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Egzemplarz bezpłatny

RUSZYŁA REWITALIZACJA
DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO.
NA KOŃCU DROGI – „STACJA KULTURY”

M

inął miesiąc od rozpoczęcia rewitalizacji
dworca kolejowego w Pyskowicach. Jak dużo jest do zrobienia pokazuje zdjęcie powyżej. Miasto inwestując w obiekt chce nie tylko
uratować zabytek, ale przede wszystkim stworzyć atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu i twórczej działalności. Finał prac bę-

dzie jednocześnie punktem startowym dla nowej instytucji – „Stacji Kultury”.
Przypomnijmy, że przetarg na realizację I etapu w formule „zaprojektuj i wybuduj” wygrała
wiosną ubiegłego roku firma Milimex SA z Siemianowic Śląskich. Dokumentację wykonawczą przygotowała firma FS Projekt sp. z o.o.

z Lędzin, która jest autorem m.in. projektu
Centrum Usług Senioralnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Obiekt został wyróżniony
w konkursie na najlepszą przestrzeń województwa śląskiego. Zapowiada się więc, że
w Pyskowicach powstanie coś wyjątkowego.
dokończenie na str. 5

Okiem Burmistrza
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S

zanowni
Czytelnicy, Drodzy Mieszkańcy, już za tydzień Wielkanoc. Z tej okazji
proszę przyjąć
najserdeczniejsze życzenia pomyślności, spokoju i pogody
ducha. A przede
wszystkim – dużo zdrowia. Niestety, podobnie jak rok temu o tej porze, epidemia
znów mocno dała o sobie znać. Bardzo
więc Państwa proszę o ostrożność, rozwagę i stosowanie się do zasad obowiązujących w tym niezwykle trudnym dla nas
wszystkich czasie.
Koronawirus zamknął nas ponownie w domach, dzieci wróciły do nauki zdalnej, nieczynne są galerie handlowe, muzea, baseny.
Na szczęście zgodnie z planem idą inwestycje miejskie. Rozpoczęły się prace nad rewitalizacją dawnego dworca kolejowego pod
kątem stworzenia nowej instytucji kultury,
o czym przeczytacie Państwo na stronie 1 i 5.
Trwa modernizacja ul. Powstańców Śląskich.
Więcej na ten temat piszemy na s. 5. A kilka
stron dalej znajdziecie Państwo informację
o planie rozbudowy skateparku, co powinno
ucieszyć zwłaszcza młodzież.
O czym jeszcze piszemy w najnowszym,
marcowym numerze „Przeglądu Pyskowickiego”? Przypominamy, że w tym trudnym
czasie szczególnej wagi nabierają gesty
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solidarności. W naszym mieście, na szczęście, o nie nietrudno. Dowodem chociażby rekordowy wynik akcji krwiodawstwa.
Jak informujemy na s. 8 zgłosiło się 21
dawców, którzy oddali 9,5 litra krwi. Taka ilość pozwoli uratować życie aż 63 osobom! Warto w tym miejscu wspomnieć
również o zbiórce darów dla dzieci z Czerwonogradu, partnerskiego miasta Pyskowic na Ukrainie, która spotkała się z Państwa życzliwością.
Na ludzkiej życzliwości opiera się idea
1 proc. podatku. Z myślą o naszych, pyskowickich organizacjach pomagających innym,
uruchomiliśmy specjalną aplikację do rozliczenie podatku PIT. Powstała we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych i umożliwia złożenie deklaracji
w prosty i szybki sposób. Zachęcam do zajrzenia na s. 4, a potem na naszą stronę internetową www.pyskowice.pl. Projekt stwarza
również zachętę do pozostawienia podatku
w naszym mieście. To Wasze podatki finansują bowiem rozwój Pyskowic. 40 proc. Waszego podatku to lepsze edukacja, infrastruktura, pomoc społeczna, to inwestycje lokalne
dla Was i Waszych bliskich.
Na s. 4 przypominamy również o zbliżającym się, bardzo ważnym wydarzeniu.
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań i potrwa
do 30 czerwca. W tym czasie każdy dorosły mieszkaniec Polski ma obowiązek dokonać samospisu przez internet.
W dalszej części numeru znajdziecie Państwo m.in. wywiad miesiąca (s. 6-7), tym

razem z dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach Bogusławem Hadzikiem i jego zastępcą Jackiem Szczepańskim, którzy mówią między innymi
o tym czego nauczyciel może się nauczyć od
swoich podopiecznych. Nie mogliśmy nie
odnotować radującego sukcesu Mai Trefon,
która z drużyną MKS „Dwójka Zawiercie”
zdobyła mistrzostwo Śląską kadetek w siatkówce. Wydarzenia ze świata szkół i kultury
wypełniają strony 9, 10 i 11.
Ze smutkiem natomiast informujemy
o śmierci Andrzeja Mierzwy, muzyka, wokalisty legendarnego zespołu punkowego
„Processs”.
Dystans, maseczka, mycie rąk to fundament zasad na czas epidemii. Pamiętajmy,
że możemy się zaszczepić, choć nie każdy, z racji wieku lub choroby, może samodzielnie dotrzeć na szczepienie. Pyskowicki OPS uruchomił infolinię dla osób, które potrzebują pomocy w dotarciu do swojego punktu szczepień. Jednocześnie zaczynają działać mobilne punkty. W jaki
sposób z nich skorzystać piszemy na s. 8.
A na następnej o niezwykle ważnej inicjatywie – wyjątkowo istotnej dziś pomocy
dla wszystkich, którzy coraz gorzej znoszą
izolację, brak kontaktów społecznych, brak
szkolnych relacji. Dla dzieci i młodzieży,
rodziców i nauczycieli działa specjalna infolinia dostępna całą dobę pod którą znajdziemy pomoc psychologa – 800 080 222.
Dobrych Świąt!
Adam Wójcik
Burmistrz Miasta Pyskowice

Uwaga! Apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie

W

związku z rosnącą liczbą zachorowań
spowodowanych koronawirusem i w trosce
o wzajemne bezpieczeństwo prosimy Państwa o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim.
Apelujemy o załatwianie, w miarę możliwości, spraw drogą listowną, telefoniczną lub za pośrednictwem usług administracji elektronicznej, w tym poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP i Elektroniczną
Platformę Usług Administracji Publicznej
ePUAP.
Z tego samego powodu rekomendujemy
dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konta bankowe.
W związku z ważnymi lub terminowymi sprawami, wymagającymi bezpośredniej obecności w urzędzie apelujemy
o wcześniejsze umówienie telefonicznie jej terminu. Pamiętajmy, że przychodząc do urzędu należy mieć zasłonięte usta
i nos oraz zdezynfekować ręce! Przypominamy o godzinnej przerwie w pracy urzędu na dezynfekcję pomieszczeń (każdego
dnia między 12.00 a 13.00).

