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Dni Pyskowic wróciły w wielkim stylu. Tłumy na placu dożynko-
wym, z rekordową frekwencją na występach Young Multi i Smola-
stego, niesamowity koncert C-booL’a w deszczu i rozsadzająca sce-
nę energią Sylwia Grzeszczak, a wreszcie na zakończenie muzyczna 
podróż przez największe przeboje zespołu Kombii, który godnie za-
stąpił nieobecne z powodu choroby lidera Wilki. Działo się, oj działo.

Na święcie naszego miasta bawili się mieszkańcy z całego Śląska, 
a byli też goście z innych rejonów kraju. Magnesem była nie tylko 
świetna muzyka, ale i wspaniała atmosfera. Były rozmowy na leżaku, 
niedzielny piknik z zabawami i warsztatami dla dzieci, strefa relaksu, 

Wielki poWrót Dni pyskoWic! 

europejskie Dni DzieDzictWa s. 11 

Bieg MaMuta s. 10

zawody i pokazy sportowe, piknik pod żaglami, spotkania z czekola-
dą i słodkościami. Po raz pierwszy burmistrz Adam Wójcik wręczył 
swoje nagrody „Twarze Pyskowic” dla osób zaangażowanych bezin-
teresownie w pracę na rzecz innych.

Było wiele wzruszeń, emocji, radości i zabawy. Wszystkim oso-
bom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i realizację 
Dni Pyskowic składamy serdeczne podziękowania.

Przeżyjmy to jeszcze raz. Zapraszamy do naszej fotorelacji na 
s. 6 i 7. 

(pp)
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Szanowni Miesz-
kańcy, okres urlo-
pów już niestety za 
nami, przed nami po-
wrót do zwykłych 
obowiązków i zadań. 
Ten numer „Przeglą-
du Pyskowickiego” 
pozwala jednak jesz-
cze przez chwilę na-
cieszyć się wakacyj-
ną atmosferą. Przy 

czym podsumowanie dwóch letnich miesięcy 
jest obszerne, bo działo się nadzwyczaj dużo. 

Najgłośniejszym wydarzeniem – w przenośni  
i dosłownie – były 35. Dni Pyskowic. W week-
end 22–24 lipca nasze miasta stało się stolicą 
muzyki, zabawy i radości. Obszerną relację fo-
tograficzną znajdziecie Państwo na s. 6 i 7. War-
to przy okazji wspomnieć, że wydarzeniu towa-
rzyszyła premiera wyróżnienia dla osób szcze-
gólnie zaangażowanych w życie Pyskowic oraz 
działalność na rzecz naszego miasta i jego spo-
łeczności – nagrody Twarze Pyskowic, o której 
więcej przeczytacie Państwo poniżej. 

Ale zanim świętowaliśmy wyjątkowo tłumnie  
i hucznie kolejne urodziny naszego miasta były 
i inne okazje, żeby pobawić się i wypocząć. Jak 
zwykle latem nie zabrakło Kolorowych podwórek, 

Informujemy, że Urząd Miejski w Pyskowi-
cach od 1 września przywraca zwykłe godziny 
pracy. Będzie on czynny od 7.30, zaś pracę koń-
czyć będzie o godz. 15.30 w poniedziałek, wto-
rek i środę, o godz. 17.30 w czwartek i o godz. 
13.30 w piątek.

animacji i zajęć dla dzieci w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sportu oraz Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, atrakcyjnych wyjazdów turystycznych zor-
ganizowanych przez urząd miejski, wreszcie mu-
zycznych spotkań przy fontannie. Nowością by-
ły kawa i spotkania z poezją przy tężni. Świetnym 
pomysłem na sobotę okazał się również rodzin-
ny piknik na terenie ośrodka Maytur. Wydarzenie, 
pod nazwą „Tajemnicza wyspa, czyli poznajemy 
atrakcje jeziora Dzierżno Małe”, zorganizowali-
śmy w ramach urodzin Górnośląsko – Zagłębiow-
skiej Metropolii 2 lipca. Relacja na s. 8. 

Gdy my i nasze dzieci wypoczywamy, do pra-
cy przystępują ekipy budowlane. Wakacje to 
doskonała okazja, by wejść z robotami do bu-
dynków oświatowych. Co się zmieniło na prze-
strzeni ostatnich dwóch miesięcy w szkołach, 
przedszkolach i żłobku, jakie nowości czekają 
uczniów w salach i na korytarzach – przeczyta-
cie Państwo na s. 4. W tym samym miejscu znaj-
dziecie również informacje o trwającej przebu-
dowie przejścia dla pieszych przy ul. Strzelców 
Bytomskich oraz o bardzo ważnej sprawie dla 
wielu pyskowickich rodzin – tzw. dodatku wę-
glowym. W naszym mieście obsługą wniosków 
dotyczących tego świadczenia zajmuje się Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Więcej na s. 4. 

A wracając do wątku nowości w mieście. 
W części południowej powstało atrakcyjne 

tWarze pyskoWic. nagroDa BurMistrza po raz pierWszy
W sobotę, 23 lipca, w trakcie Dni Pyskowic, 

burmistrz miasta Adam Wójcik po raz pierwszy 

miejsce dla miłośników rolek i desek, o czym 
piszemy na s. 5. Skatepoint został zrealizo-
wany w ramach ubiegłorocznej edycji Py-
skowickiego Budżetu Obywatelskiego i po-
winien stanowić zachętę do udziału w tego-
rocznej odsłonie PBO. Kto może głosować, 
jak wziąć udział w głosowaniu, gdzie szukać 
propozycji zadań – o tym wszystkim na s. 5. 

