
ulicami Cichą, Ligonia, Strzelców Bytomskich, Dąbrowskiego pod 
skwer łączący dwie funkcje – typowo rekreacyjną oraz ogrodową,  
z miejscem pod uprawę owoców i warzyw. Zgodnie z regulaminem 
PBO zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

W sumie w V PBO oddano 1747 głosów, w tym  98 nieważnych (od-
danych elektronicznie 14, a papierowo – 84). Spośród głosów ważnych 
702 złożono poprzez e-formularz, a 947 – w postaci papierowej. 

(pp)

Rusza bezpłatna pomoc psychologiczna finansowana przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodo-
wanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych cho-
robami zakaźnymi”.

Pomoc kierowana jest do osób dorosłych, zamieszkujących w Pysko-
wicach, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i przeżywają 
trudności w związku z pandemią SARS-Cov-2.

Wsparcie udzielane będzie w formie indywidualnych konsultacji, 
zarówno stacjonarnie (w miejscu zamieszkania osoby niepełnospraw-
nej, w Centrum Wsparcia Rodziny, w Ośrodku Pomocy Społecznej), 
jak również telefonicznie. Forma będzie uzależniona od sytuacji epide-
micznej oraz od potrzeb każdej osoby korzystającej z pomocy.

Chęć udziały w programie należy zgłaszać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Pyskowicach pod numerem telefonu 32 233 23 55 
w godzinach pracy ośrodka.

(pp)

BeZpłatna pomoc pSycHoLoGicZna  
dLa oSÓB poSZkodowanycH prZeZ coVid
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– Czy mógłby pan wyjaśnić czym się zaj-
mujecie?

– Warsztaty Terapii Zajęciowej to placów-
ka rehabilitacyjna dla osób z niepełnospraw-
nościami, które są całkowicie niezdolne do 
pracy zarobkowej. Nasi podopieczni korzy-
stają tu z terapii społecznej, ruchowej oraz 
zajęciowej. Stworzyliśmy sześć grup, w każ-
dej z nich jest sześciu uczestników. Każda 
grupa ma swoją pracownię. Po kolei wszyst-
ko wytłumaczę i pokażę. Najpierw zapra-
szam do naszej pracowni plastyczno – intro-
ligatorskiej.

Wchodzimy do niedużej sali, w której pół-
ki uginają się pod ciężarem kolorowych prac. 
Kilka osób skoncentrowanych na zadaniu 
siedzi przy ustawionym na środku sali sto-
le. Młoda kobieta tworzy haft wyklejany, któ-
ry wymaga ogromnej cierpliwości i precyzji. 
Efekty są zdumiewające. Obraz tworzą cia-
sno przyklejone obok siebie malutkie, plasti-
kowe diamenciki.

– W tej sali nasi podopieczni tworzą prze-
różne obrazy, biżuterię, wyklejanki, stroiki 
ale także, między innymi, kartki świąteczne  
i zaproszenia – bywa, że na zamówienie.

– Czy uczestnicy przypisani do danej 
grupy mogą zajmować się czasem czymś in-
nym?

– Tak. To jest bardzo ważne, żeby uczest-
nicy cieszyli się tym co robią, dlatego liczy-
my się z ich zdaniem. Jeśli ktoś ma ochotę 
zajmować się czymś innym, niż jego grupa, 
nie ma problemu. Obecnie dużą popularno-
ścią cieszą się hafty wyklejane. A teraz pro-
szę do pracowni stolarskiej.

Wchodzimy do nieco większej sali. Na sza-
fie stoi duży, drewniany rower, na pólkach 
małe i duże ważki. Sporo tu specjalistyczne-
go, ciężkiego sprzętu. Sami panowie.