Do odwołania zostają zawieszone bezpośrednie przyjęcia stron przez burmistrza
miasta. Zawieszone zostają również dyżury przewodniczącej rady oraz radnych.
Kontakt z radnymi odbywa się telefoniczne lub drogą e-mail.
Z burmistrzem i jego zastępcą w sprawie skarg i wniosków można się skontaktować:
1. telefonicznie – tel. 32 332 60 20,

2. za pośrednictwem e-mail:
burmistrz@pyskowice.pl,
3. poprzez aplikację MS Teams, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie – tel. 32 332 60 20.
Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone ograniczenia nie zdezorganizowały sprawności załatwianych przez Państwa spraw.
(pp)
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Na

kolejnej,
XXVIII już sesji,
radni obradowali
25 lutego 2021 roku. Tematem wynikającym z planu
pracy było omówienie sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Pyskowice za
rok 2020. W tabeli pokazano średnie wynagrodzenie, średnią liczbę etatów oraz wydatki poniesione w ciągu roku na wynagrodzenie nauczycieli w składnikach wskazanych w art. 30
ust. 1 Karty Nauczyciela. W 2020 roku na płace nauczycieli stażystów wydano 600 049 zł,
nauczycieli kontraktowych – 1 738 032 zł, nauczycieli mianowanych – 2 350 034 zł, nauczycieli dyplomowanych – 8 817 798 zł.
Rada rozpatrzyła i podjęła następujące uchwały w sprawie:
1. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice”
– corocznie do marca rada obowiązana jest do
zatwierdzenia programu. Reguluje on sprawy
związane z: zapewnieniem miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom (takim miejscem
jest w tym roku „Schronisko dla bezpańskich
zwierząt w Bytomiu”), opieką i dokarmianiem

W

lutym miały miejsce posiedzenia następujących komisji Rady Miejskiej w Pyskowicach.
Komisja Inwestycji i Budżetu
Komisja omawiała temat potencjalnych działek budowlanych. Na obecną chwilę możliwe
jest zagospodarowanie dla celów budownictwa
mieszkaniowego lokalizacji na terenach: tereny
na północ od ul. Lokalnej – od zabudowy przy
ul. Malinowej w kierunku zachodnim w stronę „Rossmana”; między ul. Jana III Sobieskiego i ul. Lokalną; między ul. Stefana Batorego
i ul. Wyzwolenia; w rejonie ulic Klonowej,
Czereśniowej, Czeremchy; przy ul. Sosnowej;
w głębi ul. Krokusów o pow. 2,4 ha. Tereny te
mają łączną powierzchnię ok. 52,2 ha.
Przedstawione nieruchomości gminne stanowią w przytłaczającej większości działki nieuzbrojone. W odniesieniu do nielicznych istnieje możliwość podłączenia do istniejącego już
uzbrojenia.
Radni zajmowali się także opłatą śmieciową. Na koniec roku 2020 należności z jej tytułu wyniosły 4.843.838,76 zł, z kolei wpływy do budżetu to kwota 4.735.019,28 zł. Suma
zadłużenia wyniosła więc 108.819,48 zł. Jednak na skutek windykacji oraz wysłanych upomnień już w styczniu 2021 roku doprowadzono
do spłaty dużej części zaległości.
Komisja Gospodarki Komunalnej
Radni omawiali kwestię budynków komunalnych i polityki mieszkaniowej miasta. Na dzień
31 grudnia 2020 r. w zasobie nieruchomości komunalnych znajdowało się 1250 lokali mieszkaniowych, z czego 996 w 139 budynkach wspól-
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wolno żyjących kotów, odławianiem bezdomnych zwierząt, poddawaniem zwierząt sterylizacji lub kastracji, znakowaniem zwierząt, zapewnieniem opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych. Na realizację programu
przewidziano kwotę ponad 60 000 zł;
2. zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej
z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu
„Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” – podobnie jak w roku ubiegłym istnieje możliwość
ubiegania się o dotację na przedsięwzięcia związane z ekologią. Przeznaczono na nie kwotę 50 000 zł.
W roku ubiegłym zrealizowano oświetlenie hybrydowe jednego z ogrodów działkowych;
3. zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej
na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych – podobnie jak w ubiegłym roku o dotację
mogą się ubiegać mieszkańcy lokali w budynkach
wielolokalowych, gdy przyłączenie budynku do
miejskiej sieci ciepłowniczej nie jest możliwe lub
nie jest uzasadnione ekonomicznie;
4. zwolnienia z części opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – zwolnienie dotyczy drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży. Przedsiębiorcom, którzy wnieśli jednorazową opłatę będzie
zwracane 2/3 jej wysokości;
5. dokonania zmian budżetu miasta na 2021
rok – zmiany dotyczą przychodów z tytułu
środków unijnych, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku;

6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2027 – dokonano zmian wynikających ze zmian dokonanych zarządzeniami burmistrza miasta oraz uchwal rady;
7. rozpatrzenia petycji – petycja w sprawie
podjęcia przez Radę Miejską w Pyskowicach
uchwały wzywającej rząd RP do uzyskania pisemnych gwarancji odpowiedzialności producentów szczepionek na COVID-19 za ewentualne niepożądane odczyny poszczepienne. Ponadto wnioskodawcy uznali szczepienia przeciw SARS-Cov-2 za eksperymentalne. Petycja
była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji która zarekomendowała uznanie
petycji za niezasadną. Rada miejska podziela stanowisko komisji. Szczepienia przeciwko SARSCov-2, które nie są obowiązkowe, nie stanowią
eksperymentu medycznego na mieszkańcach.
Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne. Odbywają się według kolejności wskazanej przez Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19.
W pierwszej kolejności szczepione są osoby
najbardziej narażone na zakażenie. W związku
z powyższym każdy mieszkaniec Pyskowic,
kiedy nadejdzie jego kolej na szczepienie, będzie mógł podjąć świadomą i dobrowolną decyzję o zaszczepieniu się przeciwko SARS-CoV-2,
zgodnie ze swoją wiedzą i potrzebą.
Ze wszystkimi projektami uchwał do których
dołączone są uzasadnienia oraz z już podjętymi
uchwałami można się zapoznać na stronie internetowej miasta w bip w zakładce Rada Miejska.
Jolanta Drozd – Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Pyskowicach

KOMISJE PRACUJĄ

acje kadrowe w poszczególnych placówkach
oświatowych i kulturalnych. W dalszej części
poruszono sprawę rozstrzygniętych konkursów
na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe. W urzędzie miejskim złożono 9 ofert, tyle samo też podpisano umów. Organizacjom pozarządowym przekazano w sumie
środki finansowe w wysokości 146 tysięcy złotych oraz udzielono wsparcia w formie nieodpłatnego udostępnienia hali, stadionu, szkolnych
sal gimnastycznych oraz boisk (kwota wsparcia
rzeczowego to ponad 277 tysięcy złotych).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Członkowie komisji przeanalizowali petycję
dotyczącą szczepień na COVID-19. Piszący apelowali do Rady Miejskiej w Pyskowicach, aby
ta podjęła uchwałę wzywającej Rząd RP do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że poniosą oni wszelkie koszta
prawne i finansowe w wypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wnioskujący akcję szczepienia nazwali „eksperymentem naukowym”. Jednak członkowie komisji rekomendowali radzie uznanie petycji za niezasadną. Argumentowali, że szczepienia są dobrowolne i odbywają się wg kolejności wskazanej przez
Narodowy Program Szczepień.
Radni przeanalizowali skargi, wnioski i petycje złożone w ubiegłym roku. Wpłynęły 2 skargi, 6 wniosków i 15 petycji. We wszystkich
przypadkach sprawy zostały załatwione w terminach wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
opracował: Błażej Kupski

not mieszkaniowych. Natomiast 254 lokale zlokalizowane były w nieruchomościach będących
stuprocentową własnością gminy Pyskowice.
W ramach realizacji polityki mieszkaniowej
gmina corocznie powierza MZBM–TBS Sp.
z o.o. zadania z zakresu m.in. zarządzania lokalami, remontów, usuwaniem awarii czy też dostaw mediów. Spółka ta odpowiada również za
utrzymanie zieleni miejskiej, w tym usuwanie
i konserwację drzew i krzewów oraz nasadzanie nowej roślinności. Do zadań tego podmiotu zalicza się także czyszczenie i bieżące utrzymanie rowów komunalnych oraz przepustów.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Głównym tematem poruszonym na lutowym
posiedzeniu komisji była sprawa stanu bezpieczeństwa w gminie w kontekście osób nieletnich.
Gościem był komendant Komisariatu Policji
w Pyskowicach mł. insp. Rafał Grzenia. Zaznaczył on, że w naszej gminie przestępstwa, których
sprawcami są osoby niepełnoletnie, mają charakter incydentalny. Rok 2020 był spokojnym okresem, wpływ na to miała pandemia koronawirusa oraz związana z tym ograniczona możliwość
przemieszczania się i zakaz zgromadzeń. W dyskusji uczestniczył także komendant Straży Miejskiej w Pyskowicach Robert Rutkowski.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem burmistrza dotyczącym wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkoli w gminie Pyskowice. Omówiono także sytu-