Na zakończenie chcę zwrócić uwagę na czeka-
jące nas w najbliższych czasie wydarzenia. W so-
botę 17 września pobiegną uczestnicy II Pysko-
wickiego Biegu Mamuta i w tym samy dniu roz-
poczną się obchody kolejnych Europejskich Dni 
Dziedzictwa, tym razem pod hasłem „Połącze-
ni tańcem, muzyką i słowem – opowieść o Gór-
nym Śląsku”. Obie imprezy przybliżamy na s. 10 
i 11. Korzystając z okazji chciałbym również za-
prosić na rozmowy przy kawie o Pyskowicach. 
Ostatnie ze spotkań zaplanowano 14 września. 
O godz. 17.00 na Pyskowickim Rynku będę cze-
kał na Państwa wraz z przewodniczącą rady miej-
skiej Jolantą Drozd i radnymi. 

Drodzy Mieszkańcy, przed nami nowy rok 
szkolny, nowe wyzwania i pewnie wiele zaska-
kujących wydarzeń. Razem poradzimy sobie ze 
wszystkim, bo Pyskowice RAZEM SĄ SILNE. 
Uważajcie więc na siebie, bądźcie zdrowi! 

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice 

Wyrazy współczucia Panu Waldemarowi Obłąk Radnemu Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz jego rodzinie 

z powodu śmierci Matki 
                              składają 

Jolanta Drozd Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach                                     Adam Wójcik Burmistrz Miasta Pyskowice 

wręczył swoje nagrody „Twarze Pyskowic”. 
Tym zaszczytnym tytułem od tego roku będzie 

honorował osoby, przedsiębiorców, społecz-
ników, którzy swoją działalnością szczególnie 
służą naszemu miastu i lokalnej społeczności.

„Twarze Pyskowic 2022” otrzymali: Andrzej 
Antonik (kierownik ds. transportu Marcotran 
Polska sp. z o.o.), Beata Antosik (prezes Stowa-
rzyszenia Ludzie Miasta), Monika Burszczan, 
Aleksandra Jakubowska, Marzena Konieczna, 
Jerzy Kulawik, Daria Minorczyk, Anna Piwo-
war, Romuald Szczęsny (zastępca prezesa sto-
warzyszenia Stacja Pyskowice), Teresa Woźniak.

Celem tej nagrody jest honorowanie osób 
o szczególnych zasługach dla Pyskowic i ich 
mieszkańców. Osób, które swoją aktywnością 
społeczną, okazywanym sercem i gotowością 
do niesienia pomocy budują wizerunek Pysko-
wic jako miasta, które potrafi dzielić się dobrem, 
w którym zawsze można liczyć na innych.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

(pp)

Inaczej pracuje Urząd Stanu Cywilnego. Bę-
dzie on kończyć przyjmowanie interesantów o pół 
godziny wcześniej niż pozostałe komórki urzędu.

Kasa czynna będzie od poniedziałku do śro-
dy od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 
17.00, w piątki od 7.30 do 13.00. W ostatnim 

roboczym dniu miesiąca kasa pracuje od 7.30 
do 13.00, a w ostatnim roboczym dniu roku 
od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień 
miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa 
czynna jest od 7.30 do 15.00, a jeżeli przypa-
da w piątek pracuje od 7.30 do 11.00.         (pp)

urząD Wraca Do zWykłych goDzin pracy
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Ostatnia przed wa-
kacjami sesja Rady Miej-
skiej w Pyskowicach od-
była się 23 czerwca. Jak 
zawsze w czerwcu rada 
zajmowała się sprawoz-
daniem z wykonania bu-
dżetu za rok poprzedni 
oraz uchwałą w sprawie 
udzielenia absolutorium 
burmistrzowi miasta. Od 
początku obecnej kaden-

cji, czyli już czwarty raz, absolutorium poprzedzone 
zostało debatą nad Raportem o stanie gminy.

Burmistrz Adam Wójcik przedstawił i omó-
wił raport zwracając uwagę na jego najważniejsze 
fragmenty. Raport zawiera omówienie stanu mie-
nia komunalnego, informacje o realizacji progra-
mów i strategii. Pokazuje współpracę burmistrza 
z organizacjami pozarządowymi, miastami part-
nerskimi, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. 
Wskazuje zakres i efekty realizacji zadań w obsza-
rze edukacji, kultury i sportu, gospodarki komunal-
nej i mieszkaniowej, ochrony środowiska, trans-
portu, porządku publicznego, pomocy społecznej.

Podsumowaniem dyskusji nad raportem było 
jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udziele-
nia wotum zaufania burmistrzowi Adamowi Wój-
cikowi za 2021 r. Raport ostanie gminy za 2021 
rok jest dostępny na stronie internetowej miasta 
oraz w formie papierowej w miejskiej bibliotece.

Finansowe rozliczenie roku poprzedniego i spra-
wozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2021 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz komisji 
branżowych zostało jednogłośnie przyjęte przez 
radę miejską.

Taki sam wynik głosowania uzyskała uchwa-
ła w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Py-
skowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
miasta za 2021 r.

