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Miło nam poinformować, że ukazał się „Rocznik Miasta Pyskowice 2022”. 
Najnowsze wydawnictwo samorządu Pyskowic miało swoją uroczystą premie-
rę 11 grudnia. Była okazja, żeby spotkać się z autorami publikacji i wysłuchać 
występu sopranistki Gabrieli Silva z przyjaciółmi. Wszystkich, którzy chcą po-
większyć swój księgozbiór o „Rocznik”, zapraszamy po jego zakup do Wydzia-
ły Kultury i Promocji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Na tom składa się 12 tekstów o bardzo różnym charakterze, których wspól-
nym mianownikiem są dzieje Pyskowic – miejsca i ludzi, którzy je tworzy-
li. „Publikacja miasta Pyskowice to szansa, by poczytać (...) o opowieściach 

nam najbliższych, o takim, pozornie zwyczajnym mieście, które kryje fascy-
nujące tajemnice z przeszłości i niezwykłe ludzkie historie” – zachęca do lek-
tury we słowie wstępnym Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic.

„Rocznik” został wydany dzięki pracy wielu osób. Szczególne podziękowania 
należą się autorom, którzy całkowicie bezpłatnie zaoferowali swój twórczy wkład.

Dwie poprzednie edycje „Rocznika” okazały się wydawniczym hitem. Ma-
my nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Książka kosztuje 31,71 zł. Prosi-
my o zabranie ze sobą gotówki, najlepiej w wysokości odpowiadającej cenie. 

(pp)

Rocznik Miasta Pyskowice 2022 –  
świetna lektuRa na święta!
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Szanowni Czytelnicy, 
to już ostatni „Przegląd Pyskowic-
ki” w 2023 r. Wielkimi krokami zbli-
ża się Boże Narodzenie i nowy rok. 
Świąteczna atmosfera udziela się nam 
wszystkim. Można ją również odna-
leźć na ulicach naszego miasta, które 
jak co roku – choć tym razem skrom-
niej – przystroiły się na ten szczególny 
czas, o czym na s. 4. Na stronie pierw-
szej mamy zaś znakomity pomysł na 
świąteczny prezent – Rocznik Miasta 
Pyskowice 2022. 

Wydawnictwo miało swoją premierę 11 grudnia br. Tworzy je dwa-
naście tekstów o różnym charakterze. Kim byli Paweł z Pyskowic, 
Jan Mrohs, „Rumcajs”? Co wydarzyło się w Pyskowicach w krwa-
wy poniedziałek 3 lipca 1922 r.? Odpowiedzi znajdziecie w publika-
cji, do której lektury gorąco zachęcam.

Dodatkowe powody do radości przed świętami mają uczniowie, 
których dziadkowie pracowali w PGR-ach. Miasto Pyskowice pozy-
skało grant z rządowego programu, finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, który pozwolił zakupić dla nich sprzęt komputerowy do 
nauki zdalnej. Więcej na ten temat poniżej.

Miłą nowością dla wszystkich mieszkańców będzie Ogród integra-
cji międzypokoleniowej. Projekt, powstający na skwerze między uli-
cami Cichą, Ligonia, Strzelców Bytomskich i Dąbrowskiego, poka-
że pełną krasę na wiosnę. Szerzej piszemy o nim na s. 4. A już teraz 
z nowego, wygodnego busa mogą cieszyć się podopieczni Dzienne-
go Domu Senior+. Samochód został zakupiony ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budże-
tu naszego miasta.

Miasto Pyskowice zakończyło realizację projektu „Gran-
ty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR  
w rozwoju cyfrowym”. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa tzw. rodziny 

„DaRMowe” koMPuteRy tRafiły Do uczniów
popegeerowskie otrzymały sprzęt komputerowy z przeznaczeniem 
do nauki, z naciskiem na edukacją zdalną.

Do ośmiu rodzin trafiło w sumie dziewięć laptopów i tablet. Z po-
mocy mogli skorzystać uczniowie zamieszkujący gminę popegeerow-
ską, do jakiej należą Pyskowice, których przodkowie w linii prostej 
byli pracownikami jednego z Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

Przetarg na dostawę urządzeń wygrała spółka Firecom z Gliwic ce-
ną 23 346,63 PLN. Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w nie-
zbędne oprogramowanie i są gotowe do pracy. 

Koszty zakupu w pełni sfinansowały środki z Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Gran-
towego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, 
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia. Pomoc wpisuje się w reakcję Unii Europej-
skiej na pandemię Covid-19. Sprzęt zakupiony z dotacji ma służyć na 
wypadek nauczania na odległość.

(pp)

Na tym jeszcze nie koniec dobrych informacji. Pyskowice wykona-
ły kolejny krok na drodze do przywrócenia połączenia kolejowego od 
stacji Pyskowice Miasto do Gliwic. 5 grudnia w Katowicach podpi-
sano umowę w tej sprawie. O szczegółach założeń budowy „śląskie-
go metra”, obejmującego również nasze miasto, informujemy na s. 5.  
Linia pomoże odciążyć z ruchu samochodowego wylotowe arterie  
w godzinach szczytu. Złagodzeniu tej trudnej sytuacji oraz usprawnie-
niu poruszaniu się przez centrum służy z kolei kompleksowa przebudo-
wa osi ulic Kard. St. Wyszyńskiego, Rynek i Armii Krajowej. Wchodzi-
my w drugi etap tej inwestycji, na którą miasto otrzymało dotację z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o war-
tości 4 674 000,00 zł (84 proc. kosztów). Więcej na ten temat na s. 4.

A jeżeli o komunikacji mowa. Od auta lepszym wyborem jest nie 
tylko pociąg, ale i autobus. Cieszy mnie, że wielu z naszych miesz-
kańców korzysta z transportu miejskiego. Ale od początku grudnia 
zaszły w nim istotne zmiany. Otwarcie Centrum Przesiadkowego  
w Gliwicach wpłynęło na siatkę połączeń wielu linii. Na s. 6 i 7 pu-
blikujemy aktualne rozkłady autobusów, którymi pyskowiczanie jeż-
dżą najczęściej.

Na koniec chciałbym polecić szczególnej uwadze Czytelników 
niezwykle interesujący wywiad Błażeja Kupskiego ze Zbigniewem 
Hołdysem, kompozytorem, gitarzystą, filarem legendarnego zespołu 
„Perfect”. Z rozmowy można się m.in. dowiedzieć o czyją Ewkę cho-
dzi w superprzeboju grupy oraz co łączy Grzegorza Markowskiego  
z Tomaszem Lisem. 

Drodzy Mieszkańcy, na nadchodzące święta i nowy rok proszą 
przyjąć życzenia pomyślności, sukcesów i spełnienia marzeń. Głę-
boko wierzę, że nadchodzący 2023 będzie lepszy. Uważajcie na sie-
bie, bądźcie zdrowi! 

