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Wiadomo kto wykona moderniza-
cję części ul. kard. Stefana Wyszyńskie-
go. Przetarg w tej sprawie wygrała spół-
ka EUROVIA Polska S.A. z Kobierzyc ce-
ną ofertową 3 057 905,40 zł brutto. O kon-
trakt ubiegało się aż 12 firm, ale tylko trzy 
złożyły ważne oferty. Zwycięzca będzie 
miał na realizację zadania 220 dni od daty 
podpisania umowy, 20 października. 

Prace drogowe prowadzone będą na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do 
połączenia z ul. Bytomską (DK-94). Prze-
budowa ul. kard. Stefana Wyszyńskiego po-
legać będzie na wymianie słabej, istniejącej 
nawierzchni na mocniejszą, dostosowaną do 
większego obciążenia ruchem. Inwestycja 
obejmie również remont istniejącego i bu-
dowę nowego chodnika, odnowienie syste-
mu odwadniającego ulicę i budowę kanali-
zacji deszczowej. 

Z żalem informujemy, że zmarł Włady-
sław Macowicz, pedagog, historyk i spo-
łecznik, przewodnik wielu pokoleń pysko-
wiczan. 2 stycznia br. skończył 91 lat. Po-
grzeb odbył się 15 października na cmenta-
rzu komunalnym. 

Władysław Macowicz urodził się na Kre-
sach Wschodnich, w Gródku Jagiellońskim 
pod Lwowem. Los rzucił go na Śląsk i wy-
kształcenie historyczne zdobywał już na Uni-
wersytecie Wrocławskim.

Karierę związał z oświatą. Był kierow-
nikiem Szkoły Podstawowej w Kamieńcu, 
a potem aż przez 19 lat dyrektorem Szko-
ły Podstawowej i Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Marii Konopnickiej w Pysko-
wicach. Pełnił funkcję Inspektora Oświaty  
i Wychowania w Pyskowicach, był radnym 
Rady Gromadzkiej, Miejskiej i Wojewódz-
kiej Rady Narodowej oraz Rady Powiatu 
Gliwickiego.

Był szeroko znany ze swojej aktywności 
społecznej. Długi czas pełnił funkcję pre-
zesa pyskowickiego koła filatelistycznego 
i numizmatycznego. Kreował działalność 
wystawienniczą w Ratuszu, był autorem 

Wszystko gotoWe do przebudoWy Wyszyńskiego

Nie żyje WładysłaW MacoWicz

wielu wystaw. Na ten cel przekazał część 
swoich prywatnych zbiorów.

Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Złotym Krzyżem Zasługi Województwa Ka-
towickiego. Był laureatem Pyskowickich 

Wież – nagrody samorządu za wybitne osią-
gnięcia dla rozwoju miasta i mieszkańców 
oraz Bene Meritus – wyróżnienia powiatu 
gliwickiego.

Ciało śp. Władysława Macowicza spo-
częło na cmentarzu komunalnym przy  
ul. Poznańskiej. (pp)

Przedsięwzięcie posiada dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwo-
cie odpowiadającej 55 proc. kosztów. 

W dalszej kolejności miasto planuje kon-
tynuowanie prac w przebiegu ul. Wyszyń-
skiego od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do  
ul. Mickiewicza.                                        (pp)
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Szanowni Czytelnicy, 
na wstępie bieżącego numeru „Przeglądu 
Pyskowickiego” dzielimy się smutną in-
formacją. W wieku 91 lat zmarł Władysław 
Macowicz, dla wielu Profesor Macowicz, 
pedagog, pasjonat historii Pyskowic, spo-
łecznik, emerytowany dyrektor Liceum im. 
M. Konopnickiej. Był powszechnie cenio-
ny i szanowany. Wspólnie pożegnaliśmy go  
15 października na cmentarzu komunalnym. 

Choć ludzi z pokolenia pana Władysła-
wa wśród nas coraz mniej, nadal w Pysko-

wicach żyją osoby pamiętające II wojnę światową. Należy do nich Ed-
mund Kuczmera, który w październiku obchodził 102. rocznicę uro-
dzin. O jego życiu i jubileuszu piszemy na s. 2.

Pyskowiccy seniorzy to jedna z najważniejszych grup społecznych 
w mieście. Chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą, pomy-
słami, talentami. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, chcąc jed-
nocześnie dać naszym seniorom silniejszą obecność na forum publicz-
nym, na ostatnim posiedzeniu plenarnym radni przyjęli uchwałę, która 
otwiera drogę do powołania Rady Seniorów. To drugie podejście gmi-
ny w tej sprawie, a czemu nie udało się za pierwszym, wyjaśnia prze-
wodnicząca rady Jolanta Drozd w swojej relacji z sesji na s. 3. 

W gronie osób w podeszłym wieku częściej niż w innym zdarzają 
się osoby z kłopotami ze wzrokiem. Dla nich, ale i wszystkich pozo-
stałych mieszkańców dotkniętych tym problemem, Miejska Biblioteka 
Publiczna przygotowała urządzenie do odtwarzania książek audio Czy-
tak Plus. Odpowiedź, w jaki sposób korzystać z aparatu, na s. 5.

Jesień przyniosła kolejną falę realizacji miejskich inwestycji i re-
montów. Jeszcze we wrześniu zakończyła się przebudowa chodników 
po południowej i wschodniej pierzei wokół rynku. Trwają remonty ulic 
Wrzosowej, Zielonej i Orzeszkowej. Kilka dni temu miasto podpisało 
umowę na przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w prze-
biegu ul. Wyzwolenia – ul. Bytomska. To bardzo ważna inwestycja, 
która poprawi bezpieczeństwo i wygodę ruchu użytkowników drogi, 
również pieszych. O tym wszystkim informujemy na s. 1 i 6. 

Środek numeru poświęcamy ekologii. Na s. 8 przypominamy zasady 
3R, które konsekwentnie stosowane przyczyniają się do ograniczenia 
wytwarzania odpadów, a co z tym idzie – redukcji kosztów ich zagospo-
darowania. Z kolei na s. 9 przewodnik po programie „Czyste powietrze” 
w pigułce. Można się z niego dowiedzieć, jak pozyskać dofinansowanie 
na wymianę przestarzałego pieca węglowego. Ma to szczególne znacz-
nie w świetle uchwały antysmogowej, która ogranicza i eliminuje piece 
niespełniające norm emisji spalin od 1 stycznia 2022. 