– A gdzie panie?
Odpowiada mi śmiech. 
– Brud i hałas odstraszają panie. No i mo-

że męskie żarty trochę też (śmiech). Dużo tu 
piłowania i szlifowania. Panie nie są tą pra-
cownią szczególnie zainteresowane. Krzyczą 
na nas czasem, gdy pracujemy, bo nie słyszą 
telewizora w sali obok.

warSZtaty Z Życia, Życie na warSZtatacH, cZyLi co to wtZ

Czy zastanawialiście się, czym właściwie są 
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)? Warsztaty, 
czyli czegoś tam uczą? Czy może coś naprawia-
ją? Terapia, czyli leczenie? Leczenie zajęciami? 
Jeśli tak – to jakimi? By odpowiedzieć sobie na 
te pytania wybrałam się do WTZ Stowarzyszenie  
„Tęcza” przy ul. Wojska Polskiego 3. W typowej 
dla Pyskowic kamienicy na parterze odnalazłam 
właściwe drzwi. Dyrektor Małgorzata Peteja mo-
im przewodnikiem uczyniła Seweryna Schuwalda,  
swojego zastępcę. W trakcie rozmowy oglądali-
śmy kolejne pracownie.

– Ten wspaniały rower to wasze dzieło?
– Tak. Praca zbiorowa. Chętnie byśmy go 

pani pokazali z bliska, ale jest na stałe przy-
kręcony (śmiech).

– A co się działo z wami podczas za-
mknięcia spowodowanego wirusem? Wiem, 
że część pracowni dostarczała swoim pod-
opiecznym materiały do domów. Jak wasza 
ekipa sobie poradziła?

– To był dla nas wszystkich bardzo trud-
ny czas. Byliśmy z naszymi podopiecznymi 
w kontakcie telefonicznym. Podrzucaliśmy 
takie materiały jak koraliki, zestawy do ry-
sowania czy malowania, papier. Ale stolar-
nia była zamknięta, nic się nie działo. Wszy-
scy za sobą bardzo tęskniliśmy. Umarło to, 
co najważniejsze, czyli życie społeczne. Nie 
było grupy terapeutycznej, spotkań z psycho-
logiem, wyjść na basen, na boisko, wspólnej 
pracy, wspólnych posiłków, rozmów. Do dziś 
nie wszystko wróciło do normy, ale możemy 
prowadzić zajęcia. To ogromna ulga. Chodź-
my dalej.

Następne pomieszczenie jest duże – to sala 
gimnastyczna połączona z salą kinową.

– Tu ćwiczymy, tańczymy i oglądamy ulu-
bione seriale. Swoje miejsce ma tutaj gru-
pa muzyczno – teatralna. To taka grupa, któ-
ra innym dostarcza dużo pracy (śmiech). Co 
roku najwięcej zajęć mamy przed świętami 
Bożego Narodzenia. Grupa przygotowuje ja-
sełka. Podrzuca wtedy listę dekoracji do wy-
konania grupie stolarskiej. Zresztą wszyscy 
najwięcej zadań do wykonania mamy przed 
świętami. Wtedy powstaje najwięcej kar-
tek, stroików, własnoręcznie przygotowa-
nych przysmaków. Teraz pokażę pracownię, 
w której jestem szefem.

Tu na półkach wystawione są arcydzie-
ła ze szkła. Na oknie stoją anioły i motyle. 
Mój wzrok przykuwa mozaika – portret ko-
biety. Profil brązowowłosej dziewczyny, któ-
ry powstał z połączenia wielu małych kwa-
dracików z różnobarwnego szkła robi ogrom-
ne wrażenie. 

– Kto zrobił tą mozaikę?
– Emil. Piękna, prawda?
– Zachwycająca!

– Tworzymy tu głównie witraże metodą 
Tiffany’ego. Polega ona na tym, że wycina-
my według szablonu odpowiedni kształt ze 
specjalnego barwionego szkła, później szli-
fujemy krawędzie. Następnie każdy element 
owijany jest taśmą miedzianą, a na końcu 
wszystkie elementy łączy się przy pomocy 
cyny.

– Każdy z uczestników zajmuje się 
szkłem? Wydaje się to dość niebezpieczne.