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Zbigniewa Makieły
długoletniego przewodniczącego Klubu Seniora przy Grupie Związkowej  
Emerytów i Rencistów ZZ PE ZM „Bumar-Łabędy” S.A. w Pyskowicach.

Rodzinie, bliskim i znajomym zmarłego składamy szczere wyrazy żalu i współczucia.

Jolanta Drozd, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach 
wraz z radnymi

Adam Wójcik, Burmistrz Pyskowic  
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
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koMisJe PRacuJĄ

Listopadowa LI sesja Rady Miej-
skiej w Pyskowicach odbyła się zgod-
nie z planem. Tematem przewodnim 
było omówienie „Stanu realizacji za-
dań oświatowych przez Gminę Pysko-
wice w roku szkolnym 2021/2022.” 
Materiał został szczegółowo przeana-
lizowany i omówiony na Komisji Edu-
kacji Kultury i Sportu. Zadania, zale-
cenia oraz sprawy organizacyjne wy-
nikające z zadań oświatowych przez 
wszystkie placówki zostały zrealizo-
wane i wdrożone do stosowania.

Rada przedyskutowała i podjęła uchwały w sprawie:
1. ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu – staw-

ka określa cenę jednostki paliwa w gminie Pyskowice na rok 
szkolny 2022/2023 pod kątem zwrotu kosztów dowozu uczniów 
niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i innych placówek 
oświatowych;

2. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
miasta Pyskowice w rejonie ul. Wyzwolenia;

3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas 
oznaczony nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi dzierżawcami;

4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w głębi 
ul. Poznańskiej;

5. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego 
działki o powierzchni 0,9240 ha przy ul. Poznańskiej;

6. przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska 
dla gminy Pyskowice” za lata 2020-2021 – raport określa zrealizowa-
ne zadania dla gminy Pyskowice w zakresie jakości powietrza, zagro-
żenia hałasem, gospodarowanie wodami, gospodarki wodno-ścieko-
wej, zasobów geologicznych, gospodarki odpadami, zasobów przy-
rodniczych, edukacji ekologicznej;

7. wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia dziennych stawek 
opłaty targowej na terenie gminy Pyskowice – uchwała pozwala wy-
znaczyć do poboru opłaty targowej dodatkowej osoby;

8. przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2023- 
-2025 – program jest kontynuacją programów wspierania rodziny re-
alizowanych w gminie Pyskowice od 2014 roku przez OPS;

9. zmiany Uchwały nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania – zaistniała konieczność wzrostu kwot odpłatno-
ści za usługi opiekuńcze, ostatnia zmiana miała miejsce w 2017 roku;

10. sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Pyskowice; 
11. uchylenia uchwały nr XXXV/332/05 Rady Miejskiej w Pysko-

wicach z dnia 26 października 2005 r. w sprawie sprawiania pogrze-
bu przez gminę Pyskowice – dotyczy sprawiania pochówku, gdy tra-
dycyjny pochówek nie jest możliwy;

12. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. – zwiększono plan 
dochodów o kwotę 3 444 540,00 zł na wypłatę dodatków węglo-
wych, zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 100,00 zł dla MOKiS, 
zwiększono plan wydatków o kwotę 313 000,00 zł na pokrycie kosz-
tów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy oraz przeznaczono 
kwotę 57 500,00 zł na dodatki mieszkaniowe i kwotę 78 550,00 zł 
przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej;

13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 – 
dokonano zmian wynikających ze zmian w budżecie miasta.

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

Krzysztof Łapucha  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach

koMisJa  
BezPieczeństwa i PoRzĄDku

Na listopadowym posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się 
z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie za rok 2021. Dzięki środkom z Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych udzielono pomocy 128 mieszkańcom Pysko-
wic na łączną kwotę 185853,01 zł. Środki wydatkowano m.in. na 
dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, zakup sprzętu 
medycznego, likwidacje barier architektonicznych.

W 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 
przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polity-
ki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edy-
cja 2022. Projekt objął dzieci do 16 roku życia oraz pełnoletnie oso-
by z niepełnosprawnościami. Dostępność usług asystenta przyczynia 
się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bar-
dziej aktywnego i samodzielnego życia. Uczestnik programu nie po-
nosił żadnej odpłatności.

koMisJa  
eDukacJi, kultuRy i sPoRtu

Członkowie komisji zapoznali się z „Informacją o stanie realizacji 
zadań oświatowych Gminy Pyskowice w roku szkolnym 2021/2022”. 
Pyskowice są organem prowadzącym dla 5 przedszkoli, 4 szkół pod-
stawowych oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Warto odnotować, 
że w SP5 funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w ramach pro-
jektu „Pyskolandia”. W sumie do 25 oddziałów przedszkolnych  

uczęszczało 598 dzieci. Jeżeli chodzi o szkoły – 66 oddziałów liczy-
ło 1263 uczniów. Na dzień 30.09.2022 r. w szkołach było zatrud-
nionych 194 nauczycieli, a w przedszkolach – 58. Wyniki egzami-
nu klas ósmych w roku szkolnym 2021/2022 w Pyskowicach: język 
polski 55% (kraj 60%), matematyka 47% (kraj 57%), język angiel-
ski 63% (kraj 67%) i język niemiecki 42% (kraj 50%).

koMisJa  
GosPoDaRki koMunalneJ

Komisja omówiła projekt budżetu na 2023 rok w zakresie go-
spodarki komunalnej. Przewodniczący komisji przedstawił też 
sprawozdanie z prac komisji za rok 2022. Opracowano plan pra-
cy komisji na rok 2023. Zostały w nim zawarte tematy związane 
z infrastrukturą drogową, polityką mieszkaniową, utrzymaniem 
zieleni, oświetleniem, inwestycjami czy też remontami kanaliza-
cji komunalnej i deszczowej.

koMisJa  
inwestycJi i BuDżetu

Podczas listopadowego posiedzenia komisja zapoznała się z wy-
datkami związanymi z funkcjonowaniem gminnych jednostek 
oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Koszt roczny utrzyma-
nia 1 oddziału przedszkolnego w roku 2021 wynosił 329 501,03 zł, 
a oddziału szkolnego – 275 719,42 zł. Komisja pozytywnie oceni-
ła materiał przygotowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświato-
wych w Pyskowicach.

Błażej Kupski
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Pyskowice weszły w świąteczny klimat. Bożonarodzeniowe de-
koracje pojawiły się w różnych punktach miasta. Są równie kolorowe  
i błyszczące jak zawsze, ale w mniejszej ilości niż w ubiegłych latach. 