Końcową część jak zwykle poświęcamy edukacji i kulturze. 29 wrze-
śnia na Walnym Zebraniu Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Pyskowicach jednogłośnie wybrano zarząd w dotychczasowym 
składzie, pod przewodnictwem Ilony Paszek, o czym informujemy na 
s. 10. W tym samym miejscu piszemy również o finale międzyświetli-
cowych zawodów sportowych oraz niecodziennych lekcjach z fizyki  
w Szkole Podstawowej nr 5. Zaś stronę kolejną wypełniają doniesienia 
z Centrum Wystawienniczego. 

Relacjonując sprawy bieżące nie tracimy jednak z oczu koronawirusa –  
zagrożenia, które jest nadal bardzo poważne, szczególnie dla osób star-
szych. Seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego 
dowozu na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki. Jak skorzystać z wpro-
wadzonego przez gminę ułatwienia piszemy na s. 4. Tutaj seniorzy znaj-
dą również informację o darmowych dla osób w wieku 75+ szczepieniach 
przeciw grypie i miejscach na terenach Pyskowic, które je wykonują. 

W czasie pandemii szczególnie wskazane jest zapobieganie zacho-
rowaniu. A wirusem grypy łatwo się zakazić. Przenosi się drogą kro-
pelkową, dlatego noszenie maseczek, częste mycie rąk i niedotykanie 
twarzy, kiedy jesteśmy poza domem, może dodatkowo ograniczać za-
każenie nie tylko covid-19. 

Drodzy mieszkańcy, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi!
Adam Wójcik  

Burmistrz Miasta Pyskowice

102. rocznicę urodzin obchodził mieszkaniec Pyskowic pan 
Edmund Kuczmera. W imieniu burmistrza miasta życzenia i gra-
tulacje złożyła jubilatowi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego An-
na Zieleńska. 

Pan Edmund urodził się w pobliskiej Bycinie. W czasie II wojny 
światowej został ciężko ranny. Dzięki temu wydarzeniu poznał swoją 
przyszłą żonę Wandę, z którą przeżył wspólnie 77 lat. Doczekali się sy-
na, wnuków i prawnuków.

Ostatni rok nie był łatwy dla pana Edmunda. Zmarła jego ukochana 
żona, zmagał się z koronawirusem i przeszedł udar. Jednak mimo trud-
ności i dotykających go nieszczęść zachowuje dobrą formę. Z pewno-
ścią zawdzięcza to optymizmowi i pogodzie ducha, która pozwala mu 
przezwyciężać ciężkie chwile.

Szanownemu Jubilatowi życzymy zdrowia, spokoju, uśmiechu każ-
dego dnia oraz wielu wspaniałych chwil wśród najbliższych.

(pp)

Nasz MieszkaNiec skończył 102 
lata. Wszystkiego Najlepszego!

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Włady-
sława Macowicza. Odszedł wspaniały,  szanowany i docenia-
ny człowiek o wielu pasjach, zaangażowany w życie miasta. 
Pedagog, społecznik, znawca dziejów Pyskowic. Był wzorem 
dla wielu pokoleń pyskowiczan. 

Żegnając wyjątkowego nauczyciela i działacza społecznego, 
dziękujemy za wszystko co zrobił dla społeczności Pyskowic, dla 
rozwoju edukacji i kultury w naszym mieście, dla wykształcenia  
i wychowania wielu  jego mieszkańców. 

Łączymy się w żałobie z rodziną i bliskimi Władysława Ma-
cowicza. Składamy im płynące z serca wyrazy współczucia. 

Odszedł człowiek godny szacunku i wdzięczności. Pozosta-
nie w naszej pamięci.

Rada Miejska w Pyskowicach
Burmistrz Miasta Pyskowice

Kolegium redakcyjne  
„Przeglądu Pyskowickiego” 

Panu lek. med. Januszowi Kluszczyńskiemu
Wyrazy najszczerszego współczucia z powodu śmierci 

Matki
Składa  

Zarząd oraz pracownicy Szpitala w Pyskowicach sp. z.o.o.
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Sesja wrze-
śniowa jak co 
roku w części 
poświęcona by-
ła omówieniu 
informacji z wy-
konania budże-
tu za I półrocze 
2021 roku. Do-
chody miasta 
planowane na 
98 678 676,94 zł 

zostały wykonane w 50,66%. Wydatki we-
dług planu wynosiły 106 930 592,29 zł i zo-
stały wykonane w 42,91%. Pozytywem jest 
wysokie wykonanie dochodów. Wydatki  
w znacznym stopniu wykonywane są w dru-
giej połowie roku, większość inwestycji  
i prac remontowych kończona jest już w III 
i IV kwartale. Z informacji burmistrza wyni-
ka, że wykonanie planowanych prac w 2021 
roku nie jest zagrożone. 

Rada omówiła i przegłosowała projekty 
uchwał w sprawie:

1. powołania Rady Seniorów Miasta Py-
skowice i nadania jej statutu – to już drugie 
podejście do tego projektu, poprzedni uchwa-
lony w 2020 r. został uchylony przez woje-
wodę. Zgłoszone przez nadzór prawny woje-
wody uwagi zostały uwzględnione, po opu-
blikowaniu uchwały będzie można przystą-
pić do procedury powołania Rady Seniorów;

2. nadania nazwy drodze wewnętrznej – 
drogę równoległą do istniejącej ul. Malino-
wej nazwano ul. Morelową na wniosek wła-
ściciela drogi;

3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści gruntowej położonej między ul. Poznań-
ską, a ul. Szpitalną;

4. dokonania zmian budżetu miasta na 
2021 r. – uporządkowano zapisy dotyczące 
wpłat za wyżywienie w placówkach oświato-
wych, zwiększono dochody z wpłat za pobyt 

koMisje pracujĄ

dzieci w żłobku, zostały zwiększone wydat-
ki na koszty odprowadzenia ścieków w bu-
dynkach komunalnych i fundusze remonto-
we za lokale gminne we wspólnotach miesz-
kaniowych, kolejne środki przeznaczono na 
pobyt naszych mieszkańców w domach po-
mocy społecznej;

5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej na lata 2021–2027 polegających na 
wprowadzeniu zapisów odpowiadających 
bieżącym zmianom w budżecie. Zostały rów-
nież wprowadzone przedsięwzięcia zarówno 
z zakresu wydatków bieżących jak i wydat-
ków majątkowych.

a) Wprowadzono następujące programy, 
projekty lub zadania pozostałe – wydatki bie-
żące:

- świadczenie usług pocztowych dla Urzę-
du Miejskiego w Pyskowicach, 

- odbiór, transport i zagospodarowanie od-
padów komunalnych z nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizo-
wanych w granicach administracyjnych gmi-
ny Pyskowice, 

- odbiór, transport i zagospodarowanie od-
padów komunalnych pochodzących ze statu-
towej działalności gminy Pyskowice i jej jed-
nostek organizacyjnych, 

