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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań dobiega me-
ty, a ankietę spisową wypełnił zaledwie niewiele więcej niż co dru-
gi mieszkaniec Pyskowic! Gorszy wynik na terenie powiatu gliwic-
kiego mają tylko Gierałtowice i Pilchowice. Dłużej nie ma już co 
zwlekać – czas na dokonanie spisu kończy się 30 września. Jesz-
cze raz zachęcamy mieszkańców Pyskowic do udziału. Przypomi-
namy, że to obowiązek każdego dorosłego mieszkańca Polski, a za 
jego niedopełnienie grozi grzywna do 5 tys. zł.

ZNANI ZNAD DRAMY – s. 6

NARoDowY spIs powsZechNY –  
coRAZ MNIeJ cZAsU. spI(e)sZMY sIĘ! 

cd. na str. 10

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na ogłoszony przez 
Główny Urząd Statystyczny konkurs na najbardziej cyfrową gminę, 
w którym będzie się liczył odsetek mieszkańców spisany przez in-
ternet. Do wygrani jest cenny sprzęt IT, który może posłużyć m.in. 
jako wyposażenie pracowni komputerowych w naszych szkołach. 
Im więcej mieszkańców dokona samospisu – tym większa szansa 
na wygraną!

V pYsKowIcKI BUDŻeT oBYwATeLsKI 
GŁosowANIe – s. 11
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Informujemy, że Urząd Miejski w Pyskowicach od 1 września przy-
wraca zwykłe godziny pracy. W każdy roboczy dzień magistrat czynny 
będzie od 7.30, zaś pracę kończyć będzie o godz. 15.30 w poniedziałek, 
wtorek i środę, o godz. 17.30 w czwartek i o godz. 13.30 w piątek.

Inaczej pracują Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji 
i Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Stanu Cywilnego. Będą koń-
czyć przyjmowanie interesantów o pół godziny wcześniej niż pozosta-
łe jednostki urzędu. 

po wAKAcJAch URZĄD MIeJsKI wRAcA  
Do ZwYKŁYch GoDZIN pRAcY

Rada miejska jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Pyskowic Ada-
mowi Wójcikowi absolutorium za rok ubiegły oraz wotum zaufania. 
Głosowanie, połączone z przyjęciem rozliczenia budżetu za 2020 r. od-
było się na sesji rady 24 czerwca.

Wotum zaufania to nowość w prawie samorządowym, wprowadzona 
dwa lata temu. Poprzedza go debata nad „Raportem o stanie gminy”, 
który w syntetyczny sposób ujmuje działania miasta za rok poprzedni. 
Opracowanie to podsumowanie pracy samorządu w pigułce. W tym za 
rok 2020 wiele miejsca poświęcono trudnej sytuacji pandemii, z którą 
przyszło się zmierzyć gminie. Mimo przeszkód spowodowanych epi-
demią koronawirusa udało się jednak zrealizować zakładane zamierze-
nia. Podstawą do ich rozliczenia pod kątem ekonomiczno – księgowym 
jest z kolei sprawozdanie z wykonania budżetu. Co mówi ono o stanie 
finansów gminy?

Pyskowice po raz pierwszy od 2016 zamknęły ubiegły rok nadwyż-
ką. Wpływy były wyższe od wydatków o 4 382 253,83 zł i osiągnęły 
poziom 105 113 720, 41 zł. W około 11 proc. zostały przeznaczone na 
rozwój, czyli inwestycje, a w pozostałej części na bieżące funkcjono-
wanie miasta.

Jak zmieniły się m.in. nasze ulice, podwórka, szkoły i tereny zielo-
ne w ubiegłym roku? O szczegółach przeczytacie Państwo w „Rapor-
cie o stanie gminy”, który dostępny jest w zakładce o tym samym ty-
tule na stronie www.pyskowice.pl. Poprzestańmy na najważniejszych 
inwestycjach.

BURMIsTRZ Z ABsoLUToRIUM 

Kasa czynna będzie od poniedziałku do środy 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 przypada w piątek, wówczas pracuje od 7.30 do 11.00.

(pp)

Można powiedzieć, że ubiegły rok upłynął pod znakiem inwesty-
cji drogowych. Wspólnie z powiatem przebudowano fragment chod-
nika w obrębie rynku, powstała ulica Lokalna, nie bez powodu na-
zywana północną obwodnicą Pyskowic, do progu realizacji dopro-
wadzono wspólny projekt z powiatem – modernizację ul. Powstań-
ców Śląskich, która została sfinalizowana w pierwszym półroczu te-
go roku.

Zmieniły się również nasze tereny zielone. Na tzw. placu dożynko-
wym pojawiła się strefa street work-out, a przy ul. Poniatowskiego po-
wstał odnowiony skwer noszący imię miasta partnerskiego Pyskowic 
– Flörsheim nad Menem.

Miasto inwestowało również w poprawę stanu środowiska. Za-
kończył się proces rekultywacji składowiska odpadów komunalnych 
przy ul. Zaolszany, sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków gmi-
ny, w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”, 
zakupiono i zainstalowano lampy solarne na terenie ogródków dział-
kowych „Witaminka”. Przełomowym przedsięwzięciem jest moder-
nizacja systemu ciepłowniczego, której początek dały przeprowadzo-
ne w ubiegłym roku prace na centralnym odcinku sieci.

W głosowaniu nad absolutorium uczestniczyło 13 radnych, 
wszyscy byli „za”. Identycznym wynikiem rada udzieliła burmi-
strzowi wotum zaufania.

(pp)

Szanowni Czytelnicy, 
po wakacyjnej przerwie znów jesteśmy 

u Was z „Przeglądem Pyskowickim”. To 
znak, że po czasie urlopowego wypoczyn-
ku, ładowania akumulatorów i oderwa-
nia się od codziennych trosk, wchodzimy  
w zwyczajny bieg spraw. Po zakończeniu se-
zonu letniego, od 1 września, do zwykłych 
godzin pracy wraca również urząd miejski. 
Więcej szczegółów w informacji poniżej. 

Kanikuła wiele rzeczy spowalnia, ale są 
też dziedziny, którym nadaje przyspiesze-

nia. Przerwa w nauce to czas intensywnych prac remontowych w szko-
łach, których pełną listę znajdziecie Państwo na s. 9. To również dobra 
pora na projekty drogowe. Jak w ostatnich miesiącach zmieniły się na-
sze ulice i place, na czele z Rynkiem, informujemy na s. 4 i 5. Obok no-
wych parkingów i chodników powstają też inne nowości – przybywa 
urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, trwają prace przy moderniza-
cji sieci ciepłowniczej, które przyniosą efekty odczuwalne w mieszka-
niach już tej zimy. 

Wakacje nie były również zmarnowanym czasem pod względem 
ochrony i rozwoju środowiska. Pomysł doprowadzenia wody bieżącej 
do ogródków działkowych „Konwalia” wygrał konkurs dla projektów 
społecznych „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” (s. 4) . Inicjaty-
wa gliwickiego stowarzyszenia Utgard sprawiła, że czyściej zrobiło się 

wokół stawu „Cegielnia”, a z kolei młodzi „Recyklersi” (grupa uczniów 
SP nr 5, laureatów ogólnopolskiej kampanii ekologicznej) pomogli znik-
nąć z naszych mieszkań elektrośmieciom. Przeczytacie o tym na s. 8. 

Za nami letnie Igrzyska Olimpijskie TOKIO 2020. A ja polecam Pań-
stwa uwadze wywiad, w ramach cyklu „Znani znad Dramy”, z Adamem 
Piwowarskim. Ten pochodzący z Pyskowic pięściarz był jednym z naj-
lepszych polskich bokserów II połowy minionego wieku. Dwukrotnie 
został mistrzem kraju, na Mistrzostwach Europy w 1979 r. dotarł do 
ćwierćfinału. 

