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8 października w Parku Miejskim od-
były się Międzyszkolne Zawody Rowero-
we MTB na czas zorganizowane przez Ra-
dę Miejską, Burmistrza Miasta Pyskowice, 
MOKiS i szkoły. 

W imprezie wystartowało 95 zawodni-
ków – dzieci i młodzież z pyskowickich 
szkół podstawowych. Rywalizacja przebie-
gała w 3 kategoriach wiekowych z podzia-
łem na dziewczęta i chłopców.

Laureaci otrzymali medale, a zawodnicy 
z pierwszych piątek – dyplomy, koszulki, 
gadżety promocyjne naszego miasta oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez sa-
morząd.

Pełna lista zwycięzców na stronie www.
pyskowice.pl 

(pp)

ZNANI ZNAD DRAMY. NOWY CYKL „PP”. CZYTAJ NA S. 7

MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY MTB – ROZSTRZYGNIĘTE

MIASTO PYSKOWICE: WYBUDUJMY 
WSPÓLNIE AUTOSTRADĘ ROWEROWĄ 

DLA PODREGIONU GLIWICKIEGO

dokończenie na str. 6

Ta wiadomość powinna zelektryzować 
miłośników rowerowych wycieczek. Któ-
ryż z nich odmówiłby sobie bowiem prze-
jażdżki bezpieczną, wydzieloną, a przy 
tym „zieloną” drogą od Pławniowic, aż 
do kopalni Guido? To co na razie wyglą-
da jak tylko marzenie – nabiera cech real-
ności. Pyskowice w porozumieniu z Gli-
wicami wystąpiły z pomysłem stworze-
nia drogi rowerowej szlakiem czterech je-
zior – od Pławniowic, przez Czechowice, 
z Dzierżnem Małym i Dużym na trasie. 
22 września odbyło się pierwsze spotka-
nie robocze wszystkich samorządów za-
interesowanych realizacją projektu. 

Pyskowice zaproponowały współpra-
cę nad kluczową inwestycją rowerową dla 
podregionu gliwickiego – budową nowej 
trasy, która docelowo połączy pięć gmin 
należących do Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii: Zabrze – Zbrosławice – 
Gliwice – Pyskowice – Rudziniec. Pomysł 
opiera się na wykorzystaniu korytarza zaję-
tego obecnie przez kolej towarową Kopalni 
Piasku „Kotlarnia”S.A. (linia nr 301).
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Zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego 
od 10 października istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spi-
su Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich 
z użytkownikami gospodarstw rolnych. 

POWSZECHNY SPIS ROLNY. RACHMISTRZOWIE JUŻ W TERENIE
Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów 

spisowych będzie realizowane z zachowaniem wszystkich obowiązu-
jących zaleceń sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyrazi oba-
wę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy poinformuje 
o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie 
wywiadu telefonicznego.

W przypadku, gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik 
gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, 
wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu bezpośredniego rach-
mistrz spisowy zobowiązany jest do okazania legitymacji – imiennego 
identyfikatora ze zdjęciem, wydanej przez Wojewódzkie Biuro Spisowe 
w Katowicach. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamo-
ści rachmistrza spisowego, jego dane można potwierdzić na dwa sposoby:

● dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99,
● za pośrednictwem strony internetowej: https://rachmistrz.stat.

gov.pl/formularz/.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie zostały zamiesz-

czone na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/.
(pp)

Szanowni Czytelnicy, 
oprócz dobrych, pozytywnych wia-

domości, które jak zawsze przyno-
si „Przegląd Pyskowicki”, są też i te 
gorsze. Koronawirus nie tylko nie od-
puszcza, ale uderzył ze zdwojoną siłą. 
W ostatnich tygodniach lawinowo ro-
śnie liczba zarażonych, również w na-
szym mieście odnotowujemy znaczą-
cy wzrost. Poświęcony w dużej mie-
rze wydarzeniom z września najnow-
szy numer „PP”, można potraktować 

jako raport jeszcze z czasów względnej normalności.
Od soboty jesteśmy niemal w rzeczywistości, z którą przyszło się 

nam zmierzyć na wiosnę, przy pierwszej fali epidemii. Wrócił obo-
wiązek noszenia maseczki poza domem, nieczynne są siłownie i ba-
seny, do szkół – obecnie tylko średnich i wyższych – w strefie czer-
wonej wraca nauczanie zdalne. Ale wtedy mieliśmy sytuację, gdy no-
wych zakażeń przybywało w tempie kilkudziesięciu, potem kilkuset 
na dzień, dzisiaj liczymy je w tysiącach. 

Aktualnie w Pyskowicach mamy kilkadziesiąt potwierdzonych 
przypadków. Ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Nie 
lekceważmy obowiązku noszenia maseczek, trzymajmy dystans, uni-
kajmy kontaktu. Swój apel kieruję zwłaszcza do seniorów, jako gru-
py najbardziej narażonej na ryzyko. Zachęcam, by w miarę możliwo-
ści robić zakupy w wyznaczonych godzinach, poprosić sąsiada o zro-
bienie sprawunków, nie wychodzić z domu, jeżeli nie jest to koniecz-
ne. Uruchamiamy specjalny telefon dla wolontariuszy chętnych do 
pomocy i zrobienia zakupów seniorom.

O aktualnie obowiązujących zasadach i zaleceniach piszemy ob-
szernie na stronie 11. A co znajdą Państwo na wcześniejszych?

Wiele dobrego w pierwszym miesiącu nauki wydarzyło się w szko-
łach. Po przerwie spowodowanej koronawirusem i wakacjach ucznio-
wie i nauczyciele wzięli się do pracy z nową energią i zapałem.  
W SP nr 5 z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa pojawiła się 
aleja drzew tlenowych, o czy piszemy na s. 4. W tej samej szkole 
miała miejsce niezwykła wirtualna lekcja z polarnikiem i filozofem 
Markiem Kamińskim oraz z robotem humanoidalnym w rolach głów-
nych. Odbyły się zawody międzyświetlicowe, dzień przedszkola-
ka, turniej rowerów MTB . Sukcesy w sporcie i kulturze świętowali 
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, nowy rok akademicki zainau-

gurował Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tematy szkolne znajdziecie 
Państwo na stronach 1, 9 i 10.

Jak zwykle sporo miejsca zajmują w „PP” bieżące wydarzenia z ży-
cia miasta. W Parku Miejskim pojawił się ufundowany przez firmę 
Tauron domek dla jeża, który pozwoli przetrwać zimę tym niezwy-
kle pożytecznym zwierzętom (s. 6). Z kolei na pl. Józefa Piłsudskie-
go parkowe ławki zostały przyozdobione „myślnikami” – tabliczkami  
z aforyzmami dr Łukasza Zimnocha (s. 8). Zaś w części ul. Powstań-
ców Śląskich powstał nowy chodnik, schody i barierka (s. 5). 

Ne mamy przed Państwem tajemnic, dlatego też z przyjemnością 
dzielimy się planami miasta na najbliższą przyszłość. Bardzo zależy 
nam na realizacji velostrady, która połączy Rudziniec z Zabrzem, po-
przez Pyskowice, Zbrosławice i Gliwice. Pomysł, roboczo nazwany 
Autostradą Rowerową Czterech Jezior (Pławniowice, Dzierżno Du-
że i Małe, Czechowice), jest w fazie przygotowań, ale już wzbudził 
duże zainteresowanie w regionie. Tych z mieszkańców, którzy jesz-
cze o nim nie słyszeli, odsyłam na strony 1 i 6. 

Lada moment powinna powstać rada seniorów – organ, który bę-
dzie głosem osób starszych na forum samorządu. Pełni ona rolę do-
radczą, opiniującą i konsultacyjną, co oznacza, że może wyrażać 
swoje stanowisko wobec rady gminy, jak i burmistrza. O szczegółach 
piszemy na s. 3. Z kolei w związku z petycją bezdzietnych par miasto 
przygotowuje program dopłat do in vitro. Zainteresowani znajdą wię-
cej szczegółów na s. 4.