- bożonarodzeniowa dekoracja miasta 
oświetleniem, 

- świadczenie usługi oświetleniowej pole-
gającej na oświetleniu: ulic, placów, skwe-
rów, otwartych parków i zieleńców oraz 
chodników i przejść dla pieszych na terenie 
gminy Pyskowice i bieżącej konserwacji in-
frastruktury oświetleniowej, 

- program zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pyskowice,

- opróżnianie ulicznych koszy na odpady,
- całoroczne utrzymanie chodników miej-

skich, ulic wewnętrznych oraz przystanków. 
b) Wydatki majątkowe na programy, pro-

jekty lub zadania pozostałe: 

- modernizacja budynku Urzędu Miejskie-
go w Pyskowicach (przebudowa pomiesz-
czeń parteru budynku wraz z dostosowaniem 
do obowiązujących przepisów przeciwpoża-
rowych). Z uwagi na sytuację na rynku usług 
i materiałów budowlanych zasadnym jest 
przesunięcie części realizacji na 2022 r.,

- modernizacja systemu ciepłowniczego 
miasta Pyskowice – podgrupa SWC II etap 
– zabudowa węzłów cieplnych w budyn-
kach Lompy 2A, 2B oraz wykonanie przyłą-
cza i zabudowa węzła cieplnego w budynku 
Wojska Polskiego 8A. Zadanie jest czwartą 
i ostatnią częścią II etapu modernizacji sys-
temu ciepłowniczego, którego zakończenie 
umożliwi wyłączenie z eksploatacji przesta-
rzałego niskoparametrowego odcinka sieci, 

- budowa kolumbarium na cmentarzu ko-
munalnym w Pyskowicach, którego celem 
jest zwiększenie liczby miejsc przeznaczo-
nych do pochówku. W związku z brakiem 
możliwości wyłonienia wykonawcy w 2021 r.  
zachodzi konieczność ogłoszenia zamówie-
nia z terminem realizacji prac w 2022 r.,

- wykonanie toalety przy ogródku jorda-
nowskim, w bieżącym roku wykonana zosta-
nie dokumentacja techniczna, 

- wykonanie dokumentacji projektowej bu-
dowy chodnika przy ul. Traugutta i Czecho-
wickiej było planowane na rok 2021, jednak 
po analizie sytuacji w terenie ustalono, iż ko-
niecznym będzie zaprojektowanie zarurowa-
nia odcinka rowu przydrożnego, co wyma-
ga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  
i przeprowadzenia czasochłonnych uzgod-
nień z zakresu gospodarki wodnej.

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 

Wszystkie komisje rady na wrześnio-
wych posiedzeniach zajmowały się omówie-
niem wykonania budżetu za pierwsze półro-
cze 2021 roku. Wszystkie wydały pozytywną 
opinię ww. sprawie.

Komisja Edukacji,  
Kultury i Sportu 

Omówiono akcję „Lato 2021”. Członko-
wie komisji byli pod wrażeniem ilości i ja-
kości atrakcji dla najmłodszych podczas 
niedawnych wakacji. „Lato 2021” w Pysko-
wicach oceniono bardzo wysoko.

W drugiej części posiedzenia oddano głos 
gościom – przedstawicielom Towarzystwa 
Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organiza-
cji Skansenów Pyskowice. Pasjonaci kolej-

nictwa pokrótce omówili swoją działalność 
i zaznajomili radnych z problemy z jakimi 
się borykają. Ustalono, że w miarę możli-
wości, gmina spróbuje pomóc towarzystwu. 

Komisja Inwestycji  
i Budżetu 

Przyjrzano się wydatkom związanym  
z promocją gminy. W roku 2020 na ten cel 
wydano 127 tys. 551 zł, a w pierwszym pół-
roczu 2021 – 41 tys. 522 zł. Na co? M.in. 
na reklamy w radiu i telewizji TVT, gaze-
tach „Dziennik Zachodni” i „Nowiny Gli-
wickie”, druk ulotek informacyjnych (np. 
na temat segregacji odpadów), plakatów in-
formacyjnych (chociażby o budżecie oby-
watelskim), grafik o tematyce ekologicznej 

oraz na inne materiały reklamowe, a także 
skład i druk „Przeglądu Pyskowickiego”. 

Komisja Skarg,  
Wniosków i Petycji

Radni zajęli się wnioskiem mieszkanki 
Pyskowic w sprawie utworzenia przejścia 
dla pieszych przy ul. Gliwickiej – w obrębie 
skrzyżowania z ulicą Nasienną. Zapoznano 
się z wyjaśnieniami burmistrza oraz wysłu-
chano kierownika referatu dróg i komunika-
cji UM Pyskowice Bernarda Cebulę. Z sa-
tysfakcją przyjęto informację, że w przed-
miotowej sprawie gmina podjęła już dzia-
łania, aby powstało nie tylko przejście, ale  
i sygnalizacja świetlna. 

przygotował: Błażej Kupski
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Od 24 września możliwość zaszczepienia trzecią dawką przeciw 
koronawirusowi mają wszystkie osoby powyżej 50. roku życia po  
6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. W związku z tym, z myślą  
o osobach starszych i z niepełnosprawnościami, miasto Pyskowice 
zapewnia bezpłatny dowóz do punktów szczepień.

Informujemy, iż w ramach zwalczania grypy na sezon 2021/ 2022, 
Ministerstwo Zdrowia uruchomiło bezpłatne szczepienia przeciw 
grypie, również dla osób w wieku 75+. Potrwają one od października 
br. do stycznia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów. 

W czasie pandemii szczególnie wskazane jest zapobieganie zacho-
rowaniu. Sezon zachorowań na grypę zaczyna się w październiku,  
a kończy w kwietniu. Wirusem tej choroby łatwo się zarazić. Przeno-
si się drogą kropelkową, dlatego noszenie maseczek, częste mycie rąk  
i niedotykanie twarzy, kiedy jesteśmy poza domem, może dodatkowo 
ograniczać zakażenia.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umó-
wienie terminu wizyty w punkcie szczepień. Nie ma zapisów przez 
system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kon-
taktu z pacjentem.

Obecnie podmiotami wykonującymi szczepienia przeciw grypie 
w Pyskowicach są: NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna nr 1, 
NZOZ CUM AA „REMEDIUM” Awramienko sp. j., NZOZ Praktyka 
Lekarza Rodzinnego – Lekarska Spółka Partnerska K. Kaźmierczyk, 
B. Miarczyńska-Kunert.