Pyskowice PRzystRoiły się na święta,  
w tyM Roku skRoMnieJ

Między ulicami Cichą, Ligonia, Strzelców Bytomskich i Dąbrow-
skiego powstaje niezwykłe miejsce – skwer łączący funkcję typowo re-
kreacyjną z uprawą zieleni. Zadanie, nazwane Ogród integracji między-
pokoleniowej, realizowane jest w ramach V Pyskowickiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Nowe zagospodarowanie terenu przebiegnie dwuetapowo, a zakończe-
nie prac zaplanowano na maj przyszłego roku. Docelowo pojawią się do-
nice pod uprawy, ławki, leżaki miejskie, pergola, lampy solarne. Zakres 
robót obejmuje również uporządkowanie placu, odnowienie trawnika  
i nasadzenia (krzewów, kwiatów, bylin, drzew).

Inwestycję wykonuje Firma Usługowa Handlowa Andrzej Morys z Wi-
śnicza za kwotę 208 600,00 zł. Autorem wizualizacji jest Pracownia 44STO.

(pp)

MieJski oGRóD. PowstaJe niezwykłe MieJsce

Jest przestronny i wygodny, dostosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, naraz może zabrać ośmiu pasażerów. Nowy renault tra-
fic służyć będzie podopiecznym Domu Dziennego Senior +. Kosztował 
154 687 zł, a jego zakup w kwocie 82 500 zł pokrył Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W pozostałej części wy-
datek sfinansowało miasto Pyskowice.

Bus Dla PoDoPiecznych DzienneGo DoMu senioR+
Mikrobus na co dzień będzie wykorzystywany do transportu uczestni-

ków zajęć z miejsca zamieszkania do DDS+ i w drodze powrotnej. Do tej 
pory miasto wynajmowało do tego celu firmę przewozową. Wydatek po-
niesiony na samochód zwróci się więc w niedługim czasie, a w dalszej 
perspektywie przyniesie oszczędności na kosztach transportu.

Za zakupem przemawiała również wielofunkcyjność zastosowań auta. 
Można przypuszczać, że przyczyni się do zwiększenia częstotliwości wy-
cieczek w ramach zajęć z podopiecznymi DDS+. Co bardzo ważne po-
zwoli w nich również uczestniczyć osobom poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich, do transportu których jest dostosowany.

Koszt nabycia busa został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” - obszar D. Dotacja została udzielona na projekt 
„Mobilny senior w Pyskowicach” przygotowany przez miasto Pyskowice.

(pp)

1 grudnia rozpoczęła się przebudowa ciągu ulic Kard. St. Wyszyń-
skiego – Rynek – Armii Krajowej. W pierwszej kolejności prace skon-
centrują się na odcinku od skrzyżowania z ul. Gliwicką do ul. Nowej. Na 
czas inwestycji obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Apelujemy do kie-
rowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót.

Z niedogodnościami w poruszaniu się po centrum należy się liczyć 
do połowy przyszłego roku, kiedy planowane jest zakończenie prac. Na 

uwaGa! utRuDnienia w Ruchu na ul. wyszyńskieGo
kolejnych fragmentach wchodzących do realizacji obowiązywać będą 
identyczne zasady tymczasowej organizacji ruchu. Pozostawienie co do 
zasady w przejezdności jednego pasa nie oznacza, że nie wystąpią sytu-
acje, kiedy droga będzie zamknięta całkowicie. Może się do jednak zda-
rzyć tylko na krótki czas, w związku z ruchem maszyn na placu budowy. 
W takim przypadku należy kierować się objazdami, w przypadku oma-
wianego odcinka poprzez ul. Wyzwolenia i Wojska Polskiego.

Jak informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, 
w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Kard. St. Wyszyńskiego  
i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu mogą pojawić się 
opóźnienia w kursowaniu autobusów. 

Przebudowa osi drogowej Wyszyńskiego – Rynek – Armii Krajowej – 
obwodnica kosztować będzie 5 556 947,38. Inwestycja otrzymała dotację 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
o wartości 4 674 000,00 zł (84 proc. kosztów). Wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic.

(pp)

Skromniejsza iluminacja to oszczędności dla miasta, a racjonalizacja 
wydatków jest odpowiedzią na rosnące ceny, zwłaszcza energii i ogól-
ną sytuację gospodarczo – finansową.

Chętnie odwiedzane przez mieszkańców miejsca lśnią aniołkami, 
gwiazdami, lampkami. Ozdoby świąteczne pojawiły się na słupach oświe-
tleniowych przy ul. Chrząszcza, przy kościele pw. Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy oraz lampach parkowych wokół tężni na pl. Piłsudskiego. 
Najbogatszą iluminację zyskał rynek. Girlandami świateł udekorowano 
cztery narożne lampy uliczne, budynek ratusza, fontannę oraz choinkę.

(pp)
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5 grudnia w Katowicach burmistrz Adam 
Wójcik podpisał umowę na odbudowę połą-
czenia kolejowego z centrum Pyskowic. „Na-
sza” umowa była jedną z sześciu ws. projektów 
w ramach programu Kolej Plus realizowanych 
na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii, które parafowali przedstawiciele samo-
rządów i zarządzającej programem spółki PKP 
Polskie Linie Kolejowe.

Zakwalifikowane do Kolei Plus projekty  
z obszaru GZM wiążą się z projektem Kolei 
Metropolitalnej, czyli przygotowywanej przez 
GZM we współpracy z PKP PLK oferty częstych  
i szybkich połączeń aglomeracyjnych.

Przewodniczący zarządu GZM Kazimierz 
Karolczak zaznaczył, że już przy tworzeniu 
Metropolii pięć lat temu za jedno ze stojących 
przed nią głównych wyzwań określano popra-
wę transportu publicznego. „Nasze śląskie me-
tro, kolej metropolitalna, aglomeracyjna to jest 

PociĄG wRaca Do Pyskowic – Miasta

coś, nad czym od dawna powinniśmy praco-
wać, ale prace zaczęły się dopiero, gdy powsta-
ła Metropolia” – przyznał.

Projekt dotyczący naszego miasta zakłada po-
wrót kolei do centrum po ponad 20 latach. Ruch 
pasażerski do stacji Pyskowice Miasto został za-
trzymany w 2000 roku. Od tego momentu składy 
osobowe przejeżdżające przez Pyskowice zatrzy-
mują się na stacji w części południowej. Przywró-
cenie połączenia Pyskowice Miasto - Pyskowice 
- Gliwice - Katowice sprawi, że mieszkańcy do-
jadą do stolicy Metropolii w 45 minut.

- Projekt przywrócenia połączenia kolejowe-
go (linia nr 198) Pyskowice Miasto – Pyskowi-
ce i dalej w ramach planowanej Kolei Metro-
politalnej jest dla Pyskowic jak skok cywiliza-
cyjny – mówi Adam Wójcik, burmistrz Pysko-
wic. - Zintegrowany system komunikacji, P&R, 
szybkie i ekologiczne przemieszczanie się do 
centrum aglomeracji śląskiej jest kluczowe dla 

Rozpoczyna się kompleksowa moderniza-
cja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz ha-
li sportowej. Oba obiekty nabiorą nowego bla-
sku. Zakres prac obejmuje nie tylko ich termo-
modernizację, ale poprawę estetyki i funkcjo-
nalności. Zostaną dostosowane do potrzeb osób 
o szczególnych potrzebach, zmieni się ich kolo-
rystyka i otoczenie, pokażą się od strony ekolo-
gii – na ich dachach pojawią się instalacje foto-
woltaiczne, a na terenie przyległym lampy so-
larne. Inwestycja kosztuje 8,4 mln zł, a aż bli-
sko 90 proc. kosztów pokryją środki z Polskie-
go Ładu. 