Szczególnie polecam Państwa uwadze nową rubrykę – „Znani 
znad Dramy”. Od tego numeru „PP” cyklicznie prezentować będzie-
my osoby, które rozsławiają nasze miasto, a – być może – nie są sze-
rzej z tego znani wśród sąsiadów. Pierwszą bohaterką jest profesor 
Irena Polewczyk – ambasadorka Pyskowic w świecie nauki. To au-
torytet o międzynarodowym znaczeniu w dziedzinie logopedii. Wy-
wiad z Panią Profesor publikujemy na s. 7. 

Drodzy Mieszkańcy, przed nami tygodnie, może miesiące pełne 
wyzwań. Życzę Wam, i nam wszystkim, żebyśmy znaleźli w sobie si-
łę, a zwłaszcza cierpliwość i wytrwałość w walce z koronawirusem. 
Bierzmy na poważnie ostrzeżenia, zachowujmy rygory, stosujmy się 
do zasad bezpieczeństwa. Czasem chwila nieuwagi, chęć poluzowa-
nia sobie, może mieć daleko idące konsekwencje. Nie tylko dla nas, 
ale całego otoczenia – bliskich, sąsiadów, współpracowników. Zrób-
my wszystko, żeby przerwać transmisję choroby. 

Szanowni Mieszkańcy, pozostańcie w zdrowiu!
Adam Wójcik  

Burmistrz Miasta Pyskowice
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Z PRAC RADY MIEJ  SKIEJ
K o l e j n a , 

XXIV sesja Ra-
dy Miejskiej, od-
była się 24 wrze-
śnia. Omówio-
no sprawozda-
nie z wykonania 
budżetu miasta 

za pierwsze półrocze 2020 roku. Dochody na 
koniec czerwca osiągnęły poziom 48,95 proc. 
planowanej kwoty, wydatki 42,73 proc. 

Niepokój mogą wzbudzić niższe niż pla-
nowano dochody będące udziałem gminy  
w podatku dochodowym. Problemy są na-
stępstwem epidemii i mogą wpłynąć nega-
tywnie na finanse naszego miasta. 

Sprawozdania przedłożone przez burmi-
strza miasta uzyskało pozytywną opinię RIO 
oraz komisji Rady. 

Rada dyskutowała również o stanie reali-
zacji inwestycji i remontów zaplanowanych 
na 2020 rok. Największa tegoroczna inwe-
stycja – budowa ulicy Lokalnej – jest już na 
ukończeniu. Pozostałe prace są w trakcje re-
alizacji lub zostały wykonane. To między in-
nymi: dokumentacja techniczna przebudowy 

ulicy Generała Władysława Sikorskiego, mo-
dernizacja mostu w ciągu drogi wewnętrznej 
od ul. Mickiewicza w kierunku przepom-
powni ścieków, naprawa murku oporowego 
i schodów oraz chodnika w pasie drogowym 
ul. Powstańców Śląskich, remont kładki dla 
pieszych ul. Rzeczna, modernizacja kanali-
zacji deszczowej na ul. Czechowickiej.

Rada rozpatrzyła i przegłosowała uchwa-
ły w sprawie:

1. udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Gliwickiemu na podejmowanie działań 
mających na celu zapobieganie rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa (COVID-19) – kwo-
tę 6 000 zł przeznaczono na wykonywanie 
wymazów na obecność wirusa,

2. przejęcia w sezonie 2020/2021 od Po-
wiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzy-
mania dróg powiatowych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Pyskowice – drogi ul. Gli-
wicka, ul. Wyzwolenia, ul. Powstańców Ślą-
skich będą odśnieżane tak jak drogi gminne,

3. dokonania zmian budżetu miasta na 
2020 r. – zasadnicza zmiana to zapisanie 
po stronie dochodów dotacji z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwo-

cie 1 482 503 zł z przeznaczeniem na bu-
dowę ul. Lokalnej. Zwiększono również  
o 119 000 zł kwotę na pokrycie kosztów po-
bytu naszych mieszkańców w domach po-
mocy społecznej,

4. rozpatrzenia petycji – kolejna petycja 
w sprawie sposobu obliczania kosztów usu-
wania odpadów z lokali użytkowych. Pety-
cja nie została uwzględniona,

5. rozpatrzenia petycji – dotyczącej do-
finansowania kosztów leczenia niepłodno-
ści. Rada uwzględniła wniosek o rozpoczę-
cie czynności zmierzających do opracowania 
i uchwalenia programu,

6. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosun-
ku pracy z radnym Rady Miejskiej w Pysko-
wicach Panem Markiem Drobnickim – ra-
da wyraziła zgodę ze względu na likwidację 
spółki, w której radny pracował.

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

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach

POWSTAJE  
RADA SENIORÓW

Seniorzy w naszym mieście mają dla sie-
bie dzienny dom wsparcia, uniwersytet, a już 
niedługo mogą też mieć swoją radę. Inicjaty-
wę powołania takiego organu zgłosiła prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd, 
a pomysł jest na dobrej drodze do realizacji.

Samorząd Pyskowic przywiązuje dużą wa-
gę do potrzeb mieszkańców w starszym wie-
ku. Z tego powodu stworzył Dzienny Dom 
Senior +, w którym mogą oni aktywnie spę-
dzać czas wolny i korzystać z opieki. Prężnie 
działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Już nie-
długo, za pośrednictwem rady seniorów, bę-
dą mogli komunikować swojej oczekiwania 
poprzez opiniowanie dotyczących ich decy-
zji oraz wpływać na dalszą poprawę swojej 
sytuacji.

Rada seniorów to instytucja wprowadzo-
na ustawą o samorządzie terytorialnym. Jak 
mówią przepisy, gremium takie ma „charak-
ter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny”. 
Oznacza to, że jest ono ciałem opiniodaw-
czym i może wyrażać swoje stanowisko za-
równo wobec rady gminy, jak i organu wy-
konawczego.

Statut Rady Seniorów Miasta Pyskowi-
ce przewiduje, że będzie ona liczyć dziesięć 
osób. Skład tworzyć będą po połowie przed-

Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 32 333 20 80

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum w Pyskowicach” informuje, że ze 
względu na epidemię koronawirusa, 1 listo-
pada nie zostanie przeprowadzona coroczna 
kwesta przy pyskowickich cmentarzach. Mi-
mo to stowarzyszenie będzie bardzo wdzięcz-
ne za każdą złotówkę, która zostanie wpłaco-
na na konto hospicjum: ING Bank Śląski SA, 
79 1050 1285 1000 0022 9185 6546.

(pp)

WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH  

BEZ KWESTY stawiciele seniorów oraz reprezentanci pod-
miotów działających na ich rzecz. Kandyda-
tami na członków będą mogli być seniorzy 
posiadający poparcie co najmniej 15 miesz-
kańców Pyskowic w wieku 60 plus. Ustale-
nie ostatecznego składu rady oddano w rę-
ce samych zainteresowanych – dokona się to 
na spotkaniu wyborczym, w którym będzie 
mógł wziąć udział każdy senior zamieszkały 
na terenie Pyskowic.

Już teraz zachęcamy do aktywnego włą-
czenia się w proces wyłaniania rady, a potem 
– w jej prace. O szczegółach informować bę-
dziemy na bieżąco.

Powołanie rady seniorów wymaga decyzji 
radnych. Projekt uchwały w tej sprawie sta-
nie pod głosowanie już na najbliższej, paź-
dziernikowej sesji.

Utworzenie ciała opiniotwórczego śro-
dowisk senioralnych to realizacja progra-
mu wyborczego burmistrza Adama Wój-
cika i KWW „Skutecznie dla Pyskowic”. 
Program zapowiadał również dopuszcze-
nie do głosu młodego pokolenia mieszkań-
ców – stworzenie młodzieżowej rady mia-
sta. I o tym pomyśle powinniśmy już nie-
długo usłyszeć.