O tym się mówi
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W PYSKOWICACH SIĘ OPŁACA! ZOSTAW PODATEK W NASZYM
MIEŚCIE I PRZEKAŻ 1 % PYSKOWICKIM OPP
M

iło nam poinformować, że miasto Pyskowice przystąpiło do projektu „Wspieraj lokalnie”,
który organizowany jest przez Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych. W ramach tego programu oddaliśmy w ręce mieszkańców bezpłatny
program do rozliczania podatków, który pozwala
w prosty sposób dokonać rozliczenia podatku PIT
za 2020 i i umożliwia przekazanie 1 proc. podatku
na rzecz naszych, pyskowickich, organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do skorzystania!
Program „PITax.Łatwe podatki” umożliwia
samodzielnie złożenie deklaracji PIT. Stwarza również zachętę do pozostawienia podatku
w Pyskowicach. To podatki mieszkańców finansują rozwój miasta. 40 proc. Twojego podatku to rozwój edukacji, infrastruktury, pomocy społecznej, to inwestycje lokalne dla Ciebie i Twoich bliskich. To za nie powstają nowe
drogi, jak ulica Lokalna, to dzięki nim mamy
odnowiony park, nowoczesne centrum prze-

siadkowe, za jakiś czas cieszyć się będziemy
ożywionym w nowej roli dworcem kolejowym.
Dodatkowo projekt to również szansa dla organizacji pozarządowych na bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1 proc. podatku
dochodowego.
Pamiętaj, to ważne! W rozliczeniu rocznym wpisujemy adres, pod którym faktycznie
mieszkamy. To istotne szczególnie w przypadku osób, które posiadają inny adres zamieszkania i zameldowania.
Na rozliczenie z fiskusem mamy czas do piątku, 30 kwietnia 2021 r. Rozliczających podatek zachęcamy do skorzystania z listy lokalnych
OPP dostępnej w programie i przekazania 1 %
lokalnym organizacjom, które działają w Pyskowicach i pomagają naszym mieszkańcom.
Pamiętaj!
 Nie zapomnij wpisać pyskowickiego adresu zamieszkania w formularzu PIT;

 Nie musisz być zameldowany w Pyskowicach, wystarczy że tutaj zamieszkujesz;
 Twój podatek to rozwój miejsca, w którym
mieszkasz;
 Bądź lokalnym patriotą – rozlicz swój podatek w Pyskowicach.
Podatek zostawiony w Pyskowicach to Twoja cegiełka w budowę pomyślności miasta i jego mieszkańców.
Aby skorzystać z programu do rozliczenia pit
kliknij w baton „Rozlicz PIT w Pyskowicach”
w informacji „W Pyskowicach się opłaca! zostaw
podatek w naszym mieście i przekaż 1 % pyskowickim OPP” na stronie www.pyskowice.pl.
Projekt „Wspieraj lokalnie” Instytutu Wsparcia
Organizacji Pozarządowych powstał przy współudziale PITax.pl Łatwe podatki Rozliczenie PIT.
(pp)
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O tym się mówi 5

RUSZYŁA REWITALIZACJA DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO.
NA KOŃCU DROGI – „STACJA KULTURY”

dokończenie ze str. 1

Z uwagi na znaczne koszty inwestycję podzielono na etapy. W pierwszej kolejności
przystąpiono do modernizacji zabytkowej,
pochodzącej z końca XIX wieku, nieruchomości. Całość prac w tym etapie ma kosztować 7.341.410,58 zł. Projekt posiada dofinansowanie w kwocie 1 688 913,44 zł z RPO
Województwa Śląskiego, a z budżetu państwa w wysokości 198 695,68 zł.
Inwestycja obejmuje docieplenie ścian
zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej,
drzwiowej i źródła ciepła na gazowe, moder-

T

działań. Program funkcjonalno – użytkowy projektu „Stacja Kultury” przewiduje, że
w skład centrum wejdą kawiarnia internetowa, biblioteka/mediateka, sale dydaktyczne
i konferencyjne. Wydzielona zostanie sala
„koncertowa”, sala ćwiczeń np. do zajęć jogi
lub baletu oraz sala warsztatów rękodzielniczych. Wpleciona zostanie również funkcja
obsługi podróżnych w postaci niewielkiej
poczekalni z automatami biletowymi, dostępnej całą dobę. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
(pp)

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ZMIENIA SIĘ NA LEPSZE.
NOWE CHODNIKI I DROGA JESZCZE PRZED WAKACJAMI?

rwa przebudowa wylotowego odcinka
ulicy Powstańców Śląskich. Zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się do
końca maja br. Pojawi się m.in. droga rowerowa oraz nowa nawierzchnia. W przyszłym
roku zmiany czekają również część drogi po
drugiej stronie obwodnicy. Do końca zmierzają prace nad dokumentacją techniczną
przebudowy zabytkowego mostu.
Realizowana modernizacja ul. Powstańców Śląskich obejmuje odcinek o długości ok. 720 m – od drogi krajowej nr 94 do
ul. Gliwickiej. W ramach zadania powstanie
chodnik, droga rowerowa oraz ciąg pieszo –
rowerowy. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia oraz poprawiona geometria
skrzyżowania z ul. Sikorskiego. W zakresie
przedsięwzięcia mieści się również przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej.
Wykonawcą zadania jest spółka Eurovia
z Kobierzyc. Firma wygrała w ubiegłym roku przetarg ceną 2 632 200,00 zł, przy wstępnie zakładanym budżecie inwestycji na kwotę 4 044 876, 89 zł. Ok. 60 proc. kosztów
inwestycji stanowią wydatki na przebudo-
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nizację instalacji grzewczej oraz założenie
systemu fotowoltaicznego.
Wstępnie założono, że roboty zostaną zakończone do 5 grudnia 2022 roku, ale wykonawca spodziewa się skrócenia tego okresu nawet na koniec bieżącego roku. Trzymamy
kciuki za powodzenie planów. Stan obiektu wymaga dużych nakładów pracy. Dach to
tylko jeden z przykładów elementów konstrukcji, które należy wymienić lub odtworzyć.
Warto jeszcze raz przypomnieć, że prace modernizacyjne to wstęp do dalszych

wę infrastruktury podziemnej, które pokrywa właściciel sieci – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.
Za inwestycję w zakresie prac ulicznych
odpowiada administrator drogi – Zarząd
Dróg Powiatowych w Gliwicach. Ulica Powstańców Śląskich stanowi bowiem jednocześnie drogę powiatową nr 2985S.
Zadanie posiada dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie blisko
900 tys. zł. Swój wkład ma również samorząd Pyskowic, który przekazał na nie sumę
284 538,52 zł. W ten sposób nasze miasto
wsparło przedsięwzięcie, które przełoży się
na poprawę stanu bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych oraz użytkowników rowerów.
Ulicą Powstańców Śląskich po przebudowie

będzie się też wygodniej jeździć i stanie się
ładniejsza.
Modernizacja końcowego odcinka wspomnianej ulicy wpisuje się w projekt jej całościowej rewitalizacji, której wstępem było
odnowienie fragmentu przy rynku. Kolejnym
etapem będzie przebudowa mostu zlokalizowanego przy Parku Miejskim. Do końca
kwietnia br. powinna być gotowa dokumentacja techniczna, natomiast prace realizacyjne Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował na
rok przyszły.
Opracowaniem projektu zajmuje się firma
Fasys Mosty z Wrocławia. W kosztach zlecenia – w kwocie 84 870,00 zł – w połowie partycypuje miasto Pyskowice.
(pp)