Na szczepienie należy się stawić zdrowym – bez objawów ostrej 
infekcji i wysokiej gorączki. Do wykonania szczepienia nie jest po-
trzebna recepta na szczepionkę.

(pp)

Projekt Pyskowic i Zbrosławic „Drama, kajaki i śpiew” uzyskał 
dofinansowanie w ramach III Marszałkowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Już dzisiaj możemy więc zaprosić na niezwykłe wydarzenie 
w przyszłym roku. To Wasza zasługa! Dziękujemy wszystkim, którzy 
oddali głos na zadanie.

Projekt zgłoszony przez mieszkańców naszego miasta zdobył najwię-
cej, bo aż 2070 punktów w Podregionie 4. To aż o blisko 500 punktów 
więcej niż drugi w kolejności pomysł gminy Radzionków na stworzenie 
pszczelego parku edukacyjnego i o 600 więcej niż gliwicki projekt szla-
ków kajakowych na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i Małej Panwi.

W przyszłym roku na realizację pyskowicko – zbrosławickiego pro-
jektu trafi 153 tys. zł. Pomysłodawcy chcą je przeznaczyć na wydarze-
nie plenerowe, którego celem jest odkrycie nieznanego oblicza Dramy. 
Rzeki wydawałoby się wszystkim znanej, a jednak wciąż czekającej na 
odkrycie. Zaplanowano spływ kajakowy z Zawady do Pyskowic, mecz 
siatkówki mieszkańców obu gmin, wreszcie piknik muzyczno – rekre-
acyjny na terenie odnowionego Parku Miejskiego w Pyskowicach.

Mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowa-
niu ogółem 10 milionów złotych (5 milionów na pulę EKO i 5 milio-
nów na pulę REGIO). Głosowanie zakończyło się 19 września.

Jeszcze raz w imieniu wnioskodawców dziękujemy za oddane 
głosy. Awans projektu do grona najlepszych w województwie to 
wspólny sukces!

(pp)

Obecnie na terenie Pyskowic szczepienia wykonują punkty:
 Iwona Kuźmińska-Meryk i Partnerzy, ul. Wojska Polskiego 10, 

tel. 32 233 20-06, 
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Me-

dycznych AA „Remedium”, ul. Paderewskiego 11, tel. 32 233 87 62, 
ul. Sikorskiego 81, tel. 32 334 40 67, 
 Punkt Szczepień Powszechnych (PSP) w Hali Widowiskowo-

Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 1a w Pyskowicach. 
Dla osób niepełnosprawnych bądź takich, które z powodu obiek-

tywnych i niemożliwych do przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności (na przykład wiek, choroba obłożna) nie mogą dotrzeć sa-
modzielnie do punktu szczepień, gmina Pyskowice przygotowała 
bezpłatny dowóz.

Aby umówić się na transport należy zadzwonić do Ośrodka Pomo-
cy Społecznej na numer 519 511 991 (koszt połączenia zgodny z tary-
fą operatora) w godzinach 8.00 – 15.00 w dni powszednie.

(pp)

bezpłatNe szczepieNie przeciW grypie dla seNioróW

„draMa, kajaki i śpieW” W groNie zWycięzcóW  
budżetu MarszałkoWskiego!

trzecia daWka szczepień.  
bezpłatNy traNsport dla seNioróW
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Czytak Plus to urządzenie do odtwarzania książek audio. Miej-
ska Biblioteka Publiczna otrzymała nieodpłatnie cztery takie aparaty. 
Czekają na niedowidzących lub niewidomych czytelników. 

Odtwarzacz wraz z książkami audio mogą wypożyczyć osoby  
z wadą wzroku, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Te, któ-
re posiadają własne urządzenie Czytak Plus, mogą przynieść kartę pa-
mięci do nagrania wybranych pozycji.

- W ten sposób każda osoba z wadą wzroku będzie teraz miała moż-
liwość zapoznać się z arcydziełami polskiej i światowej literatury  
w zaciszu własnego domu – podkreśla dyrektor MBP Ilona Surman.

Placówka pozyskała urządzenia dzięki współpracy ze Stowarzy-
szeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Larix” im. Henryka 
Ruszczyca w Warszawie w ramach projektu ,,Wypożyczalnia odtwa-
rzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowi-
dzących”.

Drużyna Futsalu Pyskowice nie dała szans rywalom podczas 
Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej „Wasz plac na nasz plac”  
rozegranego 19 września br. w Proboszczowicach. 

W turnieju juniorów (zawodnicy z roczników 2010/2011) star-
towało sześć drużyn. Trzeci stopień podium zajęła drużyna z Żer-
nicy, drugie miejsce wywalczyli piłkarze z Toszka, a puchar sta-
rosty gliwickiego Waldemara Dombka wzbogacił dorobek na-
szych młodych futsalowców.

Wydarzenie zorganizował Powiat Gliwicki przy współudziale 
Gospodarstwa Agroturystycznego Ranczo w Proboszczowicach 
oraz lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

(pp)

Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. po wy-
gaśnięciu 1 marca 2022 umowy na obsługę budżetu miasta Py-
skowice i jego jednostek organizacyjnych nadal będzie świadczył 
dla gminy usługi w tym zakresie. Oferta banku była jedyną ważną  

ciĄg dalszy Współpracy gMiNy pyskoWice z pko
ofertą w zakończonym przetargu na świadczenie wspomnianych 
usług. Nowa umowa będzie obowiązywać w okresie 40 miesięcy, 
czyli do 30 czerwca 2025 r., a jej wartość to 325 780,82 zł brutto.

(pp)

Futsal pyskoWice Najlepszy W poWiecie!

Czytaki czekają w siedzibie głównej biblioteki, plac Józefa Piłsud-
skiego 1. Można je też wypożyczyć, po wcześniejszej rezerwacji ter-
minu pod numerem tel. 32 233 24 75, w filii przy ul. Traugutta.

(pp)

czytak przeczyta NieWidzĄcyM.  
NoWość Naszej biblioteki

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej gmina Pyskowice przeka-
zała finansowe nagrody dla pedagogów. 18 października w sali 
sesyjnej podczas uroczystości wręczenia wyróżnień obecni byli 
nagrodzeni oraz przedstawiciele samorządu. 