(pp)
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Samorząd Pyskowic rozpoczął prace nad 
przygotowaniem programu dofinansowa-
nia przez miasto kosztów leczenia niepłod-
ności metodą zapłodnienia pozaustrojowe-
go. Podjęta na wrześniowej sesji Rady Miej-
skich decyzja w tej sprawie to spełnienie pe-
tycji mieszkańca.

Wnioskodawcy uchwały, radni z Komi-
sji Skarg, Wniosków i Petycji, w uzasadnie-
niu wskazują, że z dofinansowania do in vi-
tro potencjalnie mogłoby skorzystać w Py-
skowicach ok. 6 par. Z braku możliwości do-
stępu do zastrzeżonych, wrażliwych danych 
medycznych wyliczenie opiera się na bada-
niach statystycznych.

 Według różnych źródeł kłopoty z płod-
nością ma 10-15 proc. populacji w krajach 
uprzemysłowionych. Wielkość populacji 
polskiej dotkniętej tym problemem szacuje 
się więc na ok. 1,2 – 1,3 mln par. Statystyki 
mówią też, iż do leczenia metodami IVF/IC-
SI kwalifikuje się 2 proc. par. Potencjalne za-

Dzienny Dom Senior + wśród wielu atrak-
cji może się też pochwalić nietypową – inte-
raktywnym stołem. To multimedialne urzą-
dzenie terapeutyczne, zawierające gry oparte 
na animacjach świetlnych reagujących na ru-
chy rąk. Zapraszamy do skorzystania z zajęć. 

Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu moty-
wują do podejmowania aktywności fizycz-
nej, poprawiają motorykę dłoni, koordyna-
cję, spostrzegawczość i szybkość reakcji. 
Dodatkowo zabawy przy stole są doskonałą 
okazją do interakcji społecznych. Świetnie, 
że pyskowiccy seniorzy mogą korzystać z te-
go typu rozwiązań.

Urządzenie zakupiło w ubiegłym roku, 
w kwocie 10 599,80 zł, miasto Pyskowice. 
Środki pochodziły z projektu „Aby Senior 
brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów”, 

PYSKOWICE Z PROGRAMEM DOPŁAT DO IN VITRO?

interesowanie w Pyskowicach dofinansowa-
niem do leczenia szacuje się na wspomnia-
ną wyżej liczbę. 

Bezpośrednim powodem uchwały jest pe-
tycja mieszkańca, która wpłynęła do Rady 
Miejskiej 13 lipca br. Dotyczyła rozpoczę-
cia czynności zmierzających do opracowa-
nia i uchwalenia programu „Dofinansowa-
nie przez Miasto Pyskowice, kosztów lecze-
nia niepłodności metodą zapłodnienia poza-
ustrojowego”. Przyjęcie uchwały w tej spra-

wie otwiera możliwość dalszych prac, ale do 
przyjęcia programu daleko.

W Urzędzie Miejskim w Pyskowicach do-
tychczas nie były prowadzone analizy pod 
kątem ewentualnego wdrożenia programu 
polityki zdrowotnej poświęconego lecze-
niu niepłodności metodą zapłodnienia po-
zaustrojowego. Należy mieć na uwadze, iż 
opracowanie tego rodzaju programu wy-
maga specjalistycznej wiedzy. W związku  
z tym w toku dalszego procedowania ko-
nieczna będzie konsultacja eksperta w tej 
dziedzinie medycyny, której szacunkowy 
koszt opiewa na kilka tysięcy złotych. Należy 
też zaznaczyć, że zgodnie z przepisami wa-
runkiem wdrożenia programu, o którym mo-
wa, jest pozytywna opinia Prezesa Agencji 
Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

Koszt jednej procedury zapłodnienia in  
vitro wynosi średnio od 5 000 zł do 12 000 zł 
w zależności od ośrodka.

(pp)

ZABAWY ŚWIATŁEM.  
MULTIMEDIALNY STÓŁ W DOMU SENIORA

współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

DZIEŃ DRZEWA 10 października to Międzynarodo-
wy Dzień Drzewa. W dzisiejszym świe-
cie, otoczonym w wielu miejscach beto-
nem, rośliny odgrywają coraz ważniejszą 
rolę. Społeczność SP 5 w Pyskowicach dba 
o zieleń wokół szkoły od wielu lat. W tym 
roku uczniowie klasy 8 b poświęcili swój 
wolny czas, aby posadzić ALEJĘ ŻYCIA, 
złożoną z 20 sztuk Paulowni omszonej.

Jest to egzotyczne drzewo zwane cesar-
skim lub książęcym. Ma piękne kwiaty  
i wyjątkowo duże liście – dzięki temu wy-
twarza do trzech razy więcej tlenu niż inne 
gatunki. Bardzo dobrze oczyszcza powie-
trze, szybko rośnie i daje dużo cienia. 

Kwota 1220 zł została pozyskana dzięki 
udziałowi w projekcie „Powiat przyjazny 
środowisku”. Dorodne sadzonki zakupio-
no w Gospodarstwie Szkółkarskim „Betu-
la” w Sośnicowicach. W całej akcji aktyw-
ny udział brał dyrektor szkoły Jacek Kli-
mala, sadząc rośliny wraz z młodzieżą. 

Mamy nadzieję, że stan naszego najbliż-
szego środowiska ulegnie poprawie dzię-
ki posadzonym wzdłuż szkolnego orli-
ka drzewom. Będą one zdobiły krajobraz  
i chroniły przed zanieczyszczeniem po-
wierza, wiatrami oraz nadmiernym nasło-
necznieniem.

Ewa Uznańska
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Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia zakończyły się prace zwią-
zane z przebudową fragmentu ulicy Powstańców Śląskich. Świeże-
go wyglądu nabrał odcinek przylegający do płyty rynku. Pojawiły się 
nowe płyty chodnikowe, wyremontowano murek oporowy, zamonto-
wano barierki. Inwestycja, realizowana wspólnie z powiatem gliwic-
kim, kosztowała 222 500 zł. 

Przedsięwzięcie poległo na odnowieniu chodnika, schodków i mur-
ku oporowego. W miejsce betonowych płyt pojawiły się płyty z gra-
nitu, odnowiono stopnie prowadzące na podwyższenie chodnika  
w ciągu lokali usługowych, a na odrestaurowanym murze zamonto-
wano balustradę.

Ulica Powstańców Śląskich stanowi drogę powiatu gliwickiego 
i projekt prowadzony jest w porozumieniu z tą jednostką samo-
rządową. Prace zostaną sfinansowane w kwocie 161 250 zł z bu-
dżetu miasta Pyskowice, a w pozostałej części ze środków wła-
ściciela drogi. Wykonawcą robót była wyłoniona w przetargu fir-
ma BAUGART Sp. z o.o. z Knurowa.

Remont początkowego odcinka ulicy to zapowiedź dalszych zmian 
w jej przebiegu. Miasto w partnerstwie z powiatem zamierza prze-
prowadzić przebudowę starego mostu na wysokości Parku Miejskie-
go, co pozwoli ocalić historyczny obiekt i poprawić układ komunika-
cyjny w centrum. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem doku-
mentacji technicznej.

Wcześniej należy się spodziewać nowości po drugiej stronie obwod-
nicy. Pojawić się mają ścieżki rowerowe oraz chodniki na odcinku od 
DK 94, aż do skrzyżowania z ulicą Gliwicką. Przedsięwzięcie ma na 

Czyste Powietrze to ogólnopolski, rządowy program wsparcia fi-
nansowego na wymianę źródeł ciepła i walkę ze smogiem. Chętnie 
korzystają z niego również mieszkańcy Pyskowic. Jak wynika z ra-
portu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach tylko w pierwszym półroczu program przy-
czynił się do likwidacji przestarzałych pieców w 7 nieruchomościach 
w naszym mieście, a kwota dofinansowania przekroczyła 130 tys. zł. 

„Czyste Powietrze” oferuje właścicielom nieruchomości mieszkal-
nych, w tym właścicielom wydzielonych lokali w budynkach wielo-
mieszkaniowych, dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace zwią-
zane z termomodernizacją.