Rada przedyskutowała i podjęła uchwały w spra-
wie:

1. określenia średniej ceny jednostki paliwa  
w gminie Pyskowice na rok szkolny 2022/2023 – 
określenie ceny jednostki paliwa jest konieczne 
dla ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów 
dowozu dzieci niepełnosprawnych do najbliższej 

koMisje pracują
komisja inwestycji i Budżetu

Komisja na swoim posiedzeniu w czerwcu omó-
wiła temat wierzytelności i zobowiązań gminy pod 
kątem skuteczności windykacji. Według stanu na 
dzień 31.12.2021 r. w zasobach miasta pozosta-
wało 1246 lokali mieszkaniowych i 62 lokali użyt-
kowych. Stan zadłużenia czynszowego w wyno-
sił w sumie 20 227 181 zł, w tym z lokali miesz-
kalnych 19 569 761 zł, a z użytkowych 647 782. 
W stosunku do roku 2020 nastąpił spadek o kwo-
tę 63 439 złotych. Dłużnicy odpracowali zadłuże-
nie w kwocie 16 164 złotych, z egzekucji komor-
niczych wpłynęło 350 524 zł (w tym od najemców 
lokali mieszkalnych 341 713 zł). Z kolei należność 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na koniec 2021 r. wynosiła 67 858 zł  
i była większa niż rok wcześniej, co może być spo-
wodowane podwyżką stawki jak i pandemią, któ-
ra uderzyła w rodzinne finanse. Zaległości z tytułu 
zajęcia pasa drogowego wynosiły 8 827 zł, z opłat 
za wieczyste użytkowanie – 227 532 zł, a z tytułu 

wykupu lokali mieszkalnych 14 301 zł. Stan zale-
głości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 
31.12.2021 r. zamykał się kwotą 5 864 262 zł. Z ty-
tułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
było to 1 884 016 zł, z tytułu podatku od nierucho-
mości osób prawnych 3 827 709 zł, a z tytułu podat-
ku transportowego od osób fizycznych 140 833 zł,  
z tytułu podatku transportowego osób prawnych 
180 zł i z tytułu mandatów kredytowych 11 521 zł. 

komisja gospodarki komunalnej 
Komisja omówiła szczegółowo „Raport o sta-

nie Gminy” ze szczególnym uwzględnieniem re-
alizacji zadań dotyczących gospodarki komunal-
nej i ochrony środowiska.

komisja Bezpieczeństwa i porządku 
Komisja dokonała oceny funkcjonowania moni-

toringu miasta, planów jego rozwoju i wpływu na 
poprawę bezpieczeństwa. W chwili obecnej do Cen-
trum Monitoringu przesyłany jest obraz z 67 kamer, 
a do obserwacji wykorzystywane są 72 urządzenia. 

Wszystkie pracują 24 godziny na dobę. Trwają pra-
ce modernizacyjne polegające na sukcesywnej wy-
mianie urządzeń, w ramach posiadanych środków, 
w pierwszym rzędzie w najbardziej newralgicznych 
miejscach, jak skrzyżowanie ul. Wojska Polskie-
go z Al. 1-go Maja, w rejonie Placu Piłsudskiego  
i ul. Szpitalnej. W razie konieczności podjęcia in-
terwencji informacja przekazywana jest do Straży 
Miejskiej i do Komisariatu Policji. 

komisja edukacji, kultury i sportu 
Komisja w czerwcu zapoznała się i omówiła stan 

przygotowań placówek oświatowych do przerwy 
wakacyjnej i realizacji programu remontów. Prze-
analizowano również wyniki naborów do przed-
szkoli i żłobka, a także harmonogram opieki nad 
najmłodszymi w okresie wakacji. Omówiono tak-
że stan przygotowań obiektów sportowych i boisk 
przyblokowych do sezonu letniego.

Krzysztof Łapucha  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

w Pyskowicach

placówki edukacyjnej. Cenę tą ustalono w wyso-
kości: etylina 95 – 7,97 zł/ litr, olej napędowy – 
7,76 zł/ l, LPG – 3,44/ 1;

2. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nie-
ruchomości gruntowej, stanowiącej własność gmi-
ny Pyskowice, położonej przy ul. Oświęcimskiej 30;

3. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok 
– zwiększono plan dochodów o prawie 560 000 zł 
m.in. z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, do-
tacji z GZM, opłat za sprzedaż alkoholu. Wydatki bu-
dżetu zwiększono m.in.: ponad 690 000 zł na pokry-
cie kosztów pobytu mieszkańców Pyskowic w Do-
mach Pomocy Społecznej, 473 166 zł na podwyż-
ki dla nauczycieli, 174 937 zł na termomodernizację 
budynku przy ul. Kościelnej 13;

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021–2027 – dokonano zmian wynikających  
z uchwał rady i zarządzeń burmistrza, zmieniono 
zapisy dotyczące przedsięwzięć: zwiększono o po-
nad 77 tys. zł środki na termomodernizację budyn-
ku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależ-
nień, zmieniono limity wydatków dla zadania roz-
budowa drogi wojewódzkiej polegającego na bu-
dowie zatok przystankowych, zwiększono środ-
ki na dokończenie remontu parteru budynku urzę-
du miejskiego, wydłużono okres WPF do roku 2028 
w związku z projektem „Odbudowa rozebranej linii 
kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto”;

5. zmiany uchwały nr XVII/157/2020 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r.  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi (…);

6. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowi-
cach nr XXXVIII/368/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej wojewódz-
twu śląskiemu na wykonanie rozbudowy ul. Gliwic-
kiej poprzez budowę dwóch zatok przystankowych 
wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygna-
lizacją świetlną i oświetleniem w rejonie skrzyżowa-
nia z ul. Nasienną – miasto ponosi pełen koszt doku-
mentacji projektowej (147 422,88 zł) oraz w połowie 
koszt rozbudowy, co stanowi 585 000 zł;

7. ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzu ko-
munalnym.

