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Ewa Hajduk, artystka i działaczka społeczna, została uhono-
rowana statuetką „Pyskowickie Wieże”. Uroczyste wręczenie na-
grody miało miejsce w niedzielę, 4 września, podczas dożynek 
parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

„Pyskowickie Wieże” ustanowiono przez samorząd dla osób wy-
różniających się w działaniach na rzecz miasta i jego mieszkańców, 
w szczególności w sferze społecznej, edukacyjnej, sporcie, kulturze 
i gospodarce.

E. Hajduk jest artystką promującą nasze miasto, instruktorką zajęć 
artystycznych, która od kilkunastu lat działa na rzecz mieszkańców 
Pyskowic. Aktywnie włącza się w organizację różnych inicjatyw kul-
turalnych, społecznych i charytatywnych. 

(pp)

Ponad 500 osób zgromadziły biegi uliczne dla dorosłych 
i dzieci. We właściwym II Pyskowickim Biegu Mamuta uczest-
niczyło 164 sportowców (w tym 27 w zawodach nordic wal-
king, a w biegu „Małe Mamuty” – około 350 najmłodszych). 
Impreza nabrała międzynarodowego charakteru, a to za spra-
wą uchodźców z Ukrainy. W klasyfikacji generalnej triumfo-
wali właśnie przedstawiciele tego doświadczanego przez woj-
nę narodu. 

Pojawił się w naszym mieście dwa lata temu i po okresie przy-
musowej, covidowej, hibernacji powrócił. I edycja była nie lada 
wydarzeniem dla fanów biegania, bycia fit i sportowej rywalizacji.  
17 września mieli podobną okazję. II Pyskowicki Bieg Mamuta spra-
wił, że dość chłodna i słotna sobota nabrała gorącej atmosfery. Emo-
cje i duch sportowej rywalizacji unosiły się nad stadionem piłkarskim 
przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, gdzie bieg miał swój począ-
tek i koniec oraz na całej trasie zawodów.

Dokończenie na s. 4

Ulicami Pyskowic Pobiegły mamUt i mamUtki

ewa HajdUk wyróżniona nagrodą  
Pyskowickie wieże 2022
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Miło nam poinformować, że dwie mieszkanki Pyskowic zosta-
ły nagrodzone w konkursie Marki Lokalnej zorganizowanego przez 
Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”oraz LGD 
„Brynica to nie granica”. Maja Biwo oraz Sylwia Bless zostały lau-
reatkami w kategorii sztuka i rękodzieło.

W pracowni pani Sylwii Moje Art – Deco powstają cudeńka  
z włóczki – używając szydełka tworzy m.in. torby i podkładki.  
Z kolei Maja Biwo jest autorką biżuterii Tollini. To seria branso-
letek, kolczyków, naszyjników z naturalnymi kwiatami zatopio-
nymi w szkle. Warto przypomnieć, że jej wyroby zostały w tym 
konkursie docenione już po raz drugi – w ubiegłym roku również 
zostały uhonorowane tytułem Marki Lokalnej.

(pp)

Pyskowiczanki wyróżnione marką lokalną

Szanowni Państwo,
z dniem 31 sierpnia 2022 r. zakończyła się umowa z dotychczaso-

wym zarządcą zakładu ciepłowniczego w Pyskowicach, w związku 
z czym od 1 września 2022 r. obowiązki związane z dostarczaniem 
ciepła (CWU i CO) przejęła na siebie nowo powstała spółka Ciepło 
Pyskowice Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Gmina Py-
skowice. Tym samym dotychczasowy zarządca IDEA98 Sp. z o.o. 

Uwaga! dostawy ciePła – ważna informacja
zaprzestała działalności w zakresie produkcji oraz dystrybucji ciepła 
na terenie miasta Pyskowice.

Ze względu na prace prowadzone w terenie, sezon grzewczy roz-
pocznie się 29 września br. Zarządcy nieruchomości są na bieżąco 
informowani w sprawach dostaw ciepła.

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice 

Szanowni Czytelnicy,
wprawdzie na łamach tego numeru 
PP wspominamy jeszcze wakacje, na 
s. 9 i 10, to życie już na dobre wróci-
ło w normalne tryby. Ostatni miesiąc 
przyniósł wiele wydarzeń i nowości, 
o których przeczytacie Państwo we 
wrześniowym numerze. 

Zacznę od podkreślenia, jak dum-
ny jestem z naszych mieszkańców. 
Ponownie pokazali, że warci są naj-
wyższych słów uznania. Nagrodą za 
zasługi dla województwa śląskiego 
uhonorowani zostali Wacław Kęska, 

wieloletni burmistrz Pyskowic, Henryk Sibielak, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu i Grzegorz Cebula – C-booL.  
Z kolei prace naszych mistrzyń rzemiosła artystycznego –  
Mai Biwo i Sylwii Bless – zasłużyły na prestiżowy tytuł Mar-
ki Lokalnej. A najważniejsze z wyróżnień naszego samorządu – 
Pyskowickie Wieże – powędrowało do społeczniczki, pedago-
ga, artystki – Ewy Hajduk. Więcej o nagrodzonych piszemy na 
s. 1, 2 i 4.

Ostatnie tygodnie pełne były emocji i pozytywnej energii. 
Echem odbił się nasz II Pyskowicki Bieg Mamuta, który powo-
dów do zadowolenia dostarczył nie tylko zdobywcom podium. 
Świetnie bawili się wszyscy zawodnicy, od maluchów po senio-
rów. Podobnie zróżnicowaną publiczność przyciągnęły też Eu-
ropejskie Dni Dziedzictwa. Były koncerty orkiestry dętej i tria 
jazzowego, wykłady o zwyczajach i strojach śląskich, warsztaty  
z trojaka i dyskusja o regionie, a także spotkania z piekarzem, ko-
walem, fryzjerem i innymi tradycyjnymi zawodami w ramach gry 
plenerowej. Jednym słowem – każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Więcej o obu wydarzeniach na s. 1 i 4.

Również samorząd ma bezpośrednie powody do satysfakcji. 
Miło nam poinformować, że uruchamiamy dwa ważne programy 
zdrowotne. Po przerwie wywołanej koronawirusem wracają bez-
płatne szczepienia dla najmłodszych przeciwko meningokokom. 
To odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, podobnie jak pilo-
tażowy projekt refundacji zabiegów in vitro. Bezpłodność, praw-
dziwy dramat wielu par, dotyka bowiem również mieszkańców 
naszego miasta. Szczegóły obu rozwiązać przedstawiamy na s. 5.