Przyjrzyjmy się bliżej jakie zmiany zaplano-
wano. W zakresie ulepszeń budowlanych, ma-
jących przede wszystkim na celu poprawę efek-
tywności energetycznej budynków, a w ślad 
za tym oszczędności na kosztach ogrzewania, 
w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę 
na: ocieplenie – fundamentów, ścian i dachów 
(styropian, wełna mineralna); modernizację 
ogrzewania w hali; wymianę stolarki (okien-
nej i drzwiowej w szkole, okiennej w obiekcie 
sportowym – elewacja wschodnia i zachodnia 

inwestycJa 3 e: estetyka, ekonoMia i ekoloGia.  
„tRóJka” i hala sPoRtowa zMieniĄ się nie Do Poznania

wraz z zastosowanie żaluzji zewnętrznych) oraz 
montaż nowego pokrycia dachowego placówki 
oświatowej oraz nad holem głównym, pomiesz-
czeniami sali korekcyjnej i siłowni w obiekcie 
sportowym.

Ten sam ekonomiczny cel, w powiązaniu 
z działaniami mającymi wprost ograniczenie 
emisji spalin, przyświeca wprowadzeniu inno-
wacji z dziedziny „zielonej” energii. W obu bu-
dynkach zostanie wymienione oświetlenie we-
wnętrzne na energooszczędne (w hali tylko  
w szatniach i toaletach), które częściowo ko-
rzystać będzie z własnego zasilania – baterii 
fotowoltaicznych umieszczonych na dachach 
budynków. Lampy czerpiące energię ze Słoń-
ca pojawią się również na alejkach prowadzą-
cych do hali.

Należy również podkreślić, że miasto po-
myślało o osobach ze szczególnymi potrzeba-
mi. Oba budynki zostaną dostosowane, żeby 
ułatwić im wejście i poruszanie się wewnątrz.  
W szkole dotyczy to również przestrzeni dy-
daktycznych, pojawi się także przy niej winda 
zewnętrzna. 

rozwoju Pyskowic. Połączenie kolejowe daje 
nam możliwość zdywersyfikowania trudnej już 
dziś sytuacji na drogach wlotowych i wyloto-
wych z miasta. Biorąc zaś pod uwagę, że więk-
szość aktywnych zawodowo pyskowiczan pra-
cuje w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu czy Kato-
wicach – tą inwestycją dajemy im możliwość 
tańszego i komfortowego przemieszczania się.

Wkład własny, w tym miasta Pyskowice, do 
wszystkich sześciu przedsięwzięć, przekraczają-
cy 317 mln zł, zapewnia GZM. Całkowita war-
tość projektów to prawie 1,5 mld złotych, a ma-
ją zostać zrealizowane do 2028 r. Dzięki inwe-
stycjom niemal 100 km torów kolejowych zo-
stanie odbudowanych, rozbudowanych lub przy-
wróconych ruchowi pasażerskiemu. Na trasach 
powstanie 14 nowych przystanków osobowych. 
Koszty części pyskowickiej wynoszą, zgodnie ze 
Studium Planistycznym, 94 132 053,28 zł netto.

(pp)

Na koniec poświęćmy więcej miejsca estety-
ce. Oba obiekty zyskają nowy blask, w przypad-
ku hali – nawet dosłownie. Ociepleniu ścian ze-
wnętrznych towarzyszyć będzie ich renowacja, 
wraz z odtworzeniem elementów dekoracyjnych, 
naprawą spękań oraz przemalowanie elewacji  
z dostosowaniem kolorystyki hali do obiektu 
przyległego. W arenie sportowej zostaną wymie-
nione trybuny, a na froncie przy wejściu głów-
nym pojawi się podświetlone logo MOKiS oraz 
napis „Hala widowiskowo-sportowa im. Huber-
ta Wagnera”. Projekt zakłada również remont 
parkingu z wydzieleniem „kopert”, utwardzenie 
chodnika żwirowego z dostosowaniem dla osób 
ze szczególnymi potrzebami, remont nawierzchni 
alejki oraz zainstalowanie na niej oświetlenia so-
larnego. Nową jakość zyska także szatnia w SP 3. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane KORABUD Adam Kordek z Gliwic. 
Wartość przedsięwzięcia to 8 401 800 zł. Inwe-
stycja posiada dofinansowaniem z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych w kwocie 7 353 000 zł.

(pp)
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Otwarcie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach wpłynęło na siatkę połączeń wielu autobusów, rów-
nież tych, z których korzystają mieszkańcy Pyskowic. Nie każdy może sprawdzić co się zmieniło przez 
internetową sieć. Dlatego publikujemy rozkłady jazdy najpopularniejszych wśród mieszkańców linii au-
tobusowych. Na przystanek początkowy wybraliśmy Centrum Przesiadkowe przy ul. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, jako węzeł integrujący komunikację publiczną dla całego miasta. 

o któReJ autoBus? wytniJ i zachowaJ RozkłaD JazDy 
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- Czy Zbigniew Hołdys i Grzegorz 
Markowski wystąpią jeszcze razem na 
scenie?

- Raczej nie. Nie sądzę. 

- Dlaczego? 

- Przyrównam to do rozwodu. Kiedy 
ludzie się rozstają, to ich znajomi żału-
ją, że tak się dzieje. Ale dwójka, której to 
dotyczy, myśli inaczej … Kiedyś Kinga 
Rusin zaprosiła mnie do porannego pro-
gramu w TVN. I mówi, że fajnie wyglą-
daliśmy z Grześkiem w „Perfekcie” i py-
ta czemu się nie zejdziemy … Więc ja jej 
odpowiedziałem: „A czemu Ty nie zej-
dziesz się z Lisem? Też fajnie wygląda-
liście”. Są sprawy, do których nie da się 
wrócić. Istnieją pary, które po rozwodzie 
utrzymują ze sobą dobre relacje, spoty-
kają się na uroczystościach rodzinnych, 
często nawet z nowymi partnerami. Ale 
jeżeli chodzi o moje stosunki z Grześ-
kiem, to pojawiło się tam mnóstwo zła. 
Markowski kierował pod moim adresem 
słowa, które mnie dotykały. To przekre-
śla wspólną przyszłość. Między nami nie 
będzie już zaufania, a to w muzyce klu-
czowe. Ale ta sprawa, natury osobistej, 

„to o MoJĄ ewkę choDziło” 
– RozMowa z MuzykieM zBiGnieweM hołDyseM,  

założycieleM „PeRfectu”
to jedno. Druga to kwestia artystyczna. 
Skończyłem grać w 1983 roku, rozwiązu-
jąc „Perfect”, bo nie widziałem szans na 
rozwój muzyczny. Chciałem tworzyć da-
lej, tylko lepiej, ciekawiej, iść do przo-
du. Coś zmienić. Zespół złożony z pię-
ciu facetów to dość zamknięta formuła. 
Z „Perfectem” nie mogłem iść w stronę, 
którą sobie wymarzyłem. Nie z tymi mu-
zykami, z wyłączeniem Piotrka Szkudel-
skiego. 

