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Przejście przez ul. Strzelców Bytomskich, na wysokości urzędu 
miejskiego, przeszło dużą zmianę. Przebudowano schody i nadano im 
nową geometrię, pojawił się podjazd, m.in. dla osób z niepełnospraw-
nością, poszerzono chodnik. 

Remont wpłynął na poprawę bezpieczeństwa pieszych w tym 
miejscu, które w poprzedniej wersji, ze stromymi schodami i bra-
kiem dystansu między schodami i jezdnią, stwarzało zagrożenie.

Prace wykonała firma Kalux-Instal z Zabrza za kwotę 39 900 zł.
(pp)

Bezpieczniej na przejściu „przy urzędzie”

Październik upłynął pod znakiem złotej jesieni, również tej rozu-
mianej w przenośni, jako etap życia. Seniorzy mieli wiele okazji, by 
spotykać się we własnym gronie i świętować. W związku z przypa-
dającymi w październiku Międzynarodowym Dniem Osób Starszych 
i Europejskim Dniem Seniora odbyło się szereg uroczystości, w któ-
rych główny głos należał do starszych mieszkańców Pyskowic.

Kulminacyjnym punktem były koncert i ogólnomiejskie obcho-
dy Dnia Seniora, na które 21 października zaprosił do Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu burmistrz Pyskowic Adam Wójcik. Oprócz 
tego świętowano w ramach organizacji integrujących to środowisko. 

W swoim gronie spotykały się grupy emerytów i rencistów ZM „Bu-
mar-Łabędy” S.A., Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwa-
lidów Koło w Pyskowicach, Klubu Seniora 50+ przy Parafii Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy.

Drodzy Seniorzy, z okazji Waszego święta składamy najserdecz-
niejsze życzenia pogody ducha, długich lat wypełnionych zdrowiem, 
szacunkiem i miłością. Niech jesień życia będzie czasem na realizację 
marzeń, czasem pomyślności i radowania się każdą chwilą. Życzymy 
dużo dalszej energii i pięknej przyszłości. Wszystkiego najlepszego!

(pp)

złota jesień, jesień życia
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Szanowni Czytelnicy,
mamy jesień, okres szczególny dla senio-
rów. W październiku przypada bowiem 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych  
i Europejski Dzień Seniora, a nieco później, 
14 listopada, będzie okazja, by uczcić Ogól-
nopolski Dzień Seniora. Dla nas, samorządu 
Pyskowic, seniorzy są ważni każdego dnia, 
nie tylko od święta. Przykładów naszych 
wzajemnych interakcji pełen jest najnowszy 
numer Przeglądu Pyskowickiego. 

Na wstępie proszę przyjąć, Drodzy Se-
niorzy, jeszcze raz serdeczne życzenia 

zdrowia, sił na realizację swoich pasji, optymizmu i długich lat życia bez 
trosk oraz smutków. Kieruję je zwłaszcza do tych, którym nie było mi dane 
przekazać ich osobiście, podczas licznych uroczystości. W naszym mie-
ście świętowano w organizacjach emeryckich, kołach, klubach. Migaw-
kę z tych spotkań publikujemy na s. 8. Osobne słowa gratulacji i życze-
nia należą się Panu Edmundowi Kuczmerze, który w październiku skoń-
czył 103. lata! A w formie jest doskonałej, co pokazuje zdjęcie poniżej.

Na s. 8 zdajemy też relację z inauguracji nowego roku akademickie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyskowicach oraz jubileuszu 5-lecia 
Dyskusyjnego Klubu Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, insty-
tucji integrujących środowisko osób starszych. Od jakiegoś czasu dzielnie 
wpiera ich w tym Rada Seniorów Miasta Pyskowice, która wyszła z ini-
cjatywą skrzynek obywatelskich. Czemu one służą, informujemy na s. 2. 

Wielokrotnie podkreślałem, jak bardzo samorządowi Pyskowic zale-
ży na poprawieniu jakości życia naszych seniorów. Właśnie wykonuje-
my kolejny krok na tej drodze. Dzięki środkom z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawimy, że znikną ostatnie 
utrudnienia w dostępie do usług naszego urzędu ze względu na wiek czy 
specjalne potrzeby. 

W przyszłym roku powstanie winda, w której zmieści się wózek in-
walidzki, pojawią się „dotykowe” mapy rozkładu pomieszczeń, tablice  
w alfabecie Braille’a, pętle indukcyjne wzmacniające sygnał w aparatach 

6 października 103. rocznicę urodzin obchodził pyskowiczanin 
Edmund Kuczmera. Z tej okazji wizytę szanownemu jubilatowi zło-
żył burmistrz miasta Adam Wójcik i kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Anna Zieleńska. Przekazali okolicznościowy dyplom, kwiaty, 
książkę o Pyskowicach i miejskie gadżety. Solenizantowi życzymy 
wielu lat w zdrowiu i dobrej kondycji! 

(pp)

Wszystkiego najlepszego, panie edmundzie!