A na koniec o tym, od czego rozpoczynamy ten numer „Przeglądu 
Pyskowickiego”, czyli o dwóch stronach demokracji. Od kilku lat, co 
roku, obchodzimy jej małe święto. Pyskowicki Budżet Obywatelski to 
okazja, by w sposób bezpośredni wpływać na swoje miasto. Zachęcam 
więc, by jej nie stracić i oddawać głosy na wybrane zadania. Demokra-
cja to jednak nie tylko prawa, ale i obowiązki. Dlatego ponownie ape-
luję o udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. 
Do zakończenia pozostał już tylko miesiąc!

Po wakacjach wracamy do swoich obowiązków, a dzieci – wszystko 
na to wskazuje – do szkół. Grozi nam jednak kolejna fala zakażeń ko-
ronawirusem. Przypominam, że na terenie Pyskowic jest wiele miejsc, 
gdzie można przyjąć szczepionkę, a od miesiąca działa również darmo-
wy transport do Punktu Szczepień Powszechnych w hali widowiskowo – 
sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich. Szczegóły na s. 10.

Drodzy Mieszkańcy – uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi! 
Adam Wójcik  

Burmistrz Miasta Pyskowice
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Ostatnia przed 
wakacjami se-
sja rady miej-
skiej odbyła się 
24 czerwca. Jak 
zawsze w tym 
czasie zajmowa-
ła się sprawoz-
daniem z wyko-
nania budżetu 
za rok poprzed-
ni oraz absolu-

torium dla burmistrza miasta. Od początku 
obecnej kadencji, czyli już trzeci raz, odby-
ła się debata nad „Raportem o stanie gminy”. 
Podsumowaniem dyskusji nad tym doku-
mentem było jednogłośne przyjęcie uchwa-
ły w sprawie udzielenia wotum zaufania bur-
mistrzowi miasta Adamowi Wójcikowi za 
2020 r.

Finansowe rozliczenie roku poprzed-
niego i sprawozdanie z wykonania budże-
tu miasta za rok 2020 po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, Komisji Rewizyjnej oraz komi-
sji branżowych zostało jednogłośnie przy-
jęte przez radę i taki sam wynik uzyskała 
uchwała w sprawie udzielenia burmistrzo-
wi absolutorium za 2020 r. 

Rada przedyskutowała i podjęła ponadto 
uchwały w sprawie:

1. określenia średniej ceny jednostki pa-
liwa w gminie Pyskowice na rok szkolny 
2021/2022, które jest konieczne dla ustale-
nia wysokości zwrotu rodzicom kosztów do-
wozu dzieci niepełnosprawnych do najbliż-
szej placówki edukacyjnej. Średnia cena pa-
liwa została ustalona w następującej wysoko-
ści: etylina 95 – 5,35 zł/ 1 litr, olej napędowy 
– 5,19 zł/ 1 litr, gaz LPG – 2,19/ 1 litr;

2. zmiany Uchwały nr XXVIII/283/2021 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 lu-
tego 2021 r. w sprawie zasad udzielania dota-
cji celowej na pokrycie kosztów zmiany sys-
temów grzewczych – o 100 proc., z 40 000 
do 80 000 zł, zwiększono pulę środków prze-
znaczoną na dotacje, co pozwoli na realizację 
ok. 20 wniosków;

3. przyjęcia projektu Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków obo-
wiązującego na terenie Gminy Pyskowice  
i przekazania go do zaopiniowania organo-
wi regulacyjnemu – regulamin przygotowano  
w porozumieniu z PWiK sp. z o.o w Gliwicach 
oraz REMONDIS Aqua Toszek sp. z o.o.;

4. dokonania zmian budżetu miasta na 
2021 rok – wprowadzono kwotę 337 500 zł 
dotacji na budowę i modernizację drogi do-

jazdowej do gruntów rolnych (ul. Wrzosowa) 
i jednoczenie zwiększono wydatki na ten cel 
na kwotę 590 000 zł. Różnica między dota-
cją, a wydatkami w kwocie 252 500 zł zosta-
nie uzupełniona środkami miasta. 70 000 zł  
zostanie przeznaczone na wykonanie robót 
w Centrum Przesiadkowym, 36 900 zł bę-
dą kosztowały roboty dodatkowe przy zada-
niu „Adaptacja i przebudowa byłego dwor-
ca kolejowego w Pyskowicach”, o 15 000 zł 
zwiększono kwotę przeznaczoną na pokrycie 
kosztów energii dla oświetlenia ulicznego;

5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2021–2027 – wśród zmian m.in. 
dodano zadanie przebudowa ul. Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego – na ten cel gmina uzyska-
ła dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w kwocie 3 619 988,90 zł.

Wszystkie projekty uchwał oraz uchwa-
ły można znaleźć w BIP w zakładce Rada 
Miejska. Tam też są umieszczone zapisy 
przebiegu sesji. Raport o stanie gminy do-
stępny jest na stronie internetowej miasta 
www.pyskowice.pl. W formie papierowej 
można się z nim zapoznać w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej.

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach

Zmienia się siatka komunikacji miej-
skiej na terenie Pyskowic. Planuje się, że od 
1 września autobusy będą się zatrzymywać 
również na ul. Lokalnej. Połączenia mają 
ułatwić dojazd mieszkańców oraz pracow-
ników zakładów przy ul. Poznańskiej do 
Centrum Przesiadkowego. To spełnienie de-
klaracji samorządu i oczekiwań mieszkań-
ców tego rejonu miasta. 

Na dwóch przystankach, zlokalizowa-
nych w okolicy ul. Poziomkowej/ul. Malino-
wej oraz przy centrum dystrybucyjnym Ros-
smann, zatrzymywać się będą autobusy li-
nii 208 (Pyskowice – Paczyna) oraz 152 (Py-
skowice – Wielowieś). Prace nad zmiana-
mi w rozkładach jeszcze trwają, ale są one 
już prawie gotowe dla pierwszej z nich. Na 
niej więc skoncentrujmy uwagę, żeby poka-
zać jak funkcjonować będą nowe autobusy w 
łańcuchu połączeń ze względu na najczęściej 
wybierany kierunek – podróż do Gliwic. 

Weźmy dla przykładu dwie sytuacje – do-
jazd tam i powrót do szkoły oraz popołu-
dniowy wyjazd np. do kina. Młody człowiek 
mieszkający w rejonie wspomnianej ulicy 
zdąży na lekcje, jeżeli o godz. 6:59 wsiądzie 
do autobusu 208 na przystanku Pyskowice Lo-
kalna, wysiądzie na pl. kard. Stefana Wyszyń-
skiego i poczeka 5 minut na przyjazd autobusu 
677, by o 7:34 wysiąść na pl. Piastów. Podróż 
powrotna (start 15:41 z pl. Piastów, punkt do-
celowy 16:24) zabierze mu 9 minut więcej, ze 
względu na dłuższy czas oczekiwania w Cen-
trum Przesiadkowym na autobus 208. 

A teraz drugi z przykładów. Aby zdą-
żyć na seans filmowy o 17.30 w Gliwi-
cach wystarczy wyjechać z ul. Lokalnej  
o 16:11 i skorzystać z tego samego łańcu-
cha połączeń, z trzyminutowym czasem 
przesiadki. Na miejscu jesteśmy o 16:50. 
A teraz droga powrotna – odjazd z pl. Pia-
stów linią nr 677 o godz. 19:40, przyjazd 

oD 1 wRZeśNIA AUToBUsY poŁĄcZĄ UL. LoKALNĄ
na pl. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego 
o 20.04, autobus nr 
208 o godz. 20:15 
i wysiadamy pod 
domem przy ul. 
Lokalnej o 20:19 
(czas przejazdu 39 
min., czas oczeki-
wania 3 min.).

Szczegóły nowych rozkładów jazdy są jesz-
cze przedmiotem rozmów samorządu z Zarzą-
dem Transportu Metropolitalnego, organizato-
rem komunikacji publicznej na terenie aglo-
meracji górnośląskiej. Chodzi zwłaszcza o do-
stosowanie siatki połączeń do rytmu pracy za-
kładów Rossmann i DB Schenker. Wszystko 
jest jednak na dobrej drodze, by 1 września, 
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, na ul. Lo-
kalnej pojawiły się autobusy obu linii.