Kolejne dwie strony poświęcamy inwestycjom. Zakończyła się 
przebudowa pierwszego z odcinków ul. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go, a już zbliża się dalszy ciąg prac, który sprawi, że centralny kory-
tarz drogowy miasta będzie jak nowy w całości. Co więcej – przed-
sięwzięcie znajdzie swój dalszy bieg w związku z planami General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zamierza zmoder-
nizować odcinek DK 94 od Pyskowic do Zabrza. A wracają do miej-
skich inwestycji – do mety zmierza I etap rewitalizacji dawnego 
dworca. Jeżeli równie sprawnie pójdą kolejne – otwarcie Stacji Kul-
tury świętować będziemy na koniec przyszłego roku. W tym samym 
dziale znajdą Państwo również wyniki głosowania w Pyskowickim 
Budżecie Obywatelskim (s. 7). Tutaj dość powiedzieć, że zebrało 
rekordową liczbę uczestników. Dziękuję wszystkim za udział i ak-
tywne promowanie idei budżetu mieszkańców. 

Wydanie kończą strony poświęcone inicjatywom seniorów i do 
nich skierowane, pocztówki z wakacji, czyli podsumowanie akcji let-
nich samorządu i jego jednostek oraz wydarzenia z życia szkół. 

Drodzy Mieszkańcy! Przed nami miesiące niepewności i bar-
dzo trudna zima. Rosnące ceny nośników energii, bijąca po kie-
szeniach inflacja, wielka niewiadoma wojny na Ukrainie. Coraz 
silniej w przekazach medialnych daje znać o sobie COVID – za-
grożenie, które nigdy nie wygasło. Dlatego – uważajcie na siebie. 
Bądźcie zdrowi! 

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice 
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Sierpniowa XLVIII sesja rady miej-
skiej odbyła się zgodnie z planem. Tema-
tem omawianym co roku o tej porze jest 
przygotowanie do nowego roku szkol-
nego placówek oświatowych w naszym 
mieście. Tradycją jest również wyjazdo-
we posiedzenie Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu w szkołach, przedszkolach 
i żłobku. Przewodniczący komisji rad-
ny Bogusław Domagała podkreślił bar-
dzo dobre przygotowanie obiektów na 
przyjęcie dzieci. W okresie wakacyjnym 
przeprowadzono planowe remonty, z in-

formacji dyrektorów placówek wynika, że nie ma większych proble-
mów z zabezpieczeniem kadry.

Rada przedyskutowała i podjęła uchwały w sprawie:
1. przejęcia przez gminę Pyskowice zadania województwa śląskie-

go w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokali-
zowanymi w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy Pyskowice 
– na terenie miasta jest siedem takich przystanków (ul. Poznańska – 
pięć, ul. Gliwicka – dwa);

2. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach – ra-
da pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski wystąpi-
li o nadanie szkole imienia „Janusza Korczaka”, radni przychyli-
li się do wniosku;

3. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłod-
ności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkań-
ców Pyskowic w latach 2022–2025” – uchwała jest odpowiedzią na 
petycję jaka wpłynęła do rady. W tym roku z programu może skorzy-
stać osiem par; 

4. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia 
przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 
2022–2025” – program pozwoli na zaszczepienie dzieci z rocz-
ników 2016–2022. To kontynuacja wcześniej realizowanych pro-
gramów;

5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na 
czas nie dłuższy niż 3 lata – uchwała dotyczy sześciu działek położo-
nych w głębi ul. Lokalnej, Kopernika, Kolejowej, przy ul. Traugutta 
i Powstańców Śląskich;

komisje PracUją

6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – z za-
sobu Skarbu Państwa gmina przejmie trzy działki stanowiące nieru-
chomości drogowe;

7. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
miasta Pyskowice – ta uchwała to wstęp do przygotowania Gmin-
nego Programu Rewitalizacji, który umożliwi sięganie po środki ze-
wnętrzne; 

8. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. – zwiększo-
no plan dochodów o dotację z województwa śląskiego na budo-
wę i modernizację dróg dojazdowych do pól z przeznaczeniem na  
ul. Poddębie (228 760 zł), o środki z Rządowego Funduszu Roz-
woju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w TBS (511 950 zł), zaś 
plan wydatków zwiększono o 500 000 zł z przeznaczeniem na ob-
jecie udziałów w tworzonej spółce komunalnej, której zadaniem 
będzie dostarczanie ciepła;

9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2028 – 
dokonano zmian wynikających ze zmian w budżecie miasta, dodano 
następujące przedsięwzięcia:

a) bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2022/2023– 
naprawa iluminacji, wynajem, montaż i demontaż świątecznych ele-
mentów,

b) rozbudowa skateparku z rolowiskiem – zadanie otrzymało do-
finansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000 zł,

c) budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Ogród 
integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach”,

d) Program Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności meto-
dą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Py-
skowic”,

e) Program Profilaktyki Zdrowotnej „Szczepienia przeciw menin-
gokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2022–2025”.

Ujęcie programów zdrowotnych w wykazie przedsięwzięć po-
zwoli na wyłonienie w drodze konkursowej realizatorów progra-
mów.

Wszystkie projekty uchwał oraz uchwały można znaleźć w BIP 
w zakładce Rada Miejska. Tam też są umieszczone zapisy prze-
biegu sesji. 

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach

komisja  
bezPieczeństwa i PorządkU

Na sierpniowym posiedzeniu komisja omówiła działalność Dzien-
nego Domu „Senior+”, który powstał w naszym mieście w 2019 roku.

komisja  
edUkacji, kUltUry i sPortU

Sierpniowe posiedzenie komisji trwało kilka godzin. Radni od-
wiedzili wszystkie pyskowickie przedszkola i szkoły oraz żłobek. 
Wszystko po to, aby zorientować się jaki jest ich stan przed startem 
nowego roku szkolnego. Z zadowoleniem przyjęto fakt, że zaplano-
wane remonty zrealizowano. Komisja złożyła również wnioski do 
budżetu miasta na rok 2023. Postuluje w nich wymianę ogrodzeń ze-
wnętrznych w Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 4, 
Przedszkolu nr 2, Przedszkolu nr 3 oraz Przedszkolu nr 4, doposa-
żenie w dodatkowe kamery wizyjne Szkołę Podstawową nr 3 zgod-
nie ze wskazówkami komisji oraz realizację bieżących potrzeb, któ-
re przedstawiać będą dyrektorzy placówek kulturalno-oświatowych.

komisja  
gosPodarki komUnalnej

W sierpniu komisja omówiła realizację zadań związanych z ochro-
ną zwierząt, której podstawą jest coroczna uchwała – program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt. W jego ramach gmina zapewnia m.in. miejsca w schronisku, 
opiekę nad wolnożyjącymi kotami, odławianie bezdomnych zwie-
rząt czy też opiekę weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt.

komisja  
inwestycji i bUdżetU

Na sierpniowym posiedzeniu komisja dokonała analizy przetargów 
za pierwsze siedem miesięcy 2022 r. W okresie od stycznia do sierp-
nia 2022 r. zostało przeprowadzonych 25 postępowań. Następnie ko-
misja zajęła się kwestią wykupu działek na rzecz gminy, które będą 
zajęte pod drogi lub inną infrastrukturę.