Rada Seniorów Miasta Pyskowice (RSMP) w ramach swojej działalno-
ści informacyjnej, wspierania osób starszych oraz monitorowania ich po-
trzeb, założyła skrzynki obywatelskie. Inicjatywa służy poznaniu opinii 
na temat komfortu życia tej grupy mieszkańców w Pyskowicach oraz ze-
braniu postulatów, wniosków, potrzeb i pomysłów w celu jego poprawy. 

RSMP zapewnia, że każda zgłoszona sprawa będzie potraktowana z uwa-
gą, przeanalizowana i przekazana odpowiednim organom samorządu –  
radzie miejskiej i burmistrzowi.

Skrzynki znajdują się w: bibliotece miejskiej, urzędzie miejskim, świe-
tlicy osiedlowej, dziennym domu seniora przy ul. Cichej, klubie seniora 
przy kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Kolejo-
wej, siedzibie Caritas przy kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

(pp)

skrzynki oByWatelskie czekają na opinie

słuchowych. A już teraz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom m.in. se-
niorów, poprawiliśmy bezpieczeństwo dojścia do urzędu. Spore ułatwie-
nie dla osób poruszających się na wózkach wprowadziła rampa i posze-
rzenie chodnika na wysokości przejścia do urzędu. O pierwszej z inwe-
stycji piszemy na s. 1, o drugiej na s. 6.

Również pod kątem osób starszych, choć jest to projekt o szerszym zasto-
sowaniu komunikacyjnym, można docenić aplikację „Blisko”, o której in-
formujemy na s. 4. Pozwala ona samorządowi docierać z najważniejszymi 
informacjami wprost na telefon zalogowanego mieszkańca. Bez szperania  
w internecie, bez wychodzenia z domu, na bieżąco można śledzić puls mia-
sta. Zachęcam wszystkich, nie tylko seniorów, do korzystania z „Blisko”!

Sprawy osób starszych zajmują dużą część bieżącego numeru PP, 
ale na zakończenie przenosimy uwagę na drugi pokoleniowy biegun. 
Strony 9 i 10 wypełnia lista osiągnięć naszych uzdolnionych najmłod-
szych i młodzieży. Na wyjątkowe uznanie zasługuje sukces Hani Sygi-
dus, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Pyskowicach, która wywalczyła złoto w kategorii juniorek na Mistrzo-
stwach Polski Niesłyszących w tenisie stołowym. Gratulujemy!

Drodzy Mieszkańcy – zbliża się zima, która nie będzie łatwa. Obaw, 
i ja i Państwo, mamy sporo i sporo do rozwiązania przed nami. Jednak 
staramy się reagować na bieżąco, obserwujemy i analizujemy możliwo-
ści włączenia się w zakup węgla dla mieszkańców, analizujemy zuży-
cie mediów w naszych jednostkach i racjonalizujemy podejście do wy-
datków na energię elektryczną. Bardzo zachęcam do tego, byśmy rów-
nież w naszych gospodarstwach domowych spróbowali chociaż odrobi-
nę ograniczyć zużycie mediów. 

Obawy, czy wręcz lęk, budzi wojna w Ukrainie. Dzięki uprzejmości 
pyskowickich przychodni i aptek udało nam się stworzyć siatkę punktów, 
w których, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, będziecie Pań-
stwo mogli odebrać tabletki z jodkiem potasu. Szerzej o tej akcji piszemy 
na s. 6. Pamiętajmy również o koronawirusie. Ciągle co wtorek możecie 
skorzystać z darmowego punktu szczepień. 

Uważajcie na siebie. Bądźcie zdrowi!
Adam Wójcik  

Burmistrz Miasta Pyskowice 
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komisje pracują

XLIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach 
odbyła się 29 września. Tematem wynikającym  
z planu pracy było omówienie wykonania budże-
tu za I półrocze bieżącego roku. Sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz 
branżowe komisje rady. Dochody budżetu miasta 
zostały wykonane w 55,98%, wydatki w 49,35%, 
nadwyżka budżetowa wyniosła 1 514 189,27 zł. 

Rada przedyskutowała i podjęła uchwały  
w sprawie:

1. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. – zwiększono plan do-
chodów z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę 63 
371,80 zł z przeznaczeniem na przebudowę piętra budynku Ośrodka Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz z tytułu subwencji oświatowej 
z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 236 844,00 zł.  
Zmniejszono plan wydatków budżetu na różne zadania. Korekta wydatków 
wynika z oszczędności na przetargach i redukcji niektórych zadań. Wydat-
ki zostały zwiększone między innymi na: utrzymanie terenów zielonych 
(100 000,00 zł), zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów 
(20 000 zł), remonty w przedszkolach numer 2 i 3 (19 000,00 zł);

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 – 
dokonano zmian wynikających ze zmian w budżecie miasta, zmieniono 
zapisy dotyczące  przedsięwzięć:

- rozbudowa SKATEPARKU wraz z rolowiskiem – zwiększono na-
kłady w związku z koniecznością sporządzenia programu funkcjonalno-
użytkowego o kwotę 18 450,00 zł,

- budowa obiektów malej architektury (Ogród integracji międzypoko-
leniowej w Pyskowicach) – nakłady zwiększono o 66 648,95 zł;

3. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. – miasto otrzymało środki 
w kwocie 3 060 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

W sprawach organizacyjnych przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Andrzej Bąk zapoznał radnych z wynikami kontroli  
w Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie działalności sekcji świadczeń, 
przyjmowania wniosków, trybu rozpatrywania i wydawania decyzji do-
tyczących przyznawania lub odmowy pomocy za okres od 01.01.2020 r. 
do 04.11.2020 r. oraz analizy stanu zatrudnienia, rotacji pracowników, 
długotrwałych nieobecności w pracy za okres od 01.2019 r. do 12.2020 r. 
Kontrola wypadła pozytywnie.