Nagrody finansowe otrzymało 9 dyrektorów placówek oświa-
towych oraz 9 nauczycieli. Byli to: Katarzyna Makowska (dyr. 
Szkoły Podstawowej nr 3), Anna Kupka (dyr. SP 4), Beata Obłąk 
(dyr. SP 6), Iwona Kupczyńska (dyr. Przedszkola nr 1), Ewa Wia-
necka-Szczepaniak (dyr. P 2), Ewelina Jakubowska (dyr. P 3), An-
na Bera-Robak (dyr. P 4), Sabina Farganus (dyr. P 5), Anna Smyl 
(dyr. Ogniska Pracy Pozaszkolnej), Mariola Piprowska (naucz. 
SP 3), Barbara Przybylska (naucz. SP 4), Joanna Dudek (naucz. 
SP 5), Dorota Sygidus (naucz. SP 6), Iwona Jaszczyk (naucz. P 1), 
Amanda Profus-Małkiewicz (naucz. P 2), Ewa Baron (naucz. P 3), 
Ewa Pałasz-Saternus (naucz. P 4), Joanna Starościak (naucz. P 5).

Samorząd reprezentowali: Jolanta Drozd – Przewodnicząca Ra-
dy Miejskiej w Pyskowicach, Adam Wójcik – Burmistrz Miasta 

Nagrody saMorzĄdu pyskoWic dla Nauczycieli  
z okazji ich śWięta

Pyskowice oraz Bogusław Domagała – Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu RM w Pyskowicach.

(pp)
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Orzeszkowej oraz Zielona to kolejne ulice, na których pojawi 
się nowa nawierzchnia. Miasto wyda na ten cel blisko 200 tys. zł, 
a prace związane z poprawą komfortu ruchu mają zostać zakoń-
czone jeszcze przed nadejściem zimowych utrudnień.

Noszącą nazwisko wielkiej pisarki ulicę czekają zmiany. Sta-
rą nawierzchnię zastąpi betonowa kostka, istniejący parking zo-
stanie wyrównany i naprawiony, pojawią się też nowe miejsca 
parkingowe. Całość powinna być gotowa w 50 dni od zawar-
cia umowy, którą gmina podpisała 24 września ze zwycięzcą 
przetargu – Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „COM-
PLEX-BRUK” Robert Jendrysik z Gliwic. Zlecenie warte jest  
99 630,00 zł.

31,5 tys. zł od marszałka województwa śląskiego trafiło do 
działkowców z ROD „Relaks” z Pyskowic. Środki pozwolą na 
modernizację systemu odwadniającego teren ogrodów. Inwesty-
cja ma być gotowa jeszcze w tym roku. Uroczystość wręcze-
nia symbolicznych czeków odbyła się we wtorek 5 października  
w Sali Sejmu Śląskiego. 

Środki zostały przekazane w ramach pierwszej edycji progra-
mu dofinansowania rodzinnych ogródków działkowych z całego 
regionu z budżetu województwa. Czeki na łączną kwotę milio-
na złotych otrzymało w sumie 28 ogródków działkowych. Wśród 
nich ROD „Relaks” z Pyskowic.

Wsparcie zostanie wykorzystane przy modernizacji systemu 
odwadniającego. - Między terenem ogrodów, a polem rolnym, 
pod istniejącym rowem melioracyjnym, pojawi się kanał odpły-
wowy o długości ok. 300 metrów, połączony studzienkami z sie-
cią drenażową na gruntach ROD. Prace, w dużej mierze wykony-
wane rękami samych działkowców, muszą się zakończyć jeszcze 
w tym roku. Łączna kwota projektu to ok. 35 tys. zł – wyjaśnia 
Anna Szal, prezes zarządu ROD „Relaks”.

Z danych Polskiego Związku Działkowców wynika, że obec-
nie nad Wisłą jest 4 tys. rodzinnych ogrodów działkowych, któ-

re skupiają łącznie 900 tys. działek o łącznej powierzchni 41 ty-
sięcy hektarów. Korzysta z nich według szacunków nawet 4 mi-
liony Polaków.

(pp)

We wrześniu zakończyły się prace związane z przebudową 
chodników wokół rynku. W trakcie wakacyjnych miesięcy nowa 
nawierzchnia pojawiła się po południowej i wschodniej pierzei. 
Roboty kosztowały 253 665,09 zł, a wykonała je na zlecenie mia-
sta firma „Domax” z Boronowa. W 2020 r. zmodernizowano odci-
nek przy ul. Powstańców Śląskich. Do zamknięcia obwodu pozo-
stało wykonanie przebudowy części północnej, od strony kościo-
ła św. Mikołaja, przy dawnej „Gospodzie 6”. To zadanie dla sa-
morządu Pyskowic na przyszłość.

(pp)

bezpieczNiej i ładNiej.  
chodNiki przy ryNku po ModerNizacji 

Miasto koNtyNuuje prograM przebudoWy dróg
Prace remontowe dotrą również na ul. Zieloną. Na odcinku mię-

dzy ulicami Astrów i Krokusów wymieniona zostanie warstwa  
bitumiczna na trwałą nawierzchnię asfaltowo – betonową. Wy-
konawca – spółka Mixbud Kontrakty z Rudy Śląskiej – wymieni 
również betonowy krawężnik oraz dostosuje wjazdy i wyreguluje 
wysokość studzienek pod kątem nowej nawierzchni. Całość prac 
kosztować będzie gminę 99 996, 28 zł.

Z kolei przy ul. Braci Pisko pojawił się parking z kostki ekolo-
gicznej, tworzącej nawierzchnię przepuszczalną dla wód opadowych. 
Przetarg w tej sprawie wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlo-
we Complex Bruk Robert Jendrysik z Gliwic ceną 23 247,00 zł.

(pp)

poNad 30 tys. zł dla działkoWcóW z „relaksu”

20 października na okres do 3 tygodni została zamknięta ul. 
Wrzosowa. Firma Hucz z Boronowa, która wygrała przetarg na 
przebudowę drogi, deklarowała z tym dniem rozpoczęcie prac. 
Koszt modernizacji drogi to 483 389,63 zł brutto, a środki pocho-
dzą z budżetu Pyskowic i województwa. 

Prace obejmą odcinek o długości ok. 1,3 tys. m i będą pole-
gać na wymianie nawierzchni z tłucznia na mineralno – asfaltową 

ruszyła przebudoWa ul. WrzosoWej
wraz z wykonaniem podbudowy. Na odnowieniu i wzmocnieniu 
tej rolnej drogi skorzystają nie tylko użytkownicy pól, ale rów-
nież działkowcy z R.O.D. „Zaolszany”.

Samorząd Pyskowic otrzymał na to zadanie dotację z budże-
tu województwa śląskiego w kwocie odpowiadającej ok. 60 proc. 
kosztów inwestycji.