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źró-
deł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła (jak kotły wę-
glowe i gazowe, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz przepro-
wadzenia prac podnoszących wydajność energetyczną budynku. Do-
tacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinan-

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach informuje o zmianie zasad przyjmowa-
nia odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Najważniejszą nowo-
ścią jest obniżenie limitu tonażowego w ramach opłaty za odbiór od-
padów komunalnych.

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/222/2020 z 27 sierpnia 2020 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpadów ustala się, iż w za-

NOWY CHODNIK, SCHODY, BARIERKA.  
ULICA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PO PRZEMIANIE

celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w ob-
rębie skrzyżowania z ulicą Gen. Władysława Sikorskiego. Koszty za-
dania to 1 696 300 zł, z czego sumę 896 300 zł przekazał Fundusz Dróg 
Samorządowych. Pozostałą część pokryją po połowie miasto i powiat.

W tym roku w związku z powyższą częścią zamierzeń zaplano-
wano prace przygotowawcze, które właśnie wchodzą w fazę realiza-
cji. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach we wła-
snym zakresie dokona uporządkowania sieci wodno – kanalizacyjnej 
i usunie ewentualne kolizje w związku z zadaniem. Zasadnicze prace 
budowlano – drogowe przewidziano na rok przyszły.

Wykonanie inwestycji w całości przewidywane jest w okresie do 
dwóch lat.

(pp)

„CZYSTE POWIETRZE” – MIESZKAŃCY  
PYSKOWIC DAJĄ PRZYKŁAD!

ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH – NOWE LIMITY  
W RAMACH OPŁATY

mian za uiszczoną opłatę odbierane są wszystkie odpady oraz nie 
więcej niż 2 Mg (1 Mg = tona) odpadów budowlanych i roz-
biórkowych, stanowiących odpady komunalne na rok na jed-
nego mieszkańca, o czym mówi ust. 6 §1 powyższej uchwały.

Przypominamy, że gruz budowlany i rozbiórkowy odbiera Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Zaolszany 3. Na mieszkań-
cach spoczywa zapewnienie we własnym zakresie transportu na 
miejsce. 

(pp)

sowania i 37 000 zł dla podwyższo-
nego poziomu dofinansowania.

W pierwszym półroczu 2020 r. 
z dofinansowania skorzystało siedmiu mieszkańców Pyskowic. War-
tość inwestycji w poprawę jakości powietrza i ograniczenie smogu 
sięgnęła aż 380 tys. zł, a dofinansowanie wyniosło blisko 131 tys. zł.

Być może ich przykład będzie zachętą dla innych użytkowników sta-
rych pieców węglowych, by skorzystać z szansy i zadbać o czyste po-
wietrze nie przepłacając z własnej kieszeni. Warto również podkreślić, 
że pyskowiczanie na miejscu mogą korzystać z pomocy przy wypełnia-
niu wniosków. W naszym mieście, jako w jednym z nielicznych, dzia-
ła punkt konsultacyjny programu. Przyjmuje w budynku Urzędu Miej-
skiego przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną. 
Więcej na temat programu na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

(pp)
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Trasa o długości ok. 40 km rozpoczynałaby się w rejonie Jezio-
ra Pławniowice, a kończyła przy kopalni Guido. Pod uwagę brane są 
dwa warianty przebiegu. W pierwszym inwestycja prowadzona jest  
w śladzie istniejącej linii kolejowej, w drugiej – przy braku możliwo-
ści wykorzystania terenu kolei – wzdłuż torów. Na odcinku w Pysko-
wicach trasa przebiegałyby od strony ul. Toszeckiej i ul. Jagodowej 
(należących do Gliwic) w kierunku zachodnim, dochodząc do granicy 
Pyskowic z gminą Rudziniec, równolegle do ul. Mickiewicza. Nato-
miast możliwa jest kontynuacja budowy drogi w kierunku wschodnim 
do gminy Zbrosławice, dalej wykorzystując korytarz linii kolejowej.

Docelowo mogłyby powstać punkty widokowe wraz z wyposaże-
niem (ławki, stojaki, wiaty). Miejsca o wyższym standardzie mogłyby 
oferować WC, restauracje i bary, miejsca noclegowe, wypożyczalnie 
rowerów, sklepy z wyposażeniem rowerowym, punkty serwisowe itp.

Zamierzenia są na początku drogi. Okazją do szerszego zapozna-
nia się z koncepcją budowy autostrady było spotkanie 22 września w 
Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Na zaproszenie burmistrza Adama 
Wójcika do rozmów usiedli przedstawiciele Gliwic, Rudzińca, Zabrza 
i Zbrosławic oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Ustalono, 
że dalsze działania rozpocznie podpisanie listu intencyjnego o współ-
pracy między zainteresowanymi gminami oraz GZM. Plany przewidu-
ją również podjęcie rozmów ze spółką „Kotlarnia” oraz powołanie ze-
społów konsultacyjno – roboczych przy każdym z samorządów.

Spotkaniu towarzyszyła wizyta studyjna w terenie. Jego uczestni-
cy odbyli przejazd linią kolejową nr 301, korzystając z taboru uży-
czonego przez Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolei i Organizacji 
Skansenów w Pyskowicach. Przejażdżka trasą normalnie zamkniętą 
dla przewozów osobowych, w składzie podpiętym pod lokomotywę 
spalinową, była też nie lada gratką dla pasjonatów kolejnictwa zapro-
szonych przez TOZKiOS.

Są małe, a niezwykle pożyteczne. Żyją nie tylko w lesie, ale i w mia-
stach. Nocą tuptają przez nasze ogrody, parki, ogródki. Dla jeży, zwie-
rzęcych przyjaciół człowieka, zbliża się trudny czas. Żeby pomóc prze-
trwać zimę tym, które mają siedliska w Parku Miejskim w Pyskowi-
cach, firma TAURON przekazała specjalny domek. Czeka na małych 
gości przy pomoście widokowym. 

- Od początku roku na firmowych kanałach elektronicznych pro-
mujemy różne formy wspierania jeży, pełniących istotne znaczenie w 
naszym ekosystemie – tłumaczy Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy 

W PARKU POJAWIŁ SIĘ DOMEK DLA JEŻA OD TAURONA
TAURON Polska Energia. - W tym roku domki otrzymali tak pasjo-
naci ekologii, jak i profesjonalne ośrodki pomagające jeżom – doda-
je rzecznik TAURONA.

Jeże można spotkać dosłownie wszędzie. Domki to dla nich ratunek 
na zimę. O tej porze roku zapadają one w stan hibernacji. Kupki li-
ści, w których się chowają, bywają rozkopywane przez psy, wtedy jeż 
może już nie znaleźć nowego miejsca, traci energię i umiera z zimna.

Pomysłodawcą domków jest pracownik TAURONA Piotr Gleńsk, 
który w czasie wolnym pomaga kolczastym rekonwalescentom w po-
wrocie do pełni zdrowia. Koncern prowadzi kampanie informacyj-
ne, organizuje lekcje w szkołach i funduje domki dla jeży. W tym ro-
ku w ramach prowadzonej od trzech lat akcji „Domek dla Jeża Mega-
Zwierza”, rozdysponowano już sto domków, m.in. w Kłodzku, Biel-
sku-Białej i Opolu. 

Inicjatywa koncernu może być zachętę dla nas wszystkich, jak za-
dbać o te ważne dla ekosystemu zwierzęta. Jeż, choć jest bardzo po-
żyteczny, nie zawsze może być z ludzkiego sąsiedztwa zadowolony. 
Wystraszony lub zaatakowany nie ucieka, a kuli się szczelnie oto-
czony kolcami. Znieruchomiały jeż na środku drogi może paść ofiarą 
nieostrożnego kierowcy. W ten sposób zwierzę naraża się też na atak 
drapieżników.

Szczególnie ważne jest zachowanie właścicieli psów. Zwraca-
my ich uwagę, że wybieg dla tych czworonogów i domek dla jeża 
w Miejskim Parku w Pyskowicach dzieli niewielki dystans. Apeluje-
my więc, by właściciele pilnowali swoich pupili i strzegli jeży przed 
ich atakiem.