(pp)

Zakończyły się remonty cząstkowe chod-
ników przy ul. Szopena i ul. Wojska Pol-
skiego oraz prace modernizacyjne przy mo-
ście w ciągu ul. Armii Krajowej. To kolej-
ne kroki na drodze poprawy bezpieczeństwa 
pieszych i kierowców w naszym mieście.

Roboty remontowe ciągów pieszych ob-
jęły ok. 45-metrowy odcinek ul. Szopena, 
w okolicach znanej pizzeri oraz dwie osie-

wYGoDNIeJsZe choDNIKI, BeZpIecZNIeJsZA ULIcA
dlowe odnogi ul. Wojska Polskiego (w re-
jonie ul. Cmentarnej) o łącznej długości  
140 metrów. Prace zostały wykonane w ra-
mach większego zlecenia na remonty cząst-
kowe ulic i chodników o łącznej wartości 
191 tys. zł, które miasto zleciło firmie PUH 
Andrzej Morys z Wiśnicza.

Metę osiągnęły również rozpoczęte w lu-
tym prace związane z odnowieniem kładki 

nad przepustem w ciągu ul. Armii Krajo-
wej. Obiekt mostowy zyskał nowe barier-
ki, izolację nawierzchni oraz zabezpiecze-
nie antykorozyjne konstrukcji. Przy okazji 
uporządkowano koryto cieku pod mostem. 
Wykonawcą prac na sumę blisko 70 tys. zł 
była firma Agal z Rybnika.

(pp)
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Wymiana nakruszonych zębem czasu chodników wokół Rynku, za-
początkowana w ubiegłym roku odnowieniem odcinka przy ul. Powstań-

TRwAJĄ pRAce woKÓŁ RYNKU

Samorząd kontynuuje działania związane z modernizacją infrastruktury 
ulicznej. Droga jak nowa pojawi się w najbliższych miesiącach przy budyn-
ku ul. Wojska Polskiego 2, na placu ul. Kochanowskiego 6 – Paderewskie-
go powstanie dodatkowy parking. W wyniku przetargów miasto zaoszczędzi 
na obu inwestycjach ponad 80 tys. zł. Z kolei ul. Krótką czeka modernizacja. 

Obecną asfaltową nawierzchnię jezdni przy ul. Wojska Polskiego zastąpi 
betonowa kostka. Wymieniona zostanie podbudowa, powstaną nowe miej-

ZMIeNIAJĄ sIĘ pYsKowIcKIe ULIce

Samorząd Pyskowic otrzymał dotację z budżetu województwa 
śląskiego w kwocie 337 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę  
drogi polnej – ul. Wrzosowej. 

Dofinansowanie pokryje ok. 60 proc. kosztów inwestycji, a w efekcie  
powstanie całkowicie odnowiony odcinek o długości 1,3 tys. metrów. 

wRZosowA Do pRZeBUDowY

„Budowa przyłącza wodociągowego dla Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego KONWALIA” to projekt, który wygrał III edycję kon-
kursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”. Na wykonanie in-
westycji pozwoli dotacja z budżetu miasta w kwocie 50 tys. zł, któ-
ra była główną nagrodą. 

Do konkursu zgłoszono trzy zadania. Działkowcom z ROD WITA-
MINKA w Pyskowicach zależało na modernizacji sieci wodociągowej 
na terenie ogrodów, co przyczyniłoby się do ograniczania strat wody  
i ochrony zasobów naturalnych. Wniosek został jednak odrzucony, bo nie 
spełniał kryteriów regulaminu. 

Zwycięski projekt wygrał z planami budowy oświetlenia Ptasiego 
Osiedla „Świetlana przyszłość w symbiozie z ekologią”.

(pp)

Do oGRÓDKÓw „KoNwALIA” popŁYNIe woDA. wYGRAŁY 
KoNKURs „pYsKowIce – eKoLoGIA wpIsANA w RoZwÓJ”

Skorzystają również użytkownicy ogródków „Zaolszany”, bo droga  
służy także jako dojazd do ich działek.

Zakończenie całości zadania planowane jest do końca roku.
(pp)

sca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Koszt całości skal-
kulowano wstępnie na ponad 231 tys. zł, ale gmina zapłaci dużo mniej. 
Roboty – w terminie do połowy października – wykona spółka Hucz z Bo-
ronowa za 175 407,80 zł, która wygrała przetarg najtańszą z ofert.

W tym samym czasie zmieni się układ podwórka u zbiegu ulic ul. Ko-
chanowskiego 6 – Paderewskiego. Istniejący parking zostanie rozbudo-
wany o nowe miejsca, które zajmą część terenu zielonego. Przeniesienia, 
w obrębie placu, wymagać będą urządzenia zabawowe, ławki i drzewa. 
W ramach zadania otynkowany zostanie murek od śmietnika, wymienio-
na częściowo kostka brukowa na ulicy, wykonane będą chodnik i droga 
dojazdowa dla osób niepełnosprawnych. 

Całość prac zamknie się kwotą 128 857,62 zł, którą zaproponowała fir-
ma PPHU Agnieszka Borczyk z Zabrza. To o blisko 25 tys. zł mniej, niż 
wstępnie zakładano. W sumie, dzięki oszczędnościom uzyskanym w po-
stępowaniach na oba powyższe zamówienie publiczne, w kasie Pyskowic 
zostanie 80 455,58 zł.

Z kolei 530 tys. zł kosztować będzie wymiana nawierzchni drogi, 
chodników oraz miejsc postojowych na ul. Krótkiej. Modernizację wy-
kona firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa, a zakładany 
termin to koniec września. 

(pp)

ców Śląskich, ma swój ciąg dalszy. Teraz pora na południową i wschod-
nią pierzeję centralnego placu w mieście. Prace powinny się zakończyć 
do końca września. 

Przebudowę chodników wokół Rynku podzielono na etapy. W tym ro-
ku zaplanowano prace na odcinkach Rynek 16–23 oraz Rynek 10–15. Do 
zamknięcia obwodu pozostanie wykonanie modernizacji części północ-
nej, od strony kościoła św. Mikołaja, przy dawnej „Gospodzie 6”.

Na czas robót wprowadzono zmianę organizację ruchu. Z utrudnieniami 
muszą się liczyć zarówno piesi jak i kierowcy. Przejezdność ulic w obrębie 
rynku co do zasady została utrzymana, okresowo mogą jednak występo-
wać ograniczenia w dostępności parkingów, chodników lub dróg. Może się 
również zdarzyć, że przejściowo będą zamknięte ich fragmenty, np. na czas 
dostawy materiałów budowlanych lub w związku z pracą ciężkich maszyn.

Na tegoroczne prace miasto wyda 253 665,09 zł, a wykona je firma 
„Domax” z Boronowa. Oferta przedsiębiorstwa wygrała z trzema innymi, 
przebijając je m.in. skróceniem czasu realizacji z 90 do 70 dni, co pozwo-
li szybciej przywrócić zwykłą organizację ruchu w tym rejonie.

(pp)
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W najbliższych miesiącach w rejonie ulic Matejki, Matejki Boczna, Ko-
nopnickiej i Szopena powstaną węzły cieplne dla sześciu budynków. Miesz-
kańcy już w tym sezonie grzewczym będą mogli korzystać z ciepła o wyso-
kich parametrach, które popłynie ułożonym w ubiegłym roku ciepłociągiem. 

W 2020 r. miasto Pyskowice rozpoczęło rozbudowę i modernizację swo-
jej sieci ciepłowniczej. W pierwszej kolejności wykonano ciepłociąg na 
tzw. wysoki parametr, z rur preizolowanych. W tym roku przyszedł czas 
na podłączenie budynków i wykonania indywidualnych węzłów cieplnych.