Błażej Kupski
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Sobota i niedziela 17–18 września upłynęły pod znakiem kultury 
i dziedzictwa naszego regionu. Były rozmowy o Górnym Śląsku i po-
chodzących stąd zwyczajach, warsztaty i muzyczne podróże. A wszyst-
ko w ramach 30. Europejskich Dni Dziedzictwa, które w Pyskowicach 
przybrały postać cyklu wydarzeń „Taniec, muzyka i słowo – opowieść 
o Górnym Śląsku”. Dopisało wszystko, z wyjątkiem pogody. 

Weekend ze śląskością w roli głównej rozpoczął się otwarciem wy-
stawy „Tajemnice śląskiego stroju ludowego” i prelekcją na ten te-
mat Ewy Kruszyny z Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Potem  

Miło nam poinformować, że mieszkańcy naszego miasta znaleźli się 
w gronie nagrodzonych Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego. To zaszczytne wyróżnienie trafiło do Wacława Kę-
ski, Henryka Sibielaka, Grzegorza Cebuli, czyli popularnego C-booL’a 
oraz do Stowarzyszenia Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepeł-
nosprawnych „Tęcza”, które prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Wy-
różnienia przekazano uroczyście 28 sierpnia br. w trakcie XXII dożynek 
wojewódzkich w Niewieszu.

Nagrodzony złotą odznaką Wacław Kęska był przez 16 lat burmi-
strzem Pyskowic, a wcześniej działaczem związkowym, przewodniczą-
cym Związku Zawodowego w Zakładach Mechanicznych Bumar Łabę-
dy. „Podczas rządów Wacława Kęski Pyskowice wyraźnie zmieniły swój 
charakter – stały się miejscem dynamicznego rozwoju, w pełni realizu-
jąc motto „Rozwój wpisany w tradycję”. Mając na względzie wszelkie 
zasługi pana Wacław Kęski dla miasta Pyskowic, powiatu gliwickiego,  

Na starcie biegu głównego, o dystansie 10 km, pojawiło się 137 
zawodników, 27 zmierzyło się na trasie o długości 4 km, a około 350 
dzieci wzięło udział w biegach „Małe Mamuty”. 

W klasyfikacji generalnej mężczyzn zwyciężył Mykola Mewsza 
z Charkowa, drugi był Serhii Shevchenko, a trzeci Piotr Lupa z Dą-
browy Górniczej reprezentujący Kosek Team. Z kolei wśród kobiet 
najlepsza była Maryna Nemczenko również z Charkowa (reprezen-

Ulicami Pyskowic Pobiegły mamUt i mamUtki 

tująca klub Achilles Leszno, za nią uplasowała się Patrycja Rębisz  
z Raciborza (TL Pogoń Ruda Śląska), a brąz wywalczyła Judyta Rę-
bisz z Raciborza (TL Pogoń Ruda Śląska). Zawodnicy z Pyskowic 
zdominowali natomiast podium w kategorii mężczyźni do lat 20. 

Z tabelą wyników można zapoznać się na stronie www.biegma-
muta.pl.

(pp)

dokończenie ze str. 1

weekend z kUltUrą śląską
niezapomnianych wrażeń dostarczył (z powodu brzydkiej pogody prze-
niesiony do ratusza) koncert tradycyjnych pieśni śląskich w nowocze-
snych, jazzujących aranżacjach w wykonaniu zespołu Adama Olesia.

Deszcz krzyżował szyki również w niedzielę. Rozmowy o Górnym Śląsku 
z udziałem Weroniki Wiese, dr Łukasza Zimnocha i Sergiusza Brożka oraz 
warsztaty plastyczne odbyły się zgodnie z planem w ratuszu, ale już nauka 
trojaka w zamkniętych pomieszczeniach była wynikiem psikusów pogody. 
Schronienia w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu musiał również szukać, 
pierwotnie zapowiadany jako plenerowy, koncert Orkiestry Dętej Kotulin. 

Deszcz i chłód nie przeszkodził w dobrej zabawie uczestnikom gry 
terenowej dla małych i dużych z udziałem artystów kolektywu Lufcik 
na Korbkę. Projekt „Dobra robota” posiadał dofinansowanie ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Jubileuszowa edycja EDD odbywała się pod hasłem „Połączeni dzie-
dzictwem”, a wydarzeniu patronował Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda. Impreza posiadała dofinansowanie ze środków mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach wieloletniego programu 
rządowego „Niepodległa” na lata 2017–2022.

(pp)

Pyskowiczanie nagrodzeni za zasłUgi  
dla województwa śląskiego

a tym samym dla województwa śląskiego pragnę potwierdzić, że kan-
dydat w pełni zasługuje na przyznanie Złotej Odznaki (…)” – czytamy  
w uzasadnieniu wniosku o przyznanie nagrody.

Złotą odznaką uhonorowano również Grzegorza Cebulę, bardziej 
znanego jako C-BooL. Jest DJ-em, producentem muzycznym oraz 
właścicielem wytwórni C-Wave Records. Jego teledyski w serwi-
sie YouTube łącznie wyświetlono ponad 385 milionów razy, jako DJ  
w swojej 24-letniej karierze zagrał w setkach klubów w Polsce i za-
granicą. Jak zauważono w uzasadnieniu wyróżnienia artysta w swo-
jej działalności muzycznej chętnie prezentuje województwo śląskie  
i powiat gliwicki, uwieczniając jego piękno między innymi na teledy-
skach. W wywiadach podkreśla swoje śląskie pochodzenie, promując 
nasz region również na arenie międzynarodowej.

Odznakę tej samej rangi otrzymały również Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej „Tęcza”, które od 2006 skutecznie działają w zakresie społeczne-
go rozwoju społeczeństwa województwa śląskiego, a konkretniej niepeł-
nosprawnych osób z terenu gminy Pyskowice, Rudziniec, Toszek i Wie-
lowieś. Ich głównym celem jest rehabilitacja społeczna, czyli rozwijanie 
umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 
osobistej. Z zajęć korzysta 36 osób dorosłych, które są upośledzone w stop-
niu znacznym i umiarkowanym, a także osoby niepełnosprawne ruchowo.

Henryk Sibielak otrzymał srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego. Jest dyrektorem MOKiS w Pyskowicach, sa-
morządowcem, społecznikiem. Uwagę wnioskodawcy i kapituły nagrody 
zwróciło m.in. jego zaangażowanie we współpracę z organizacjami poza-
rządowymi oraz udział w wielu akcjach charytatywnych.