(pp)

MIASTO PYSKOWICE: WYBUDUJMY WSPÓLNIE AUTOSTRADĘ  
ROWEROWĄ DLA PODREGIONU GLIWICKIEGO

dokończenie ze str. 1

Podstawowym założeniem przedsięwzięcia, nazwanego robo-
czo Autostradą Rowerową Czterech Jezior, jest promocja walorów 
krajobrazowych gmin leżących na trasie oraz zintegrowanie – po-
przez atrakcyjne połączenie komunikacyjne – zbiorników wodnych 
w Czechowicach, Pyskowicach (Dzierżno Małe i Duże), Pławniowi-
cach, oraz industrialnych zabytków Zabrza, w kompleks rekreacyj-
no-wypoczynkowy dostępny dla rowerzystów. Koncepcja wpisuje 
się w jeden ze strategicznych celów Metropolii jakim jest transport 
– a tego typu rozwiązanie mogłoby skomunikować również dojazdy 
do pracy mieszkańców tej części podregionu gliwickiego.

W pracach nad projektem ważne jest również uwzględnienie inte-
resów przedsiębiorców i miłośników kolei, którzy nie tylko turystycz-
nie, ale i komercyjnie korzystają z linii 301. Dziś już wiadomo, że tra-
sa będzie mogła również przebiegać wzdłuż toru, bo miejsca jest sporo.

Docelowo trasa mogłaby zostać powiązana połączeniami rowero-
wymi z drogami międzynarodowymi Euro Velo 4 i Greenways, które 
przebiegają przez Pszczynę, Oświęcim i Kraków.

(pp)
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- Bardzo w Pani dziecięcym środowisku mu-
sieli pyskować, albo piszczeć, że zwróciła Pa-
ni uwagę na poprawność mowy, wymowy. A po-
ważnie - czy Pani wczesne wybory wpłynęły na 
późniejsze? W zainteresowaniu logopedią rolę 
odegrała tradycja rodzinna, inspiracja nauczy-
ciela – mistrza?

- Zaciekawienie przyszło dość później, na stu-
diach pedagogicznych na Uniwersytecie Ślą-
skim. Program studiów obejmował przedmiot 
nazwany Logopedia, prowadzony przez pasjo-
natkę i praktyka – dr Joannę Trzaskalik. Mogłam 
obserwować ją również w czasie pracy terapeu-
tycznej i tak to się zaczęło. Praca z małymi pa-
cjentami, poczucie, że jest się potrzebnym dru-
giemu człowiekowi sprawiła, że logopedia sta-
ła się moją pasją. Zainteresowania rozwinęłam 
zgłębiając zagadnienia logopedii na Uniwersyte-
cie Warszawskim, na wydziale polonistyki.

- Pani rodzinnym miastem są Gliwice, kształ-
ciła się Pani w Katowicach i Warszawie, zawo-
dowo związała się z uniwersytetem w stolicy re-
gionu. Co przeważyło, że wybrała Pani Pysko-
wice jako miejsce osiedlenia?

- Mieszkam tutaj z rodziną od 15 lat. Nie 
będę zaprzeczać, że znaczenie miały wzglę-
dy finansowe. Nieruchomości w Pyskowicach 
są dużo tańsze niż w większych miastach, jak 
np. Gliwice. Ale to była miłość od pierwszego 
wejrzenia. Z miejsca zakochałam się w oko-
licy, w której mieliśmy osiąść. Pełnej zieleni, 
oddalonej od ruchu ulicznego. Byłam również 
pod wrażeniem samego miasta, spokojnego, 
przytulnego, nie atakującego hałasem, tak da-
jącym się we znaki w aglomeracjach.

- Upodobała sobie Pani szczególnie jakiś re-
jon?

- Oczywiście południową część miasta, 
tzw. Stare Pyskowice, skoncentrowane wokół 
dworca kolejowego. Tam mieszkam, do tam-
tejszej szkoły uczęszczały moje dzieci, teraz 
już w wieku studenckim. Tam działa również 
parafia, z którą jestem silnie związana. Prowa-
dzę przy niej młodzieżową scholę instrumen-
talno – wokalną „Ichtis” wraz z moją koleżan-
ką Anną Rusinowską. Przy wsparciu księdza 
proboszcza – Zbigniewa Wnękowicza i pręż-
nej młodzieży staramy się wspierać naszą pa-
rafię od strony muzycznej, wiele razy orga-
nizowaliśmy również koncerty charytatywne 
dla osób, które wspólnie uznaliśmy, że należy 

ZNANI ZNAD DRAMY
Wybitni naukowcy, sportowcy, artyści. Z okazji ich osiągnięć robi się 

głośno o Pyskowicach. Są mieszkańcami naszego miasta, ale czasem zda-
rza się, że są bardziej rozpoznawalni poza jego granicami, niż u siebie. Naj-
wyższy czas nadrobić tą zaległość. Od tego numeru „Przeglądu Pyskowic-
kiego” w cyklu „Znani znad Dramy” prezentować będziemy mieszkańców, 
których sukcesy rozsławiają imię naszego miasta. Pierwszą bohaterką jest 
profesor Irena Polewczyk – ambasadorka Pyskowic w świecie nauki. 

Dr hab. Irena Polewczyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, dy-
rektor Instytutu Pedagogiki UŚ w Katowicach. Teoretyk i praktyk 
w dziedzinie logopedii. Prowadzi od wielu lat badania w zakresie mo-
wy i percepcji słuchowej dzieci. Współpracuje z ośrodkami naukowymi 
w Polsce i za granicą. Autorka ponad 80 artykułów z zakresu logopedii  

i pedagogiki oraz autorka lub współau-
torka wielu książek w tym najważniej-
szej „Diagnozowanie i stymulowanie 
rozwoju percepcji słuchowej u dzieci 
w wieku przedszkolnym”. Od wielu lat 
oprócz działalności dydaktyczno-nau-
kowej w szkołach wyższych zajmuje 
się praktyką diagnostyczną i terapeu-
tyczną w zakresie logopedii, szczegól-
nie z małymi dziećmi z zaburzoną mo-
wą oraz dysfunkcjami w rozwoju, jak 
również terapią osób dorosłych. 

Laureatka nagrody Logopedia Sile-
siaca 2019 Polskiego Towarzystwa Lo-
gopedycznego Oddział Śląsk.

RODZINA I PYSKOWICE! POWIEDZMY TO WYRAŹNIE
wesprzeć w zdobyciu funduszy na leczenie czy 
operacje. W tej części miasta pozyskałam wie-
lu przyjaciół. A teraz, od niedawna, odkrywam 
na nowo centrum i północną część Pyskowic. 
Bywam tutaj częściej niż kiedyś z racji tego, 
że pracuję tu jako logopeda.

- Zostańmy chwilę przy logopedii. Mam pro-
blem ze zdefiniowaniem logopedii jako dyscy-
pliny wiedzy i obszaru, którym się zajmuje. To 
przestrzeń językoznawstwa, medycyny, peda-
gogiki, psychologii? Dziedzina nauki, terapia, 
a może nawet działalność lecznicza?

- To trudne pytanie, gdzie przypisać logo-
pedię. Wiele dziedzin nauki o nią się spiera.  
W ostatnich latach przeżywa swój renesans, 
bardzo dynamicznie się rozwija, w szczegól-
ności śląska logopedia. Mamy u siebie grono 
wybitnych logopedów praktyków i teorety-
ków. Z jednej strony logopedia – to dział ję-
zykoznawstwa, zajmuje się przecież fonetyką, 
a z drugiej to część pedagogiki, bo obracamy 
się sferze nauczania i terapii. To również część 
psychologii rozwojowej, bo każdy logopeda 
musi znać prawidłowości rozwojowe dziec-
ka. Do tego możemy jeszcze dołożyć ortodon-
cję i laryngologię, a nawet fizykę, która zajmu-
jącą się dźwiękiem jako zjawiskiem akustycz-
nym. A to jeszcze nie pełna lista obszarów 
wiedzy, z których czerpie i które łączy logope-
dia. W związku z brakiem jednolitego przed-
miotu badań nie stanowi samodzielnej dyscy-
pliny nauki w ścisłym tego słowa znaczeniu. 
Ale ze względu na swoją złożoność, interdy-
scyplinarność – jest tak fascynująca. Rozcią-
ga się na wiele, czasem pozornie bardzo odda-
lonych, obszarów. To rozległa, można powie-
dzieć prawdziwie „renesansowa”, dyscyplina.