Nowoczesne wymiennikownie powstaną w budynkach już korzystających 
z ciepła systemowego (Matejki 5, Matejki Boczna 1 i 2, Konopnickiej 1) oraz 

wĘZŁY poŁĄcZĄ NITKI – cIĄG DALsZY pRZeBUDowY  
sIecI GRZewcZeJ

Lato zachęca do spędzania czasu na świeżym powie-
trzu. Dzieci z rejonu ulic Strzelców Bytomskich i Wojska 
Polskiego zyskały właśnie nowe powody, by oderwać się 
od komputera czy telewizora. Pod oknami ich mieszkań 
ze środków gminy powstały nowe atrakcje do zabawy.  
Z kolei przy ul. Piaskowej, obok placu zabaw, pojawiło 
się nowe miejsce do ćwiczeń siłowych w plenerze.

Wielofunkcyjne urządzenie typu „Bambino” ze strefą 
bezpieczeństwa stanęło na placu przy ul. Strzelców By-
tomskich, w okolicy Dziennego Domu Senior +. Nato-
miast na zielonym terenie przy ul. Wojska Polskiego 2 – 
Lompy 1 czekają na najmłodszych piaskownica, dwie ław-
ki, urządzenie wielofunkcyjne oraz istniejąca już wcześniej 
huśtawka. Łączny koszt obu zadań to 57 088,05 zł.

Przy ul. Piaskowej powstało zaś nowe miejsce do treningów spraw-
ności fizycznej. W skład siłowni „pod chmurką” wchodzą dwa podwój-
ne urządzenia (twister – orbitrek oraz podciągacz – prasa nożna) i ław-

KAwIAReNKA oBYwATeLsKA ZAKoŃcZYŁA  
KoNsULTAcJe w spRAwIe sTUDIUM

dopiero wpinanych do sieci (Konopnickiej 2, Szopena 8). W tych ostatnich, 
w ramach odrębnego zadania, jeszcze w tym roku zaczną pracować instalacje 
wewnętrzne centralnego ogrzewania. Łączny koszt inwestycji to 701 tys. zł.

Przedsięwzięcie „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Py-
skowice – podgrupa SWC etap II” o łącznej wartości 1 164 954,40 służy 
ograniczeniu niskiej emisji. Gmina Pyskowice uzyskała na nie dofinan-
sowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz z „Programu na 
rzecz ograniczenia niskiej emisji” w łącznej kwocie odpowiadającej ca-
łościowym kosztom zadania.

(pp)

Nowe ATRAKcJe DLA MŁoDsZYch I sTARsZYch

ka z dwoma „rowerkami”. Zakup i montaż sprzętu oraz utwardzenie tere-
nu kosztowały 44 200,25 zł, a wykonawcą była firma Bodys z Warszawy. 
Zadanie zostało sfinansowane ze środków gminy Pyskowice. (pp)

Jezioro Dzierżno Małe wygrało internetowy ple-
biscyt „Skarby Metropolii” Radia Piekary w katego-
rii najpiękniejsze jeziora i stawy. 

12 lipca w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach re-
porterka Radia Piekary Gabriela Kokott-Drzyzga 
przekazała na ręce burmistrza Pyskowic Adama Wój-
cika pamiątkowe potwierdzenie wygranej. 

Dziękujemy za wszystkie oddane na nasze je-
zioro głosy i oczywiście zapraszamy nad Dzierżno  
Małe.

(pp)

DZIeRŻNo MAŁe sKARBeM MeTRopoLII

Za nami konsultacje społeczne w sprawie projektu studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na zakończenie 
mieszkańcy mogli wyrażać opinie w ramach tzw. kawiarenki obywatel-
skiej (World Café). Z tej możliwości skorzystało 54 pyskowiczan. 

29 czerwca w Parku Miejskim czekały trzy tematyczne stanowiska. 
Mieszkańcy mogli zabrać głos w sprawie zbiorników retencyjnych, ście-
żek rowerowych i powrotu pociągu „Pyskowice Miasto” oraz obwodni-
cy miasta. Były mapy i ankiety, pomocne w składaniu własnych propo-
zycji. Dla najmłodszych przygotowano animacje w postaci gier i zabaw.

Kawiarenka obywatelska była ostatnim etapem konsultacji w sprawie 
studium, które gmina przeprowadziła w ramach projektu „Szkoła świa-
domego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego z II Osi priory-
tetowej, Działania 2.19 PO WER 2014–2020. 

W ramach konsultacji zorganizowano badania ankietowe, wywiady 
indywidualne, kawiarenkę obywatelską, terenowy punkt konsultacyjny. 
Dziękujemy mieszkańcom za udział. (pp)
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- Jak to się wszystko zaczęło? 
- Od podwórka. Mieszkałem przy ulicy Wojska Polskiego 3. Jed-

nym z moim kolegów był Marian Sobczak. On i i jego brat zapisa-
li się do sekcji bokserskiej ŁTS-u Łabędy. I pewnego pięknego dnia 
przynieśli przed blok rękawice… Od razu połknąłem bakcyla. Mia-
łem wtedy 15 lat i chodziłem do szkoły podstawowej. 

- Pewnie ulubionym przedmiotem był „wuef”. 
- Oczywiście! Byłem uczniem Szkoły Podstawowej nr 6, a wuefu 

uczył mnie pan Zbigniew Tarnawski. Wspaniały pedagog, człowiek. 
Uczęszczałem do niego na zajęcia tzw. SKS-u, gdzie trenowaliśmy 
piłkę ręczną. Szkołę reprezentowałem również w zawodach pływac-
kich. Wtedy sport był dla nas, młodych ludzi, odskocznią od nudnej 
codzienności oraz szansą na osiągnięcie czegoś w życiu. 

- Wówczas „Szóstka” stała sportem, ale i harcerstwem.
- Byłem najpierw zuchem, a potem druhem. Rajdy, obozy, alerty. 

Pod Kamieńcem mieliśmy biegi na orientację, czołganie, zwiady. Do 
dziś pamiętam zaprzysiężenie i uroczysty moment przypięcia harcer-
skiego krzyża. Wspaniałe czasy. 

- Wróćmy do boksu. Pierwsze walki toczył pan pewnie na osie-
dlowym podwórku. 

- Dokładnie było to w nieistniejącym już tunelu przy ulicy Woj-
ska Polskiego 3, tam gdzie dzisiaj znajduje się świetlica. To był nasz 
„ring”.

- Pary do sparingów dobierano według wagi, wzrostu, wieku?
- Gdzie tam! Po prostu padało pytanie: „Walczysz, czy nie?”. A je-

żeli jakiś młodszy dostał lanie do starszego, to trudno (śmiech). Prze-
cież chciał boksować, nikt go nie zmuszał. 

- Kiedy zaczęło się profesjonalne krzyżowanie rękawic? 
- Jak się zapisałem do ŁTS-u Łabędy. Razem ze mną zdecydowali 

się też koledzy. Przez jakiś czas w dziesięciu chłopa regularnie kurso-
waliśmy autobusem na trasie Pyskowice–Łabędy. Na treningach at-
mosfera super, mnóstwo żartu, sportowej zabawy. A potem zmęczeni, 
spoceni, ale szczęśliwi wracaliśmy do domów… 

- To pewnie strach było z wami jechać tym autobusem…
- (śmiech) Oj nie. Było głośno, owszem, ale żadnego zaczepiania 

ludzi, żadnych aktów wandalizmu. Gdyby było inaczej, to kierowca 
odpowiednio by zareagował. 

- Po ŁTS-sie Łabędy przyszedł czas na Carbo Gliwice. 
- Bo w Łabędach zabrakło pieniędzy i rozwiązano sekcję bokser-

ską. Po krótkiej przerwie zgłosiłem się do Carbo. Tam zostałem bar-
dzo ciepło przyjęty, szybko nadeszły sukcesy. W 1974 roku zosta-
łem wicemistrzem Polski juniorów w wadze lekkiej. Zadebiutował 
też w pierwszej lidze bokserskiej. Na moim premierowym meczu,  
z Gwardią Warszawa, na trybunach siedział pan Tarnawski. Czułem 
dumę, że widzi mnie w pozytywnej roli, jako sportowca, człowieka, 
który do czegoś już doszedł, bo nie ukrywam, w młodości do świę-
tych się nie zaliczałem (śmiech).