- Niedawno zmarłego perkusisty.

- Jego odejście to wielka wyrwa dla 
muzyki. Nie znajdzie się żaden gips, aby 
ją załatać. Szalenie dobry człowiek. Kie-
dyś siedziałem na tarasie u Piotrka. Ten 
nagle wstał i powiedział: „Uważaj, pa-
jąk”. Ja cały wystraszony, myślę, co to 
za gatunek, jadowity czy co. A Szkudel-
ski podszedł do mnie, ściągnął z ubrania 
pająka, wziął go na ręce, wyszedł na ze-
wnątrz i puścił w trawę. Patrząc na mo-
je zdziwienie rzekł: „To życie, takie sa-
me jak twoje”. 

Mistrz perkusji, na koncertach tracił 
2-3 kg. Pamiętam, że czasach komuny 
przed jednym z występów chodził skwa-

szony, bo nigdzie nie było mięsa do je-
dzenia. Karmili nas w hotelach jajka-
mi na różne sposoby. Mieliśmy już żółte 
twarze (śmiech). Ale w końcu pojawił się 
uśmiech na jego twarzy. Bo w jakimś mo-
telu robotniczym znalazł stołówkę, gdzie 
zjadł pieczeń z nutrii. „No co, musiałem 
zjeść coś konkretnego. Inaczej nie zagrał-
bym koncertu” – wytłumaczył.

- Piotr Szkudelski łączył dawny „Per-
fect” z lat 80. minionego stulecia z no-
wym, reaktywowanym w 1993 roku, 
który niedawno zakończył działalność. 

- Proszę mnie nie pytać o żaden tzw. 
nowy „Perfect”. Nie znam żadnego inne-
go „Perfectu”, niż ten mój. Teraz pewnie 
powstaną nowe, kolejne „Perfecty” …. 
Wszyscy znają film „Szczęki” w reżyserii 
Stevena Spielberga. I to był hit. Wszyst-
kie to późniejsze „Szczęki 2”, „Szczęki 3” 
czy „Szczęki 5” … to nie to. Nic nie mają 
wspólnego z pierwowzorem. 

Co do Piotrka Szkudelskiego – znałem 
go jeszcze sprzed erą „Perfectu”. Grali-
śmy w zespole „Dzikie Dziecko”.

- Ta grupa była takim „pre-Perfectem”.

Zbigniew Hołdys to niezwykle barw-
na postać. Kompozytor, gitarzysta, 
chodząca encyklopedia wiedzy o mu-
zyce. Założyciel legendarnej grupy 
„Perfect”, której niżej podpisany jest 
wierny fanem. Pod koniec września 
Hołdys spotkał się z uczestnikami 
„Winylowych Spotkań”. Te cykliczne 
wieczory muzyczne w Pyskowicach 
to pomysł Roberta Wende i Jerze-
go Zmysły, które już na stałe wpisa-
ły się w harmonogram mokisowskich 
imprez. Łączenie online z Hołdysem 
trwało ponad godzinę. Muzyk sypał 
anegdotami, pasjonującymi historia-
mi, ciekawymi wspomnieniami. Tak 
powstał poniższy wywiad. Zaprasza-
my do lektury! 
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- „Dziecko” istniało krótko, bodajże 
trzy lata, ale było spełnieniem marzeń. 
Wszystkie grane utwory były moimi kom-
pozycjami. Na wokalu Romuald Czystaw, 
którego znałem z lat szkolnych. Grupa 
szybko zgłaszała aspiracje, aby stać się 
zespołem artystycznym. Na wspólną trasę 
koncertową wzięła nas „Budka Suflera”. 
Ale kapela rozwiązała się z głodu. Mie-
liśmy po dwadzieścia kilka lat, żyliśmy 
samodzielnie, z czegoś trzeba było się 
utrzymać. Ja zacząłem grać w knajpach, 
aby mieć co jeść. W pewnym momencie 
dostałem propozycję wyjazdu do USA do 
restauracji polonijnej. Za oceanem zosta-
łem kilka lat. 

- Jak wspomina pan tamten czas?

- Był to ważny, edukacyjnie okres. Zo-
baczyłem wszystko, co powinien zoba-
czyć muzyk. Zaliczyłem dużą ilość kon-
certów. Na żywo ujrzałem zespół, które-
go nikt prawie wówczas nie znał. Mowa  
o „The Police”. Chłopaki przyjechali 
wówczas na trasę koncertową po USA. 
Mimo, że dopiero zaczynali wielką ka-
rierę, to grali już „Roxanne”, czyli by-
li gotowi do podbicia świata, co zresz-
tą wkrótce się stało. Następnego dnia po 
występie pobiegłem do sklepu po ich pły-
tę. Byłem trzecim klientem, który o nią 
pytał, a przecież dzień wcześniej nikt ich 
nie kojarzył! 

Po powrocie do Polski zaprosiłem do 
siebie dawnych członków „Dzikiego 
Dziecka” – Ryśka Sygitowicza i Piotr-
ka Szkudelskiego, puściłem im „Police” 
i zapytałem, czy są w stanie grać podob-
nie. Obiecałem, że będziemy żyć z mu-
zyki. Tu posunąłem się do oszustwa, bo 
przecież nie miałem żadnych gwarancji, 
że tak się stanie … 

- Potem doszli basista Zdzisław Za-
wadzki i Grzegorz Markowski. 

- Grzesiek śpiewał w zespole „Victoria 
Singers”. Ta grupa składała się z sześciu 
osób, w tym m.in. z Markowskiego i Wit-
ka Paszty. Ten drugi poszedł potem bar-
dziej w kierunku popu, zostając liderem 
VOX-u. Byłem kiedyś na występie te-
go ich zespołu w hotelu Victoria. Spodo-
bał mi się nosowy styl śpiewania Grześ-
ka. W muzyce rockowej to atut, pozwa-
la przedrzeć się wokaliście przez kaska-
dę instrumentów. Kiedy spotkałem Mar-
kowskiego na Starówce, dałem mu kasetę 
z jedną z moich kompozycji i powiedzia-
łem: „zaśpiewaj to”. Po paru dniach przy-
szedł na naszą próbę i jak tylko otworzył 
usta, od razu wiedziałem, że to jest ktoś, 
kogo szukałem. Jego brzmienie pasowa-
ło idealnie. 