– Wiadomo, że osoby z niepełnosprawno-
ścią mają bardzo różne możliwości i ogra-
niczenia. Dlatego często pracujemy zespo-
łowo. Każdy jest odpowiedzialny za to,  
w czym jest najlepszy i tym się głównie zaj-
muje. Ktoś tnie szkło, ktoś inny je szlifuje  
i jeszcze ktoś inny składa wszystko w ca-
łość. Dzięki tej współpracy powstaje coś 
pięknego. Ale są też tacy, jak nasz Wojtek, 
który pracę w szkle opanował do perfekcji. 
Wszystko robi sam od początku do końca. 
Jestem z niego bardzo dumny.

– Bardzo podobają mi się te szklane 
ozdoby. Czy można je kupić?

– Tak. Część naszych prac sprzedajemy na 
festynach i kiermaszach. Największe wzięcie 
mają oczywiście przed Bożym Narodzeniem. 
Pozyskane w ten sposób środki wykorzystu-
jemy do opłacenia na przykład wycieczek. 
Część rzeczy znika, bo rodzina jest równie 
zachwycona jak pani i podopieczni zabiera-
ją je po prostu do domu. Często wykonuje-
my też prezenty dla najbliższych, albo na za-
mówienie osób z zewnątrz. Zrobiliśmy mię-
dzy innymi witraż na zamówienie samorządu 
Pyskowic z okazji 10-lecia grupy teatralnej 
Carpe Diem. I tu zupełnie nie chodzi o pie-
niądze. To, że ludzie w mieście doceniają na-
szą pracę, to jest największa nagroda. Chodź-
my dalej.

Kolejne pomieszczenie jest duże, są tu 
głównie stoły. Na nich lampy z szyjami dłu-
gimi jak żurawie. Przy stołach siedzą dziew-
czyny, przytulają się. Robią sobie nawzajem 
masaż pleców.

– W tej pracowni rządzą dziewczyny. To 
grupa hafciarsko – krawiecka. Tu się szy-
je poduszki, robi stroiki, biżuterię, kartki  
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z haftem, pracuje się w filcu czy tworzy się 
obrazy z rożnych materiałów na przykład 
z wełny. Dziewczyny na zlecenie dokonu-
ją także drobnych przeróbek krawieckich. 
Dziś wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni. Jak 
widać (śmiech). Przed południem mieliśmy 
zajęcia sportowe. Stąd ta senna atmosfera. 
Zapraszam do naszej ostatniej sali.

To kuchnia połączona z przestronną jadal-
nią. Wychowawcy właśnie parzą dla wszyst-
kich kawę i herbatę. 

– To strategiczne miejsce – pracownia go-
spodarstwa domowego. Powstają tu ciast-
ka, ciasteczka, desery, sałatki, obiadki i wie-
le innych pyszności. Powstawały. Teraz z po-
wodu reżimu sanitarnego nie gotujemy i nie 
spożywamy posiłków razem. Każdy pozosta-
je w swojej pracowni. Nawet kawę pijemy  
w małych grupach, niestety.

– Tworzycie wiele wspaniałych rzeczy, 
spędzacie dużo czasu razem. Na czym pole-
ga terapeutyczna moc tych zajęć?

– Po pierwsze każda z osób, która przycho-
dzi na warsztaty jest niezdolna do pracy. Gdy-

by nie było naszej placówki, przypuszczal-
nie większość czasu spędzałaby w domu. Co 
za tym idzie miałaby mniejsze szanse, by po-
znać nowych ludzi, nawiązywać relacje. My 
też chodzimy do pracy nie tylko po to, by pra-
cować. Koleżeństwo, przyjaźnie, życie towa-
rzyskie, często towarzyszą naszej aktywności 
zawodowej. I tu jest podobnie. Być może to 
nawet najważniejsze. Miłość i łzy. Przyjaźnie 
i konflikty. Wspieranie się, gdy przeżywamy 
trudności i dzielenie się radością. Poza tym 
tu mają szanse odkrywać swoje talenty i roz-
wijać je. Dzięki temu zyskują pewność siebie  
i wiarę w swoje możliwości. Czują się potrzeb-
ni i ważni, zyskują uznanie. Razem uczestni-
czymy także w życiu społecznym, wychodzi-
my do kina czy do teatru. Oswajamy się z by-
ciem wśród ludzi. Poza tym, że dbamy o zdro-
wie psychiczne naszych podopiecznych, tak-
że ruch i zdrowie fizyczne jest dla nas ważne. 
Stąd zajęcia sportowe, na hali lub w plenerze 
oraz wyjścia na basen. Także staramy się, by 
terapia czy rehabilitacja miała miejsce w każ-
dej sferze życia naszych podopiecznych.