Wyróżnienia w imieniu marszałka województwa śląskiego wręczy-
li Jan Kawoluk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz 
radny sejmiku Bartłomiej Kowalski, członek kapituły odznaki.
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Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa miasto Py-
skowice przywraca program bezpłatnych szczepień przeciw bakte-
riom meningokokowym. Drogę najmłodszym pacjentom po darmo-
we szczepionki otwarła uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach 
przyjęta na posiedzeniu 25 sierpnia.

Z programu będą mogły korzystać dzieci, które ukończyły 3. rok 
życia. Ponieważ zaplanowano go na cztery lata (od 2022 do 2025) 
obejmie on roczniki 2019–2022. Ale w związku z tym, że w ramach 
ostatniego przed pandemią programu ze szczepień skorzystały dzie-
ci urodzone w latach 2012–2015, obecny wyrównuje lukę – będą mo-
gły z niego korzystać również dzieci urodzone w latach 2016, 2017 
i 2018.

Podawana będzie szczepionka NIMENRIX, która chroni przed 
bakteriami meningokoków typu A, C, W 135, Y.

(pp)

wracają bezPłatne szczePienia  
Przeciwko meningokokom

Program bezpłatnych zabiegów in vitro powinien ruszyć jeszcze 
w tym roku. Radni 26 sierpnia przyjęli uchwałą Program Polityki Zdro-
wotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 
– in vitro dla mieszkańców Pyskowic”. Dokument stanowi podstawę 
uruchomienia pomocy, w budżecie miasta są zabezpieczone środki na 
ten cel. Teraz pora na wyłonienie firm, z których usług będą mogły sko-
rzystać pary potrzebujące medycznego wsparcia w prokreacji.

Rozwiązanie jest odpowiedzią samorządu Pyskowic na oczekiwa-
nia społeczne. W lipcu 2020 roku wpłynęła petycja mieszkanki, po-
tem pojawiły się telefony z zapytaniami w tej sprawie. Głównym ce-
lem programu jest ograniczenie niezamierzonej bezdzietności wśród 
mieszkańców Pyskowic. Z dofinansowania do metody wspomaga-
nej reprodukcji będą mogły skorzystać pary zamieszkałe na terenie 
naszego miasta, w wieku 20–42 lata (według rocznika urodzenia), 
u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne możliwo-
ści jej leczenia.

Na razie horyzont wsparcia określono na cztery lata, do 2025. Każ-
dego roku kwalifikowanych będzie maksymalnie 8 par, a miasto re-
zerwować będzie dla nich 40 tys. zł. Oznacza to, że wysokość refun-
dacji kosztów jednego zabiegu in vitro nie przekroczy 5 tys. zł. Pro-
gnozuje się, że działania te pomogą powołać na świat ośmioro dzieci.

bezPłatne in vitro dla Par z Pyskowic  
jeszcze w tym rokU

Program posiada pozytywną opinię Agencji Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji w Warszawie oraz aprobatę rady miejskiej. Pozo-
stał już tylko wybór firm, z których pomocy będą mogły korzystać 
pary objęte wsparciem. Powinniśmy je poznać do końca roku.

Więcej na temat programu na stronie www.pyskowice.pl w zakład-
ce BIP/Rada Miejska/Uchwały Rady Miejskiej.
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Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice z 1 wrze-
śnia br. zmienią się stawki czynszu w mieszkaniach komunalnych, 
w tym socjalnych. Nowa wysokość opłat obowiązywać będzie od  
1 stycznia 2023.

Od nowego roku stawka bazowa czynszu wynosić będzie 3,63 zł za 
1 m2 (obecnie 3,30 zł za 1 m2), zaś użytkownicy lokali socjalnych pła-
cić będą 1,54 zł za 1 m2 (obecnie 1,40 zł za 1 m2). 

Stawki czynszu ostatni raz zmieniane były w lipcu 2021. Obec-
na, dziesięcioprocentowa, zmiana spowodowana jest podwyżkami 
ceny energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wzrostem cen 
usług eksploatacyjnych, w tym również utrzymania terenów przy-
legających do budynków. Podkreślić należy, że wprowadzenie no-
wych stawek jest niezbędne, by miasto mogło inwestować w re-
monty budynków i lokali mieszkalnych, w tym w remonty pusto-
stanów.

zmiana stawek czynszU za mieszkania 
Warto nadmienić, że kwestię zmian czynszu reguluje ustawa o ochro-

nie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego. Przepisy mówią, że podwyżka nie może być do-
konywana częściej niż raz na 6 miesięcy (z wyjątkiem opłat niezależ-
nych od właściciela) oraz nie powinna przekroczyć 3 proc. wartości od-
tworzeniowej lokalu w stosunku rocznym. Zgodnie z Obwieszczeniem 
Wojewody Śląskiego z 29 marca 2022 r. wysokość wskaźnika przeli-
czeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego na II i III kwartał 2022 r. stanowi kwotę 4.977,00 zł/m2, 
a więc – 3 proc. wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 
(czynsz maksymalny) stanowi kwotę 12,44 zł/m2.

Tymczasem maksymalna stawka czynszowa w Pyskowicach po 
proponowanej podwyżce (3,63 zł/m2) wynosić będzie 6,82 zł/m2, co 
stanowi 1,64 proc. wskaźnika przeliczeniowego.
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Stary dworzec kolejowy zmienia się nie do poznania, choć na 
pierwszy rzut oka może się wydawać, że dzieje się niewiele. W błąd 
wprowadza strasząca wciąż zniszczeniami elewacja. Metamorfozę 
widać dopiero „z lotu ptaka” i od środka. Mieliśmy okazję przyjrzeć 
się jej z obu perspektyw. I zapewniamy – przyszła Stacja Kultury już 
robi wrażenie.

Dach błyszczy w słońcu nową blachodachówką i panelami solar-
nymi, większość pomieszczeń lśni już bielą tynków, na podłogach 
przybywa kafelek, uwagę zwracają nowe okna, drzwi, aluminiowe 
„rękawy” przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Kształ-
tów nabierają poszczególne jednostki funkcjonalne obiektu.

Od strony ul. Wolności witać będzie na parterze klubokawiarnia  
z dostępem do internetu oraz medioteką/biblioteką, a po wejściu od 
peronu – poczekalnia z toaletą i biletomatami. Przez ścianę sąsiado-
wać będą one z widownią sali widowiskowej, której scena znajdzie się 
w dopiero planowanym budynku w miejscu istniejącej, zrujnowanej  

dobudówki. Pierwsze piętro to miejsce na biura, w tym dla stowarzy-
szeń i organizacji pozarządowych oraz organizowanie spotkań i kon-
ferencji. Ostatnia kondygnacja to olbrzymia, jasna przestrzeń idealna 
na zajęcia warsztatowe i artystyczne.