Mimo okresu wakacyjnego 28 lipca odbyła się, 
zwołana na wniosek burmistrza, sesja rady miej-
skiej, na której podjęto uchwały w sprawie:

1. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. – 
zwiększono o 381 481,00 zł środki na finansowa-
ne z funduszy europejskich zadanie „Termomoder-
nizacja budynku mieszkalno – usługowego przy  
ul. Sikorskiego 83” oraz o 15 000 zł z przeznacze-
niem na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego 
przy zadaniu „ Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza;

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2022 – 2028 – dokonano zmian wynikających 
ze zmian w budżecie;

3. zmiany uchwały nr XLVI/354/2018 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r.  
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz wysokości opłat za ko-
rzystanie z wychowania przedszkolnego w pu-
blicznych przedszkolach prowadzonych przez gmi-
nę Pyskowice. 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin bez-
płatnego pobytu – tyle od września będzie wynosiła 
opłata. Obecnie jest to 1,00 zł;

4. określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek oraz zasad rozliczania tygodniowego wy-
miaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, przedszkolach i placówkach prowa-
dzonych przez gminę Pyskowice w związku z no-
welizacją Karty Nauczyciela;

5. zmiany uchwały nr XXVIII/221/2013 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 lutego 2013 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka  
w Miejskim Żłobku w Pyskowicach – opłata za po-
byt dziecka w żłobku (10 godzin dziennie) została 
ustalona na 500 zł miesięcznie, maksymalna dzienna 
opłata za wyżywienie to 15,00 zł (zwracana w przy-
padku nieobecności dziecka), zniżka 50,00 zł dla 
drugiego i kolejnego dziecka z rodziny uczęszczają-
cego do żłobka. Miesięczny koszt utrzymania przez 
gminę jednego miejsca w żłobku wynosi 1433 zł.

6. zmiany Statutu Miejskiego Żłobka w Pysko-
wicach – zmiany dotyczą sposobu i zasad ustalania 
odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

Wszystkie projekty uchwał oraz uchwały moż-
na znaleźć w BIP w zakładce Rada Miejska. Tam 
też są umieszczone zapisy przebiegu sesji.

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach
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Czas przerwy w nauce to tradycyjnie okres wzmożonych remontów 
w placówkach oświatowych i opiekuńczych. Nie inaczej było i tym razem. 
Samorząd Pyskowic wykorzystał czas nieobecności dzieci i młodzieży  
w szkołach, przedszkolach i żłobku na poprawę stanu technicznego pla-
cówek oraz komfortu warunków nauczania i pobytu. Największa meta-
morfozę przechodzi żłobek – w jednostce powstaje kuchnia jak nowa.

Tegoroczne remonty w większości polegały na pracach podnoszących 
estetykę i bezpieczeństwo budynków. Ekipy tynkarsko – malarskie 
pojawiły się w Szkole Podstawowej nr 4 (usuwanie skutków zacieków  
w salach na I i II piętrze), Szkole Podstawowej nr 5 (przemalowanie pię-
ciu sal) oraz Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi (od-
nowienie powierzchni ścian sali gimnastycznej).

Remonty podłóg czekały SP nr 6 (cyklinowanie parkietów w siedmiu 
salach), Przedszkolu nr 1 (wymiana wykładzin w sypialni i korytarzu na 

I piętrze), Przedszkolu nr 2 (odnowienie parkietu w dwóch salach zajęć 
na piętrze), Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (remont po-
sadzki sali na parterze).

Do zrobienia były również dachy (wykonane przed latem miejsco-
wa naprawa pokrycia w związku z przeciekami w SP nr 3 oraz napra-
wa części dachu od strony przychodni w Przedszkolu nr 5, zaplanowa-
na w wakacje wymiana ław kominiarskich oraz uzupełnienie zabezpie-
czeń kratek wentylacyjnych w SP nr 4), boisko (modernizacja piłko-
chwytów i ogrodzenia Orlika), instalacja wod.-kan. do pomieszcze-
nia higienistki w SP nr 5 oraz mała przebudowa (wykonanie ścianki 
z płyt gipsowo-kartonowych na piętrze) w Przedszkolu nr 3.

Wyżej wskazane prace kosztowały w sumie budżet Pyskowic 252 286,14 zł  
(95 183,94 zł to nakłady na przedszkola, a 157 102,20 zł na szkoły). Na tym 
tle widać skalę zmian w Miejskim Żłobku. W kwocie 366 600,00 zł mieści 
się gruntowna przebudowa kuchni (wymienione zostały instalacje, ele-
menty wykończenia, wyposażenie, na czele z urządzeniem do gotowania –  
piec węglowy zastąpią „taborety” gazowe) wraz z zapleczem socjalnym.

Podobnie głębokich zmian należy spodziewać się w najbliższym 
czasie w SP nr 3. W szkole pojawić się ma m. in. winda. Gotowy jest 
już projekt architektoniczno-budowlany i techniczny modernizacji 
szatni, toalet z przebudową instalacji wewnętrznych oraz dostosowa-
niem obiektu dla osób o szczególnych potrzebach wraz z budową ze-
wnętrznego dźwigu osobowego. Koszt dokumentacji to 39 852,00 zł.

(pp)

Przejście dla pieszych przy ul. Strzelców Bytomskich 8, na wysoko-
ści urzędu miejskiego, nie należy do bezpiecznych. Wąskie schody pro-
wadzą wprost na jezdnię, co stwarza szczególne zagrożenie np. dla osób 
prowadzących wózek z dzieckiem. Ale niedługo będzie inaczej. Schody 

zostaną przebudowane, zmieni się ich geometria, u podnóża pojawi się 
pas chodnika, a obok – podjazd dla osób z niepełnosprawnością. 