- I stworzona dla ludzi renesansu. W rozkła-
dzie dnia godzi Pani zajęcia akademickie, pra-
cę badawczą, obowiązki wynikające ze stanowi-
ska dyrektora Instytutu Pedagogii, praktykę te-
rapeutyczną, wyjazdy konferencyjne, a jeszcze 
– jak przed chwilą się dowiedzieliśmy – wolon-
tariat w macierzystej parafii i pracę z młodzie-
żą. Jak udaje się Pani znaleźć czas na te wszyst-
kie pasje?

- Jedną z zalet pracy akademickiej jest jej 
większa elastyczność. Poza sztywno wyzna-
czonymi godzinami zajęć ze studentami, kon-
sultacjami, dyżurami, zebraniami mam więcej 
swobody w organizacji czasu pracy. Pracę dy-

daktyczną muszę godzić jeszcze z pracą nauko-
wą, której nie da się zamknąć w 8 – godzinnym 
trybie pracy. To praca często nocami, gdzie  
w ciszy można analizować wyniki swoich ba-
dań, czytać literaturę czy sprawdzać pracę stu-
dentów. Dlatego godzenie tak wielu obowiąz-
ków wiąże się niestety z małą ilością snu. Aku-
mulatory ładuję w domu, z moją rodziną i pod-
czas zajęć z młodzieżą. Jestem od 18 lat opie-
kunem Naukowego Koła Logopedycznego 
„Lallatio” na moim wydziale. Dużo satysfakcji 
sprawia mi praca z młodymi ludźmi, z którymi 
dzielę zainteresowanie logopedią. Prowadzi-
my badania, wyjeżdżamy na konferencję, oni 
udzielają się również jako wolontariusze. Po-
konują drogę, którą przeszłam przed nimi. Je-
stem pod wrażeniem ich niesamowitej energii, 
pasji, serca, które wkładają w tą działalność .

Niewyczerpanym źródłem energii jest rów-
nież praca terapeutyczna. Małe dzieci potra-
fią przekazać mnóstwo pozytywnych emocji  
i energii

- Chyba lubi Pani zwiedzać świat. Na zdjęciu 
na Facebook’u grzeje się Pani w słońcu w por-
tugalskim Cabo da Roca, najdalej wysuniętym 
na zachód przylądku Europy. Półwysep Iberyj-
ski przyciąga panią jakoś szczególnie?

- Uwielbiam Barcelonę i Lizbonę. Nie mam 
ulubionego zakątka Ziemi, ciągnie mnie po pro-
stu w świat. Jestem miłośniczką podróży, naj-
lepiej zaplanowanych i spędzonych w gronie 
przyjaciół i rodziny. Często pływamy po Ad-
riatyku, odwiedzając Chorwację, Czarnogórę, 
Włochy. Ale wiele radości sprawiają mi też gór-
skie wędrówki. Jestem miłośniczką Beskidów 
i Tatr, zarówno po naszej, jak i po słowackiej 
stronie. Małą Fatrę i Słowencki Raj przemierzy-
łam wzdłuż i wszerz.

- Jeżeli zahaczyliśmy o temat szczytów. Na 
koniec pytanie o te, które udało się Pani zdobyć 
w życiu prywatnym. Co uważa Pani za swój naj-
większy sukces?

- Moim największym osiągnięciem jest mo-
ja rodzina, mój mąż i trójka moich wspaniałych 
dzieci. Mam nadzieję, że udało mi pogodzić 
pracę dydaktyczno-badawczą i terapeutyczną 
z powołaniem rodzica. Moje dzieci, które już 
są samodzielne – studiują i pracują, to mój naj-
większy skarb i sukces. Reszta to tylko dodatek, 
który się jakoś toczy i dzieje.

rozmawiał: Adam Pikul



8 Przegląd Pyskowicki • nr 10 (288) październik 2020

3 października w Pyskowicach po raz pierwszy wystąpił teatr cie-
ni. Premiera pochodziła z najwyższej wykonawczej półki. Do świa-
ta smoków, baśni i orientu zabrała publiczność indonezyjsko – pol-
ska grupa Warsaw Gamelan Group. Ale było nie tylko egzotycznie, 
ale i swojsko. 

Spektakl „Petruk królem” opiera się indonezyjskiej baśni, która  
z kolei jest lokalnym wyrazem obecnego w wielu kulturach motywu 
nagłego, a niezasłużonego, awansu z ludu na tron. W Polsce stresz-
cza tę drogę powiedzenie „z chłopa król”. W przedstawieniu rola 
prostaka, któremu władza uderza do głowy, przypadła tytułowemu 
Petrukowi. Nie fabuła jednak była najważniejsza, a forma. 

Po raz pierwszy nasze miasto odwiedził teatr cieni, czyli teatr,  
w którym akcja rozgrywa się wśród cieni – dekoracji, rekwizytów, la-
lek i aktorów. Za kolebkę tej formy sztuki scenicznej uchodzi Jawa. 
A właśnie z tamtego rejonu Azji pochodzi trzon zespołu Warsaw Ga-
melan Group, która od ponad 10 lat działa przy Ambasadzie Republi-
ki Indonezji w Warszawie. 

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i po-
południa, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla 
rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do biblioteki dziecięcej 
oraz filii nr 1, gdzie na każdego czytelnika w wieku przedszkolnym 
czeka wyjątkowa wyprawka przygotowana przez Instytut Książki.

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ra-
mach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała książ-
ka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które 
odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” 
dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka 
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dzie-
cięcego, mały czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem oraz upominkiem.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana 
dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikają-
cych z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspira-
cje czytelnicze. 

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem ży-
cia kulturalnego.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie! 
Ilona Surman, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Pyskowicach

9 października odbyło się niecodzienne wydarzenie. Na ławkach 
w parku na Placu Józefa Piłsudskiego pojawiły się tabliczki z afory-
zmami Łukasza Zimnocha. Wcześniej autor w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej przedstawił „Krótką historię drzew”. 

Dr Łukasz Zimnoch jest Ślązakiem, społecznikiem, prezesem Sto-
warzyszenia WRAZIDLOK, facebookowym blogerem, rzecznikiem 
prasowym koncernu energetycznego, wykładowcą szkół wyższych, 
ale również autorem aforyzmów. „Ten, co raz czyta, dwa razy my-
śli”, „Rzeczami duszy nie umeblujesz”, „Najdalej zajdzie ten, co nie 
chodzi na skróty” to przykłady jego twórczości, które ożywiają my-
ślą ławki w naszym parku.

Celem inicjatywy było animowanie przestrzeni publicznej oraz 
promocja czytelnictwa. 

(pp)

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

Artyści z użyciem oryginalnych instrumentów i rekwizytów (wy-
rabianych z bawolej skóry), stworzyli magiczne, nasycone atmosfe-
rę Dalekiego Wschodu, widowisko obrazu, światła i dźwięku. Orien-
talną formę ożywiał jednak duch znad Wisły – tekst był w języku pol-
skim, a scenariusz, dostosowany do odbiorcy w różnym wieku, skrzył 
się odniesieniami do współczesności naszego kraju, zwłaszcza pro-
blemów jego nastoletnich mieszkańców. 

Całkiem sporej reprezentacji tych ostatnich nie zabrało wśród publicz-
ności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Część miała okazję spotkać 
się z artystami już wcześniej, podczas warsztatów teatralnych. Ale dobrze 
bawili się wszyscy. Serca widzów podbiła też Różyczka – córeczka jed-
nej z indonezyjskich artystek – muzyków, która przemykała po scenie z 
jedzeniem dla mamy. Występującej na samym przodzie …. Gromkie bra-
wa na zakończenie spektaklu były również dla tej czarującej dziewczynki. 