Celem szeroko zakrojonych prac jest bowiem nie tylko uratowa-
nie zabytku, ale przede wszystkim stworzenie atrakcyjnego miejsca 
do spędzania wolnego czasu i twórczej działalności. Nowe centrum, 
pod nazwą Stacja Kultury, będzie oferować usługi kulturalne, spo-
łeczne i edukacyjne

Prace idą pełną mocą i w ocenie wykonawcy osiągnęły ok. 90 proc. 
zaawansowania. Oprócz już wymienionych wykonano termoizolację 
budynku (od wewnątrz, z racji zabytkowej elewacji) i izolację ter-
miczną stropów, zamontowano wewnętrzne drzwi przeciwpożaro-
we, gotowe są wszystkie przyłącza mediów (wody, prądu, gazu) wraz  
z instalacjami. Pozostały już tylko roboty wykończeniowe – ułożenie 
płytek, pomalowanie ścian i montaż stolarki wewnętrznej. Zakończe-
nia prac należy spodziewać się do połowy grudnia.

To jednak zaledwie I etap inwestycji. W dalszej kolejności prze-
widziano montaż windy (szyb już jest), budowę nowego segmentu 
w miejsce istniejącego (z przeznaczeniem m.in. na drugą część sa-
li konferencyjnej oraz scenę), renowację elewacji wraz z dobudową 
przeszklonego wejścia.

Stacja Kultury zacznie działać po zakończeniu całego procesu re-
witalizacji. Plany zakładają, że stanie się to do końca przyszłego roku.

Inwestycja posiada dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Koszt obecnego 
etapu wynosi ponad 9,5 mln zł, a wkład środków z Unii Europejskiej 
przekroczy kwotę 8,7 mln zł.
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był dworzec, będzie stacja. nowe centrUm  
kUltUralno – sPołeczne nabiera kształtów

Dopiero co zakończyły się prace na wschodnim odcinku ulicy 
Kard. Stefana Wyszyńskiego, a już do realizacji wchodzi przebudo-
wa jej dalszej części i ciągu Rynek – Armii Krajowej – Mickiewicza. 
Inwestycję za ponad 5,5 mln zł wykona do połowy czerwca przyszłe-
go roku Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic. 
Nie obędzie się bez utrudnień na czas prac, a szczegóły poznamy po 
zatwierdzeniu planu zmian w organizacji ruchu.

Prace drogowe na zniszczonym odcinku od skrzyżowania z ul. 
Wyzwolenia do połączenia z ul. Bytomską (DK-94) rozpoczęły się 
w styczniu i trwały do końca sierpnia. Za kwotę 6 616 798,00 zł wy-
konawca, firma Eurovia Polska S.A., wymienił nawierzchnię jezdni 
i zmodernizował system odwadniający. Ale inwestycja przełoży się 

minął remont, zaczyna się remont.  
drogowcy wejdą do centrUm

nie tylko na wzrost bezpieczeństwa kierowców. Roboty objęły re-
mont istniejącego i budowę nowego chodnika oraz wykonanie ka-
nalizacji deszczowej na odcinku, który nie posiada rowów odwad-
niających.

Teraz zmiany czekają dalszą część korytarza drogowego wschód – 
zachód. Metamorfozę przejdą ulice Kard. Stefana Wyszyńskiego do 
końca, Rynek, Armii Krajowej i Mickiewicza (do skrzyżowania z ob-
wodnicą). Warte 5 556 947,38 zł Przedsięwzięcie zakłada moderniza-
cję nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingów.

Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja powinna się zakoń-
czyć do połowy przyszłego roku. W tym okresie należy się spodzie-
wać niedogodności w związku z przejazdem przez centrum. Konkre-
ty dotyczące organizacji ruchu na czas prac, w tym możliwe objaz-
dy, podamy po jej zatwierdzeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Całościowa rewaloryzacja osi drogowej wschód – zachód wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego w obrębie 
Pyskowic oraz w sposób istotny podniesie estetykę centrum miasta. 
Warto przy tym zaznaczyć, że inwestycje w dużej mierze zostaną po-
kryte z środków zewnętrznych, przy minimalnym obciążeniu dla bu-
dżetu Pyskowic. Zakończony etap posiadał dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 619 988,90 zł 
(55 proc. kosztów inwestycji), a przebudowa ciągu ulic Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza otrzymała dotacje 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych o wartości 4 674 000,00 zł (84 proc. kosztów).
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2 września 2022 r. zakończyło się głosowanie w ramach VI Py-
skowickiego Budżetu Obywatelskiego z rekordowym udziałem 
mieszkańców – liczba głosujących po raz pierwszy przekroczyła 
próg 2,5 tys.

Głosowanie trwało od 22 sierpnia. Liczba oddanych głosów wy-
niosła 2621, w tym ważnych: 2407 (z czego 712 oddano elektronicz-
nie). Pula środków VI edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskie-
go wynosiła 200 000,00 zł. Pyskowiczanie wybrali do realizacji dwa 
zadania, o wartości 100 000,00 zł każde:
 budowę Naturalnego Placu Zabaw na placu u zbiegu ulic Matej-

ki, Lompy i Wieczorka,
 miasteczko ruchu drogowego – bezpieczne dziecko, bezpieczna 

rodzina przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach.
Wszystkim, którzy wzięli w udział w głosowaniu serdecznie dzię-

kujemy.
Poniżej szczegółowe wyniki.

W tym numerze informujemy o przebudowie osiowego układu 
drogowego przez centrum Pyskowic. Okazuje się, że plany naszego 
miasta spotkały się z zamierzeniami Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Zarządca drogi krajowej 94 chce przebudować 
blisko 12-kilometrowy połączenia między Zabrzem i Pyskowicami. 

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023–2024. W ramach 
modernizacji przebudowana zostanie droga krajowa nr 94 na dystan-
sie 11,8 km, z wyłączeniem dwóch odcinków o łącznej długości pra-
wie 400 m, zrealizowanych wcześniej w ramach budowy A1.

Na wspomnianym odcinku konstrukcja drogi zostanie dostosowa-
na do 11,5 t/oś, przebudowane zostaną skrzyżowania oraz zatoki au-
tobusowe. W Boniowicach istniejące skrzyżowanie z ul. Gliwicką 
zostanie przebudowane na rondo. W ramach inwestycji planowane 
jest również powstanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz 
zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa 
klimatu akustycznego zostanie osiągnięta dzięki zastosowaniu cichej 
nawierzchni, natomiast dzięki wykonaniu odpowiedniego odwodnie-
nia oraz urządzeń ochrony środowiska ograniczony zostanie wpływ 
eksploatacji drogowej na środowisko.

mieszkańcy zadecydowali.  
co Powstanie w ramacH vi Pbo?

ale jazda! będzie odnowiona „krajówka”  
z Pyskowic do zabrza!