- Pierwsza płyta, którą nagrał „Per-
fect” nazywała się … „Perfect”. Przez fa-
nów okrzyknięta białą ze względu na ko-
lor okładki. Właśnie dzisiaj wsłuchuje-
my się w ten krążek. Nie ma tam jesz-
cze „Autobiografii”, ale jest inny hymn 
polskiego rocka - „Chcemy być sobą”.  
Z pańskimi słowami. 

- Byłem kiedyś pacjentem kliniki ner-
wic. Taka bardzo łagodna wersja „Lo-
tu nad kukułczym gniazdem” (śmiech). 
Dzięki temu zrozumiałem, że klucz do 
wszystkich dramatów, depresji, załamań 
tkwi w nas samych. Ktoś na nas krzywo 
popatrzy, to my od razu myślimy: dlacze-
go? co mu zrobiłem? I mamy struty cały 
dzień. A przecież trzeba sobie powiedzieć: 
„A niech patrzy jak chce, to jego problem, 
nie mój”. O tym generalnie jest „Chcemy 
być sobą”. O dążeniu do uwolnienia się od 
tych wszystkich obciążeń i myśli, które 
powodują stres i lęk. 

- Ale i o polityce. Podobno słowa 
„Król balu zwleka, oczy ma szalone” 
dotyczą generała Wojciecha Jaruzel-
skiego. 

- Ta piosenka to kolaż osobistych prze-
żyć. Wspomniany fragment rzeczywiście 
mówi o niemocy generała Jaruzelskiego. 
Był karnawał „Solidarności”, w którym 
się udzielałem, nagłaśniając strajk na 
rondzie w Warszawie. Setki autobusów, 
ludzi, zawierucha. A generał nie wiedział, 
co zrobić w tej sytuacji, czy się spotkać 
się z Wałęsą, czy nie, iść na ustępstwa 
czy nie. Miotał się, a tłum wkoło szalał. 

W tekście pada też fraza „Magda w po-
dzięce/chwyta me ręce/I nie ma sprawy/
ślicznie jej w sukience”. To nawiązanie do 
piosenki „Co się stało z Magdą K.”. Tytu-
łowa Magda została zgwałcona. Ale nikt 
jej nie współczuł. Spotkał ją ostracyzm 
za to, że wskazała oprawców, a oni trafili 
przez nią za kratki. A to młode, fajne chło-
paki były przecież … Ta historia wydarzy-
ła się naprawdę, czytał o niej w gazecie 
Andrzej Mogielnicki, tekściarz, który był 
autorem słów do „Magdy K.”

„Chcemy być sobą” pozostawia też tro-
chę niedopowiedzeń. Celowo, aby każdy 
znalazł coś dla siebie. 

- Wspomina pan o Magdzie. Ale z „Per-
fectem” najbardziej kojarzy się imię 
Ewa. Podobno w balladzie „Nie płacz 
Ewka” chodzi aż o dwie Ewy. 

- To przeinaczenie. Słowa napisał Bog-
dan Olewicz. Przyjaźniłem się z nim od 
lat młodzieńczych, chociaż był pięć lat 
starszy. Bogdan uczył w szkole języka 
angielskiego w jednym z warszawskich  

liceów. O muzyce wiedział wszystko, 
choć sam nie grał i nie śpiewał. W swoim 
mieszkaniu miał potężną płytotekę, ty-
siące nagrań. Można było pójść do niego 
i tydzień nie wychodzić, słuchając róż-
nych dźwięków. Kiedyś poprosił mnie, 
aby przyszedł z gitarą do jego liceum  
i zagrał coś anglojęzycznego dla dzie-
ciaków. Przyszedłem, zagrałem, słucha-
ły mnie prawie same dziewczyny. I jed-
na z nich, Ewa, wpadła mi w oko. Wybła-
gałem Bogdana, aby załatwił mi jej nu-
mer. Odważny był, bo jako nauczyciel 
nie wolno było mu takich rzeczy robić 
(śmiech). Ale warto było, bo z Ewą rand-
kowałem dobrych kilka lat. No i pewnego 
dnia Olewicz przynosi mi tekst mówiąc 
„Tylko się nie zesraj” … (śmiech) „O Ty 
skurczybyku” – pomyślałem w duchu, bo 
jasne było o kogo chodzi. Tylko że póź-
niej Boguś również miał sympatię o imie-
niu Ewa, no i ktoś orzekł, że to pewnie  
o nią chodziło w tej piosence. Tak jed-
nak nie było. 

- To prawda, że myślał pan o karie-
rze sportowej?

- Jako młodzi ludzie mieliśmy wielu 
idoli. Filmowych, muzycznych, sporto-
wych. Porywały nas westerny, chociażby 
„W samo południe”. Każdy wiedział też, 
kim jest Kazio Deyna. Ja chciałem być 
lekkoatletą. Na podwórku biegaliśmy na 
różnych dystansach, skakaliśmy wzwyż 
nad powieszonym między drzewami 
sznurkiem, skakaliśmy w dal z miejsca  
i z rozbiegu. Ta ostatnia konkurencja 
szczególnie mi wychodziła. Nie chcę 
straszyć, ale skakałem 6,80 m, a w trój-
skoku – 13 m. Wtedy trójskok był bardzo 
popularny. Gwiazdą był Józef Schmidt, 
który zdobył dwa złote medale na olim-
piadach w Rzymie i Tokio. W Japonii 
startował dopiero co po zaleczonym na-
derwaniu więzła kolanowego! Nie powi-
nien chodzić, a co dopiero skakać! Wszy-
scy chcieliśmy być Schmidtami. Jednak 
musiałem skończyć ze skakaniem z po-
wodu kłopotów z sercem. 

- Co dobrze się skończyło dla polskiej 
muzyki. Dziękuję za rozmowę.

Błażej Kupski

A już 27 stycznia 2023 r. „WI-
NYLE DLA WOŚP”! Organizato-
rzy zapraszają do sali widowiskowej  
MOKiS Pyskowice, gdzie każdy fan 
rocka znajdzie coś dla siebie. Róż-
ni wykonawcy, różne dźwięki, ale 
wspaniała muzyka. Start godzina 
19.00. 
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Przed świętami do Czerwonogradu powinien 
dotrzeć transport z darami z ostatniej zbiórki rze-
czowej, które są obecnie przygotowywane w Miej-

skim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach. 
Ale już teraz do partnerskiego miasta Pyskowic na 
Ukrainie trafiło 13 agregatów prądotwórczych za-
kupionych przez Pyskowice ze zbiórki finansowej.