ZA ILE PRZYJEDZIE „NASZ” AUTOBUS MOŻEMY
SPRAWDZIĆ W INTERNECIE

nformacje o tym, za ile minut przyjedzie
wybrany przez nas autobus, można znaleźć
już w nowej wersji portalu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – informuje Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia. Pilotażowa wersja DIP została uzupełniona o funkcje, które zostały zgłoszone przez mieszkańców. Unowocześniona wersja właśnie została uruchomiona i można ją znaleźć pod adresem https://sdip.metropoliaztm.pl.
Zmodernizowany portal charakteryzuje się
nowoczesną szatą graficzną oraz dużo bardziej

czytelnym i intuicyjnym interfejsem w porównaniu do jego poprzednich wersji. Dotychczas
uzyskanie informacji o czasie odjazdu kilku linii z jednego przystanku wymagało wieloetapowego „rozklikiwania” poszczególnych modułów. W nowej wersji wprowadzono m.in.
możliwość śledzenia wybranego pojazdu na
mapie, prezentowane dane uzupełnione zostały również o numer kursu, numer boczny pojazdu i identyfikator przewoźnika.
- Po unowocześnieniu portalu, wystarczy
wybrać z mapy lub wpisać w okno wyszuki-

warki, znajdującej się z prawej strony ekranu, nazwę wybranego przystanku, aby zostać przekierowanym we właściwe miejsce
na mapie i od razu otrzymać podgląd do wirtualnej tablicy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – mówi Łukasz Słania
z Departamentu Informatyki GZM.
Dobiegają również prace nad mobilną aplikacją dla użytkowników systemu Android
oraz iOS. Wkrótce będzie dostępna w Sklepie Play oraz AppStore.
(pp)
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Piątkowe, zimowe popołudnie. Biegnę na
spotkanie z dyrektorem Bogusławem Hadzikiem i wicedyrektorem Jackiem Szczepańskim. Pierwszy raz będę w Zespole Szkół
Specjalnych w Pyskowicach. Mam lekką tremę. Nad drzwiami wisi ogromny baner informujący, że placówka obchodzi w tym roku swój jubileusz 60-lecia. Dezynfekuję ręce
i naciskam domofon. Po chwili jestem wśród
radosnych dzieciaków i ich opiekunów. Akurat trwa przerwa. Jest gwarnie i wesoło. Wita
mnie kolorowe wnętrze szkoły i zaciekawione spojrzenia. Odnajduję gabinet dyrektora.
Z wciąż bijącym sercem zaczynam rozmowę.

SZKOŁA SPECJALNA NADZWYCZAJNIE
- Jak to się stało, że pracują panowie
z dziećmi z niepełnosprawnością akurat
w Pyskowicach?
Bogusław Hadzik: Zawsze byłem społecznikiem, pomaganie innym było dla
mnie ważne. Ale to, że znalazłem się akurat w tej szkole to, jak to czasem w życiu bywa, przypadek. Wróciłem z zagranicy. Tam też pracowałem z osobami z niepełnosprawnością. Pojawiło się ogłoszenie dotyczące prowadzenia zajęć technicznych w tej właśnie szkole i tak zostałem tu
nauczycielem.
Jacek Szczepański: Wierzę, że nie ma
przypadku. To los pokierował mnie do
tej szkoły. Praca tutaj jest formą powołania.
- Kieruje pan placówką od 2014 roku.
Jaką misję pan obrał?
BH: Najprościej rzecz ujmując – przygotowujemy naszych podopiecznych do
normalnego życia. Szkoła specjalna nie
wyręcza, tylko wyrównuje szanse. W naszej szkole dzieci realizują tą samą podstawę programową, co dzieciaki w szkole publicznej. Zdarza się, że dziecko po naszej
podstawówce idzie do zwykłego liceum.
Oczywiście mówimy tu o dzieciach z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
JSz: Misją szkoły jest nauczenie tych
dzieci samodzielności. Chodzi o to, by
przywrócić je społeczeństwu. Większość
z nich kończy pod naszymi skrzydłami
szkołę zawodową. Po naszej podstawówce mogą też spokojnie startować do dowolnej szkoły branżowej. Naszym celem jest,
by umiały utrzymać się w życiu dorosłym
z pracy własnych rąk. Mamy informacje od pracodawców, że nasi uczniowie są
świetnymi pracownikami
- Czy trudno jest być nauczycielem
w szkole specjalnej?
JSz.: Szczerze? Pierwsze pół roku to
prawdziwy test. Myślę, że to najtrudniejszy czas nawet dla najlepiej nastawionego

i wykształconego pedagoga. Taki nauczyciel
przychodzi świetnie przygotowany, chce
dzieciakom pokazać coś fajnego, a okazuje się, że lekcja zostaje zupełnie zdezorganizowana, że testują jego granice, czasem
nawet go obrażą i nic z ambitnych planów
nie wychodzi. Pojawiają się łzy frustracji
i zmęczenia. Nauczyciel musi umieć schować wtedy własne ego do kieszeni, potrzeba
dużo pokory, by zrozumieć, co tak naprawdę się na takiej lekcji wydarzyło. Nie można
tego brać do siebie.
BH: Tak. Pokora, cierpliwość, konsekwencja i wyrozumiałość są najważniejsze w naszej pracy. Czasem potrzeba sporo
czasu, by zdobyć zaufanie dziecka. Przychodzą do nas poranione, z trudnymi doświadczeniami. Pamiętam takiego chłopaka z „łatką” łobuza. Nie chciał się uczyć,
rzadko przychodził do szkoły, był bardzo
negatywnie nastawiony. Kiedyś po jakiejś
wymianie zdań na lekcji już chciał opuścić zajęcia, stał w drzwiach. Powiedziałem do niego „zostań, proszę”. Został. Powiedział, że pierwszy raz w życiu ktoś go
o coś poprosił. Albo inny uczeń, który nie
chciał się podporządkować. Zbuntowany
był do momentu wypadku na boisku. Kiedy sam opatrzyłem mu kolano wszystko
się zmieniło. Zaufał.
- W jaki sposób zdobywacie zaufanie
uczniów? Jak z nimi pracujecie?
JSz.: Trzeba mieć serce do tej pracy.
Ważna jest szczerość. Dzieciaki wyczują
każdy fałsz. A podstawą jest relacja. Cierpliwe zdobywanie zaufania. Kontakt fizyczny i bliskość – przytulanie też odgrywają tu ogromną rolę. Dlatego czas pandemii był i jest dla nas wyjątkowo trudnym
czasem. Jesteśmy nastawieni na działanie
długofalowe, nie na szybkie efekty. Zdobywanie zaufania dziecka, budowanie motywacji i wiary we własne możliwości to
proces.
- Czy poza nauką dzieciaki mogą odkrywać w szkole swoje talenty?