Zakres prac obejmuje wykonanie nowych schodów z poręczami i chod-
nikiem, dojazdu do przejścia (pasów) przez osoby z wózkami i osób nie-
pełnosprawnych. Chodnik powstanie w miejsce pasa zieleni na lewo, pa-
trząc od strony urzędu, od schodów w obecnym kształcie i zostanie prze-
dłużony do ich podstawy. Zmniejszy się liczba stopni, za to wzrośnie wy-
sokość pojedynczego. Dodatkowo nowy chodnik z „górnym” połączy 
wspomniany dojazd, poprowadzony pod skosem względem schodów.

Elementy budowlane zostaną wykonane z kostki betonowej. Zmiany 
wymuszą drobną korektę ułożenia pasów i przeniesienie znaku informu-
jącego o przejściu.

Prace wykonuje firma Kalux-Instal z Zabrza za cenę 39 900 zł. Przebudo-
wane przejście powinno być gotowe na przełomie września i października.

(pp)

noWe, stare przejście.  
zMienią się schoDy, pojaWi się „azyl” Dla pieszych

Blisko 660 tys. na reMonty placóWek Dla Dzieci  
i MłoDzieży. najWiększa inWestycja – W najMłoDszych

Wszedł w życie zapowiadany od dawna dodatek węglowy. W naszym 
mieście wnioski w tej sprawie przyjmuje – również w wyznaczone soboty – 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tzw. ustawa węglowa przewiduje, że dodatek w wysokości 3 tys. zł 
przysługuje gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem ka-
miennym. Wsparcie należy się w przypadku, gdy głównym źródłem 
ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy – 
zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co 
najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania pomocy jest wpis lub zgłoszenie takiego źródła 
ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mo-
wa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o central-
nej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 (parter, pok. 127 i 128). W okre-
sie do końca sierpnia są one przyjmowane w poniedziałki, i środy w godzi-
nach 7.30 – 14.30, we wtorki i czwartki 7.30 – 18.00, a w piątek 7.30 – 14.30.  

W pyskoWicach Wniosek o DoDatek WęgloWy złożysz W ops
Natomiast od 1 września wnioski będzie można składać w poniedziałki, 
wtorki i środy w godz. 8.00 – 15.00, w czwartek 8.00 – 18.00, a w pią-
tek 8.00 – 13.00. Dodatkowe, sobotnie terminy przyjmowania dokumen-
tów w sprawie dodatku to 10 i 24 września br. w godzinach 9.00 – 13.00.

Wniosek należy złożyć osobiście w terminie do 30 listopada 2022 r. 
Uwaga! Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym informacje składa się pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli na-
stępującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Natomiast OPS dokona wery-
fikacji wniosku, w szczególności pod kątem zgłoszenia lub wpisania głów-
nego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy wypłacony zostanie do miesiąca od dnia złożenia 
prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można pobrać ze strony www.
pyskowice.pl, link w informacji „W Pyskowicach wniosek o dodatek wę-
glowy złożysz w OPS”. (pik)
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22 sierpnia rozpoczęliśmy głosowanie na zadania w VI edycji Py-
skowickiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz wszystko w rękach miesz-
kańców. Na wyrażenie swojego zdania mają czas do 2 września, do godz. 
12.00. Tegoroczna wartość PBO to aż 200 000 zł. 

Głos oddać może każdy pyskowiczanin, który ukończył 13 lat bądź 
osiągnie ten wiek w roku bieżącym. Udział osoby niepełnoletniej wy-
maga zgody rodzica/opiekuna. Jeden mieszkaniec może zagłosować tyl-
ko raz, na jedno zadanie i wybierając jeden ze sposobów – na papierze 
lub elektronicznie.

Głosować w można w formie papierowej lub elektronicznej. Formula-
rze są dostępne Urzędzie Miejskim w Pyskowicach – w holu głównym na 
parterze, w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Wypożyczalnia i Czytelnia 
dla Dorosłych przy placu Józefa Piłsudskiego 1 oraz filii nr 1 przy ul. Trau-
gutta 53 oraz w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. kard. St. Wy-
szyńskiego 27. Głosy w formie elektronicznej można z kolei oddać poprzez 
stronę internetową: https://www.pyskowice.pl/budzetobywatelski. 

To właśnie głosy mieszkańców zadecydują o tym co zostanie zrealizo-
wane w przyszłym roku w naszym mieście w ramach PBO. Wyniki gło-
sowania zostaną podane do publicznej wiadomości do 9 września, w Biu-
letynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Pyskowicach.

Zapraszamy do udziału. Głosujmy i zmieniajmy Pyskowice!
(pp)

jeszcze Do 2 Września trWa głosoWanie pBo.  
WyBierz sWoje zaDanie!

W oczekiwaniu na rozbudowę skateparku w części północnej mia-
sta miłośnicy rolek, desek i hulajnóg mogą przetestować nowe urządze-
nia do akrobacji, które pojawiły się po południowej stronie Dramy. Cze-
ka na nich skatepoint przy ul. Traugutta, który został zrealizowany w ra-
mach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Nowe miejsce rekreacji to około 200 metrów kwadratowych asfaltobe-
tonowego placu z pięcioma urządzeniami do ćwiczeń. Zawodnicy mają 
do dyspozycji trzy rampy, poręcz i box.

Skatepoint powstał obok istniejącego kompleksu wypoczynkowego. 
Sąsiaduje z placem zabaw, siłownią, tyrolką i boiskiem do koszykówki.