Dzięki ofiarności wielu pyskowiczan oraz dzia-
łających u nas organizacji pozarządowych, a tak-
że mieszkańców i stowarzyszeń miast partner-
skich Floersheim am Main i LaRicamarie, zbiór-
ka prowadzona przez Pyskowice na rzecz Czer-
wonogradu przyniosła owoce. Nasi mieszkańcy, 
Sebastian Bursakowski – Irzykowski i Tomasz  

1 stycznia wchodzą w życie nowe stawki za 
odbiór odpadów komunalnych. Miesięczne ra-
chunki wzrosną o 2,20 zł w przeliczeniu na osobę. 
Zmiana wynika z czynników niezależnych od sa-
morządu Pyskowic, przede wszystkim rosnących 
kosztów zagospodarowania nieczystości.

W cenie odbioru i utylizacji odpadów odbija się 
m.in. inflacja, galopujące podwyżki paliw i energii, 
wzrost pensji pracowniczych. Wszystkie te składo-
we przyjmują skumulowaną postać rachunku, któ-
ry działająca na zlecenie miasta firma wystawia 
za transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów.  
W 2022 roku umowa ze spółką PreZero Service  
Południe opiewała na 6 333 930 zł. To samo przed-
siębiorstwo wygrało przetarg na lata 2023 – 2024. 

oD noweGo Roku zMiana oPłaty za oDPaDy
Jednak według jego kalkulacji stawka musi dojść 
do poziomu 6 836 238 zł w przeliczeniu na rok. 

System odbioru odpadów co do zasady musi 
się samofinansować, a prawo nie daje samorzą-
dom możliwości dotowanie kosztów w tym za-
kresie. W efekcie wyższe wydatki na zagospoda-
rowanie nieczystości musiały za sobą pociągnąć 
wzrost opłat od mieszkańców. 

Od 1 stycznia 2023 stawka podstawowa, za od-
pady oddawane w sposób posegregowany, wynosić 
będzie 38 zł od mieszkańca. Mieszkańcy, którzy na-
dal uchylają się od obowiązku prowadzenia selek-
tywnej zbiórki odpadów, muszą się jednak liczyć  
z dwukrotnie wyższymi opłatami. Stawka związana 
z brakiem segregacji wynosić będzie bowiem 76 zł  
od osoby. Jest też grupa mieszkańców, która mo-
że sobie obniżyć rachunki. Ulga w wysokości 5 zł  
w przeliczeniu na osobę przysługiwać będzie wła-
ścicielom domów jednorodzinnych kompostujących 
bioodpady. Preferencja stanowi zachętę do groma-
dzenia i recyklingu we własnym zakresie zielonych 
pozostałości, których utylizacja w istotny sposób 
podbija ogólny koszt gospodarki odpadkami. 

Od 12 grudnia 2022 r. do 4 stycznia 2023 r. do-
stępne są, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pysko-
wicach oraz online, projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko dla terenów poło-
żonych w rejonie ul. Poznańskiej oraz po południo-
wej stronie ul. Lokalnej. Zapraszamy do zapozna-
nia się z propozycjami i zabrania głosu na ich temat.

nowe PRoJekty Planów MieJscowych.  
na oPinie czekaMy Do 19 stycznia

Plany we wskazanym terminie są do wglądu  
w UM Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 
nr 334 (II piętro), w godzinach urzędowania oraz  
w wersji online w Biuletynie Informacji Publicznej.

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag 
do projektu planu miejscowego. Należy jednak pa-
miętać, aby zostały złożone na piśmie i skierowa-
ne do Burmistrza Miasta Pyskowice z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, adresu 
zamieszkania albo siedziby oraz z oznaczaniem 
nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie 
do 19 stycznia 2023 r. włącznie.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz pro-
gnozy oddziaływania na środowisko, mogą być 
wnoszone:

1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskie-
go w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 
44-120 Pyskowice,

Gawron, którzy od samego początku aktywnie 
pomagają Czerwonogradowi, przekazali zastępcy 
mera Nadii Ziemnickiej 13 agregatów prądotwór-
czych. Ten dar w obecnej, trudnej sytuacji nisz-
czenia infrastruktury energetycznej Ukrainy, był 
mocno wyczekiwany i potrzebny.

W ramach tego samego transportu z pomocą po-
spieszyli też nasi zachodni sąsiedzi z miejscowo-
ści Zwingenberg, którzy przekazali około 1000 kg 
darów.

(pp)

wielka sPołeczna eneRGia.  
GeneRatoRy PRĄDu Już w czeRwonoGRaDzie

Warto przy tym podkreślić, że segregując odpa-
dy działamy nie tylko we własnym, ekonomicz-
nym interesie. To również wyraz troski o środo-
wisko, a także o stan majątkowy miasta, więc rów-
nież pośrednio o jakość otoczenia i miejskiej prze-
strzeni. Gminy zobowiązane są bowiem do uzy-
skiwania określonego poziomu recyklingu. Ina-
czej grożą dotkliwe dla miejskiego budżetu kary 
finansowe. 

Warto zauważyć, że skala podwyżki stawek dla 
mieszkańców jest niższa niż wynikałoby to z róż-
nicy w cenie za odbiór odpadów, która w dwóch 
najbliższych latach będzie o 8 proc. wyższa od do-
tychczasowej. Leży również znacząco poniżej po-
ziomu inflacji oraz górnej granicy opłat wyznaczo-
nej zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach w wysokości 41,23 zł na miesz-
kańca. 

Nowe opłaty za odpady wejdą w życie na mocy 
uchwał Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 
października 2022 o numerach L/466/2022 oraz 
L/465/2022. 

(pp)

2. ustnie do protokołu podczas dyskusji publicz-
nej oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego  
i Inwestycji, pok. 334 (II piętro), w godzinach 
urzędowania, Urzędu Miejskiego w Pyskowicach,

3. za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpi-
sem osobistym, na adres e-mail: gmpyskowice@
pyskowice.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
i wniosków jest Burmistrz Miasta Pyskowice.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia pro-
jektu planu miejscowego oraz klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych zostały 
zawarte w ogłoszeniach Burmistrza Miasta Pyskowi-
ce z 1 grudnia o numerach RO.0050.065.2022 oraz 
RO.0050.063.2022, dostępnych na stronie BIP.

(pp)
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Zespół wokalno-instrumentalny ,,Mezzoforte’’ zdobył Grand Prix w XVI 
Wojewódzkim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych ,,Zaśpiewaj-
my kolędę Jezusowi’’ organizowanym przez MOKiS Pyskowice.