Wszystkie projekty uchwał oraz uchwały można znaleźć w BIP w za-
kładce Rada Miejska. Tam też są umieszczone zapisy przebiegu sesji. 

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach

Z żalem informujemy, że 3 października zmarła 
Irena Bilińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach dwóch kadencji (w latach 1994-2002). 
Miała blisko 81 lat. Spoczęła na cmentarzu  

komunalnym w Gliwicach-Łabędach. 
Rodzinie, bliskim i znajomym 

ś.p. Irenie Bilińskiej 
składamy szczere wyrazy współczucia.

Radni Rady Miejskiej w Pyskowicach 
Kolegium „Przeglądu Pyskowickiego”

nie żyje irena Bilińska

komisja BezpieczeństWa i porządku
Na wrześniowym posiedzeniu Komisji jej przewodniczący, radny An-

drzej Bąk, złożył sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 
roku w zakresie działania Komisji. Radni, w drodze głosowania, pozy-
tywnie zaopiniowali wykonanie budżetu.

komisja edukacji, kultury i sportu
Członkowie Komisji omówili akcję „Lato 2022”. Radni byli pod wra-

żeniem ilości i jakości atrakcji dla najmłodszych podczas niedawnych wa-
kacji. W przygotowanie letniej oferty zaangażowany był MOKiS Pysko-
wice, Urząd Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna czy też pyskowickie 
kluby sportowe. „Lato 2022” w Pyskowicach oceniono bardzo wysoko.

komisja gospodarki komunalnej
Komisja na swym wrześniowym posiedzeniu omówiła wykonanie bu-

dżetu miasta za I- półrocze 2022 r. Komisja skupiła się na wykonaniu za-
dań z zakresu gospodarki komunalnej. Dokonano analizy z zakresu wpły-
wów jak i wydatków środków finansowych na zadania, które zostały wy-
konane w I półroczu br. Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.

komisja inWestycji i Budżetu
Komisja na swoim wrześniowym posiedzeniu omówiła temat promocji 

Gminy oraz współpracy z miastami partnerskimi. Za rok 2021 na powyż-
sze cele wydano kwotę 121 923,05 zł. która zwierała 47 pozycji do reali-
zacji. Natomiast w I-szym półroczu 2022 r. wydano kwotę 42 267,84 zł. 
która zawierała 19 pozycji do realizacji. Na nie składały się takie pozycje 
jak publikacje, wykonanie materiałów promocyjnych, nagrania, projekty, 
druki, usługi, wydawnictwa, reklama. Natomiast dochody związane ze 

sprzedażą materiałów promocyjnych wyniosły za rok 2021 – 5740,01 zł. 
netto, a za I-sze półrocze 2022 r. – 1483,45 zł. netto.

komisja reWizyjna
Członkowie Komisji we wrześniu zajęli się tematem realizacji budże-

tu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku. Na przestrzeni okresu spra-
wozdawczego wprowadzono szereg zmian w planie budżetu. Na dzień 
30.06.2022 r. plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 108.741.775,80 zł.  
Po stronie wydatków 120.270.943,10 zł. Uległ zatem zwiększeniu  
o kwotę 3.895.144,28 zł po stronie dochodów oraz zwiększeniu o kwotę 
10.745.484,95 zł po stronie wydatków.

komisja skarg, WnioskóW i petycji.
Radni zajęli się petycją pyskowiczanina, który zaproponował nadanie 

imienia nieżyjącego już mieszkańca miasta Pyskowice – W. – terenowi łą-
czącemu ul. Krokusów z ul. Czereśniową, która stanowi ciąg pieszo-ro-
werowy i jest drogą wewnętrzną. Wnioskujący argumentował, że pan W. 
przed laty oddał Gminie część swoich gruntów, tak aby mógł powstać ww. 
ciąg. Nadanie lokalizacji imienia ofiarodawcy byłoby – zdaniem składa-
jącego petycję – uhonorowaniem tej osoby i jej gestu wobec Pyskowic.

Członkowie Komisji nie podzielili jednak tego zdania. Argumento-
wali, że wspomniany teren nie należał tylko do rodziny W., ale i trzech 
innych osób. Ponadto w Pyskowicach przyjął się zwyczaj nadawania  
w danym rejonie w miarę jednolitych nazw. Ulicom znajdującym się 
przy ww. ciągu nadano nazwy drzew – np. Sosnowa, Czeremchy czy 
Klonowa. To obliguje do nadania kolejnym ulicom nazw pokrewnych.