– A jak na pojawienie się Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej zareagowali mieszkańcy 
kamienicy, czyli najbliżsi sąsiedzi?

– Wcześniej w tym miejscu był bar. Tak-
że chyba odetchnęli z ulgą (śmiech). A po-
ważnie mówiąc, nigdy nie spotkała nas żad-
na przykrość ze strony mieszkańców. Wręcz 
przeciwnie. Przyjęto nas tutaj bardzo życzli-
wie. Generalnie stosunek do osób z niepeł-
nosprawnościami zmienił się już w społe-
czeństwie. Jest coraz większa akceptacja dla 
osób, które się wyróżniają. Gdy gdzieś wy-
chodzimy, ludzie z ciekawością pytają do-
kąd idziemy, uśmiechają się do nas. Jest co-
raz więcej przyjaznych gestów.

– Bardzo mnie cieszy to, co pan powie-
dział. Macie swój ogromny udział w tej 
zmianie, która następuje w postrzeganiu 
osób z niepełnosprawnością. Dziękuję za 
to! Dziękuję także za nasze spotkanie.

– Również dziękuję i zapraszam ponownie.
rozmawiała Konstancja Lasota 

koordynator ds. osób niepełnosprawnych 
przy OPS w Pyskowicach

Sierż. Mateusz Janarek – 
Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych  
Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rejon nr 1 
Al. 1 Maja 1, ulice Braci Pisko, Cicha,  
Dąbrowskiego, Krótka, Ligonia, Mozarta, 
Pl. Kopernika, Pl. Piłsudskiego 1–2,  
Poznańska, Strzelców Bytomskich 14–24, 
Szpitalna, Wielowiejska, Wojska Polskiego 
17–25 oraz 42–60, Targowa.

tel. 47 859 05 81
tel. kom. 727 032 416 
e-mail: dzielnicowy.pyskowice1@gliwice. 
ka.policjagov.pl



Pod koniec sierpnia rozpoczęła się kam-
pania informacyjno – edukacyjna „Mamo! 
Tato! Tutaj jestem”. Celem akcji jest propa-
gowanie zachowań bezpiecznych wśród naj-
młodszych dzieci oraz uczniów szkół podsta-
wowych. Elementami działań jest edukacja 
najmłodszych oraz ich opiekunów w dwóch 
obszarach. 

Pierwszy dotyczy zaginięć dzieci. W je-
go ramach przekazywane będą treści zwią-
zane z zachowaniem i bezpieczeństwem 
w miejscach dużych skupisk ludzi, gdzie 

często przez nieuwagę dorosłego opiekuna 
dochodzi do zaginięć.

Drugi obszar dotyczy bezpieczeństwa 
dziecka w kontakcie z osobami obcymi.  
W tym celu prowadzone będą prelekcje 
zawierające podstawy zachowań bezpiecz-
nych w kontaktach z osobami, które nie są 
znane dziecku. 

Kampania „Mamo! Tato! Tutaj jestem!” 
jest skierowana do dzieci w wieku do 9 lat, 
jak i do rodziców/ opiekunów. Inicjatywa bę-
dzie realizowana również w przedszkolach 

miejskich oraz szkołach podstawowych na 
terenie Pyskowic w formie pogadanek dziel-
nicowych w trakcie zajęć lekcyjnych i zebrań 
z rodzicami.

Zachęcamy kierowników placówek 
oświatowych do wzięcia udziału ich jed-
nostek w kampanii i w związku z tym 
do nawiązania kontaktu z Komisariatem  
Policji w Pyskowicach.