BH: Oczywiście, że tak! Dzieciaki mają
okazję sprawdzić się w wielu dziedzinach.
Mamy zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe. Nasz zespół muzyczny „Mezzoforte” ma kilka nagród na swoim koncie. Mamy wiele osiągnięć sportowych. Braliśmy udział nawet w Olimpiadzie Specjalnej w Brnie, gdzie nasi
uczniowie zdobyli siedem medali, w tym
pięć złotych. Jesteśmy niezwykle dumni,
gdy na przykład trafia do nas uczennica,
która w szkole publicznej była na szarym
końcu. Zamknięta w sobie, bez szansy na
jakikolwiek sukces. Tu odkrywa, że pięknie śpiewa i zostaje naszą gwiazdą. To jest
już inny człowiek. Uśmiechnięta, otwarta,
doceniona.
JSz.: Albo gdy Otylia Jędrzejczak wręcza
medal naszemu uczniowi na zawodach pływackich. To są wspaniałe emocje.
- W gablocie na korytarzu widziałam
wiele pucharów i medali.
BH: Tak. Część trofeów zostaje w szkole.
Ale indywidualne złote medale wędrują do
domu zwycięzcy. Wiemy jak jest to ważne
dla tego młodego człowieka, że coś mu się
w życiu udało, że jest najlepszy. Chcemy żeby o tym pamiętał także wtedy, kiedy wraca
do swojego środowiska.
- Czym wyróżnia się szkoła?
JSz.: Od „zwykłej” szkoły publicznej
różnimy się tym, że dofinansowuje nas Powiat Gliwicki. Działamy raczej jak szkoły prywatne. Trochę na wzór amerykański.
Musimy być naprawdę dobrzy, mieć świetną ofertę, żeby uczeń chciał do nas przyjść.
Możemy liczyć na nasz organ prowadzący.
Władze Powiatu Gliwickiego właściwie nigdy nie odmawiają nam finansowania, jeśli tylko mamy potrzebę. Dzięki temu oraz
dzięki środkom unijnym mamy wspaniale
wyposażoną szkołę. Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami, między innymi: kucharstwa, murarstwa, informatyczną, ceramiczną, krawiecką. Ponadto jesteśmy partnerami szkół w Czechach i w Niemczech.
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Dzięki temu nasi uczniowie mają szansę
wyjeżdżać za granicę.
BH: Tak, zawsze możemy liczyć na nasz
organ prowadzący, ale także na wsparcie
lokalnych firm. Za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Mamy też sponsorów, którzy są z nami od lat. Wspomnieć chciałem tu o pani Ewie Bobkowskiej, która co roku, mimo iż jest bardzo zajętym człowiekiem, znajduje dla nas czas
w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Pani
Ewa finansowała niejeden remont w szkole, pomagała nam ją upiększać, sponsoruje
co roku paczki świąteczne, ale, co najważniejsze zawsze znajduje chwilę, by uczestniczyć w przygotowanych przez uczniów
Jasełkach.
JSz.: Ze świętami kojarzy mi się historia, kiedy po Jasełkach zniknęło nam
dwóch uczniów. Nie pożegnali się. Wszyscy zaczęliśmy ich szukać. Okazało się, że
siedzieli pod choinką, nie chcieli wracać
do domów.
- To bardzo wzruszająca historia. Szkoła daje uczniom wiele dobrego. Proszę powiedzieć, co dobrego daje nauczycielom?
Czego panów nauczyła praca z uczniami
ze specjalnymi potrzebami?
BH: Nauczyłem się, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje od nas nie tylko pomocy, ale przede wszystkim równego traktowania. Partnerskiego. Oni nie myślą o sobie jak o osobach niepełnosprawnych. Jeśli
my zaczynamy o nich tak myśleć i ich tak
traktować – robimy im krzywdę.
JSz.: Dla mnie najwspanialsze momenty to te, kiedy spotykam mojego ucznia na
ulicy. Kiedy jest uśmiechnięty, idzie z żoną
i dzieciakami. Pracuje. Odniósł sukces.
Wtedy czuję jak wielki sens ma nasza praca.
- To już ostatnie pytanie: czy zamienilibyście tę pracę na pracę w innej szkole?
Obaj panowie chórem odpowiadają „Nie!”.
Po rozmowie wicedyrektor Szczepański oprowadził mnie po szkole. Ogromne
wrażenie robią wspaniale wyposażone pracownie. Małe klasy dostosowane do potrzeb uczniów od razu sugerują zindywidualizowane podejście do dzieci. Dowiedziałam się, że uczniowie podzieleni są na klasy
pod względem stopnia niepełnosprawności.
Ale przerwy spędzają razem. Silniejsi opiekują się słabszymi, pomagają sobie nawzajem. Nie ma wyśmiewania i dyskryminacji.
Wiele z tych dzieci ma za sobą doświadczenie bycia gorszym. Chyba to sprawia, że nawzajem są dla siebie dobrzy.
Szkoła otwarta jest dla każdego, kto
chciałby zobaczyć jak działa. I ja każdemu, kto nie jest pewny co myśleć o Zespole
Szkół Specjalnych, taką wizytę polecam. To
jest naprawdę specjalne miejsc.
rozmawiała: Konstancja Lasota,
konsultant
ds. osób niepełnosprawnych
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PRZYPOMINAMY O PAKIETACH
POWITALNYCH. NA RAZIE TRAFIŁY
DO 13. NAJMŁODSZYCH PYSKOWICZAN

N

a początku bieżącego roku wprowadziliśmy niespodziankę dla wszystkich nowo narodzonych mieszkańców Pyskowic. Na każdego
maluszka czeka zestaw powitalny, a w nim –
kocyk z logiem naszego miasta. Przypominamy, że pakiety dla najmłodszych mieszkańców urodzonych w Pyskowicach wydawane
są przy rejestracji urodzenia w USC, a w Wydziale Kultury i Promocji – dla dzieci, które
u nas mieszkają, ale przyszły na świat w szpitalu poza naszą miejscowością.
„Kochany Nowy Mieszkańcu Pyskowic!
Jest nam niezwykle miło powitać Cię na
świecie – i w naszym mieście. Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj swoje miejsce na Ziemi” – witamy w gronie pyskowiczan każdego nowego malucha. Pod życzeniami dla niego i rodziców podpisali się w imieniu samorządu Jolanta Drozd, Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pyskowicach oraz Adam Wójcik, Burmistrz Miasta Pyskowice.
Pakiety powitalne to nowość wprowadzona na początku 2021 r. Oprócz kartki

z życzeniami i akwarelą autorstwa Grzegorza Chudego dla każdego dziecka urodzonego po 31 grudnia 2020 przygotowaliśmy
kocyki z logo naszego miasta.
Pakiety czekają w USC i są wydawane
przy rejestracji urodzenia, dokonanej także
online. Mogą je również odbierać rodzice zameldowani w Pyskowicach, których dziecko przyszło na świat w szpitalu spoza z terenu naszego miasta. W takich przypadkach
odbiór – w związku z sytuacją epidemiczną
– jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu w Wydziale Kultury
i Promocji (tel. 32 332 60 66, 32 332 60 63).
Upominek będzie czekać w Biurze Obsługi
Interesanta. Prosimy o zabranie ze sobą aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
zamieszkiwanie na terenie naszego miasta.
Do tej pory swoje pakiety odebrało 13. maluszków. Z niecierpliwością oczekujemy następnych!
(pp)