Błażej Kupski
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pyskoWiczanie mają aplikację „Blisko”
Od 1 października mieszkańcy Pyskowic mogą otrzymywać ważne in-

formacje o mieście wprost na telefon. Taki bezpośredni kontakt zapew-
nia bezpłatna aplikacja „Blisko”. Zachęcamy do jej pobrania i korzystania. 

Program to sprawdzone rozwiązanie, przetestowane już przez po-
nad pół tysiąca polskich samorządów. Mobilny system powiadamiania 
SISMS pozwala bezpiecznie i szybko przesyłać istotne informacje. 
Chodzi przede wszystkim o powiadomienia dotyczące spraw wpływa-
jących na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, np. powiado-
mienia o blokadach dróg i zmianach w ruchu drogowym, niebezpiecz-
nych stanach pogodowych czy o utrudnieniach wynikających z lokal-
nej awarii np. sieci wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo samorząd Py-
skowic zapewnia serwis na temat aktualnych wydarzeń, np. kultural-
nych, rozrywkowych czy sportowych.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany uchwały 
nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 
2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru re-
witalizacji miasta Pyskowice. Prosimy o przesyłanie pytań i opinii do-
tyczących projektu na formularzu konsultacyjnym do 14 listopada br.

Proponowana uchwała zdefiniuje dodatkowy obszar rewitalizacji. 
Pomoże to m.in. w pozyskiwaniu funduszy na poprawę jakości życia.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie 13 października – 
14 listopada 2022 r. Wypełnione czytelnie formularze można przekazać:
 drogą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl, wpi-

sując w tytule „Konsultacje społeczne – Projekt zmiany uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”, 
 drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowi-

cach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem: 
„Konsultacje społeczne – projekt zmiany uchwały w sprawie wyzna-
czenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, 
 bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Biurze Ob-

sługi Interesanta w pokoju 101, w godzinach pracy urzędu. 

czas na zmiany, czas na program reWitalizacji.  
zapraszamy do konsultacji

Konsultacje będą prowadzone w formach:
 spotkania otwartego, poświęconego omówieniu proponowanego 

obszaru rewitalizacji – termin i miejsce podane zostaną z co najmniej 
siedmiodniowym wyprzedzeniem, 
 zbierania telefonicznie uwag przez numer 576 937 852 od godz. 

09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki. 
Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami 

udostępniony został:
 w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy 

ul. Strzelców Bytomskich 3, w pokoju 334, w godzinach pracy urzędu; 
 w wersji online w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

https://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979.
Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu kon-

sultacji nie będzie brana pod uwagę.
W przypadku dostarczenia uwag drogą pocztową, decyduje data 

wpływu do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
(pp)

System jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy pobrać na swój 
telefon aplikację „Blisko”, np. ze sklepu GooglePlay. Użytkow-
nik nie musi nieustannie sprawdzać czy nadeszły nowe komuni-
katy – aplikacja na bieżąco informuje o otrzymaniu wiadomości. 
System dba również o komfort użytkowników – mogą mieć pew-
ność, że nie będą niepokojeni reklamami lub innymi niechciany-
mi treściami. 

Aplikacja jest bezpłatna. Uwaga! Rekomendujemy, by przy rejestra-
cji podać adres stałego pobytu. Nie jest to warunek konieczny, ale wie-
dza o tym zapewni ukonkretnienie treści ze względu na lokalizację za-
mieszkania użytkownika.

Zachęcamy do pobrania i korzystania z „Blisko”. 
(pp)
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Między ulicami Poznańską i Szpitalną powstanie park handlo-
wy. Inwestorem generalnym oraz wykonawcą będzie lokalna fir-
ma z branży nieruchomości – P.A. NOVA S.A. Spółka ma na swo-
im koncie liczne parki i galerie handlowe. 

Obiekt zajmie teren o powierzchni ponad 2,5 hektara. Rola 
operatora spożywczego przypadnie cenionej i znanej marce w tej 
branży, w pozostałych 11 lokalach mają pojawić się m.in. skle-
py: obuwnicze, drogeryjne, tekstylne, sportowe, modowe, jak  
i RTV/AGD. Powierzchnia parku handlowego wyniesie 8.000 m2, 
a do dyspozycji klientów zostanie oddany parking na ponad 200 
miejsc.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na początek 
przyszłego roku, a otwarcie na koniec października 2023 r.

(pp)

Pierwsze w Pyskowicach kolumbarium powstało na cmenta-
rzu miejskim przy ul. Poznańskiej. Budowa trwała pięć miesięcy 
i kosztowała budżet miasta 230 520 zł. Zbiorowy grobowiec po-
mieści 120 urn z prochami. 

Na nowy obiekt cmentarny składają się cztery bloki o wysoko-
ści 2 metrów, długości 3,5 metra i grubości 1,35 m każdy. Pojedyn-
czy segment może pomieścić 30 urn, w sumie jest więc 120 nisz. 
Całość została wykonana z cegły klinkierowej w kolorze szarym, 
a konstrukcję przykryła szlifowana płyta z czarnego granitu. Za-
kup tablic nagrobnych należeć będzie do osób dokonujących po-
chówku.