Źródło: 
materiały KWP Katowice/  

KMP Gliwice

„mamo! tato! tutaj jeStem”

poZnaj SwojeGo dZieLnicoweGo!
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Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia uruchomiła nową 
funkcjonalność, która pozwoli pasażerom skuteczniej zaplano-
wać swoje codzienne podróże, a osobom odwiedzającym GZM – 
odnaleźć najlepsze połączenia. Rzeczywisty czas odjazdu dla ok. 
450 linii komunikacji miejskiej dostępny jest na mapie Google.  

o ktÓrej mam autoBuS?  
dowiedZ Się od naS – wytnij i ZacHowaj roZkład jaZdy

Nie wystarczy sprawna komunikacja, by z niej korzystać. Żeby 
wsiąść do autobusu trzeba wiedzieć, kiedy pojawi się na przystanku. 
A nie każdy może to sprawdzić przez internetową sieć. Dlatego, na 
życzenie Czytelników, w kolejnych numerach będziemy publikować 

cZaS prZyjaZdu autoBuSu SprawdZiSZ na mapacH GooGLe
Do tej pory uwidoczniony tam był tylko czas rozkładowy, nie-
uwzględniający utrudnień i opóźnień. 

Obliczanie opóźnienia pojazdu względem rozkładu jazdy moż-
liwe jest dzięki zamontowanym w autobusach odbiornikom GPS, 
które regularnie, co kilkanaście sekund, przekazują pozycję po-
jazdu do centralnego systemu. Dzięki przetłumaczeniu tych da-
nych do otwartego formatu, możliwym jest publikowanie w apli-
kacji Google Maps. Pasażerowie, którzy będą planować podróż 
za pomocą tego popularnego narzędzia, po wyznaczeniu trasy  
i kliknięciu w ikonę przystanku komunikacji miejskiej, będą mo-
gli zobaczyć za ile minut dany autobus rzeczywiście przyjedzie 
we wskazane miejsce.

Prezentacja rzeczywistego czasu przyjazdu to pierwszy etap 
współpracy Metropolii z Google w zakresie udostępnienia danych 
transportowych. W planie jest m.in. uporządkowanie informacji 
przystankowych oraz ich lokalizacji, a także renumeracja stano-
wisk, poprawa linków do rozkładów jazdy i innych, bardziej szcze-
gółowych parametrów. (pp)

rozkłady najpopularniejszych linii autobusowych. Na przystanek po-
czątkowy wybraliśmy Centrum Przesiadkowe przy ul. kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, jako węzeł integrujący komunikację publiczną 
dla całego miasta. Na początek – linia nr 152.

roZkłady
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dLacZeGo tyLe płacimy Za Śmieci?
Co negatywnie wpływa na wysokość opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
1.  Brak segregacji odpadów komunalnych.

Ceny odbioru odpadów segregowanych są 
niższe od cen odpadów zmieszanych. 

Brak osiągnięcia ustawowych poziomów 
recyklingu spowoduje nałożenie na gminę 
kar finansowych.
2.  unikanie płacenia za odpady.

Pozorną oszczędnością jest ukrywanie fak-
tycznej liczby osób zamieszkałych. Za wy-
tworzone przez taką osobę odpady zapłacą 
uczciwi sąsiedzi.

Pamięta! Nawet nowonarodzone dziecko 
też „produkuje śmieci”!
3.  nadmierne wytwarzanie odpadów.

Redukuj – ogranicz konsumpcję!
Ograniczenie ilości odpadów poprzez odpo-

wiedzialne zakupy polega na unikaniu produk-
tów nadmiernie i niepotrzebnie opakowanych.

4.  wyrzucanie niepotrzebnych rzeczy. 
Mogłyby zyskać u kogoś drugie życie. Po-

dobnie z surowcami wtórnymi, za które w punk-
tach skupu otrzymuje się różne gratyfikacje.
5.  Brak kompostowania odpadów  

ulegających biodegradacji.
Pozostawianie zmulczowanej trawy oraz 

kompostowanie odpadów zielonych pocho-
dzących z ogródków lub zieleńców pozwa-
la na zachowanie równowagi w ekosystemie. 
To w końcu naturalny nawóz.