TRAWNIKI I SKWERY TO NIE WYCHODKI
DLA ZWIERZĄT. POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE!
P

ierwsze ciepłe dni za nami. Słońce odsłoniło to, co dotąd przykrywał śnieg. Naszym oczom ukazał się przykry widok. Efekt
psich odchodów, bo o nim mowa, widzimy
praktycznie wszędzie. Wyciągnijmy z tego
lekcję, żeby nie wstydzić się w przyszłości.
Jednocześnie przypominamy, że za pozostawianie nieporządku po swoim pupilu grozi
nawet 500 zł kary.
Nie możemy udawać, że stan sanitarny trawników, parków, skwerów, a nawet chodników,
to nie nasz problem. Nieczystości pozostawiane
przez nasze psy to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim epidemiologiczny.
A sprzątnięcie odchodów zabiera przecież tylko
chwilę. I nie ma się tu czego wstydzić. Wręcz
przeciwnie – nieponoszenie odpowiedzialności
za posiadane zwierzę to dopiero wstyd.
W utrzymaniu porządku pomoże Straż
Miejska. Funkcjonariusze podczas swoich
patroli rozdawać będą zasobniki z workami
na psie odchody kupy. Nikt już nie będzie
miał wymówek. I przypominamy, że taki woreczek z zawartością może zostać wyrzucony
do zwykłego kosza na śmieci.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że pozostawienie nieczystości po swoim czworonogu grozi mandatem w wysokości do 500 zł.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice
„właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia z miejsc przeznaczonych do
użytku publicznego spowodowanych przez te
zwierzęta zanieczyszczeń”.
Apelujemy więc do mieszkańców. Jeśli zauważycie, że ktoś w otoczeniu notorycznie
nie sprząta po swoim psie – zgłoście to do
Straży Miejskiej pod numery telefonu 986,
32 332 60 06 lub 601 636 986.
Jednak liczymy, że nie kary, a obywatelska odpowiedzialność za dobro wspólne jakim jest przestrzeń dzielona przez wszystkich, spowoduje, że właściciele zwierzaków
zaczną po nich sprzątać.
(pp)
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ląski NFZ uruchomił mobilne punkty szczepień przeciw COVID-19. To nieoceniona pomoc
dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia
nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. Najbliższy Pyskowicom punkt wyjazdowy
działa w Gliwicach. Ale uwaga – na wizytę można się umówić tylko poprzez swoją przychodnię.
Jak informuje NFZ mobilne zespoły uzupełnią siatkę zespołów z punktów populacyjnych.
W założeniu bowiem każdy z punktów Narodowego Programu Szczepień miał zapewnić możliwość zaszczepienia pacjentów w domu. Wiadomo już jednak, jak to wygląda w praktyce.
Mobilne punkty szczepień dotrą do seniorów,
którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą
przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym.
Dotyczy to w szczególności osób obłożnie chorych. W województwie śląskim działa obecnie
8 takich punktów. Właściwy dla naszego miasta jest w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach.
Można już telefonicznie zgłaszać osoby, które same nie mogą dojechać na szczepienia. Jednak, aby skorzystać ze szczepienia w domu,

M

ieszkańcy naszego miasta mogli oddać krew w mobilnym punkcie na dziedzińcu
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Zgłosiło się 37 dawców, ale rygorystyczne warunki spełniło 21 osób. W sumie oddali aż blisko
9,5 litrów tego życiodajnego płynu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Katowic (RCKiK), organizator akcji, podkreśla, że w dobie koronawirusa to znakomity wynik.
Oddając jedną jednostkę krwi, ratujemy życie aż trzech osób. Pyskowiczanie, oddając 21
takich jednostek (dokładnie 9,45 l), pomogli
więc ocalić od śmierci aż 63 chorych!
Covid-19 zmienia nasze nawyki, ustanawia na nowo priorytety. Krew potrzebna jest
jednak każdego dnia i nie zmieni tego epidemia. Wprawdzie planowane zabiegi są odwoływane to jednak pacjenci w nadzwyczajnych
sytuacjach – po wypadkach, przeszczepach,
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RUSZYŁY MOBILNE PUNKTY SZCZEPIEŃ

należy zadzwonić do swojej poradni, a nie do
punktu wyjazdowego. To lekarz rodzinny lub
pielęgniarka mają stwierdzić, czy dana osoba jest tzw. pacjentem leżącym i ewentualnie
wypisać skierowanie. Następnie dane pacjenta przychodnia przekaże punktowi mobilnemu,
który skontaktuje się z chorym, żeby umówić
termin szczepienia w domu.
Szczepienie dla pacjentów jest bezpłatne. Za
wyjazd mobilnego zespołu płaci NFZ.

Jednocześnie przypominamy, że pacjenci,
którzy mogą dotrzeć do punktu szczepień, lecz
wymagają transportu na szczepienia i z powrotem do domu, mogą skorzystać z dowozu zapewnionego przez samorząd Pyskowic. Ośrodek Pomocy Społecznej utworzył specjalną infolinię: 507 942 337, czynną w godz. 08.0016.00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), pod którą można umówić transport.
(pp)

PYSKOWICZANIE BIJĄ REKORDY.
21 DAWCÓW I 9,5 LITRÓW KRWI!

w trakcie leczenia chorób nowotworowych –
nie mogą czekać. Częściowo wróciły również
planowe zabiegi, co pociąga dalszy wzrost
zapotrzebowania na krew i jej składniki.
Każdy dawca otrzymał od samorządu Pyskowic drobny upominek za zaangażowanie,
pomoc potrzebującym i okazane wielkiego serca. Ale największym podziękowaniem

będzie wdzięczność osób, którym oddana
krew uratuje życie.
Dlatego wspólnie z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic
składamy podziękowania mieszkańcom Pyskowic, którzy w tym trudnym czasie gotowi
byli podzielić się tym, co najcenniejsze.
(pp)

ZMARŁ ANDRZEJ MIERZWA. BYŁ GŁOSEM MŁODYCH Z LAT 80.
N

ie żyje Andrzej Mierzwa, pyskowiczanin, muzyk, wokalista legendarnego zespołu
punkowego „Processs”.
Andrzej Mierzwa przygodę z muzyką rozpoczął w harcerstwie. Ogniskową gitarę zamienił na elektryczną pod wpływem kolegów
z podwórka. Razem założyli w 1982 roku zespół „Processs”.
- Nazwa koniecznie pisana przez aż trzy
„s” na końcu, co znaczy: samorządni, samodzielni, super – tłumaczył Mierzwa w 2016
roku na łamach „Nowin Gliwickich”.
„Processs” dwukrotnie wystąpił na legendarnym festiwalu w Jarocinie. Ich najbardziej znanym utworem jest „Stroszek” (inny
tytuł „Wariat”). Znalazł się on na składance
„Jak punk to punk” wydanej przez wytwórnię „Tonpress” w 1986 roku.
Pyskowicka grupa, z liderem Andrzejem
Mierzwą, wystąpiła też w dokumentalnym

filmie o polskiej muzyce rockowej nagranym
przez BBC pt. „Moja krew, twoja krew”.

Rodzinie, wszystkim bliskim i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje.
(pp)

Z życia Młodych 9
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PYSKOWICZANKA MISTRZYNIĄ ŚLĄSKA
W SIATKÓWCE!
15

-letnia pyskowiczanka Maja Trefon, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3
w Pyskowicach, wraz z drużyną siatkarską
MKS „Dwójka Zawiercie”, zdobyła złoty
medal Mistrzostw Śląska Kadetek 2021.
Wielkie brawa dla mistrzyń i ich trenera!
Regionalne finały rozegrano w ostatnich dniach lutego w Żywcu. Zawodniczki
są już jednak głodne dalszych zwycięstw.

M

W połowie marca wystartowały w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Kadetek, a pod
koniec tego miesiąca powalczą w Finałach
Mistrzostw Śląska Młodziczek.
Gratulujemy mistrzyniom oraz trzymamy kciuki za kolejne sukcesy „zawiercianek” i naszej pyskowickiej przedstawicielki.
(pp)

LAURY DLA NASZEJ SZKOŁY
W 20. EDYCJI KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

iło nam poinformować, że uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 5 znaleźli się wśród
laureatów konkursu w ramach jubileuszowej, dwudziestej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki oraz ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. W nagrodę otrzymali domowy oczyszczacz powietrza. Do innych reprezentantów tej pyskowickiej szkoły trafiły
z kolei wyróżnienia.
Miasto Pyskowice startowało w kampanii
tyle razy, ile było jej odsłon. Uczestniczymy
w projekcie od samego początku. Z tym większą przyjemnością gratulujemy laureatom wygranej właśnie w złotej, jubileuszowej edycji!
Celem kampanii jest kształtowanie wśród
dzieci i młodzieży prozdrowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne.
W ramach ubiegłorocznej akcji przygotowano cztery konkursy.
W kategorii zespołowej fotograficznej jedną z dziewięciu nagród głównych – oczyszczacz powietrza – wygrało rodzeństwo Alicja i Michał Wyszomierscy z SP nr 5. Hasło
konkursu brzmiało: „Tymek i Tola na ekologicznej ścieżce”. Natomiast wyróżnienia
i nagrody książkowe w konkursie indywidualnym literacko – plastycznym „Wehikuł
czasu” otrzymały Lena Łukasiewicz i Natalia Pakuszewska z tej samej szkoły.
Koordynatorem kampanii z ramienia samorządu była Justyna Fijołek-Ziobrowska –

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.
Cieszymy się, że pomimo tak trudnych warunków związanych z epidemią COVID-19,

udało się przeprowadzić kampanię, a szkoły nie narzekały na brak zainteresowania.
Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za
pomoc w realizacji działań profilaktycznych.