- Skoro Carbo, to pewnie został pan górnikiem.
- Ale nie zjeżdżałem na dół. Przez jakiś czas pracowałem cztery go-

dziny dziennie, od 6.00 do 10.00, w warsztacie przykopalnianym. Ale 

trudno było łączyć pracę zawodową z profesjonalnym uprawianiem 
boksu. Poszedłem więc do trenera, powiedziałem, że tak dalej cią-
gnąć nie dam rady. Sprawę udało się załatwić pozytywnie, więc po-
tem mogłem się skupić tylko na sporcie. 

- Który rywal szczególnie utkwił w pamięci?
- Leszek Kosedowski, bokser urodzony w Środzie Śląskiej, ale re-

prezentujący Stoczniowca Gdańsk. Rękawice krzyżowałem z nim 5 
razy; dwa razy wygrałem, trzy razy to on był lepszy. Chociaż co do 
rezultatu jednej z walk, na turnieju im. Feliksa Stamma w Warsza-
wie, mam wątpliwości. Nie czuję, żebym ją przegrał. Prowadziłem 
na punkty, ale sędziowie wydali werdykt 3 do 2 dla Leszka. 

- Boksował pan w wadze lekkiej i półśredniej, zdobywając dwa 
tytuły mistrza kraju. Który smakował lepiej?

- Smak każdego z nich był inny. Ten pierwszy, w 1979 roku, był 
niespodziewany, pełen uroku. A kiedy drugi raz stawałem na najwyż-
szym stopniu podium, w 1983 roku, czułem się zawodnikiem dojrza-
łym, który swój sukces zaplanował, dochodząc do niego ciężką pracą. 
Ten drugi tytuł zdobyłem w stolicy kraju. W drodze do niego pokona-
łem dwóch warszawskich bokserów. To dawało poczucie satysfakcji. 

- Na arenie międzynarodowej był pan o krok od medalu mi-
strzostw Europy. 

- To był rok 1979. Impreza miała miejsce w Kolonii. W I rundzie 
pokonałem Emiła Czuprenskiego z Bułgarii, lecz w ćwierćfinale ule-
głem późniejszemu mistrzowi Wiktorowi Diemjanienkowi z ZSRR.

- Była szansa na medal?
- Zawiedli mnie działacze. Bo podczas turnieju nikt mnie nie ota-

czał opieką, nie wspierał, nie dodawał otuchy. Czułem się zapomnia-
ny, zlekceważony, samotny. Z zazdrością patrzyłem na bokserów ze 
stolicy, którzy trzymali się razem, mieli swoich klubowych trene-
rów, przyjechali też wspierać ich działacze. A ja ciągle sam w ho-
telu. Uważam, że jako reprezentacja Polski nie byliśmy wtedy jed-
nym zespołem. 

Pyta pan czy była szansa na medal? Oczywiście, że była! W ćwierćfi-
nale trafiłem na wielkiego Rosjanina, ale zwycięstwo było realne. Wy-
starczyłoby, gdyby ktoś porozmawiał ze mną przed walką, zmobili-
zował, pomógł ułożyć plan, taktykę, nie mówiąc już o jakieś pora-
dzie psychologa. 

- Po zawieszeniu rękawic na kołku został pan trenerem. Naj-
pierw w Carbo, potem w Niemczech.

- Nie czuję się Niemcem. Kiedy wyjeżdżałem, nie znałem nawet ję-
zyka. Dopiero tam się nauczyłem. Wyjechałem ze względów ekono-
micznych. Aż do wybuchu pandemii pracowałem jako trener w klu-
bie VfB 1900 Gießen. Prowadziłem grupę mieszaną: dzieci, studen-
ci, kobiety itp. Moi podopieczni zdobywali tytuł mistrza Hesji czy 
mistrza Niemiec studentów. Teraz wiodę spokojne życie emeryta 
(śmiech). Do Polski przyjeżdżam obowiązkowo raz do roku na wcza-
sy do Zakopanego i wtedy „zahaczam” o Pyskowice. Śledzę na bie-
żąco, co się dzieje w mieście, w czym pomagają mi media społeczno-
ściowe. Cieszę się, że miasto się tak rozwija. 

rozmawiał: Błażej Kupski

Za nami letnie Igrzyska Olimpijskie TOKIO 
2020. A my pozostajemy w sportowym klimacie. 
Bohaterem sierpniowego wywiadu w cyklu „Zna-
ni znad Dramy” jest Adam Piwowarski, uznany 
bokser z Pyskowic. Na przełomie lat 70. i 80. mi-
nionego stulecia był jednym z najlepszych pol-
skich pięściarzy. Dwukrotnie został mistrzem 
kraju, a na Mistrzostwach Europy w Kolonii  
w 1979 roku dotarł do ćwierćfinału.

DZIĘKI BoKsowI wYsZeDŁeM NA LUDZI 
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Było spotkanie z burmistrzem i rejs po Kanale 
Gliwickim, wizyty w Dziennym Domu Senior +  
i w Miejskiej Bibliotece Publicznej, spacer przy 
tężni i zdjęcia przy „drzewie przyjaźni”. A przede 
wszystkim były chwile pełne wrażeń i szczerej 
sympatii. 18 czerwca mieliśmy zaszczyt i przy-
jemność gościć delegację z ukraińskiego Czer-
wonogradu, partnerskiego miasta Pyskowic. 

Nasze miasto odwiedziły dwie panie: Nata-
lia Żuk i Irena Zając. Pierwsza jest prezeską To-
warzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej 
w Czerwonogradzie, zaś druga kieruje Szkołą 
Sobotnio – Niedzielną im. Jana Pawła II. Ży-
we kontakty między obu miastami to w znacz-
nej mierze zasługa obu tych instytucji.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z burmi-
strzem Pyskowic Adamem Wójcikiem. Potem 
delegacja odwiedziła dom dziennej opieki 
nad seniorami. Odwiedziny miały częściowo 

pRZYJAcIeLe Z cZeRwoNoGRADU w pYsKowIcAch

10 lipca gościliśmy prawie pięćdziesię-
cioosobową grupę z La Ricamarie, francuskie-
go miasta partnerskiego Pyskowic, którą podję-
li mieszkańcy zrzeszeni w Pyskowickim Towa-
rzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskim, z pre-
zes Anną Smyl na czele. Wizyta nad Dramą 
była ostatnim punktem wycieczki objazdowej 
po Polsce, podczas której przyjaciele z Francji 
zwiedzili m.in. Warszawę, Kraków czy Lublin. 

Podczas spaceru po mieście gościom towa-
rzyszyli: burmistrz Pyskowic Adam Wójcik, se-
kretarz miasta Agnieszka Kazubek oraz naczel-
nik Wydziału Kultury i Promocji UM w Pysko-
wicach Dominika Witkowska. Na trasie wyciecz-
ki był Rynek, Park Miejski czy skwer Poniatow-
skiego. Spacer zakończył się na skwerze La Rica-
marie na placu Józefa Piłsudskiego podziękowa-
niami i pamiątkowymi zdjęciami. Jean Rabesco –  

Miło nam poinformować, że pochodzący 
z Pyskowic Rafał Kozok, wygrał konkurs piose-
nek Andrzeja Zauchy na Festiwalu Pamięci „Serca 
Bicie” w Bydgoszczy. Główną nagrodę przyniosło 
mu wykonanie piosenki „Naga rzeka”. Sukces to 
tym milszy, że wokalista jest wychowankiem zna-
nego nam wszystkim Teatru „Carpe Diem”. 

Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w 30. 
rocznicę śmierci Andrzeja Zauchy. Koncert fina-
łowy konkursu odbył się w 22 czerwca w Ope-
rze Nova. Na scenie zaprezentowało się pięcioro 
wokalistów, którzy zaśpiewali utwory z repertu-
aru Andrzeja Zauchy, m.in.: „Naga rzeka”, „Wy-
myśliłem ciebie” oraz „Byłaś serca biciem”. Na 
najwyższe oceny zasłużył Rafał Kozok. W dru-
giej części festiwalu, we własnych interpreta-

Podopieczni Dziennego Domu „Senior +” 
w Pyskowicach już niebawem będą mogli ko-
rzystać z mikrobusu przystosowanego do prze-
wozu osób niepełnosprawnych. 

22 lipca 2021 r. w siedzibie starostwa powia-
towego w Gliwicach burmistrz Pyskowic Adam 
Wójcik odebrał z rąk dyrektora śląskiego od-

„MoBILNY seNIoR” coRAZ BLIŻeJ
działu PFRON – Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych Jana Wrońskie-
go umowę o dofinansowanie projektu „Mobilny 
Senior w Pyskowicach”. 

Projekt zakłada zakup mikrobusu dla uczest-
ników zajęć w ramach Dzienny Dom „Senior +”  
w Pyskowicach. Łączna wartość projektu wy-

nosi 150 000,00 zł z czego 82 500,00 zł to środ-
ki PFRON. Dofinansowanie udzielone zostało 
na podstawie złożonego przez gminę Pyskowi-
ce wniosku do programu pn. „Program wyrów-
nywania różnic między regionami III”, którego 
realizatorem jest powiat gliwicki. 

(pp)

cjach utworów artysty zaprezentowały się gwiaz-
dy polskiej sceny, m.in.: Małgorzata Ostrowska, 
Kuba Badach, Michał Szpak oraz Kasia Moś.

R. Kozok śpiewa, jest aktorem i autorem tek-
stów. Urodzony w 1992 roku w Pyskowicach ar-
tysta pierwsze kroki na scenie stawiał w Teatrze 
„Carpe Diem”. Potem ukończył Studium Musi-
calowe przy teatrze Capitol we Wrocławiu oraz 
Studium Wokalno Aktorskie im. Baduszkowej 
w Gdyni. Ma na swoim koncie m.in. występy  
w etiudach filmowych „Koniec widzenia” i „Dzie-
ciak” oraz spektaklu telewizyjnym „Chłopi”. Ma 
za sobą udział w konkursie talentów „The Voice 
of Poland”. Występuje na deskach Teatru Mu-
zycznego w Gdyni, gdzie zaprezentował się na 
przykład w spektaklu „Czyż nie dobija się koni?”.

RAFAŁ KoZoK – KARIeRA śpIewAJĄcA

prezes Association Culturelle Franco-Polonaise 
w La Ricamarie, otrzymał z rąk burmistrza ze-
staw pamiątek. Drobnymi upominkami w posta-
ci magnesów oraz pocztówek zostali obdarowa-
ni wszyscy francuscy uczestnicy wydarzenia.

Mamy nadzieję, że warunki pozwolą na 
kolejne wizyty i rewizyty partnerskie w przy-
szłości. 

(pp)

pARTNeRsKA wIZYTA GoścI Z FRANcUsKIeGo LA RIcAMARIe

charakter studialny – goście z Ukrainy chcą 
stworzyć podobną placówkę u siebie, z wy-
korzystaniem doświadczeń Pyskowic. Pobyt 
zapisał się w pamięci podopiecznych domu, 
m.in. wzruszającym wykonaniem ukraińskiej 
pieśni miłosnej przez panie Natalię i Irenę.

Następnym punktem programu były odwie-
dziny w bibliotece, gdzie w roli gospodarza 
wystąpiła dyrektor placówki Ilona Surman oraz 
kierownik Oddziału dla dzieci Lidia Kozok. Po-
tem przyszła pora na wspólną, polsko – ukraiń-
ską fotografię pod drzewem przyjaźni na placu 
Józefa Piłsudskiego.

Dzień pełen wrażeń zakończył wieczorny 
rejs statkiem. Irenie Zając i Natalii Żuk to-
warzyszyli przedstawiciele samorządu Pysko-
wic: burmistrz Adam Wójcik, sekretarz miasta 
Agnieszka Kazubek, radna Barbara Witowska 
i radny Błażej Kupski.

Spotkanie napisało kolejny rozdział współ-
pracy Pyskowice – Czerwonograd. Uspokoje-
nie sytuacji epidemicznej daje nadzieję, że ciąg 
dalszy nastąpi szybciej niż trwała ostatnia prze-
rwa w kontaktach.

(pp)

Fot. portal tvp.info/Radosław Poszwiński

Gratulujemy wygranej w konkursie piosenek 
A. Zauchy i życzymy dalszych sukcesów!

(pp)
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wALKA Ze sMoGIeM. wAŻNe ZMIANY w pRoGRAMIe  
„cZYsTe powIeTRZe” I NIe TYLKo

„Idź stąd śmieciu – oddam cię w dobre ręce 
– akcja niebieski kontener” – takie hasło przy-
świecało uczniom, którzy przystąpili do ogól-
nopolskiego projektu ekologicznego pod patro-
natem Głównego Inspektora Ochrony Środowi-
ska. Daria Kulpa, Zuzanna Stawarczyk, Bartło-
miej Biss, Kacper Kuczera i Marcel Olechno 
opracowali i wykonali 5 zadań, z których naj-
ważniejszym była zbiórka elektroodpadów. 

Równie ważny był wzrost wiedzy dotyczą-
cej ochrony środowiska i poznawanie zasad  
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycz-
nym i elektronicznym, które pogłębiano na za-

„RecYKLeRsI” Z sp 5 – LAUReATAMI oGÓLNopoLsKIeJ  
KAMpANII eKoLoGIcZNeJ!

wych mija w województwie śląskim już 31 grud-
nia 2021. Jak uzyskać dofinansowanie na wy-
mianę tzw. kopciuchów? Można się tego dowie-
dzieć w Pyskowickim Punkcie Konsultacyjnym 
programu „Czyste Powietrze” w urzędzie miej-
skim, można wejść na naszą stronę www.pysko-
wice.pl w zakładkę Ekologia/Program „Czyste 
Powietrze”, można też znaleźć pomoc w biurze 
obsługi klienta PGNiG Obrót Detaliczny. 

Jak informuje PGNiG w ramach progra-
mu „Prosto po czyste powietrze” pracownicy 
przedsiębiorstwa doradzą jak skorzystać z do-
finansowania z „Czystego Powietrza” oraz po-
mogą w przejściu przez niezbędne formalności. 

Jednocześnie przypominamy, że od 1 lipca 
ruszyło wielkie zbieranie danych o tym, czym 
ogrzewamy domy. Wiedza posłuży do walki ze 
smogiem. Złożenie deklaracji „paliwowej” to 
nasz obowiązek, za którego niedopełnienie gro-
zi finansowa, nawet do 5 tys. zł.

Więcej na naszej stronie w zakładce Ekologia/
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

(pp)

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko 
do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 
2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła – in-
formuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Ponadto zwiększono progi 
dochodowe podwyższonego poziomu dofinanso-
wania, czyli do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji. 

Tak zwane uchwały antysmogowe, obowiązu-
jące również na Śląsku na mocy uchwały sejmi-
ku wojewódzkiego, wymuszają w najbliższych 
latach rezygnację z ogrzewania domów starymi  
i nieefektywnymi piecami, tzw. kopciuchami. Jed-
nocześnie ograniczają one możliwość stosowania 
paliwa stałego – węgla, na rzecz ekologicznych 
paliw. W tym samym kierunku zmierzają wytycz-
ne Komisji Europejskiej oraz zapisy Krajowe-
go Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu. Stąd 
konieczność dostosowania warunków programu 
„Czyste Powietrze” i decyzja o wycofaniu dotacji 
na kotły węglowe z dniem 1 stycznia 2022.

Ostateczny termin wymiany kotłów starszych 
niż dziesięcioletnie oraz urządzeń pozaklaso-

Ponad 60 worków pełnych śmieci po 120 
litrów każdy to efekt akcji sprzątania terenów 
wokół stawu „Cegielnia” w Dzierżnie. Odpa-
dy zamiast brudzić lasek przy zbiorniku trafi-
ły na wysypisko. 