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

o której MaM autobus?  
doWiedz się od Nas – WytNij i zachoWaj rozkład jazdy

rozkłady najpopularniejszych linii autobusowych. Na przystanek po-
czątkowy wybraliśmy Centrum Przesiadkowe przy ul. kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, jako węzeł integrujący komunikację publiczną 
dla całego miasta. Dzisiaj – linie nr 677 i 707. 

rozkłady
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W poprzednim numerze „PP” wskazy-
waliśmy na powody rosnących cen odbioru 
odpadów komunalnych. Dziś dalsza część 
porad co zrobić, by płacić mniej. Skorzy-
staliśmy z podpowiedzi, jakie daje swoim 
klientom jedna z dużych sieci handlowych.

zasada 1 – reduce,  
czyli ograNicz  

koNsuMpcję 
Reduce oznacza ograniczanie wytwa-

rzania odpadów poprzez odpowiedzialne 
zakupy. Odpowiedzialne zakupy to przede 
wszystkim unikanie produktów nadmier-
nie i niepotrzebnie opakowanych. Odpo-
wiedzialny konsument zmniejsza swoje 
wydatki, generuje mniej odpadów, kupu-
je produkty lokalne, dzięki czemu wpły-
wa na ograniczenie emisji CO2, związanej 
z transportem towarów.

Oto kilka porad, które pomogą ogra-
niczyć ilość odpadów.
 Na zakupy zabieraj ze sobą torby wielo-

krotnego użytku np. z lnu lub polipropy-
lenu – unikniesz nadmiernego korzysta-
nia z jednorazowych toreb foliowych. 

 Zawsze pamiętaj o liście zakupów – 
masz pewność, że kupisz to, czego na-
prawdę potrzebujesz. 

 Wybieraj produkty mało opakowane 
lub w ogóle bez opakowań, np. owoce 
lub warzywa. 

 Wybieraj produkty w większych opa-
kowaniach zamiast kilku mniejszych, 
np. duży płyn do płukania. 

 Kupuj produkty w formie koncentra-
tów, które zwykle mają mniejsze opa-
kowania. 

 Wybieraj produkty w opakowaniach 
zwrotnych lub nadających się do recy-
klingu – papierowych, szklanych czy 
metalowych. 

 Unikaj produktów opakowanych wielo-
warstwowo, np. zapakowanych w kar-
tonik i owiniętych folią. 

 Zużywaj produkty do końca, np. prze-
tnij tubkę pasty do zębów i zużyj reszt-
ki, których nie udało się wycisnąć. 

 Nie kupuj produktów niepotrzebnych 
i niskiej jakości. 

zasada 2 – reuse,  
czyli daj rzeczoM  

drugie życie 
Zredukowanie odpadów do zera jest nie-

możliwe, ale często możliwe jest ich po-
nowne wykorzystanie. Dlatego drugie 
„R” w zasadzie 3R oznacza Reuse, a więc 
„użyj/ wykorzystaj ponownie”.

Jak dać rzeczom drugie życie? 
 Zamiast wyrzucać nadające się do 

użytku książki, meble czy odzież, od-
daj je innym lub przekaż organizacji 
charytatywnej. 

 Wybieraj napoje w butelkach zwrotnych.
 Wykorzystuj torby foliowe jako worki 

na śmieci lub zabierz je na kolejne za-
kupy.

 Kupuj przedmioty, które mają długo-
okresową gwarancję i które można na-
prawiać. 

 Zamiast jednorazowych baterii zain-
westuj w akumulatorki, ich stosowa-
nie jest tańsze i ekologiczne. 

 Staraj się wykorzystać ponownie opa-
kowania po produktach, np. słoiki na-
dają się do przechowywania domo-
wych przetworów, pojemniczki z two-
rzyw sztucznych posłużą jako pude-
łeczka na drobiazgi. 

 Jeśli mieszkasz w domu, masz działkę 
lub ogródek, możesz zacząć kompo-
stować odpady organiczne, np. resztki 
jedzenia.

 Zredukuj ilość używanego papieru 
w domu i w pracy – wykorzystuj obie 
strony kartki. 

zasada 3 – recycle,  
czyli poMóż  

odzyskać suroWce
Bardzo wiele odpadów zawiera warto-

ściowe surowce, które mogą zostać ponow-
nie wykorzystane. Odzyskiwanie surowców 
to najlepsze rozwiązanie, jeśli nie ma moż-
liwości ograniczenia powstania odpadu lub 
jego ponownego użycia.

Co nadaje się do recyklingu?
Tworzywa sztuczne: butelki plastikowe 

po napojach (szczególnie typu PET), butelki 
plastikowe po kosmetykach i środkach czy-
stości, duże folie opakunkowe, torebki fo-
liowe, puszki aluminiowe po napojach, kar-
toniki po napojach i mleku (np. Tetrapaki).

zasady 3 r – bĄdź eko(NoMiczNy)! 

Papier: kartony i pudła kartonowe, gaze-
ty, katalogi, gazetki reklamowe, ulotki, pro-
spekty, zeszyty, stare książki, torebki papie-
rowe i papier pakunkowy, tektura falista.

Szkło: butelki po napojach, słoiki po 
przetworach, pojemniki, naczynia szklane.

Odpady niebezpieczne: szczególną gru-
pę odpadów stanowią odpady niebezpiecz-
ne, których odzyskiwanie regulowane jest 
specjalnymi przepisami. Są to m.in. przeter-
minowane leki, farby, lakiery, czy kleje za-
wierające substancje niebezpieczne i opako-
wania po nich, zużyte oleje silnikowe, odpa-
dy zawierające rtęć, zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, a także baterie i akumu-
latory. Tego rodzaju odpady należy wyrzu-
cać jedynie do specjalnych kontenerów.

Jak wcielać w życie zasadę recycle? 
 Zacznij prowadzić skuteczną segrega-

cję odpadów w swoim domu, wrzucaj 
posegregowane odpady do specjalnie 
oznaczonych pojemników. 

 Wybieraj produkty zapakowane w opa-
kowania przyjazne dla środowiska np. 
wyprodukowane z surowców wtór-
nych, które ulegające biodegradacji. 

 Kupując nowy sprzęt elektryczny lub 
elektroniczny, oddaj stary w sklepie. 

 Oddawaj odpady niebezpieczne do spe-
cjalnych pojemników. 

 Przeterminowane leki wrzuć do specjal-
nego pojemnika, który znajdziesz w każ-
dej aptece. 

 Zbieraj deszczówkę do podlewania kwia-
tów. 

(oprac. www.serwiskorporacyjny. 
carrefour.pl/zrownowazony-rozwoj/ 

nasi-klienci/badz-eko)



9 zieLOna strOna miastaPrzegląd Pyskowicki • nr 10 (300) • październik 2021

Zadbaj o swój kawałek nieba
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Pod koniec września w Centrum Wystawienniczym otwarto eks-
pozycję sztuki artystów z gliwickiego Stowarzyszenia Artystycznego 
FAUNART. Prace inspirowane tytułem „Przebudzenie” zaprezento-
wało troje członków Stowarzyszenia: Sylwia Malcharek Kisiel, Bo-
żena Ewa Kozłowska i Damian Wojnowski. 