(pp)

INFOLINIA POMAGA DZIECIOM
W

spólnie z Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach, nauczycielami i i opiekunami, przekazujemy ważne informacje dotyczące bezpłatnej infolinii dla dzieci i młodzieży. Pod numerem 800 080 222
otrzymają pomoc psychologa, pedagoga
oraz prawnika.

Pandemia Covid-19 wywołuje frustrację,
a negatywne emocje szczególnie odbijają się
na dzieciach. Do tego nie zniknęły problemy,
które istniały niezależnie od niej. W związku z tym powstała ogólnopolska, bezpłatna
i całodobowa infolinia, skierowana dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Więcej informacji na stronie
www.liniadzieciom.pl.

(pp)

10 Z życia Młodych
W

tradycyjny tłusty czwartek w Zespole
Szkół Specjalnych w Pyskowicach hołdowano
tej pięknej „pączkowej” tradycji. Szkolny dzień
jedzenia krepli był bardzo twórczy i wesoły.
Uczniowie już kilka dni wcześniej przygotowywali się do obchodów, pisząc bardo ładne rymowane wierszyki na lekcjach j. polskiego i rewalidacji. Kartki z wierszami ozdobione zostały
wizerunkami przeróżnych pączków. Były pączki malowane, rysowane, wydzierane, wycinane,
a wszystkie niezwykle kolorowe i apetyczne, te
tradycyjne i te z dziurką na sposób angielski.
- W naszej szkole odbyły się warsztaty,
w czasie których uczniowie poznali tradycje karnawałowe na Śląsku, takie jak m.in.

P

DZIEŃ PĄCZKA

babski comber i wodzenie niedźwiedzia,
ozdobili papierowe pączki oraz spałaszowali
te prawdziwe z drożdżowego ciasta. W czasie imprezy nagrodzono uczniów, którzy ułożyli wiersze o pączkach – mówi Bogusław
Hadzik, dyrektor ZSS w Pyskowicach.
Za pączkową zabawę w szkole odpowiedzialne były panie: Anna Kędzierska, Katarzyna Bukalska i Joanna Kahner. Uczniowie
byli wniebowzięci, bowiem słodkie przysmaki z lokalnej cukierni okazały się przepyszne.
Góra pączków malała w mgnieniu oka, zaś
uśmiechy zadowolenia nie znikały z ich twarzy. To był udany dzień!

Magdalena Fiszer-Rębisz nauczyciel ZSSP

NOWOCZESNY TRANSPORT

atronem historycznych wydarzeń z dziedziny transportu jest Polak Ernest Malinowski.
Ten inżynier drogowy i kolejowy mieszkając
w Ameryce wybudował w latach 70. XX wieku centralną kolej transandyjską. Łączy ona
stolicę Peru Limę z doliną Jauja i jest przykładem jak niemożliwe staje się możliwe. Konstrukcje 63 tuneli, 61 mostów, najdłuższy wiadukt (około 200 m), najwyżej położony węzeł
kolejowy na świecie (4818 m n.p.m.) to do dzisiaj rekordy konstrukcyjne zaplanowane i wybudowane przez inżyniera Malinowskiego.

Współczesny świat wymaga także nowych projektów związanych z transportem. Obecne problemy dotyczą źródeł
energii, miejsca na drogi, parkingi, zużyte
pojazdy, szybkości i bezpieczeństwa związanego z podróżowaniem np. pojazdami
autonomicznymi. Ma to także wpływ na
wygląd i funkcjonowanie rozrastających
się tzw. Smart City (inteligentnych miast).
Jedną z głównych cech tych miast jest rozbudowany system transportu i komunikacji miejskiej.

Takimi zagadnieniami zajmowali się
uczniowie Koła Ekologicznego OPP z SP 5,
przeprowadzając kolejne zajęcia programu
naukowego „BYĆ JAK IGNACY” Nauka to
przyszłość – TRANSPORT.
Na zakończenie tego działu projektujemy
makietę Smart City i pojazdy przyszłości .
Do pracy wykorzystujemy scenariusze przygotowane przez organizatora projektu – Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Jest to twórcza i przyjemna zabawa.
Ewa Uznańska

WIOSKA SMERFÓW

D

zieci z grupy „ Motylki” z Przedszkola nr 2 w Pyskowicach biorą udział w Ogólnopolskim programie „Dziecięcy Atlas Świata – bajkowym pociągiem ruszamy w świat”.
I co miesiąc wybierają się w daleką podróż.
W lutym odwiedziły wioski smerfów.
Wszystkie dzieci przebrane za niebieskie kra-

O
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snale rozwiązywały smerfne zagadki, obejrzały mnóstwo smerfnych obrazków, książek o smerfach oraz figurek małych smerfów. Przypomniały sobie ich imiona, cechy
charakteru oraz jak wygląda ich wioska. Na
zakończenie obejrzały na projektorze bajkę
o smerfach, a do końca dnia bawiły się przy

„Smerfnych hitach” oraz kolorowały obrazki ze smerfami.
Został też ogłoszony konkurs na domek
smerfów, a jego owoce można obejrzeć na
wystawie w Miejskiej Bibliotece dla dzieci
w Pyskowicach. Zachęcamy do odwiedzania.
Katarzyna Durszlag

DOBRA INFORMACJA DLA MŁODZIEŻY. PLANUJEMY
POWIĘKSZENIE SKATEPARKU

dpowiadając na postulaty osób korzystających ze skateparku miasto Pyskowice
zaplanowało na ten rok jego rozbudowę. Istniejący obiekt ma już swoje lata i nie do końca odpowiada oczekiwaniom użytkowników.
W założeniach pojawia się nowa rampa i tor
dla rolkarzy.
W budżecie miasta zostały zabezpieczone
pieniądze na ten cel. Obecnie trwają przygotowania do opracowania projektu rozbudowy. O postępach prac będziemy informować
na bieżąco.
Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel.: 32 332 60 66; fax: 32 332 60 02; e-mail: gazeta@pyskowice.pl
Krzysztof Łapucha – redaktor naczelny. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, B. Kupski, P. Denisiewicz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany
tytułów, nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Każdy z autorów bierze odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w artykułach, informacjach i komunikatach oraz oświadcza, że posiada wszystkie wymagane zgody związane z ochroną danych osobowych, w tym związanych z ochroną wizerunku.
Nakład 3200 egzemplarzy. Skład i druk: BŁĘKITNE STUDIO JOANNA WILIŃSKA-BISKUP, ul. Fryderyka Chopina 6, 44-100 Gliwice.
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I

rena Zając (dyrektor szkoły Sobotnio –
Niedzielnej im. Jana Pawła II przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej) oraz
Natalia Żuk (prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej) zostały odznaczone
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Obie panie działają w Czerwonogradzie na rzecz tamtejszej Polonii. Ta ukraińska miejscowość jest miastem partnerskim Pyskowic. W imieniu całej wspólnoty samorządowej naszego miasta serdecznie gratulujemy
obu paniom tak zaszczytnego wyróżnienia.
Irena Zając otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, natomiast Natalia
Żuk została uhonorowana medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. W imieniu
Prezydenta RP odznaczenia dla Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Czerwo-

1

NASI PRZYJACIELE Z CZERWONOGRADU
ODZNACZENI PRZEZ PREZYDENTA RP

nogradzie wręczyli sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski w towarzystwie Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego oraz Konsula Generalnego
RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz.