Kolumbarium usytuowane zostało w sąsiedztwie kaplicy cmen-
tarnej, prostopadle do istniejącej alei. Wokół pojawiły się obrze-
ża i chodniki z kostki betonowej oraz osiem żeliwnych ławek  
z drewnianymi siedziskami.

(pp)

Przypominamy, że z końcem roku stracą ważność licencje prze-
wozu osób taksówką wydane w latach 2002-2019. Aby tego unik-
nąć, należy do 31 grudnia 2022 złożyć wniosek o zmianę licencji. 
Co jeszcze trzeba wiedzieć? 

O dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transpor-
tu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowią-
zujących przepisów prawa może ubiegać się podmiot gospodar-
czy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca oso-
bowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmio-
tu gospodarczego, posiadający licencję udzieloną przed 31 grud-
nia 2019 r.

Licencje podlegają dostosowaniu do wymogów ustawy o trans-
porcie drogowym na wniosek przedsiębiorcy, złożony przed upły-
wem 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180), tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Organem właściwym w sprawach dostosowania licencji na wy-
konywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewo-
zu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa jest wójt, 

uWaga!  
licencje na taksóWki tracą Ważność

na cmentarzu przy ul. poznańskiej  
poWstało kolumBarium 

W pyskoWicach pojaWi się  
park handloWy

burmistrz lub prezydent miasta, który wydał przedmiotowe upraw-
nienie.

W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obo-
wiązany zwrócić dotychczasową. 

(pp)
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Winda, dodatkowe pętle indukcyjne, oznakowania w alfabecie 
Braille’a to udogodnienia dla osób o specjalnych potrzebach, któ-
re pojawią się w siedzibie pyskowickiego urzędu już w przyszłym 
roku. Projekt to kolejny etap na drodze do szerokiej dostępności 
usług publicznych dla wspomnianej grupy. Inwestycję w więk-
szości sfinansują środki z grantu Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które miasto wła-
śnie pozyskało. 

Samorząd od dłuższego czasu realizuje założenia planu zapew-
nienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Służy temu 
stopniowe dostosowywanie budynku urzędu do ich potrzeb. Z my-
ślą o osobach poruszających się na wózkach wykonano m.in. pod-
jazd, toaletę, poszerzenie części wejść do pomieszczeń obsługi pe-
tentów na parterze. Pojawiła się pętla indukcyjna dla osób niedo-
słyszących, a odpowiednio kontrastową kolorystykę wnętrz zasto-
sowano z myślą o osobach niedowidzących. W przyszłym roku cze-
ka kolejny etap prac.

urząd inWestuje W dostępność  
dla Wszystkich

W tym kroku zaplanowano m.in. budowę i montaż windy dla 
osób o specjalnych potrzebach - kabina będzie posiadać drzwi 
w szerokości umożliwiającej wjazd wózków, zewnętrzny i we-
wnętrzny panel sterujący na obniżonej wysokości wraz z przy-
ciskami o wypukłych opisach i cyfrach w alfabecie Braille’a, 
wreszcie system informacji głosowej. Szyb powstanie w zachod-
nim skrzydle budynku.

W ramach dostosowań przewidziano ułatwienia dla osób niedo-
słyszących. Wzmacniające sygnał aparatów słuchowych pętle in-
dukcyjne pojawią się w głównych miejscach obsługi: w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, punkcie wydawania dowodów osobistych, mel-
dunkach, obsługi najemców, w kasie oraz Biurze Obsługi Intere-
santa. Budynek zostanie również wyposażony w przenośne pętle, 
w razie potrzeby do zastosowania w innych pomieszczeniach. Jed-
nocześnie, aby ułatwić uczestnictwo osobom niedosłyszącym w po-
siedzeniach rady miejskiej, przewiduje się wyposażenie sali sesyj-
nej we wzmacniacz pętli indukcyjnej, który pokryje sygnałem ca-
łe pomieszczenie.

Wzrośnie również dostępność urzędu pod kątem osób niedowi-
dzących i niewidzących. Otrzymają one narzędzia orientacji w bu-
dynku w postaci planów tyflograficznych, czyli przestrzennych, 
trójwymiarowych modeli rozkładu pomieszczeń w urzędzie, z za-
znaczeniem dróg ewakuacyjnych oraz poprzez oznaczenie pokoi 
numerami (lub innymi informacjami) w alfabecie Braille’a, łącznie 
z drzwiami toalet czy w rejonie windy.

Koszty inwestycji oszacowano na blisko 317 tys. zł, z cze-
go najwięcej (niemal 252 tys. zł) na budowę windy. Aż 80 proc. 
potrzebnej sumy pochodzić będzie z dofinansowania w ramach 
programu „Dostępny samorząd – granty”, prowadzonego przez 
PFRON. Wykonanie prac zaplanowano w pierwszej połowie 
przyszłego roku.