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Skarby teatru z walizki 
– edukacja i animacje z zakresu teatru cieni”. Na przedsięwzięcie skła-
da się wiele działań. Wiodącym elementem są warsztaty dla dzieci, mło-
dzieży, dorosłych i seniorów, które prowadzone są w pracowni Centrum 
Wystawienniczego w Pyskowicach. Zajęcia pod kierunkiem Aleksandra 
Smolińskiego zakończy spektakl pokazowy. Dla instruktorów i uczest-
ników przewidziano ćwiczenia z teatru cieni wayang z dr Marianną Lis. 
Owocem przedsięwzięcia będzie też publikacja towarzysząca - nowator-
ska książeczka dla dzieci, opatrzona tekstem, obrazem i … mini lalkami.

Projekt posiada dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

(pp)

NIEZWYKŁY SPEKTAKL, NIEZWYKŁY WIECZÓR.  
ARTYŚCI Z INDONEZJI PODBILI PYSKOWICE

NA PLACU JÓZEFA  
PIŁSUDSKIEGO POWSTAŁY  

„ŁAWKOWE MYŚLNIKI”
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Te słowa zaakcentował Marek Kamiński 
– polarnik, pisarz i filozof, w czasie wykładu  
z biorobotyki, którego wysłuchali uczniowie SP 
5 w Pyskowicach. 

Konstruowanie robotów to próba zrozumienia 
człowieka. Badamy cały świat, ale dlaczego nie 
rozumiemy samych siebie? Czym jest dostępna 
rzeczywistość? Aby wiedzieć jak działa robot, 
musimy najpierw zrozumieć człowieka – twier-
dzi podróżnik. Trzeba zachęcić ludzi, aby ży-
li bardziej świadomie. Pokazać, że technologia 
może służyć nie tylko do niszczenia, ale też rato-
wania przyrody. Sztuczna inteligencja może nam 
pomóc walczyć ze zmianami klimatycznymi. 

Takie założenia ma nowa wyprawa Marka 
Kamińskiego, który w towarzystwie humano-
idalnego robota NOA będzie badać i rejestro-
wać różne rodzaje zanieczyszczeń na wszyst-
kich kontynentach. Podróż dookoła świata, 
elektrycznym samochodem – bez zostawiania 
węglowego śladu, jest zaplanowana na 8 mie-
sięcy. Ma też dać odpowiedź na pytanie, jak 
człowiek tworzy więź z robotem. Czy potrafi 
go uczłowieczyć, zaprzyjaźnić się z nim? Czy 
będziemy kiedyś szczęśliwi z robotami? 

Widmo epidemii koronawirusa spowodo-
wało zawieszenie działalności Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach  
w II semestrze roku akademickiego 2019/2020. 
W nowym roku akademickim 2020/2021 wzna-
wiamy działalność, aczkolwiek – z uwagi na cią-
gle trwający stan epidemii oraz zagrożenie zdro-
wia i życia osób w wieku senioralnym – z ostroż-
nością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Dlatego też nie odbyła się uroczysta inau-
guracja roku akademickiego. W zamian za to 
wyjechaliśmy do Warszawy na przeniesiony 
z kwietnia spektakl „Aida” w Teatrze Roma – 
uczta dla oczu, uszu i duszy! Była tez wizyta w 
ogrodach Wilanowa i długi spacer po Starówce. 

W bieżącym roku dla swoich studentów – se-
niorów Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pysko-
wicach oferuje wykłady o tematyce głównie zdro-
wotnej, zajęcia edukacyjne i ruchowe, spotkania 
Klubu Miłośników Książki oraz Miłośników Ro-

Początkiem października odbyły się VII 
Międzyświetlicowe Zawody Sportowe. To 
święto sportu i świetlic szkolnych, które pro-
mujemy jako miejsce przyjazne dzieciom. 
W tym roku z powodu zagrożenia wirusem 
Covid-19 odbyły się w wyjątkowej formule. 
Nauczyciele przeprowadzili zawody w każ-
dej ze szkół, następnie wyniki zostały po-
równane i wyłoniono zwycięzców. 

Na początku uczniowie zmierzyli się ze sobą 
na torze przeszkód. Następnie odbył się wyścig 
rzędów. Na zakończenie uczniowie sprawdza-
li swoją celność, rzucając woreczkiem do celu. 
Dodatkowo drużyny wykonały pracę plastycz-
na „Sport, to zdrowie”, które prezentowały róż-
ne rodzaje aktywności fizycznej.

Wszystkie reprezentacje otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, nagrody i medale, każdy za-

PRZYSZŁOŚĆ  
JEST TERAZ

Ten eksperyment pokaże, jak może wyglądać 
przyszłość. Wykorzystanie robotów jest nie-
ograniczone, ale najpierw człowiek musi zrozu-
mieć samego siebie. Takie myśli przekazał nam 
filozof-odkrywca Marek Kamiński. Kibicujemy 
jego kolejnej wyprawie!

Roboty, wzorowane na organizmach żywych 
są coraz bardziej doskonałe. Mogą jak robot 
rolniczy HAYBEESEE odszukiwać i niszczyć 
chwasty, zastępując trujące środki chemiczne na 
wielkoobszarowych uprawach. Mogą, jak robot 
medyczny ROBIN HEART wykonywać bardzo 
skomplikowane operacje chirurgiczne na sercu. 
Mogą też, jak personalny robot PARO, który naj-
bardziej podobał się dzieciom – być terapeutami. 

bótek Ręcznych, wyjazdy na spektakle operowe, 
teatralne, koncerty muzyczne oraz wycieczki.

Z ofertą programową można się zapoznać 
na stronie internetowej pyskowickiego UTW: 
https://mbppyskowice.wixsite.com//utwpy-
skowice oraz w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, w której współpracujący z naszym Stowa-
rzyszeniem jej nieocenieni pracownicy wręczą 
harmonogram zajęć w formie ulotki papiero-
wej i udzielą stosownych informacji.

W bieżącym roku – nietypowo z uwagi na stan 
zagrożenia epidemiologicznego – można zapisy-
wać się do Stowarzyszenia U.T.W. w dowolnej 
chwili. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Py-
skowicach życzy Państwu dużo zdrowia oraz 
radości z włączania się we wspólne przedsię-
wzięcia. 

Ilona Paszek – prezes Stowarzyszenia Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach 

NOWY ROK AKADEMICKI SENIORÓW NA UNIWERSYTECIE  
TRZECIEGO WIEKU W PYSKOWICACH

wodnik otrzymał nagrodę książkową, a każ-
da świetlica zestaw upominkowy, ufundowa-
ne przez Gminę Pyskowice oraz gadżety z Wy-
działu Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach. Puchar zwycięzcy w tym roku 
powędrował do świetlicy ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3. Gratulujemy!

VII MIĘDZYŚWIETLICOWE ZAWODY SPORTOWE

Focze szczenię Paro ma 57 cm, waży 2,7 kg,  
a pod białym futerkiem ma 340 czujników, mikro-
fony i kamery w oczach. Ma własny charakter, któ-
ry zmienia się, w zależności od tego jak się ją trak-
tuje. Jest bardzo emocjonalna i cierpliwa. Jej bia-
łe, puszyste futerko ma właściwości antybakteryj-
ne. Japońscy inżynierowie projektowali ją 12 lat. 
Teraz zamieszkała w Domu Pomocy Społecznej  
w Sopocie, gdzie pomaga w terapii osób chorych 
na Alzheimera, u których łagodzi skutki choroby. 