Pojawiło się miejsce, którego oczekiwali sami mieszkańcy. Zadanie 
zostało zgłoszone w tamtym roku do Pyskowickiego Budżetu Obywa-
telskiego i wygrało jako jedno z dwóch. Budowa trwała cztery miesiące,  
a koszt obiektu wyniósł 138 044,13 zł. Wykonawcą była firma Biuro 
Handlowe Marek Karłaszewski z Katowic. (pp)

zaprasza skatepoint przy ul. traugutta

zaDania zakWalifikoWane Do głosoWania W Vi eDycji 
pyskoWickiego BuDżetu oByWatelskiego

Lp. Nazwa zadania
1. Na rowerze po Pyskowicach.

2. Wykonanie ścieżki dla pieszych oraz osób niepełnosprawnych łą-
czącej Plac Żwirki i Wigury z ulicą Czereśniową.

3. Naturalny Plac Zabaw.

4. 
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę 
Wojska Polskiego w Pyskowicach poprzez wykonanie doświetle-
nia szczególnie ruchliwych i niebezpiecznych przejść.

5. Zielona strefa rodzinnego wypoczynku.

6. Miasteczko ruchu drogowego – bezpieczne dziecko, bezpieczna 
rodzina.

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

8. „Dronem w dym” – oddychaj pełną piersią.

9. 
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę 
Wojska Polskiego w Pyskowicach poprzez wykonanie doświetle-
nia szczególnie ruchliwych i niebezpiecznych przejść, etap II.

10. Wakacje – integracje, czyli lato różnorodności.
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Wraz z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią 2 lipca świętowali-
śmy 5. rocznicę powstania tego związku. Były rejsy po jeziorze, warsz-
taty wyplatania lin i fotografii krajobrazu, koncert szantowy. A wszystko 
bezpłatnie! Wydarzenie „Tajemnicza wyspa, czyli odkrywamy atrakcje 
jeziora Dzierżno Małe” sfinansował GZM w ramach obchodów, w które 
włączyła się cała aglomeracja.

Główną atrakcją imprezy były rejsy z przewodnikiem z ośrodka że-
glarskiego Maytur wokół wyspy „Tumidaj”, która wciąż czeka na swo-
je odkrycie. Miejsce jest bowiem tak samo oryginalne jak jego nazwa –  
stanowi jedną z nielicznych naturalnych wysp na terenie aglomeracji, 

WoDa, przyroDa i Muzyka.  
śWiętoWaliśMy uroDziny gzM

a w dodatku jest siedliskiem kormoranów i czapli. Za każdym razem 
mieliśmy komplet wycieczkowiczów. Wielu zainteresowanych, zwłasz-
cza najmłodszych, przyciągnęły warsztaty wyplatania lin żeglarskich. 
W komplecie odbyły się również warsztaty z fotografowania przyrody 
nad brzegami jeziora.

Na zakończenie koncert zespołu „Sąsiedzi” z Gliwic, gwiazdy sceny 
szantowej, przyciągnął nie tylko miłośników tego gatunku muzyki.

Wydarzenie sfinansowano z udziałem środków z budżetu Górnośląsko –  
Zagłębiowskiej Metropolii.

(pp)
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Wojska Polskiego 6, Konopnickiej 6 
i Orzeszkowej 3 to trzy kolejne budynki, 
które zostaną podłączone do sieci ciepłow-
niczej tzw. wysokiego parametru. Przed-
sięwzięcie stanowi kolejny etap rozbudo-
wy i modernizacji systemu grzewczego 
finansowanego przez miasto Pyskowice  
z pomocy Górnośląsko – Zagłębiowskiej 
Metropolii (GZM).

Rozpoczęte w 2020 r. działania samorządu 
obejmują unowocześnienie odcinków ciepło-
ciągów w rejonie ulic Dworcowa, Wieczorka, 

ciepło, cieplej, Miejska sieć.  
poDłączaMy kolejne BuDynki 

Wojska Polskiego, Matejki Boczna i Lom-
py. Roboty prowadzone są również w obrębie 
ulic Konopnickiej i Orzeszkowej.

Planowane obecnie roboty zakładają za-
budowanie jednofunkcyjnych węzłów ciepl-
nych w budynkach przy ul. Wojska Polskie-
go 6 oraz Konopnickiej 6 oraz wykonanie 
przyłączy do budynków przy ul. Wojska 
Polskiego 6 oraz ul. Orzeszkowej 3. Inwe-
stycje zrealizuje firma BPE z Mikołowa za 
kwotę 356 700,00 zł, a jej zakończenie pla-
nuje się wczesną jesienią.

Znamy zwycięzcę IV edycji konkursu „Py-
skowice – ekologia wpisana w rozwój”. Tym 
razem dotacja w kwocie 50 tys. zł trafi do Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego „Zorza” przy 
ul. Powstańców Śląskich. Pomoc od samorzą-
du pozwoli na zakup i montaż hybrydowych 
lamp solarnych, które oświetlą ogrodowe aleje. 

W tym roku zgłoszono pięć projektów, przy 
czym jeden nie spełniał warunków formal-
nych. ROD „Witaminka” zaplanował moder-
nizację sieci wodociągowej pod kątem ogra-
niczania strat wody oraz ochrony zasobów 
naturalnych, działkowcy z ROD „Relaks” 
podobną inwestycję – wymianę rury wodo-
ciągowej, natomiast Stowarzyszenie Ludzie 
Miasta – projekt pod nazwą „EKOPOKOLE-
NIA – Ekologia łączy pokolenia”.

Najwyżej, na 14 punktów, oceniono wspo-
mnianą propozycję ROD „Zorza”, która jest 
kolejną cegiełką w budowie sektora „zielo-
nej” energii w naszym mieście.

(pp)

iV eDycja konkursu „pyskoWice –  
ekologia Wpisana W rozWój” – rozstrzygnięta!