Jak informuje katowicki oddział GDDKiA, wojewoda śląski 
wydał już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
Decyzja umożliwia ogłoszenie postępowania przetargowego na 
wyłonienie wykonawcy w najbliższym czasie.
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Lp. Nazwa Numer zadania Kwota Liczba głosów
1. Naturalny Plac Zabaw 3 100.000,00 715
2. Miasteczko ruchu drogowego – bezpieczne dziecko, bezpieczna rodzina 6 100.000,00 520
3. Zielona strefa rodzinnego wypoczynku 5 100.000,00 406
4. Wakacje – integracje, czyli lato różnorodności 10 100.000,00 345

5. Wykonanie ścieżki dla pieszych oraz osób niepełnosprawnych łączącej Plac Żwirki 
i Wigury z ulicą Czereśniową 2 100.000,00 213

6.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę Wojska  
Polskiego w Pyskowicach poprzez wykonanie doświetlenia szczególnie  
ruchliwych i niebezpiecznych przejść

4 99.999,00 62

7. Na rowerze po Pyskowicach 1 100.000,00 56
8. „Dronem w dym” – oddychaj pełną piersią 8 99.673,89 44

9. Bądź eko – wskocz na rower. Budowa wiaty rowerowej na placu przy Szkole  
Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Orliku 7 100.000,00 26

10.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę Wojska Polskiego 
w Pyskowicach poprzez wykonanie doświetlenia szczególnie ruchliwych  
i niebezpiecznych przejść, etap II

9 100.000,00 20
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foto: GDDKiA
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Po okresie pandemii, która wyhamowała działalność naszego stowa-
rzyszenia, wróciliśmy powoli i ostrożnie – z troski o zdrowie naszych stu-
dentów – seniorów – do zajęć. 

Co miesiąc odbywały się wykłady i warsztaty, spotykali się uczestni-
czy klubu miłośniczek robótek ręcznych – pod wodzą pani Ani Golik – 

kolejny akademicki rok Utw w PyskowicacH
oraz Dyskusyjnego Klubu Książki. We współpracy z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury i Sportu oraz Stowarzyszeniem Ludzie Miasta odbywały 
się warsztaty artystyczne i zajęcia ruchowe. Nasi słuchacze wyjeżdżali 
na wycieczki: do Muzeum Piosenki w Opolu, do siedziby Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, do Palmiarni w Gliwicach oraz do zespołu 
pałacowo – parkowego w Brynku.

Nie zabrakło spotkań z kulturą – mieliśmy okazję obejrzeć spektakl 
Opery Śląskiej w Bytomiu, oklaskiwać koncert muzyki rozrywko-
wej w Teatrze Rozrywki w Chorzowie oraz koncert muzyki poważnej  
w NOSPR, przeżywać sztukę teatralną w Teatrze Śląskim.

30 czerwca odbyło się pierwsze po pandemii spotkanie integracyjne –  
w plenerze nad Jeziorem Pławniowickim żegnaliśmy kolejny rok akademicki. 
We wrześniu nasi studenci wyjechali na 10-dniowe wczasy do Świnoujścia.

Nasz UTW wiele zawdzięcza współpracy z różnymi podmiotami, za 
co jesteśmy bardzo wdzięczni. Wspiera nas urząd miejski dofinansowa-
niem w ramach tzw. małych grantów, znakomicie układa się współpraca  
z Miejską Biblioteką Publiczną, MOKiS oraz z instytucjami zewnętrzny-
mi m.in. Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Knurowie, Fundacją Roz-
woju Świętochłowic, Klastrem Innowacji Społecznych w Gliwicach.

Dziękujemy tym osobom, które zgodziły się jako wolontariu-
sze poprowadzić wykłady dla naszych słuchaczy: pani dr Iwonie  
Kuźmińskiej-Meryk oraz panu dr. Grzegorzowi Kubiakowi.

6 października odbędzie się kolejna, szósta już, inauguracja nowego 
roku akademickiego. Spotykamy się w ratuszu, w Sali Rajców. Mamy na-
dzieję, że będzie tak samo uroczyście jak przed pandemią.

Osoby, które chciałyby bardziej szczegółowo poznać działalność py-
skowickiego UTW, zapraszamy na naszą stronę internetową: https://
mbppyskowice.wixsite.com/utwpyskowice 

Ilona Paszek – prezes U.T.W. w Pyskowicach

wracają klUbowe sPotkania seniorów
Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Py-

skowicach wraca po wakacyjnym urlopie do aktywnej działalności. 
Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach 14.00–16.00 w świe-
tlicy osiedlowej przy ul. Wojska Polskiego 3.

Przy kawie i przy wsparciu wolontariuszy uczymy się podstaw tańca to-
warzyskiego. Są wykłady dietetyka, podróżnika i prace ręczne, a także wo-
jaże jak wyjazd do Muzeum Piosenki w Opolu czy zwiedzanie Krakowa. 

Dzień Seniora, obchodzony 8 października 2022, to ważny dzień dla 
członków klubu, to spotkanie w większym gronie z władzami miasta. 

Jesteśmy otwarci i serdecznie zapraszamy seniorów na spotkania w na-
szym klubie. 

Ludomira Bytnar

W ramach programu wieloletniego „Senior+” Pyskowice otrzymały 
dotację z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania placów-
ki „Senior+”.

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług 
opiekuńczych dla 15 osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawo-
dowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program pobytu obej-
muje m.in. opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów 

senior+ z dotacją 
utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, utrzymywanie i roz-
wijanie sprawności psychofizycznej, umożliwienie realizacji potrzeb kul-
turalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 
2015–2020. Koszt kolejnego okresu funkcjonowania to 116 640,00 zł,  
a dotacja wynosi 58 320,00 zł.

(pp)

W naszym mieście, z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Pysko-
wice, powstały tzw. skrzynki obywatelskie. Dzięki nim mieszkańcy  
Pyskowic w wieku senioralnym mogą zgłaszać swoje pomysły, postu-
laty i opinie służące udogodnieniu ich życia w mieście czy też jego 
ubarwieniu.

Skrzynki umieszczone zostały w Miejskiej Bibliotece Publicznej,  
w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pysko-
wicach, w Świetlicy Osiedlowej oraz w miejscach gromadzenia się  
organizacji senioralnych.

skrzynki obywatelskie. co to takiego? 
Wszystkie przekazywane uwagi, pomysły i postulaty zostaną wni-

kliwie rozpatrzone i przekazane władzom miasta – radzie miejskiej  
i burmistrzowi – z prośba o realizację.

Inicjatywa ta daje nam, seniorom szansę na budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w miejscu, w którym mieszkamy i za które każdy z nas 
ponosi odpowiedzialność oraz wpływanie na poprawę komfortu życia.

Liczymy na Waszą inwencję twórczą i zapraszamy do skrzynek oby-
watelskich. 