(pp)

Tabletki z jodkiem potasu zostały zabezpieczone dla mieszkań-
ców Pyskowic, którzy będą tego potrzebować. Obecnie nie występu-
je ryzyko związane ze wzmożoną radiacyjnością i nie ma koniecz-
ności zażywania preparatu. Gdyby jednak takie zagrożenie wystą-
piło, tabletki będą dostępne w każdej aptece i przychodni na tere-
nie miasta. 

Jak wskazuje wojewódzki konsultant ds. endokrynologii dr Janusz 
Strzelczyk, powinniśmy przyjmować ten preparat w momencie, jeśli 
rzeczywiście dojdzie do ekspozycji na promieniowanie.

mamy zaBezpieczony  
jodek potasu 

Najbardziej narażone w tym przypadku (na działanie jodu radioak-
tywnego) są dzieci. Im człowiek jest starszy, tym metabolizm nieco 
się zmienia, a zapotrzebowanie na hormony tarczycy, które są produ-
kowane z jodu, jest dużo niższe. Stąd też dodatkowa ilość jodu oso-
bom powyżej 60 lat może nawet zaszkodzić.

Specjaliści przestrzegają, aby pacjenci samodzielnie nie przyj-
mowali preparatów, do których mają dostęp. Mocno narażają się  
w ten sposób na potencjalne choroby tarczycy: od niedoczynności, 
do znacznie groźniejszej nadczynności.

W razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego tabletki będą dystry-
buowane poprzez apteki i przychodnie na terenie Pyskowic:

• NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna nr 1, ul. Wojska Pol-
skiego 10, 

• NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Lekarska Spółka Partner-
ska, ul. gen. Władysława Sikorskiego 83 

• NZOZ CUM AA „Remedium” Awramienko sp. j. ul. Paderew-
skiego 11 

• Apteka „Galenova”, ul. gen. Władysława Sikorskiego 83 
• Apteka „Polvita”, ul. Armii Krajowej 28 
• Apteka „Remedium”, ul. Paderewskiego 11 
• Apteka „Zdrovit” sp. z o.o., ul. kard. Stefana Wyszyńskie-

go 14/1. 
(pp)
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Przypominamy, że w Pyskowicach działa punkt „Nie wyrzucam – 
wykorzystaj”. Można tu zostawić przedmioty w pełni zdatne do użyt-
ku, a zalegające w domu, w garażu, na strychu, które za darmo mogą 
wykorzystać inni. Jak dajmy na to zestaw mebli, widoczny na zdjęciu. 

Punkt działa na terenie PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Zaolszany 3 i odbiera 
niemal każdą „domową” rzecz, z wyłączeniem elektroniki i ubrań. 

Czy macie przedmioty, których nie potrzebujecie, a mogą się jesz-
cze komuś przydać? A może sami szukacie takich, które z powodze-
niem będzie można jeszcze wykorzystać? Wpadnijcie więc do PSZO-
K-u. Zachęcamy, by zamiast zapełniać śmietniki sprawnymi jeszcze 
rzeczami, oddawać je na pożytek innym.

Dajmy rzeczom drugie życie.
(pp)

przyjdź, zostaW luB zaBierz.  
darmoWy „komis” przy pszok

W imieniu własnym i wspólnoty lokatorskiej naszego budynku 
chciałbym wyrazić uznanie i głęboki szacunek dla pracy Pań Pauliny 
Musioł i Marty Podgórskiej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysko-
wicach. Można powiedzieć, że dokonały cudu – ocaliły naszego są-
siada przed śmiercią.

Ponieważ temat jest delikatny, dotyczy choroby alkoholowej, nie 
mogę podać za wiele szczegółów. Nasz sąsiad doszedł do ostatniej 
fazy nałogu, stracił kontrolę nad swoim życiem i warunkami, w ja-

kich mieszkał. Po naszej interwencji w OPS obie Panie zareagowa-
ły natychmiastowo. Dzięki ich działaniom mieszkanie zostało dopro-
wadzone do porządku, a sąsiad zebrał się w sobie i stanął na nogi. 
Ale było to możliwe tylko dzięki niezwłocznej, zdecydowanej pomo-
cy, podyktowanej odpowiedzialnością i wrażliwością na los innych. 
Uratowały człowiekowi życie.

Jeszcze raz dziękujemy i wyrażamy podziw.
imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Listy do redakcji
BraWo ops!



8 z Życia seniOrów Przegląd Pyskowicki • nr 10 (312) • październik 2022

6 października w Sali Rajców pyskowic-
kiego Ratusza rok akademicki 2022/23 roz-
począł Uniwersytet Trzeciego Wieku, który 
liczy już blisko 180 słuchaczy! Po dwóch la-
tach pandemicznej izolacji nareszcie można 
było świętować ten dzień wspólnie, w bezpo-
średnim kontakcie i zgodnie z tradycją. 