Wprowadzane nowoczesne rozwiązania ob-
niżają straty cieplne na liniach przesyłowych, 
co przekłada się na zmniejszenie rachunków za 
ogrzewanie oraz redukcję zanieczyszczeń spa-
linami. Modernizacja jest możliwa dzięki nie-
ocenionemu wsparciu ze strony GZM. Związek 
przekazał do tej pory na ten cel, w ramach pro-
gramu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” 
oraz działań na rzecz ograniczenia niskiej emi-
sji, aż blisko 3 mln, co niemal odpowiada cało-
ści dotychczasowych kosztów przedsięwzięcia.

(pp)

Marszałek województwa śląskiego przy-
znał dotacje Rodzinnym Ogrodom Działko-
wym na inwestycje w infrastrukturę ogrodo-
wą. Wśród nagrodzonych znalazł się ROD 
„Konwalia” w Pyskowicach.

Do działkowców z naszego miasta trafi 
z budżetu województwa 50 000,00 zł, któ-
re przeznaczą na utwardzenie alei głównych 
na terenie ogrodu. Termin realizacji i rozli-
czenia inwestycji planowany jest na koniec 
listopada br. 

(pp)

roD „konWalia” W pyskoWicach  
z DofinansoWanieM  

z BuDżetu WojeWóDztWa śląskiego
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Rok szkolny 2021/2022 był niezwykle 
pracowity dla grupy uczennic z „trójki”. Na-
talia Buchwald, Maja Jankowska oraz Mar-
celina Szuwart, pod kierunkiem nauczycie-
lek Marzeny Tatary oraz autorki tego arty-
kułu, wzięły udział w interdyscyplinarnym 
konkursie „EkoMiasto”, zorganizowanym 
przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Pa-
tronat honorowy nad konkursem objął Mini-
ster Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska. 

Konkurs polegał na wykonaniu zadań pu-
blikowanych przez Centrum Popularyzacji 
Nauki Politechniki Śląskiej od października 
2021 r. do marca 2022 r. Co czekało na nasze 
uczestniczki?

W pierwszym zadaniu dziewczęta miały za 
zadanie stworzyć makietę, która pokazywała-
by „Ekodom w ekomieście”. Uczennice do-
wiodły swojej kreatywności oraz pochwali-
ły się umiejętnościami technicznymi. Zapre-
zentowały szereg ekorozwiązań, by dom mógł 
być bardziej ekologiczny, a także zaprojekto-
wały rozwiązania, które można by zastoso-
wać w ekologicznym mieście. Drugie zada-
nie polegało na stworzeniu krótkiego filmu,  

uczennice sp 3 nagroDzone W konkursie ekoMiasto
który przedstawiałby prototyp zachowania 
ekologicznego, przeprowadzonego zgodnie 
z procesem Design Thinking. Uczestniczki 
wybrały problem ekologiczny, dotarły do je-
go źródła, znalazły rozwiązanie i wprowadzi-
ły je w życie, zgodnie z założeniami projektu. 
Powstał film, pokazujący jak w naszej szkole 
można efektywnie segregować śmieci. 

Następnie na nasze dziewczęta czekało za-
danie związane z racjonalnym gospodarowa-
niem odpadami. Co można zrobić z aluminio-
wych puszek i plastikowych nakrętek od bute-
lek? Choinkę bożonarodzeniową! I takie dzie-
ło przedstawiliśmy jury konkursu. Kolej na za-
danie z literaturą w tle. Nasze uczestniczki się-
gnęły do różnych dzieł literackich, aby znaleźć 
w nich przykłady szanowania i oszczędzania 
żywności, ponownego wykorzystania ubrań  
i innych materiałów. Powstał plakat, zaprezen-
towany podczas gali finałowej konkursu. 

Tytuł następnego zadania to: „Woda łączy 
wszystko”. I faktycznie, organizatorzy zadba-
li o to, aby połączyć ze sobą wiedzę z różnych 
nauk przyrodniczych, z umiejętnościami ma-
tematycznymi i informatycznymi. Dziewczę-
ta musiały dokonać obliczeń zużycia wody  

Pojawił się w naszym mieście dwa la-
ta temu i po okresie przymusowej, covi-
dowej, hibernacji powraca. Już nabiera sił, 

ii Bieg MaMuta coraz Bliżej.  
gotoWi? no to na start!

rozkręca się, by pełnym pędem wypaść na 
ulice 17 września. II Pyskowicki Bieg Ma-
muta! Ścigać się będą mogli jednak tylko 

zapisani uczestnicy. Czekamy na nich do 
31 sierpnia.

I edycja biegu była nie lada wydarze-
niem dla fanów biegania, bycia fit i sporto-
wej rywalizacji. Zbliża się podobna gratka. 
Wraz z burmistrzem Adamem Wójcikiem, 
samorządem Pyskowic i Miejskim Ośrod-
kiem Kultury i Sportu zapraszamy więc na 
II Bieg Mamuta.

Uczestniczyć mogą osoby od 16 roku 
życia. W przypadku niepełnoletnich obo-
wiązuje pisemna zgoda rodzica/opiekuna. 
Wymagane jest również wpisowe.

Punktem startu i mety będzie stadion 
sportowy, przy ul. Gen. Władysława Sikor-
skiego 79. Tutaj mieścić się też będzie biuro 
zawodów. Bieg główny na dystansie 10 km  
rozpocznie się o godz. 10.00, natomiast za-
wodnicy nording walking zmierzą się na 
dystansie 4 km i ruszą o godz. 11.00.

Więcej informacji, wraz z trasą biegu, 
pod adresem http://www.biegmamuta.pl.