Wielkie sprzątanie odbyło się w niedzielę 25 
lipca. Pomysłodawcą była grupa rekonstrukcji 
historycznej Utgard Gliwice, pomogło miasto 
Pyskowice, m.in. poprzez dostarczenie wor-
ków i organizację wywozu śmieci. Nie zawie-
dli również mieszkańcy.

Proekologiczna inicjatywa była pierwszym, 
ale nie ostatnim wspólnym działaniem gmi-
ny i wojów ze stowarzyszenia Utgard. Już nie-
długo powinniśmy więcej usłyszeć o projek-
cie stworzenia wioski wikingów na terenie Py-
skowic. Jeżeli plany dojdą do skutku, powsta-
łaby nie lada atrakcja dla miłośników historii 
i nie tylko.

(pp)

jęciach Koła Ekologicznego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej. Z powodu pandemii działania 
rozciągnęły się na 2 lata. Najważniejsze jed-
nak, że udało się przekonać wielu – szczegól-
nie uczniów naszej szkoły, że odzyskiwanie 
elektroodpadów i wyczerpanych baterii jest 
konieczne. Napełniliśmy niebieski kontener 
dwa razy – w maju 2020 r. i w kwietniu 2021 r. 

Cieszymy się bardzo, że Ekozespół „RECY-
KLERSI” z SP 5 Pyskowice został doceniony 
za dwuletnie starania i otrzymał nagrodę spe-
cjalną XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – 

ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE” organiza-
cji odzysku AURAEKO. Jest to wycieczka do 
firmy LG Mława (patrona konkursu), aby zo-
baczyć jego najnowocześniejsze linie technolo-
giczne.

Dziękujemy wszystkim , którzy przyłączyli się 
do zbiórki i „lajkowali” nasze posty. Przekazali-
śmy do recyklingu 3126 kg elektroodpadów i 628 
kg zużytych baterii. Nie poprzestańmy na tym!

Ekologia dzisiaj to styl życia, a zwyciężają 
ci, którzy wierzą, że mogą zwyciężyć!

Opiekun Zespołu „RECYKLERSI” – SP 5 
Ewa Uznańska

TeReN woKÓŁ sTAwU „ceGIeLNIA” wYcZYścILI wIKINGowIe
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Wakacyjny czas odpoczynku dla uczniów 
nie znaczy, że szkoły stoją puste i nic się w nich 
nie dzieje. Dni wolne od nauki to idealna pora na 
odświeżenie placówek oświatowych. 

Miasto Pyskowice na remonty i inwestycje 
w tych obiektach wyda w okresie wakacyj-
nym 297 497,36 zł. Najwięcej zaplanowano 
na szkoły. Największą z inwestycji jest wy-
konanie toalety dla uczniów niepełnospraw-
nych w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziała-
mi Integracyjnymi. 

Przed pierwszym dzwonkiem zaplanowano 
oddanie wyremontowanych toalet dla pracowni-
ków Szkoły Podstawowej nr 3. Na uczniów z ko-
lei czekać będzie odmalowana klatka schodowa.

Do odmalowanych klas na I piętrze wrócą 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5. W trosce  
o bezpieczeństwo wychowanków i persone-
lu wykonano już w tej placówce modernizację 
systemu alarmowego, łączności telefonicznej 
oraz kontroli dostępu w szkole.

Drobniejsze remonty i naprawy przejdzie 
również budynek Szkoły Podstawowej nr 4.  
I tak naprawiono wentylatory w ubikacjach 
oraz zreperowano uszkodzone fragmenty ele-
wacji, a przed końcem wakacji wymalowane 
zostaną sala nr 26 i WC chłopców, naprawio-
ne narożniki w świetlicy oraz wymienione wy-
kładziny w sekretariacie.

A co zmieni się w przedszkolach? Zacznijmy 
od „jedynki”. Dzieci przywita odświeżony hol 
na parterze, remonty obejmą też dach nad szat-
nią i studnię kanalizacyjną. W Przedszkolu nr 2 

cZAs wAKAcJI – cZAs ReMoNTÓw

Pani dr n. med. Joannie Bienias
wyrazy najszczerszego współczucia  

z powodu śmierci
Ojca

składa Zarząd oraz pracownicy  
Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.

Od 6 do 30 września zgodnie z zarządzeniem 
burmistrza Pyskowic będzie można składać wnio-
ski o dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym 
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  
i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022. Ja-
kie są warunki otrzymania pomocy? 

Dofinansowanie kierowane jest do uczniów: 
słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszą-
cych; z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim; z niepełnosprawnością ru-
chową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym  
z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi, w przypadku gdy są to nie-
pełnosprawności spośród niepełnosprawności,  
o których mowa odpowiednio we wcześniej-
szych punktach; z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym; z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy są to niepełnosprawno-
ści spośród niepełnosprawności, o których mo-
wa wcześniej; posiadających orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  
w ustawie Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, o którym mowa w usta-
wie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, 
z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287). 

Pomoc finansowa udzielana jest uczniom 
branżowej szkoły I i II stopnia, liceum ogól-

„wYpRAwKA” sZKoLNA DLA NIepeŁNospRAwNYch UcZNIÓw
nokształcącego, technikum, ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej 
szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych, 
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, szko-
ły specjalnej przysposabiającej do pracy. 

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wnio-
sek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022 w ter-
minie wskazanym na początku tekstu. Wniosek 
może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, 
rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzin-
ny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca 
się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do 
sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, 
albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pra-
cownik socjalny lub inna osoba za zgodą wy-
żej wskazanych. 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzecze-
nia o potrzebie kształcenia specjalnego, o któ-
rym mowa w przywołanej już ustawie Pra-
wo oświatowe, albo kopię orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę –  
Prawo oświatowe.

Zwrotu kosztów zakupu podręczników doko-
na, w zależności od organu założycielskiego szko-
ły, dyrektor szkoły lub wójt, burmistrz, albo pre-
zydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę 
szkoły. W przypadku zakupów indywidualnych 
dowodem zakupu jest faktura VAT (wystawiona 

imiennie), rachunek, paragon lub oświadczenie  
o zakupie odpowiednio podręczników lub mate-
riałów edukacyjnych, ćwiczeniowych. W przy-
padku złożenia oświadczenia, należy dołączyć in-
formację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom niepeł-
nosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i mate-
riałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręcz-
ników do kształcenia ogólnego i do kształce-
nia w zawodach, materiałów edukacyjnych do 
kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodo-
wego oraz materiałów ćwiczeniowych, nastąpi 
do dnia 7 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie www.pysko-
wice.pl zakładka Dla mieszkańców/Eduka-
cja/Aktualności/Rządowy program pomocy 
uczniom niepełnosprawnym.

(pp)

pojawi się odnowiony parkiet, a w zakres prac 
wchodzi przebudowa podłączenia kotła central-
nego ogrzewania oraz naprawa rur kanalizacyj-
nych. Podopieczni Przedszkola nr 3 z oddziału 
na piętrze rozpoczną rok szkolny w odnowionej 
sali. W Przedszkolu nr 4 remonty dotyczą kuch-
ni, podłogi w sali nr 4 oraz przedsionka do szat-
ni. I wreszcie Przedszkole nr 5. Tutaj wycho-
wankowie powinni dostrzec różnicę już w dro-
dze na zajęcia – odnowiony zostanie chodnik 
prowadzący do placówki. Oprócz tego pojawi 
się monitoring zewnętrzny.

Dużo zmieni się w Miejskim Żłobku. Poja-
wią się nowe urządzenia zabawowe, dodatkowe 

miejsca w oddziale IV, nowy wystrój łazienki. 
Dla pracowników zaplecza ważny jest również 
remont windy towarowej. Większość tych no-
wości, poza zakupem urządzeń do zabawy, zo-
stanie zrealizowana dzięki wsparciu finansowe-
mu z programu „Maluch +”.