Inauguracji przewodniczyła prezes Sto-
warzyszenia UTW Ilona Paszek, a uroczy-

gaudeamus na uniWersytecie trzeciego Wieku  
W pyskoWicach

stość uświetnili swoją obecnością m,in. pro-
rektor uczelni patronackiej, Wyższej Szkoły 
Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu, 
dr Aleksandra Aszkiełowicz; przedstawicie-
le zarządu powiatu gliwickiego (organu pro-
wadzącego stowarzyszenia): starosta Walde-
mar Dombek, wicestarosta Adam Wojtowicz 
i członek zarządu Ewa Jurczyga. Byli też re-
prezentanci zaprzyjaźnionego i współpracu-

W tym roku mija pięć lat, od kiedy przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowi-
cach zaczął działać Dyskusyjny Klub Książ-
ki. Pomysł oparty jest na założeniu, że po-
trzebne są miejsca w których można rozma-
wiać o książkach oraz że nie trzeba być kryty-
kiem, by czerpać przyjemność z dyskutowa-
nia o literaturze. Działalność naszego klubu 
koordynuje Biblioteka Śląska w Katowicach. 

W tym czasie zdążyliśmy przeczytać po-
nad pięćdziesiąt książek! Nasze lektury za-
wsze były ambitne, takie po które nie sięgnę-
libyśmy na pewno, gdyby nie były czytane 
w klubie.

Na spotkania klubowicze (stała liczba – 
trzynaście osób!) czekają z niecierpliwością, 
aby przy „filiżance kawy” i w miłym towa-
rzystwie porozmawiać o książce i jej autorze. 
Dyskusje nierzadko są żywiołowe i sponta-
niczne. Miłośnicy literatury spotykają się  
w każdą pierwszą środę miesiąca.

Wszystkim Klubowiczom DKK życzę 
wielu wspaniałych lektur oraz by atmosfera 
spotkań była nadal spontaniczna i żywiołowa 
jak dotychczas. 

Dziękuję za Wasze wsparcie i życzliwość. 
Gdyby nie Wasza obecność nie byłoby Klubu 
DKK w Pyskowicach.

Moderator – Grażyna Ryś

dyskusyjny kluB książki W pyskoWicach  
ma już 5 lat!

jącego z pyskowickim UTW Knurowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku: wiceprezes 
Barbara Bąk i członek zarządu Edward Na-
porowski oraz samorządu Pyskowic: prze-
wodnicząca rady miejskiej Jolanta Drozd, 
burmistrz Adam Wójcik, radni Bogusław 
Domagała i Andrzej Owczarek.

Zgodnie z tradycją uroczystość immatry-
kulacji poprowadziła radna powiatu gliwic-
kiego Anna Smyl, inicjatorka powstania – 
wraz z dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej Iloną Surman – Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Pyskowicach w 2017 r. Nie mogło 
się obyć bez hymnu studenckiego „Gaude-
amus igitur” i dokonania pasowania, 19, no-
wych studentów. Potem nastąpił wykład dr 
Aleksandry Aszkiełowicz „O miłości słów 
kilka…”, a część oficjalną zakończył minire-
cital Ilony Jaworek, która zaśpiewała „Czło-
wieczy los” oraz „El Vito”.

Na koniec uczestnicy obchodów odśpie-
wali nieoficjalny hymn stowarzyszenia – pio-
senkę zespołu Budka Suflera „Piąty bieg”, 
jakże inspirującą dla seniorów – motto i cre-
do aktywności w jesieni życia.

(pp)



9 z Życia mŁOdycHPrzegląd Pyskowicki • nr 10 (312) • październik 2022

Z radością informujemy o sukcesie uczennicy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach. Hania Sy-
gidus wywalczyła złoty medal na Mistrzostwach Polski Niesłyszą-
cych w tenisie stołowym i tym samym została Mistrzynią Polski ju-
niorek w grze indywidualnej.

Tytuł mistrzowski powędrował do niej również w grze mieszanej 
(deblu), gdzie wspólnie z Wiktorem Nowakowskim (Warszawa) wy-
walczyli złoto. Gratulujemy!

Mistrzostwa odbyły się w dniach 7-9 października w Wejherowie. 
Uczestniczyło w nich kilkudziesięciu sportowców z całego kraju. Ha-
nia reprezentowała Klub Uczelniany AZS UJD Częstochowa. Nale-
ży podkreślić, że Hania w częstochowskim klubie gra od niedaw-
na. Jej sukces sportowy to niewątpliwie też zasługa UKS-u FENIKS  
w Pyskowicach, działającego przy SP6, https://www.feniks.pyskowi-
ce.biz/, gdzie zawodniczka obecnie również trenuje. 

Brawo Haniu! Życzymy kolejnych sukcesów, tym razem już na Mi-
strzostwach Europy!

(pp)

„złoto’’ dla hani z „szóstki’’

6 października w Parku Miejskim odbyły się Międzyszkolne Za-
wody Rowerowe MTB na czas zorganizowane przez radę miejską, 
Burmistrza Miasta Pyskowice, MOKiS i szkoły. 

W imprezie wystartowało 75 zawodników - dzieci i młodzież z py-
skowickich szkół podstawowych. Rywalizacja przebiegała w 3 kate-
goriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców.