,,Mezzoforte’’ to zespół muzyczny, który działa w Zespole Szkół Specjal-
nych w Pyskowicach, tworząc niesamowitą oprawę muzyczną wielu uroczysto-
ści. Młodzi artyści reprezentują szkołę także na zewnątrz, biorąc udział w róż-
nego rodzaju konkursach. I tak 21 października podczas jubileuszowego XV 
Festiwalu Gliwickie Spotkanie Tęczowe ,,Mezzoforte’’ zaprezentował utwór 
,,Każdy jest inny’’. Było to ogromne przeżycie dla młodych artystów, ponie-
waż mieli możliwość zaśpiewania i zagrania na scenie Centrum Kultury ,,Vic-
toria’’ w Bojkowie. W połowie listopada zespół muzyczny brał także udział  

Nauczycielki Renata Pilna i Jessica Figurowicz-Oklej z Przedszkola nr 4 
w Pyskowicach zorganizowały zbiórkę kasztanów w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Kasztanobranie 2022” firmy PHARMEKO sp. z o.o. Niwy. Placów-
ka było jedyną w powiecie gliwickim, która włączyła się w inicjatywę. U na-
uczycielek zrodził się też pomysły, by zorganizować konkurs towarzyszący - 
„Kasztan na wagę złota”. 

W konkursie rywalizowały grupy o to, która zbierze najwięcej kasztanów. 
Zwycięzcy mieli trzymać 1/3 zebranych środków z akcji Kasztanobranie 
2022. Pozostała kwota pieniędzy miała zasilić konto Rady Rodziców (RR) 
i zostać przeznaczona na potrzeby wszystkich dzieci. Celem konkursu by-
ło wprowadzenie zdrowej rywalizacji oraz budowanie dobrej relacji nauczy-
ciel-rodzic-dziecko. 

Akcja przyniosła pożądany efekt, rodzice i dzieci bardzo się zaangażowa-
li. Ciężko było wyłonić zwycięzcę, ponieważ wyniki zbiórek poszczególnych 
grup tylko nieznacznie się różniły. Decyzją RR wszystkie grupy zdobyły więc 

kasztany na waGę złota

18 listopada w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Huberta Wagnera od-
była się I „Olimpiada u Noblistów”. Organizatorem imprezy była Szkoła Pod-
stawowa nr 3 im. Noblistów Polskich. Jak przystało na zawody o tak wyso-
kiej randze sportowej, nie mogło zabraknąć ognia olimpijskiego i prawdziwie 
mistrzowskiej oprawy.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych z SP3, SP4, SP5  
i SP6. Wspaniała zabawa i duże emocje jakie towarzyszyły zawodom sportowym, 
udzieliły się wszystkim obecnym w hali, a zwłaszcza rywalizującym uczniom - 
kto wie, czy nie przyszłym mistrzom olimpijskim. Przerywnikami pomiędzy kon-
kurencjami sportowymi były pokazy taneczne i sportowe, przygotowane przez 
starszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Na zakończenie olimpiady odbyła 
się uroczysta parada olimpijczyków i dekoracja zwycięzców. Uczniów nagrodzo-
no pamiątkowymi medalami i pucharami ufundowanymi przez Burmistrza Mia-
sta Pyskowice. Nagrody wręczył zastępca burmistrza, Piotr Magda. 

A że w naszej szkole coś dla ciała, i coś dla ducha, to po niezwykle udanej 
olimpiadzie dla pierwszaków zorganizowaliśmy wyjątkowe spotkanie z Małgo-
rzatą Dziczkowską, pisarką i podróżniczką, która niesamowicie rozbudziła wy-
obraźnię uczniów. To autorka takich książek jak „Zielona Sukienka”, „Twarze 
Tajwanu”, „Baśnie i Legendy Gór Złotych” oraz „Bolek i Lolek w poszukiwaniu 
polskich skarbów”. To właśnie dwie ostatnie pozycje były tematem spotkania. 

a tyMczaseM w szkole u noBlistów…

Uczniowie dowiedzieli się, skąd autorka zaczerpnęła pomysł do napisania 
książek, a także jak odbywa się proces tworzenia i wydania dzieł literackich. 
Dzieci poznały także legendy związane z regionem Złotego Stoku. Z najwięk-
szym zainteresowaniem słuchały opisanych w książce opowieści o przygo-
dach Bolka i Lolka, którzy w podróży przez Polskę odkrywają najciekawsze 
zabytki naszego kraju. 

Rozmowa z tak ciekawym człowiekiem jak Małgorzata Dziczkowska 
była wspominana jeszcze długo i stała się piękną kontynuacją cyklu spo-
tkań z ludźmi, od których można się nieustannie uczyć.

Barbara Stępień

najwyższe miejsce, a środki z akcji w całości zasiliły konto RR. Ilość zebra-
nych kasztanów przerosła najśmielsze oczekiwania! Łącznie ważyły ponad 
dwie tony (dokładnie 2345 kg), co przyniosło przedszkolu kwotę 1641,50 zł.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za zaangażowanie w konkurs 
,,Kasztan na wagę złota”. Wszystkie grupy spisały się na, złoty, medal! 

koordynatorki konkursu:  
mgr Jessica Figurowicz-Oklej, mgr Renata Pilna

Wiele osób odwiedziło ciekawą wystawę kanarków i papug, która odbyła się 
w dniach 5-6 listopada w MOKiS w Pyskowicach. Niektórzy przyszli odebrać wy-
różnienia w konkursie plastycznym, a innych zainteresowały egzotyczne ptaki. Ma-
ło kto jednak wie, że jednym z głównych hodowców wystawiających papugi, była 
Paulina Szarek - uczennica klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka.

Paulina prowadzi hodowlę już od 4 lat. Ma przedstawicieli aż 12 gatunków, 
którymi się opiekuje. Dba o ich dobrostan, rozmnaża je i sprzedaje. Pomaga 
jej w tym tata. Paulina wkłada w tą działalność wiele czasu i serca. Robi to  
z wielkim oddaniem – musiała zdobyć wiedzę teoretyczną i specjalne upraw-
nienia, aby zajmować się takim hobby. 

Jej praca została na wystawie uwieńczona sukcesem. Sędziowie, oce-
niając ptaki wszystkich hodowców, przyznali Paulinie aż trzy puchary,  
z czego 1. miejsce w kategorii „Papug Średnich”. 

Gratulujemy Paulinie sukcesu! 
Ewa Uznańska – SP 5 im. Janusza Korczaka

PaPuGi Pauliny

GRanD PRix Dla uczniów zesPołu szkół sPecJalnych 
w konkursie ,,Śpiewać każdy może’’ w Knurowie, gdzie został wyróżniony. 
,,Mezzoforte’’ nie poprzestał jednak na wyróżnieniach i 3 grudnia zdobył Grand 
Prix w XVI Wojewódzkim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych 
,,Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi’’ organizowanym przez MOKiS Pyskowice. 

To szczególna nagroda i wielki sukces uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
Specjalnych w Pyskowicach. Jury doceniło nie tylko wyjątkowe wykonanie 
kolędy ,,Mizerna Cicha’’, ale również szczególne umiejętności uczniów z nie-
pełnosprawnościami. 

Przed nimi kolejne konkursy i festiwale. Z pewnością tak wielki sukces do-
da im sił i chęci, by dalej ukazywać swoje wyjątkowe zamiłowanie do muzyki.

Katarzyna Paciepnik – nauczyciel ZSS w Pyskowicach
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Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.
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32 322 60 63