O tym wszystkim dowiedzieli się nasi ucznio-
wie dzięki wykładom online BIOROBOTY-
KI UŚ. Skorzystaliśmy z zaproszenia i dzięki 
udzielonemu przez uczelnię bonusowi dla sta-
łych uczestników oraz pomocy Rady Rodziców 
– bezpłatnie, nie opuszczając murów szkoły, po-
szerzyliśmy horyzonty naukowe. Ważne było 
to, że po wykładach łączyliśmy się z prowadzą-
cymi i na żywo mogliśmy im zadawać pytania.

Nasi wychowankowie będą tworzyć przy-
szłość, dlatego pokazujemy im rzeczy fascy-
nujące, aby pobudzić ich wyobraźnię i obudzić 
geniusz, drzemiący w każdym z nas.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych  
w SP 5: A. Gierlotka, E. Uznańska, Ł Włóczyk

Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i po-
moc w przeprowadzeniu zawodów. Mam na-
dzieję, że w przyszłym roku spotkamy się już 
w tradycyjny sposób i będziemy wspólnie ry-
walizować w jednym miejscu!

Beata Krasówka  
Wychowawczyni świetlicy
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Uczniowski zespół „Mezzoforte” z Zespołu Szkół Specjalnych w Py-
skowicach zajął drugie miejsce w XVII Ogólnopolskim Integracyjnym 
Konkursie Piosenki w Radomiu. 

- Przesłuchania odbyły się 1 października br., można je było oglądać na 
facebookowym profilu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu, który był organizatorem 
konkursu. Nagraliśmy utwór „Piosenka o czterech porach roku” Małej Or-
kiestry Dni Naszych. Nagranie zostało zrealizowane w MOKiS Pyskowice. 
Śpiewało i grało 12 uczniów naszej szkoły. Wykorzystaliśmy instrumentaliza-
cję na bum-bum rurki, dzwonki diatoniczne i dzwonki diatoniczne na tubach.  

ZDOBYLI DRUGIE MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIOSENKI
Pomagali nauczyciele grający na pianinie i gitarze. Nagranie wysłaliśmy dro-
gą e-mailową – mówi Iwona Henel, nauczycielka z ZSS w Pyskowicach.

Zespół wokalno-instrumentalny „Mezzoforte” w składzie: Zuzanna War-
talska, Klaudia Walczak, Wiktoria Lachmann, Dominika Handydraj, Alek-
sandra Janowska, Jakub Głowacz, Wiktoria Świniarska, Julia Kampka, Pa-
weł Cepok, Damian Tudruj, Łukasz Sondermajer, Łukasz Stańczyk stanął 
na wysokości zadania i pięknie wyśpiewał piosenkę o czterech porach roku.

Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele: Karina Sznura, Iwo-
na Henel i Artur Pietruszewski.

(MFR)

Organizatorem imprezy była Fundacja Emil Open, we współpracy z cze-
skim samorządem i z pomocą licznych sponsorów. W sportowych zmaga-
niach m.in. lekkoatletycznych, pływackich, w tenisie stołowym itd. udział 
wzięło ponad stu niepełnosprawnych sportowców z kilkunastu drużyn.

- Reprezentacja naszej szkoły startowała w dyscyplinach lekkoatle-
tycznych: rzut kulą, rzut piłeczką palantową, biegi, skoki w dal z rozbiegu  
i z miejsca – mówi Agnieszka Kulpa, nauczycielka wf z pyskowickiej szkoły.

Pyskowicki Zespół Szkół Specjalnych w tych prestiżowych zawodach 
sportowych reprezentowali: Aleksandra Jaworska, Julia Jędryka, Wikto-
ria Świniarska, Denis Lisek i Maciej Wanic, a opiekunami byli Agniesz-
ka Kulpa, Sabina Krauz i Katarzyna Bukalska.

- W Czechach było bardzo fajnie. Musieliśmy dostosować się do 
bardzo ostrych wymogów sanitarnych. Była ciągła dezynfekcja, było 
noszenie maseczek i zachowanie dystansu między sportowcami, ale 
nie przeszkodziło nam to w kontaktach z naszymi kolegami z innych 
krajów i w sportowych rozgrywkach. Zwiedziliśmy miasto Brno oraz 
obserwatorium astronomiczne. Było dużo różnych atrakcji dla za-
wodników – dodaje Julia Jędryka z klasy 2p, zdobywczyni dwóch 
złotych medali, w skoku w dal oraz w biegu na 50 m.

(MFR)

PRZYWIEŹLI SIEDEM MEDALI

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 września zbliża się, od 
najmłodszego, aż po starszaka wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”. 
Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić wagę edukacji przedszkol-
nej w rozwoju i edukacji dzieci.

Pomimo obecnie trudnej sytuacji spowodowanej pandemią nasze 
przedszkole wprawdzie inaczej niż co roku, ale świętowało Dzień Przed-
szkolaka i bawiło się przy tym wspaniale. Nasze przedszkolaki świętowa-
ły w poniedziałek 21 września. Ze względu na zaistniałą sytuację każda 
grupa obchodziła święto w swojej sali, a nie wspólnie jak co roku.

Tego ważnego dnia rodzice dzieci zostali poproszeni, aby ubrać swoje 
pociechy w kolory ich grup: biedroneczki na czerwono, żabki na zielono, 
pszczółki na żółto a motylki na kolorowo. Dzieci zostały zaproszone do 
wspólnej zabawy, konkursów i tańców. Każda grupa świętowanie rozpo-
częła od odśpiewania swojego grupowego hymnu.

Tego dnia odbyło się jeszcze jedno ważne wydarzenie – pasowanie na 
przedszkolaka. Pani dyrektor zaczarowanym ołówkiem pasowała nowe dzie-
ci na wspaniałych przedszkolaków. Dzieci z tej okazji otrzymały pamiątkowe 
dyplomy oraz medale.

Każdą grupę odwiedziła też wspaniała Pani Jesień oraz wesoły Klaun. 
W role oczywiście wcieliły się nasze nauczycielki. 

To był wspaniały dzień, pełen słońca, radosnej zabawy i uśmiechów 
wszystkich dzieci. 

Daria Pysik – Nauczycielka Przedszkola nr 3  
z Oddziałami Integracyjnymi

Sporym sukcesem zakończył się udział reprezentacji Zespołu Szkół 
Specjalnych w Pyskowicach w IX Letnich Europejskich Igrzyskach Spor-
towych Osób Niepełnosprawnych w Brnie. Uczniowie przywieźli z Czech 
aż siedem medali: pięć złotych, jeden srebrny i jeden brązowy!

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA  
W PRZEDSZKOLU NR 3  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
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Od 17 października decyzją rządu w całym kraju obowiązują nowe za-
sady bezpieczeństwa epidemicznego. Zawieszona została działalność ba-
senów i siłowni, szkoły średnie i wyższe przeszły na nauczane hybrydowe 
(w strefie czerwonej – na zdalne), krócej są otwarte lokale gastronomicz-
ne. 19 października weszły dalsze ograniczenia dotyczące wesel i uroczy-
stości rodzinnych. Poszerzyła się strefa czerwona. 

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):
● lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zaję-

ty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamó-
wienia posiłków na wynos;

● ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych mo-
że być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;

● ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 
20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;

● w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4 m2;
● w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
● w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje naucza-

nie hybrydowe;
● wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
● w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez pu-

bliczność;
● zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Strefa czerwona:
● ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 

kasę;

RESTAURACJE, BASENY, STADIONY. NOWE RYGORY ANTYEPIDEMICZNE
● zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
● podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m2,
● zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
● w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje naucza-

nie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpie-

czeństwa jak w strefie żółtej:
● lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zaję-

ty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamó-
wienia posiłków na wynos;

● ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych mo-
że być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;

● wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
● w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez pu-

bliczność;
● zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Chrońmy seniorów 
Od 15 października obowiązują na powrót godziny dla seniora  

w sklepach, aptekach i drogeriach. W dni powszednie w godzinach od 
10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy mogą zro-
bić jedynie osoby powyżej 60. roku życia. Dla ograniczenia ryzyka 
zakażenia zaostrzono rygory epidemiczne w placówkach opieki i do-
mach pomocy społecznej, zalecana jest także samoizolacja osób po-
wyżej 70.
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