Bardzo się cieszymy, że prowadzone przez
panie działania zostały tak wysoko ocenione. Raz jeszcze gratulujemy i dziękujemy za
współpracę z naszym miastem.
(pp)

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowiono dziesięć lat temu, w rocznicę rozstrzelania
przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Warto w związku z tym dniem podkreślić, że w Pyskowicach
mieszka pani Maria Walkowiak, była członek
Narodowej Organizacji Wojskowej. Szerzej pisaliśmy o niej w poprzednim numerze.

Centrum

Dzieje się w kulturze 11

Pani Maria jako łączniczka działała głównie
na terenie ówczesnego województwa krakowskiego. Za działalność w NOW została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa w 1952 r.
Oskarżona o udział w nielegalnej organizacji
została skazana na 12 lat więzienia. W UBeckich katowniach łącznie spędziła 4 lata.
90-letnia Maria Walkowiak uhonorowana
została niedawno Sygnetem Niepodległości,

który wręczony został jej podczas finałowej
gali XII Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Nagroda przyznawana jest co roku „świadkom historii bohatersko walczącym o wolność
oraz niepodległość kraju”.
Pani Marii serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy wielu lat w zdrowiu.
(pp)

CO SŁYCHAĆ W CENTRUM WYSTAWIENNICZYM

Wystawiennicze (CW) wróciło na krótko do normalnej działalność. Z początkiem lutego udostępniono w reżimie sanitarnym wystawy wcześniejsze, których bieg
przerwał poprzedni lockdown. Marzec natomiast przyniósł kilka ciekawych nowych
propozycji dla całych rodzin.
Jedną z nich jest nowa ekspozycja w galerii PODcień, którą otwarł 8 marca wernisaż online. Jest to wystawa grafik Joanny
Czupryniak „Kociokwik”. Można ją obejrzeć osobiście w reżimie sanitarnym do
końca miesiąca w godzinach pracy CW.
Autorka jest gliwiczanką i samoukiem. Stosunkowo niedawno odważyła się pokazać
swój talent światu. Jej twórczość jest wielowątkowa, a zaczęła „od rysunku wszystkiego na wszystkim” – jak sama mawia. Dopiero przy współpracy ze swoim życiowym partnerem Jankiem Janowskim, który wzbogacił

rysunki o kolor, dostrzegła potencjał drzemiący w tych niepozornych maleńkich postaciach.
Tak powstał projekt wydawania oraz ilustrowania książek dla dzieci i dla dorosłych.
Kolejny projekt J. Czupryniak dotyczył mody. I znów odniosła sukces, gdyż w dzisiejszych
czasach najbardziej ceni się oryginalność.
Pomysłów autorce nie brakuje, więc tylko
czekać jak zaskoczy nas nowym.
Kolejną nowością w CW jest wypożyczalnia gier planszowych. Na razie w planszówki można pograć w domu, ale już niebawem
pojawi się możliwość rozgrywek na miejscu,
na przykład w przerwie niedzielnego spaceru.
Inną atrakcją są spotkania z szeroko rozumianym rękodziełem artystycznym. Oprócz
tego CW zaprasza rodziców z dziećmi na niedzielne spotkania familijne.
Czekają też nowe wystawy. 19 marca poznaliśmy wyniki konkursu fotograficznego

„Portret Kobiety”, a ich ogłoszeniu towarzyszyła wystawa pokonkursowa. A 24 marca
wyłoniono laureatów dorocznego konkursu
na ozdoby wielkanocne, który również przełożył się na wystawę. Pod koniec marca zostanie natomiast udostępniona nowa ekspozycja historyczna poświęcona 30. rocznicy wyborów samorządowych w wolnej Polsce.
Oprócz nowości są również stałe wystawy
oraz propozycje pracowni plastycznej, które
niezmiennie cieszą powodzeniem. Zainteresowanie poskutkowało uruchomieniem zajęć
dla młodzieży.
Uwaga! W związku z nowymi obostrzeniami zaplanowany kalendarz wydarzeń może ulec zmianie. Szczegółowe informacje będą pojawiać się na Facebooku. Zapraszamy do
śledzenia komunikatów i – w miarę możliwości – korzystania z naszej oferty.
(pp)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA ONLINE Z LITERATURĄ DZIECIĘCĄ
M

iło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach uzyskała
dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Partnerstwo dla Książki 2021. Dotacja w kwocie
11 300,00 zł pozwoli zorganizować m.in. serię
spotkań z autorami literatury dziecięcej.
Projekt „Wirtualnie też fajnie” zakłada realizację cyklu spotkać online z twórcami książek dla najmłodszych. Głównym celem przedsięwzięcia jest animowanie czytelnictwa wśród
dzieci.

Inicjatywa będzie nie lada gratką dla najmłodszych bibliofilów oraz dla maluchów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z książką.
Wprowadzeniem w niezwykły świat literatury będzie spotkanie przygotowane przez Dział Muzeum
Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawa na temat rozwoju twórczości pisarskiej dla dzieci i młodzieży w Polsce.
Kolejną atrakcją będą wycieczki online po bibliotekach dziecięcych miast partnerskich Pyskowic. Trwałym efektem projektu będzie również
10 zestawów słuchawkowych, które przydadzą

się małym i większym czytelnikom nie tylko na
potrzeby projektu. Warto również nadmienić, że
wszystkie materiały online przygotowane będą w
wersji dla osób niedosłyszących lub niesłyszących
– w transkrypcji tekstowej bądź języka migowego.
Już dzisiaj zapraszamy na niezwykłe spotkania z literaturą. Urząd Miasta Pyskowice jest
partnerem tego czytelniczego przedsięwzięcia.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
(pp)
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Zapraszamy do współpracy
przy kolejnym „Roczniku”

P

ierwszy numer „Rocznika Miasta Pyskowice” okazał się wydarzeniem wydawniczym. W dwa miesiące, w warunkach ograniczonej
sprzedaży spowodowanych epidemią, nakład rozszedł się niemal do
zera. Chcemy powtórzyć ten sukces w tym roku.
Zachęcamy naszych mieszkańców do włączenia się w prace. Jeżeli pamiętasz ciekawe opowieści dziadków o dawnych Pyskowicach,
masz w albumie zdjęcia z tamtych czasów, jesteś historykiem – amatorem i na własną rękę odkrywasz przeszłość naszego miasta - nie
musisz już tej wiedzy trzymać tylko dla siebie. Możesz podzielić się
z nami rodzinnymi wspomnieniami lub innymi świadectwami dawnych dziejów Pyskowic.
Zachęcamy do współpracy również osoby, które już nie są naszymi mieszkańcami, ale nadal czują się związane z Pyskowicami, wiedzą o nich dużo i chciałyby tę wiedzę przekazać innym.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, tel. 32 233 60 63.

Firma Fretpol przyjmie do pracy
pracowników: stolarzy i tynkarzy
(tynk oraz tynki maszynowe).
Kontakt: tel. 605-045-530

Firma Fretpol wynajmie
plac pod działalność gospodarczą
przy ul. Ogrodowej 19 w Pyskowicach
o wymiarach 55 / 45 m2 z dostępem do biura,
internetem i aneksem kuchennym.
Mile widziana wizja lokalna.
Kontakt: tel. 605-045-530
mail: fretpol@fretpol.pl

Wypełniamy i wysyłamy PIT-y.
Rozliczamy podatki z zagranicy.
Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 792 241 130

Punkt Opłat
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.
Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80