Laureaci miejsc na podium otrzymali medale, a zawodnicy z pierw-
szych piątek - dyplomy, gadżety promocyjne naszego miasta oraz na-
grody rzeczowe ufundowane przez samorząd.

Na zakończenie na wszystkich zawodników czekały kiełbaski 
z grilla.

Wyniki rywalizacji:

to Były Wyścigi!  
zaWody mtB rozstrzygnięte

III. miejsce – Szymon Filipiak 
IV. miejsce – Kamil Fox 
V. miejsce – Patryk Misztal 

3. dziewczęta z kl. V i VI
I. miejsce – Maja Szymura 
II. miejsce – Alicja Kupka 
III. miejsce – Maja  
                      Wilczyńska 
IV. miejsce – Natalia Ciesielska 

1. dziewczęta z kl. III i IV
I. miejsce – Anna Szarek 
II. miejsce – Maja Grodziska 
III. miejsce – Lena Rzodkiewicz 
IV. miejsce – Wanessa Woźniak 
V. miejsce – Hanna Wielgosz 

2. chłopcy z kl. III i IV
I. miejsce – Jakub Klęka 
II. miejsce – Piotr Gieruszyński 

4. chłopcy z kl. V i VI
I. miejsce – Franciszek Czech 
II. miejsce – Filip Łuczuk 
III. miejsce – Franciszek Tlatlik 
IV. miejsce – Bartłomiej  
                       Andrzejewski 
V. miejsce – Karol Samol 

5. dziewczęta z kl. VII i VIII
I. miejsce – Hanna Ossolińska 

6. chłopcy z kl. VII i VIII
I. miejsce – Szymon Musioł 
II. miejsce – Wiktor Szczot 
III. miejsce – Szymon Henne 
IV. miejsce – Oliwier  
                      Kowalczyk 
V. miejsce – Michał Klejba,  
                      Piotr Jackowiak 

(pp)

prezent przedszkola. okrążenia dla szkoły
W takie okrągłe święto nie mogło zabraknąć grup przedszkol-

nych, które także chciały w roku jubileuszowym 60-lecia istnienia 
placówki, dodać swoją cegiełkę.

Oddziały Tygrysków 5, 6-latków i Kangurków 4, 5-latków z przed-
szkola zwanego potocznie Pyskolandią wykorzystując sportową au-
rę Europejskiego Tygodnia Sportu oraz pogodowe okienko wyruszy-
ły po obowiązkowej rozgrzewce do pokonania dystansu 6 O-krążeń 
szkolnego boiska. 

Bieg udał się na medal, zakończony sukcesem 6-tego O-krążenia. 
Na starcie oraz mecie nie opuszczała nas wicedyrektor Joanna Du-

dek, która także przebiegła wyznaczony dla siebie odcinek i ku zadowo-
leniu małych sportowców wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz medale.

Pozdrawiamy (wychowawcy przedszkola) raz jeszcze wszystkich 
uczestników biegu.

Joanna Starościak – nauczyciel przedszkola  
Szkoły Podstawowej nr 5
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Nakład 3200 egzemplarzy. Skład i druk: BŁĘKITNE STUDIO JOANNA WILIŃSKA-BISKUP, ul. Fryderyka Chopina 6, 44-100 Gliwice.

26 września 82 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z klas 4-8 wybrało 
się na „OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI” na Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach. Wykłady wraz z eksperymentami miały tematy: „Światło – jak 
widzimy świat?” i „Woda – żywioł niezwykły”. 

uniWersyteckie miasteczko naukoWe 2022
Było to bardzo ciekawe wydarzenie naukowe dostosowane do możli-

wości poznawczych młodych przyrodników. Uczestnicy chętnie słuchali 
naukowych wywodów i zgłaszali się do wykonywania doświadczeń. At-
mosfera uniwersyteckiej sali wykładowej pełnej wielu przyrządów zrobi-
ła duże wrażenie na uczniach. Podobały im się wszystkie pokazy doty-
czące wody np. ciśnienia, różnych temperatur wrzenia oraz światła np. hi-
storii źródeł światła czy budowy i działania oka. Rozbawiły ich kolorowe 
bańki, zadziwiły złudzenia optyczne. 

Niektórzy mogli nawet zrobić zdjęcie w czasie lotu na miotle (dzięki 
wykorzystaniu zwierciadła).

Katowice jako Miasto Nauki pomaga rozwijać zainteresowania  
i zaspokajać ciekawość młodych ludzi. Warto korzystać z takich 
możliwości.

Alicja Gierlotka, Ewa Uznańska, Łukasz Włóczyk

Na lotnisku w Gliwicach rozegrano 60. Zawody Regionalne Mo-
deli Latawca „Festiwal Latawca 2022 Gliwice”. W zawodach zapre-
zentowano modele latawców płaskich i skrzynkowych.

W klasyfikacji drużynowej Modelarnia „Gawron”, działająca przy 
Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach, zajęła II miej-
sce. Instruktorem i opiekunem grupy jest Stanisław Paździorek.

Gratulujemy! (pp)

modele na medal!
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Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.

gazeta@pyskowice.pl
32 322 60 63