W chwili obecnej prawie wszystkie biood-
pady trafiają do pojemników przeznaczonych 
na ich zbiórkę, a koszty ich utylizacji obcią-
żają mieszkańców
6.  porzucanie odpadów w miejscach  

do tego nieprzeznaczonych. 
Koszt usuwania tzw. „dzikich wysypisk” 

obciąża wszystkich płacących. Cena utyliza-
cji tony takich odpadów jest prawie dwukrot-
nie wyższa niż cena zagospodarowania odpa-
dów zebranych selektywnie.

Pozostawianie gruzu przy altanie śmietni-
kowej to tworzenie „dzikiego wysypiska”. 
Gruz i inne odpady budowlane należy samo-
dzielnie dostarczać do PSZOK.
7. wystawianie odpadów wielkogabaryto-

wych poza harmonogramem odbioru.

Dodatkowe wywozy to dodatkowe wy-
nagrodzenie dla firm odbierających śmie-
ci. Kosztów tych można uniknąć przestrze-
gając zasad i harmonogramów, a poza ter-
minami zbiórek samodzielnie dostarczać 
odpady do PSZOK. 
8. oddawanie odpadów pochodzących  

z działalności gospodarczej.
Osoby, które w miejscu zamieszkania pro-

wadzą działalność gospodarczą, mogą od-
dawać odpady komunalne pochodzące z jej 
prowadzenia tylko i wyłącznie w przypadku 
uiszczania opłat z tego tytułu.

Niedopuszczalne jest podrzucanie tych 
śmieci razem z odpadami pochodzącymi  
z gospodarstwa domowego. Koszt ich od-
bioru i zagospodarowania pokrywają wszy-
scy uczciwie płacący.
9.  posiadanie nadmiaru koszy na odpady.

Pobieranie większej niż faktycznie po-
trzebna liczby pojemników i worków na od-
pady zwiększa koszty ich zakupów, utrzyma-
nia, czyszczenia i dezynfekcji, wymiany oraz 
systematycznego opróżniania.

Kosze tylko pozornie dostarczane są „za 
darmo”.

Opracowanie: Agnieszka Dymek 
naczelnik Wydziału Gospodarki  

Komunalnej i Ochrony Środowiska
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Po przerwie spowodowanej pandemią ogromnym zainteresowaniem cie-
szyły się jednodniowe wycieczki organizowane przez Wydział Spraw Spo-
łecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w okresie wakacji. 

Dzieci odwiedziły: JuraPark w Krasiejowie, Zamek i Park Rozrywki 
w Ogrodzieńcu, Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach, Ogród Do-
świadczeń i Park Edukacji Globalnej w Krakowie, Bajkę Pana Kleksa w Ka-
towicach, dwukrotnie kino w Zabrzu oraz trzykrotnie Park Rozrywki „Ener-
gylandia” w Zatorze. Zakończeniem wycieczek był pobyt w MC Donald’s. 

W czasie wycieczek dopisywały nie tylko humory, ale i pogoda. Łącz-
nie w wycieczkach wzięło udział 566 uczestników wraz z opiekunami. 
Opiekę sprawowały panie: Jolanta Mazur, Iwona Trzęsicka, Anna Pło-
skonka, Barbara Szczepańska, Katarzyna Zdradowska, Beata Krasówka, 
Katarzyna Pisanko i Barbara Schoepe. 

Wszystkim opiekunom, którzy czuwali nad bezpieczeństwem dzieci 
jak również stwarzali przyjemną i ciepłą atmosferę, składamy serdeczne 

podziękowania. Dzięki ich zaangażowaniu i odpowiedzialności wyciecz-
ki były udane, a uczestnicy zadowoleni. 

Chociaż wakacje już za nami, wnet będą ferie. Miejmy nadzieję, że 
wkrótce się spotkamy!

Bożena Kikut 
Wydział Spraw Społecznych i Sportu UM Pyskowice

Tegoroczne Dziecięce Warsztaty Letnie zorganizowane przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach obfitowały w wiele ciekawych 
zajęć i wyjazdów. Dzieci miały możliwość rozwijać swoje umiejętności 
plastyczne, manualne i ruchowe podczas gier oraz zabaw. 