Rada Seniorów Miasta Pyskowice
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Wakacje dobiegły końca. Dla dzieci, któ-
re letni wypoczynek spędzały w miejscu za-
mieszkania, władze samorządowe przygo-
towały atrakcyjny program jednodniowych 
wycieczek. Łącznie skorzystało z nich aż 
386 uczestników.

Dzięki naszej inicjatywie dzieci miały 
okazję zwiedzić i bawić się w Muzeum Iluzji 
i Żywego Muzeum Obwarzanka w Krako-
wie, w Parku Miniatur w Olszowej, Dream 
Parku w Ochabach, Parku Rozrywki „Ener-
gylandia” w Zatorze (ze względu na zainte-
resowanie zorganizowano aż trzy tury) oraz 
obejrzeć seanse w kinie.

Uczestnikami wycieczek opiekowały się 
Jolanta Mazur, Anna Płoskonka, Iwona Trzę-
sicka, Barbara Szczepańska, Katarzyna Pisan-
ko, Beata Krasówka i Aleksandra Bilińska. 

(pp)

W wakacje dziesięcioro dzieci uczęsz-
czających na zajęcia socjoterapeutyczne 
do lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 wyje-
chało na zorganizowany przez władze sa-
morządowe wypoczynek na Mazury do 
Ełku. 

Wyjazd trwał od 2 do 11 sierpnia. Dzie-
ci brały udział w licznych grach, zabawach 
i zajęciach rekreacyjno-sportowych. Pod 
czujnym okiem ratownika wypoczywały 
nad jeziorem, uczestniczyły w wycieczkach 
m.in.: do Augustowa, Mikołajek, Kętrzyna, 
Wilczego Szańca, a także odbyły rejs stat-
kiem po Kanale Augustowskim. 

Kolonia sfinansowana była z budżetu 
miasta, ze środków pochodzących z opłaty 
za sprzedaż napojów alkoholowych. 

Bożena Kikut

Znamy laureatów konkursu fotograficz-
nego „Moja przyjaciółka książka”. Decy-
zją jury I miejsce zdobyła praca Mai Biwo,  
II Agnieszki Tkocz, a wyróżnieniem uho-
norowano zdjęcie Darii Wandiger. Nagrody 
wręczył burmistrz Pyskowic Adam Wój-
cik, który patronował konkursowi. 

Wydarzenie zorganizowaliśmy wspól-
nie z Miejską Biblioteką Publiczną w ra-
mach ogólnokrajowej akcji samorządow-
ców #CzytanieRządzi. 

Pierwsze miejsce i e-czytnik ufundowa-
ny przez biblioteką zdobyła Maja Biwo, dru-
gie wraz z zestawem wydawnictw samorządu 
Pyskowic i autografem burmistrza – Agniesz-
ka Tkocz, a albumy o Pyskowicach powędro-
wały do wyróżnionej Darii Wandiger. 

Zdjęcia laureatów i pozostałe zgłoszone 
do konkursu dostępne są na stronie www.
pyskowice.pl w dziale Aktualności. (pp) 

wsPominamy „wycieczki z Urzędem”

kolonia dla dzieci w ełkU

konkUrs „moja Przyjaciółka książka” rozstrzygnięty
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Z żalem informujemy, że odeszła na wieczny odpoczynek w wieku 91 lat  
była nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy  

Pani Maria Obacz. 
Zapamiętamy Ją jako osobę życzliwą, serdeczną, pełną optymizmu.  

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci.
                      Teresa Gorczyca była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach  

oraz emerytowani pracownicy szkoły

Programy „Kreatywne Lato” w Oddziale 
dla Dzieci i „Wakacyjne czytanie z bibliote-
ką” w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej wypełnione były zajęciami manualny-
mi, językowymi, czytelniczo-plastycznymi, 
spotkaniami z pisarzami i ciekawą książką, 
warsztatami kamishibai, turniejami gier i za-
baw. Zorganizowano je z myślą o dzieciach, 
dla których twórcze spędzanie czasu to spo-
sób na atrakcyjne wakacje. 

 Lipcowe odsłony „Lata ze sztuką” w Od-
dziale dla Dzieci wprowadziły uczestników 
w tajniki technik plastycznych, nieodzow-
nych do tworzenia kompozycji, dekoracji  
i „dzieł” o charakterze użytkowym. Powsta-
wały witraże, morskie akwaria, kubki, kwia-
ty. Bukiet róż z krepiny był pokłosiem zajęć 
z papieroplastyki przeprowadzonych gościn-
nie przez p. Irynę Valah z Ukrainy.

„Baśnie na dobry nastrój” zapoczątkowa-
ły cykl kreatywnych spotkań z książką. Meta-
foryczne „Zaręczyny w Królestwie Kwiatów” 
znalazły odbicie w akwarelach. Konstrukcja 
opowieści o poszukiwaniu szczęścia, która 
umożliwiała interaktywne czytanie, stanowiła  

rodzaj gry literackiej. Zabawa polegała na li-
nearnym, bądź wybiórczym „poruszaniu się”  
w tekście śladami bohaterów. Na kanwie książ-
ki „Z pozdrowieniami, Żyrafa” tworzono pocz-
tówki z wakacji z motywem 3D. Wielką frajdę 
sprawiło „ Malowanie piaskiem”, zakończone 
powstaniem barwnej kolekcji motyli.

Sierpień zdominowała tematyka przy-
rodniczo-ekologiczna. „Wakacje z Żubrem 
Pompikiem” Tomasza Samojlika pozwo-
liły odkryć prawa rządzące światem natu-
ry. Reminiscencje z czytelniczych wypraw 
do Puszczy Białowieskiej zilustrował obraz 
gry świateł i cieni, a sympatycznego prze-
wodnika figurka z piankoliny. 

 Manualne „Ekozajęcia Strażnika Plane-
ty” poświęcono przeciwdziałaniu zaśmieca-
nia Ziemi, ucząc dzieci recyklingu. Biżuteria 
z papieru, ozdobne pudełka, świnka skarbon-
ka z plastikowej butelki, łódki, żółwie z po-
jemników to niektóre przykłady „twórczej za-
bawy”. Klamrą spinającą zagadnienia ochro-
ny przyrody został „Wakacyjny lapbook”, kre-
atywnie ujmujący problem oszczędzania za-
sobów oraz segregacji odpadów. 

kreatywność, zabawa, książka – wakacje z biblioteką
Ostatnia z propozycji dotyczyła bezpiecz-

nego żeglowania po morzach. Po zapozna-
niu się z międzynarodowym kodem sygnało-
wym nadawano wiadomości alfabetem Mor-
se’a i sposobem Semafor, wykonanymi wła-
snoręcznie chorągiewkami. Zgodnie z dewizą 
„Pobawmy się razem” dzieci integrowały się 
grając w gry planszowe, karciane , zręczno-
ściowe. Największym powodzeniem, nieocze-
kiwanie, cieszył się „Chińczyk”. 