Artyści to wyjątkowa grupa społeczna, która ma odwagę w życiu się-
gać po „nowe” filozofie i kreować przyszłość. Znaczenie słowa „Przebu-
dzenie” w kontekście prezentowanych artystów odnosi się do ich osobi-
stych doświadczeń , które wywarły wpływ na różne sfery ich życia, na 
sposób w jaki postrzegają rzeczywistość oraz jak się w niej odnajdują. 
Dotyczy ono w głównej mierze sfery wartości, a przejawia się akcepta-
cją siebie, wrażliwością na piękno otaczającego świata oraz czerpaniem 
z tego radości.

„Przebudzenie” to ewolucja świadomości. Obudzić się, żeby wie-
dzieć, kim jestem, by wziąć odpowiedzialność za kształtowanie swojej 
przestrzeni. Nauczyć się kochać innych poprzez miłość do siebie. Tyl-
ko wtedy staniemy się społeczeństwem, które odnalazło drogę do wła-
snego wnętrza i ma odwagę celebrować życie, z jego blaskami i cie-
niami. 

W październiku została też udostępniona wystawa historyczna „Egon 
Franke – mistrz olimpijski z Pyskowicami w tle” , którą przygotował Bła-
żej Kupski. Można ją zwiedzać do końca listopada w godzinach pracy 
CW. Natomiast od 21 października mamy niezwykłą przyjemność pre-
zentować wystawę twórców pracowni artystycznej działającej w Cen-
trum Wystawienniczym. 

Wystawa pod wspólnym tytułem „Moja przestrzeń” jest prezentacją 
dorobku powstałej niedawno pracowni. Zajęcia z różnych dziedzin pla-
stycznych prowadzone są z myślą o dorosłych. Od niedawna uczestniczy 
w nich również młodzież. Instruktorem zajęć jest Agata Przewieźlik, pe-
dagog i artystka z wieloletnim doświadczeniem.

Pracownia miała utrudniony start ze względu na okres pandemii. Jed-
nak to nie przeszkodziło artystom w rozwinięciu skrzydeł i stworzeniu 
dorobku, który teraz został zaprezentowany na pierwszej wystawie zbio-
rowej.

Na wystawie można zobaczyć prace z różnych obszarów twórczości: 
malarstwa, rysunku, rzeźby, ceramiki, stroju. Wszystkie prace są orygi-
nalne i niepowtarzalne. Trudno uwierzyć, że zdecydowana większość 
podopiecznych instruktor Agaty Przewieźlik w tej pracowni stawiała 
pierwsze kroki, bo ich obrazy, rzeźby, czy produkcje odzieżowe prezen-
tują wysoki poziom artystyczny. 

Wystawa ma jeszcze jeden ważny cel. To swego rodzaju apel i zachęta 
dla tych, którzy skrywają w sobie pasję twórczą, by chcieli zmierzyć się 
z wyzwaniem, jakim jest wykonanie własnego dzieła.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do grona twórców w naszej 
pracowni. 

Kolejną propozycją Centrum Wystawienniczego z cyklu „Pozytyw-
nie zakręceni” jest wystawa mieszkańców Rudy Śląskiej, Janusza Urbań-
skiego i jego przyjaciela Stanisława Mazura. Pierwszy zaprezentuje bu-
dowle z zapałek, drugi – bogatą kolekcję etykiet zapałczanych. Ekspozy-
cja jest dostępna od 22 października. 

Natomiast 24 października odbyło się spotkanie w klubie podróżnika 
Obieżyświat. Tematem były „Góry, które pomagają odpowiedzieć na nur-
tujące nas pytania”. Prelegentką była Anna Mierzwa Zieleńska.

Zapraszamy serdecznie na wszystkie propozycje Centrum Wystawien-
niczego. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Bożena Jarząbek

Wrzesień i paździerNik  
W ceNtruM WystaWieNNiczyM

O wakacjach już pomału zapominamy, dlatego chcieliśmy przypo-
mnieć i podsumować wydarzenia, które jako Stowarzyszenie Ludzie 
Miasta zorganizowaliśmy w letnim sezonie w Pyskowicach.

Prowadzony był projekt „Roześmiane Podwórka – edukacja i ani-
macja na polu”, czyli cykle Kolorowych oraz Zaczytanych Podwórek  
w różnych częściach miasta. Spotkania animacyjne, artystyczne,  
z książką i teatrzykami przyciągały najmłodszych oraz całe rodziny. 
Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kul-
tury Kultura – Interwencje 2021 oraz ze środków gminy Pyskowice.

Kolejnym wydarzeniem były „Pyskowickie Dni Sportu i Aktywności”, 
czyli sportowa gra terenowa, rodzinne „Wyścigi na kółkach” oraz bez-
płatne ćwiczenia dla dorosłych z dofinansowaniem gminy Pyskowice.

Odbywały się również „Integracje wariacje”, czyli integracyjne 
warsztaty artystyczne w Zbrosławicach, Toszku, Pyskowicach oraz pik-
nik na zakończenie wakacji połączony z rodzinną grą terenową. Zadanie 
było współfinansowane przez województwo śląskie.

Realizacja wydarzeń była możliwa dzięki zaangażowaniu człon-
ków i wolontariuszy Stowarzyszenia Ludzie Miasta i naszych partne-
rów: Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach oraz Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.

Nasze działania zostały docenione w konkursie wojewody śląskiego  
i Rady ds. Rodziny. „Rodzina jest najważniejsza”.

Beata Antosik, prezes Stowarzyszenie Ludzie Miasta

gWarNie i Wesoło 
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29 września b.r. w Sali Rajców Ratusza odbyło się Walne Zebranie 
Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyskowicach. Jednogłośnie 
wybrano Zarząd w dotychczasowym składzie, tj.: Ilonę Paszek – jako 
prezesa oraz Brygidę Stolz i Annę Konarską – jako wiceprezeski.

Czteroletnia kadencja Zarządu U.T.W. oraz jego organu kontrolnego – 
Komisji Rewizyjnej, upłynęła już w lutym, jednakże wybory odbyły się 
dopiero teraz z powodu trwającego stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Komisję Rewizyjną będą reprezentowały: Ewa Kotylak – jako prze-
wodnicząca oraz Bożena Nowak i Maria Grabczak – jako członkinie. Po-
wołano również Zespół Doradczy w osobach: Ludmiła Bytnar, Grażyna 
Lis, Andrzej Owczarek, Irena Stach, Beata Tuszyńska.