Nie zabrakło ciekawych wycieczek, jak spacer na Górę Zborów w Podle-
sicach, przejażdżka koleją wąskotorową oraz zabawy sportowe w Rudach, 
szalona zabawa z kowbojami w Miasteczku TWINPINGS w Żorach, sza-
leństwa w Parku Rozrywki ALLELE w Zbrosławicach oraz w Miasteczku 
Strażackim w Opolu, wizyta w Bajce Pana Kleksa w Katowicach, odwie-
dziny w Hydropolis we Wrocławiu oraz w Chorzowskim ZOO.

Warsztatom towarzyszyła radosna atmosfera, a dzieci będą miały co 
wspominać. 

Fotorelację można obejrzeć na stronie: www.mokis.pyskowice.pl
Agata Sitarek, MOKiS Pyskowice

dZiecięce warSZtaty Letnie 2021

Wakacyjna działalność w Centrum Wystawienniczym koncentrowała się 
na nowych wystawach i spotkaniach z dziećmi z pyskowickich przedszkoli  
i tych, uczęszczających na dziecięce warsztaty letnie w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sportu. Wieczorne koncerty przy fontannie dopełniły ofertę centrum. 

W czerwcu swoją twórczość w galerii PODcień prezentowała Mar-
ta Zajączyńska Kowalska, ekspozycją zatytułowaną „Cienie”. Wystawa, 
prócz walorów artystycznych, posłużyła edukacji dzieciom jako ilustra-
cja tematu cienia w sztuce. 

W lipcu dla uczczenia jubileuszu samorządności udostępniono wy-
stawę historyczną ”Prawdziwie Samorządni. 30-lecie Odrodzenia Rady 
Miejskiej w Pyskowicach”, którą przygotował Błażej Kupski. Kolejną 
propozycją kulturalną była wystawa „Kolory Natury” świętochłowickiej 
grupy plastycznej GANGROTA, która przedstawiała twórczość kilku ar-
tystek, które obrały sobie za temat kolory natury i różne jej konfiguracje. 

Ten rok jest szczególny dla pamięci o Powstaniach Śląskich. Cen-
trum włączyło się w kultywowanie tego ważnego wydarzenia wystawą 
„Do Polski czy do Niemiec? – Górny Śląsk w ogniu walk 1919–1921 r.”. 
Temu samemu służyło wypożyczenie z Muzeum Powstań Śląskich gry 
planszowej o tym okresie historii naszego kraju. 

Odbywały się również miniwystawy pokonkursowe, jak: „Eko – Podcho-
dy” i „Batikiem malowane”, a ostatnio wystawa fotograficzna „Przemijanie”. 

Najnowszą propozycją galerii PODcień jest wystawa twórczości Agaty 
Drożdżowskiej „Sznurkiem malowane”, która przedstawia nowy sposób 
posługiwania się farbą. Technika, którą prezentuje autorka, nazywa się 

„pouring painting” i polega na mieszaniu farb z różnego rodzaju rozpusz-
czalnikami i swobodnym wylewaniu jej na podobrazie w różnych konfi-
guracjach. Efekty są zaskakujące i naturalnie piękne.

Centrum zachęcało również do rozpoczęcia przygody z kolekcjonowa-
niem. Temu służy cykl spotkań „Pozytywnie zakręceni”. Obecnie prezen-
towana jest wystawa pokoleniowa ojca i syna – Grzegorza oraz Jakuba 
Kazanców, którzy prezentują swoje kolekcje samochodów z PRL-u i wo-
zów bojowych z klocków lego.

W pracowni twórczej dla dorosłych swój talent rozwijali artyści amato-
rzy. Powstały piękne rzeźby, obrazy i rysunki oraz elementy ubioru, wła-
snoręcznie zaprojektowane i uszyte przez uczestników. Osiągnięcia arty-
styczne członków poszczególnych grup zostaną wkrótce zaprezentowane 
na wystawie w galerii PODcień.

Bożena Jarząbek, Centrum Wystawiennicze

wakacje Z roZrywkĄ, cZyLi Lato Z urZędem

wakacje Ze SZtukĄ
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Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 32 333 20 80

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

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

tel. 792 241 130

Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.

gazeta@pyskowice.pl
32 322 60 63
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