Równie dobrze bawili się uczestnicy wa-
kacyjnych zajęć w Filii nr 1. Tematyka spo-
tkań obejmowała zagadnienia ze świata przy-
rody, rejs na wyspę skarbów i zabawy z ro-
botem Photonem. Na zajęciach czytelniczo-
plastycznych i kreatywnych powstało zoo  
z plasteliny, kwietna łąka, witraże w kształ-
cie motyla, owoce z korka. Eksperymentowa-
no z atramentem sympatycznym, kredą i so-
lą. Kolaże z gazet prezentowały letnie tren-
dy w modzie. Warsztaty twórcze z serią lite-
racką „Czytam sobie” były propozycją zaba-
wy z książką. Czas po zajęciach przeznaczo-
no na gry komputerowe, wypełnianie ozdabia-
nek, kolorowanki. 

Obie placówki, wspólnie z innymi biblio-
tekami powiatu gliwickiego, uczestniczy-
ły w unijnym projekcie „Bibliolato” nadzo-
rowanym przez bibliotekę w Toszku. Zajęcia 
popularyzujące małe Ojczyzny odbywały się 
stacjonarnie, online i na wyjazdach. 

 Warsztaty kamishibai oparte na toszeckich 
legendach miały miejsce w Wielowsi, spo-
tkanie z Panem Poetą w Toszku, a z Katarzy-
ną Szopą-Wycisk online. „Warsztaty śląskiej 
godki”, będące jednym z wymogów projektu, 
dołączono do wakacyjnych programów two-
rzenia zakładek z gwarowym słownictwem. 
Podsumowaniem projektu była „Bibliogra” 
– podchody na zamku w Toszku połączone 
z ogniskiem. Reprezentacja Pyskowic zaję-
ła II miejsce. 

Lidia Kozok
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Pod koniec ubiegłego roku szkolnego 
dwie najstarsze grupy dzieci z Przedszkola nr 
1 w Pyskowicach wraz z opiekunami zwie-
dziły, dzięki życzliwości gospodarza, stadion 
„Piasta Gliwice”. 

Już sam przejazd kolorowym autokarem, 
którym zwykle podróżują piłkarze, był dla 
dzieci z grupy „Żabki” i „Motylki” nie lada 
atrakcją. Na miejscu przedszkolaki zwiedziły 
stadion, w tym salę konferencyjną dla dzien-
nikarzy, salę VIP, boiska, trybuny, lożę VIP, 
strefy kibica dla dzieci, a także szatnię pił-
karską. Dzięki prelekcji dzieci dowiedziały 
się, jak należy zachowywać się podczas me-
czu piłkarskiego oraz poznały zasady praw-
dziwego kibicowania. 

Wśród przedszkolaków prawdziwym kibi-
cem „Piasta” okazał się 6-letni Dominik R., 

Tak może o sobie powiedzieć każdy wy-
chowanek Szkoły Podstawowej nr 5 w Py-
skowicach, ponieważ na każdym etapie edu-
kacyjnym tematyka związana z uczeniem 
szacunku do otoczenia jest realizowana  
w teorii i praktyce. 

Aby zachęcać uczniów do pogłębiania wie-
dzy przyrodniczej bierzemy udział w wielu 
konkursach na różnych szczeblach. W roku 
szkolnym 2021/2022 były to m.in. konkur-
sy ogólnopolskie – „Eko-Planeta”, 11. edycja 
„Gotuj się na zmiany” – Winiary oraz XXIX 
Tydzień Ziemi „Mniej znaczy więcej” – Mu-
zeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Mamy przyjemność poinformować, że  
w wojewódzkim XXIX Tygodniu Ziemi 
nasi uczniowie zajęli: I miejsce Maciej 
Polczyk oraz III miejsce – Martyna Dra-
pała w konkursie na mema „Jestem Eko”,  
a Adam Zdobylak został wyróżniony w ka-
tegorii fotografia – „Tu zaszła zmiana”. 

jestem eko!

W ogólnopolskim konkursie Winiary „Go-
tuj się na zmiany” „Lepiej dla dobrych na-
wyków” nasza placówka otrzymała nagrodę 
główną. Działacze Koła Ekologicznego OPP 
z SP5 zachęcali do refleksji nad dobrymi na-
wykami, co zaowocowało stu dwoma „lepie-
jami”, czyli krótkimi rymowankami zaczy-
nającymi się od słowa „lepiej”, np. „Lepiej 
owoc zjeść surowy, niż cukierek kolorowy”, 
„Lepiej poćwiczyć, niż na cud liczyć”. 

Organizatorzy tego konkursu, oprócz prze-
kazania szkole bonu, napisali: „Wykonujecie 
świetną pracę! Wierzymy, że wspólny wysi-
łek w wychowanie dzieci i młodzieży w du-
chu dobrych nawyków żywieniowych, zdro-
wego stylu życia i niemarnowania żywno-
ści będzie mieć dobroczynny wpływ zarów-
no na ich przyszłość jak i przyszłość naszej 
planety”.

Ewa Uznańska

Przedszkolaki z „jedynki” na stadionie „Piasta gliwice”

który potrafił odpowiedzieć na wszystkie pyta-
nia dotyczące klubu – wymienić piłkarzy, po-
dać daty zdobycia przez klub tytułu mistrza  

i wicemistrza Polski, a także „zarazić” kolegów 
śpiewaniem hymnu i klubowymi okrzykami.

Katarzyna Szymczak

Masz dzieci, które lubią kontakt z przyro-
dą, aktywny wypoczynek, jazdę na rowerze? 
Nie może więc ich zabraknąć 6 październi-
ka na starcie zawodów MTB! Wydarzenie 
ma jeszcze dodatkową zaletę – zostanie ro-
zegrane na miejscu, w pyskowickim parku. 
Bo przy okazji organizatorzy chcą pokazać, 
że aby się zdrowo zmęczyć, wcale nie trzeba 
szukać dalekich tras.

Startować mogą dzieci i młodzież z klas III–
VIII. Potrzebne są: sprawny rower, sztywny 
kask i zgoda rodzica. Aby wziąć udział w wy-
ścigu należy też dokonać wcześniejszego zgło-
szenia. Przyjmowane są one do 4 października 
w Wydziale Spraw Społecznych i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach, tel. 32 332 60 77,  
e-mail: b.kikut@pyskowice.pl.

jUż 6 Października zawody dla fanów rowerów

Wszystkich młodych miłośników dwóch 
kółek na zawody zaprasza burmistrz Py-
skowic Adam Wójcik. Organizatorami za-

wodów są samorząd Pyskowic, Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu oraz szkoły.

(pp)
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Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.
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32 322 60 63