Na zebraniu przedstawiono propozycję działań na semestr zimo-
wy roku akademickiego 2021/2022, w tym: program „Jesień z kul-
turą” dofinansowany przez Urząd Miejski w Pyskowicach w ramach 
tzw. małych grantów w wysokości 4.000,00 zł. W ramach programu 
słuchacze U.T.W. w trzech ostatnich miesiącach bieżącego roku bę-
dą mogli zobaczyć spektakl Opery Śląskiej w Bytomiu – operę Gia-
como Pucciniego La Rondine (Jaskółka), zwiedzić Muzeum Piosenki 
w Opolu oraz przeżyć Koncert Świąteczny – widowisko muzyczne 
wystawiane przez Teatr Rozrywki w Chorzowie. Dzięki gminnej do-
tacji możemy pokryć część kosztów biletów oraz pełną opłatę za au-
tokar i ubezpieczenie uczestników.

Zwieńczeniem zebrania był wykład pani dr Iwony Meryk na temat faktów 
i mitów dotyczących szczepionek i szczepień. Pani doktor bardzo serdecz-
nie dziękujemy za wygłoszenie interesującego wykładu inauguracyjnego.

uNiWersytet trzeciego Wieku W pyskoWicach – sezoN piĄty

Zapisy na zajęcia, wykłady, warsztaty i wyjazdy w ramach działal-
ności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyskowicach trwały do połowy 
października. Teraz przygotowujemy obowiązujący w semestrze zimo-
wym (październik 2021 – luty 2022) harmonogram działalności, który 
będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://
mbppyskowice.wixsite.com/utwpyskowice oraz w wersji papierowej  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach, która jest naszą sie-
dzibą, zaś jej pracownicy – naszym nieocenionym partnerem.

Zarząd U.T.W. dziękuje za zaufanie, czego dowodem jest wybór na ko-
lejna kadencję. Mamy nadzieję, że kolejne lata zaowocują radosną i sa-
tysfakcjonującą nas wszystkich współpracą i działalnością. 

Ilona Paszek

Poprzedni rok szkolny był dla nas wszystkich wyzwaniem. Przebywa-
nie przed ekranami komputera sprawiło, że jeszcze bardziej doceniamy 
bezpośredni kontakt z innymi. Uczniowie SP 5 w Pyskowicach od razu 
odpowiedzieli więc „TAK” na propozycję wyjazdu do Uniwersyteckiego 
Miasteczka Naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W tym roku skorzystaliśmy z przystanku „OSOBLIWOŚCI ŚWIATA 
FIZYKI” – czyli z wykładów opartych na eksperymentach, pokazujących 
jak prawa fizyki działają w życiu codziennym. 64 uczniów z klas 4–8 
wzięło udział w zajęciach o „Bezcennej energii” i „Na fali”. 

Od starożytności ludzkość starała się wykonywać prace przy użyciu 
jak najmniejszej siły i energii. Odkryto na to wiele sposobów, które testo-
waliśmy na sali wykładowej. Było m.in. strzelanie z łuku, kuszy, katapul-
towanie się, pokazy przekazywania i przemiany energii oraz ich efekty.

Ciekawym zagadnieniem są również fale – jesteśmy w nich zanurzeni, 
choć nie uświadamiamy sobie ich obecności. Dzięki nim pływamy, widzi-
my, słyszymy, czujemy, rozmawiamy przez telefon czy badamy odległe za-
kątki kosmosu. Na uniwersytecie zobaczyliśmy wiele eksperymentów np. 

Piękna pogoda, cztery fantastyczne drużyny i sportowa atmosfera to 
przepis na udane zawody sportowe!

1 października br. na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 5 gościli ucznio-
wie klas drugich z pyskowickich szkół podstawowych. Powodem były VIII 
Międzyświetlicowe Zawody Sportowe. Impreza stała się świętem sportu  
i świetlic szkolnych, które promujemy jako miejsce przyjazne dzieciom. Ze-
branych przywitała dyrektor szkoły Jolanta Piecuch, która życzyła powo-
dzenia wszystkim drużynom. Uczniowie zmierzyli się ze sobą w różnych 
konkurencjach. Rywalizowali na torach przeszkód, wykonywali slalomy, 
toczyli duże piłki, rzucali do celu. Liczyła się nie tylko zwinność i szybkość, 
ale i umiejętność słuchania. Zawody w części sportowej fachowo przepro-
wadził nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Jarząb. 

Wszystkie reprezentacje otrzymały pamiątkowe dyplomy, nagrody indy-
widualne i grupowe oraz medale ufundowane przez współorganizatora za-
wodów gminę Pyskowice. Nie zabrakło również gadżetów miejskich z Wy-
działu Kultury i Promocji. Puchar zwycięzcy powędrował w tym roku do 
świetlicy w SP nr 5. Brawa dla Oliwii, Zosi, Nikodema i Szymona. Tuż za 
nią uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 4. Na medalowym miejscu znala-
zła się także świetlica ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich. 
Gratulujemy wszystkim drużynom, dziękujemy za sportową atmosferę!

osobliWości śWiata Nauki

pokaz wysokości fali dźwiękowej z użyciem ognia lub naczyń napełnionych 
wodą do różnej wysokości. Ciekawy był widok człowieka w kamerze ter-
mowizyjnej i badanie zastosowania różnych ciał chłodzących lub zatrzymu-
jących ciepło np. koca termicznego. Nie zabrakło też rozszczepienia światła.

Zaangażowanie uczniów w trakcie wydarzenia (duża chęć udziału  
w doświadczeniach) wzbudziło wiele pozytywnych emocji i pokaza-
ło, że poznawanie zasad i praw nauk przyrodniczych jest zajmujące.

Ewa Uznańska – nauczyciel SP 5 w Pyskowicach

za NaMi Viii MiędzyśWietlicoWe zaWody sportoWe

Po części sportowej uczniowie i nauczyciele udali się do świetlicy na 
poczęstunek ufundowany przez Piekarnię Marysia z Pyskowic. Serdecz-
nie dziękujemy za pyszne pączki.

Warto proponować dzieciom różne formy spędzania czasu. Impreza 
była formą integracji i dobrej zabawy zgodnej z ideą fair play. Propago-
waliśmy w ten sposób zdrowy styl życia, rozwijaliśmy sprawność fizycz-
ną i odporność psychiczną oraz emocjonalną dzieci w sytuacjach porażki 
lub zwycięstwa. Do zobaczenia za rok!

Beata Krasówka
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Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 32 333 20 80

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

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

tel. 792 241 130