(pp)

w swoich domach w skali dnia, miesiąca i ro-
ku, zaplanować oszczędności oraz przedsta-
wić je w przeliczeniu finansowym, a następ-
nie zaprezentować obliczenia w formie wy-
kresów i zaproponować na co wykorzystać 
oszczędności. Na koniec zadanie o energii 
niezwyczajnej. Jakie mogą być nietypowe 
źródła energii i jak ją zachować? Nasza nie-
zwykle kreatywna grupa poszukała rozwią-
zań i wykonała kolorowy plakat.

Efekt kilkumiesięcznej pracy naszych 
dziewcząt jest wspaniały. Natalia, Maja 
i Marcelina zdobyły II miejsce. Uroczy-
sta gala finałowa, połączona z pokazami do-
świadczeń przyrodniczych, prezentacją prac 
uczniów i spotkaniami z ekspertami Politech-
niki oceniającymi każde zadanie, odbyła się 
15 czerwca w gliwickim „Mrowisku”. 

Naszym zdolnym uczennicom serdecznie 
gratulujemy. Udział w konkursie pozwolił na 
poszerzenie ich wiedzy oraz pokazał jak in-
terdyscyplinarna może być nauka. Współpra-
ca, szerokie spojrzenie na problem, szukanie 
najlepszych rozwiązań, to takie umiejętności, 
które pozostaną z dziewczętami na całe życie.

Ewa Mila
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W ramach ogólnokrajowej akcji samorządowców #CzytanieRządzi 
burmistrz Pyskowic Adam Wójcik zaprasza do udziału w konkursie fo-
tograficznym „Moja przyjaciółka – książka”, który objął swoim patro-
natem honorowym. Bo książka, jak prawdziwy przyjaciel, może nam 
towarzyszyć (prawie) wszędzie. Wykorzystując ducha czasu może też 
trafić do nas przez ekran lub zagadać do ucha.

Do miłośników nowinek technologicznych należy burmistrz Adam 
Wójcik. Czyta namiętnie, można powiedzieć, że nie rozstaje się  
z książką, ale coraz częściej zamiast tradycyjnego tomu jest to czyt-
nik e-booków.

- Ostatnio przeczytałem „Betonozę” Jana Mencwela. Ale lubię róż-
ne gatunki, czytam dużo i do późna. Zasadniczo dzielę swoje lektury 
na takie, które odprężają i takie, które uczą. Moja lista sięga od Ma-
stertona do Czubaszek, przez Tokarczuk i Wojtka Mana do Twardo-
cha, Kołakowskiego, Kydryńskiego. Biograficzne, historyczne, na-
ukowe, popularne, kryminały – każda ma swój czas. Jestem oddanym 
użytkownikiem LEGIMI i czytnika e-booków – podkreśla A. Wójcik.

Burmistrz Pyskowic dzieli się swoimi upodobaniami literackimi  
w ramach akcji „#Czytanierządzi”. To pierwsza w Polsce kampania 
samorządowców na rzecz upowszechniania czytelnictwa Unii Metro-
polii Polskich i Fundacji Powszechnego Czytania. Bo jak podkreśla-
ją organizatorzy: CzytanieRządzi? Oczywiście, że tak! Jest wysiłkiem, 
który kochamy, pomaga człowiekowi w rozwoju, wciąga. Jak sport.  
I – tak jak w odniesieniu do sportu – wakacje to świetny czas na czyta-
nie. Lektury ćwiczą nasz umysł, sprawiają, że jesteśmy „w formie”: in-
telektualnie, społecznie i emocjonalnie, stabilni, zdrowi, kompetentni!

Dlatego wspólnie z burmistrzem Adamem Wójcikiem zapraszamy 
do konkursu fotograficznego „Moja przyjaciółka – książka”. Czekamy 

Lato to przede wszystkim beztroski wypoczynek. Chcemy jednak 
zachęcić mieszkańców do spożytkowania tych dni również na coś po-
ważniejszego. Czas, w którym mamy więcej wolnego, jest szansą na 
poświęcenie uwagi sprawom, które być możne na co dzień nam umy-
kają. W wakacje ruszył cykl spotkań na tematy ważne dla miasta, sa-
morządu, dla nas wszystkich. 

Na rozmowy przy kawie o Pyskowicach zapraszają burmistrz Adam 
Wójcik, przewodnicząca rady miejskiej Jolanta Drozd oraz radni. 
Ostatnie ze spotkań zaplanowano 14 września o godz. 17.00 na Rynku. 

Zapraszamy i gwarantujemy – nudno z pewnością nie będzie.
(pp)

zapraszaMy  
na rozMoWy przy kaWie  

o pyskoWicach 

czytanie rząDzi, a najlepsza przyjaciółka to książka.  
W konkursie fotograficznyM czekają  

atrakcyjne nagroDy!

na zdjęcia prezentujące książkę lub uczestnika zabawy podczas lektury 
w różnych, również nieoczywistych, sytuacjach/kontekstach czytelni-
czych. Podczas podroży, wypoczynku w domu i poza nim, przy nauce, 
zabawie, na łące czy w lesie. 

Nagrodą pierwszą jest e – czytnik, a drugą zestaw wydanych przez 
samorząd albumów o Pyskowicach z autografem burmistrza.

Na prace, przesłane drogą elektroniczną na adres: promocja@ 
pyskowice.pl, czekamy do 31 sierpnia br. Wyniki zostaną podane do 
15 września br.

Więcej informacji w treści wiadomości na stronie www.pyskowice.pl.  
Tam też do pobrania regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz 
klauzula RODO. 

(pp)
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Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.

gazeta@pyskowice.pl
32 322 60 63