Tegoroczne remonty i inwestycje to konty-
nuacja działań samorządu, który konsekwent-
nie dąży do poprawy stanu placówek oświato-
wych. Dzięki temu najmłodsi pyskowiczanie 
mogą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje talen-
ty w coraz lepszych warunkach pod względem 
estetyki, komfortu i bezpieczeństwa. 

(pp)
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Samorząd Pyskowic uruchomił specjal-
nego busa, który bezpłatnie zawiezie tam 
i z powrotem na szczepienia przeciwko 
Covid – 19 z miejsc oddalonych od Punk-
tu Szczepień Powszechnych w hali wido-
wiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera 
przy ul. Strzelców Bytomskich 1a. Trans-
port prowadzony będzie zawsze z tych sa-
mych miejsc w wybrane dni. Pierwsze 
transfery odbyły się w sierpniu. Na kolej-
ne zapraszamy wszystkich chętnych. 

Bus zatrzymywać się będzie w miejscach 
oznaczonych flagami „Przystanek szczepie-
nie”, o stałych godzinach, według następują-
cego harmonogramu:
 godz. 9.00 – ul. Traugutta (przy filii bi-

blioteki), 
 godz. 11.00 – Dzierżno, ul. Piaskowa 

(przy placu zabaw), 
 godz. 13.00 – ul. Strzelców Bytomskich 

(przy targowisku). 

DARMowY TRANspoRT po oDpoRNośĆ

Praca Oddziału dla Chorych na Covid-19 
w Szpitalu sp. z o.o. w Pyskowicach zosta-
ła uhonorowana. 30 czerwca podczas sesji 
Rady Powiatu Gliwickiego placówka otrzy-
mała podziękowania oraz medal okoliczno-
ściowy.

W trakcie uroczystości szpital reprezen-
towali prezes Leszek Kubiak, koordynator 

MeDAL I poDZIĘKowANIA DLA sZpITALA w pYsKowIcAch

Najprościej wypełnić interaktywny formu-
larz dostępny na stronie GUS https://stat.gov.
pl/. Na terenie Pyskowic działają też cztery 
punkty dla osób, które nie mają możliwości 
dokonania samospisu (np. z powodu braku 
dostępu do urządzeń bądź Internetu). Samo-
spisu można dokonać w:

w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy 
ul. Strzelców Bytomskich 3, w holu na par-
terze budynku przy stanowisku obsługi inte-
resantów,
 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

(MBP) przy Placu Józefa Piłsudskiego 1,
 w Oddziale dla Dzieci MBP przy Placu 

Józefa Piłsudskiego 3,
 w Filii MBP przy ul. Traugutta 53.
W razie problemów z wypełnieniem for-

mularza pomoc można uzyskać bezpośred-

NARoDowY spIs powsZechNY –  
coRAZ MNIeJ cZAsU. spI(e)sZMY sIĘ!

nio u naczelnika Wydziału Spraw Obywa-
telskich, Ochrony Informacji Niejawnych 
i Zarządzania Kryzysowego Henryka Mo-
lendy, parter UM w Pyskowicach, pok. 114, 
tel. 32 332 60 25.

Spisać się będzie można również pod-
czas wybranych imprez miejskich. Naj-
świeższą z okazji było „Śniadanie na tra-
wie” 21 sierpnia. Informacje o kolejnych 
terminach będą zamieszczane na materia-
łach zapowiadających wydarzenie, m.in. 
na stronie wwww.pyskowice.pl oraz profi-
lu Facebook gminy Pyskowice.

Z osobami objętymi obowiązkiem spiso-
wym może się również skontaktować, te-
lefonicznie lub osobiście, rachmistrz spi-
sowy. W razie wątpliwości jego dane moż-
na potwierdzić na infolinii 22 279 99 99. 

oddziału dr Mariola Malinowska-Cholewka 
oraz pielęgniarka Karolina Wyleżoł.

„Ponad 8 miesięcy ciężkiej pracy to wy-
zwanie z jakim nie przystało Nam się mie-
rzyć do tej pory, stąd ogromna radość, że spo-
tkaliśmy się z wyrazami uznania.

Serdeczne gratulacje dla Naszego persone-
lu, który z oddaniem i zaangażowaniem każde-

go dnia walczył o zdrowie pacjentów (Lekarze, 
pielęgniarki, pracownicy RTG i TK, pracowni-
cy laboratorium, opiekunowie medyczni, Panie 
odpowiedzialne za posiłki dla pacjentów oraz 
personel, który dbał o porządek w oddziale). 

Dziękujemy” – napisano na fejsbukowym 
profilu szpitala. 

(pp)

Udział w tak przeprowadzonym spisie 
zgodnie z ustawą o statystyce jest obo-
wiązkowy – nie można odmówi rachmi-
strzowi udzielania informacji.

Średnia osób ujętych już w spisie w woje-
wództwie śląskim wynosi 55,31 proc. W powie-
cie ten odsetek wynosi 59,15 proc., a dla nasze-
go miasta – 54,30 proc. (dane na 19.08.2021).

(pp)

Osoby wybierające się na szczepienia mu-
szą mieć przy sobie dowód osobisty. Przyję-

cie szczepionki nie wymaga wcześniejszej 
rejestracji, ani zapisu.

(pp)

dok. ze str. 1
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Znamy finałową listę zadań V edycji Py-
skowickiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz 
wszystko w rękach mieszkańców. 23 sierp-
nia rozpoczęło się głosowanie, które potrwa 
do 3 września.

Głos oddać może każdy pyskowiczanin, 
który ukończył 13 lat bądź osiągnie ten wiek 
w roku bieżącym. Udział osoby niepełnolet-
niej wymaga zgody rodzica/opiekuna. Jeden 
mieszkaniec może zagłosować tylko raz, na 
jedno zadanie.

pYsKowIcKI BUDŻeT oBYwATeLsKI – cZAs NA MIesZKAŃcÓw 

Zadania zakwalifikowane do głosowania V edycji pyskowickiego Budżetu obywatelskiego
Lp. Nazwa zadania Koszt 
1. Utwardzenie ciągów pieszych łączących pl. Żwirki i Wigury z ul. Czereśniową oraz ul. Kościuszki z ul. gen. Sikorskiego 100.000,00 zł 
2. Remont nawierzchni drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Poznańską 89.700,00 zł 
3. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy ul. Mickiewicza 50.000,00 zł 

4. Budowa małej infrastruktury rowerowej na terenie pyskowickich placówek oświatowych  
(wszystkie przedszkola i przy szkołach nr: 4, 5, 6) 100.000,00 zł 

5. Budowa skatepointu/skatespotu w południowej części miasta (ul. Traugutta) 100.000,00 zł 
6. Mini ogród sensoryczny (tereny zielone przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich) 100.000,00 zł 

7. Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach (część terenów zielonych pomiędzy ulicami: Cichą, Ligonia, 
Strzelców Bytomskich, Dąbrowskiego) 100.000,00 zł

Głosować w można w formie papierowej 
lub elektronicznej. Formularze zbierane będą 
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach – w ho-
lu głównym na parterze, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Do-
rosłych przy placu Józefa Piłsudskiego 1 oraz fi-
lii nr 1 przy ul. Traugutta 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 zrealizowane w przyszłym ro-
ku w naszym mieście w ramach PBO. Przypomi-
nam, że tegoroczna wartość budżetu to rekordo-
we 200 tys. zł. Wyniki głosowania zostaną poda-
ne do publicznej wiadomości 10 września, w Biu-
letynie Informacji Publicznej i na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Zapraszamy do udziału. Głosujmy i zmie-
niajmy Pyskowice!

(pp)

Rzeka Drama to jeden z największych niedocenionych skarbów natu-
ry Pyskowic i Zbrosławic. Ta niepozorna rzeka zadziwia, fascynuje i war-
ta jest odkrycia. Temu właśnie służy projekt mieszkańców „Drama, kaja-
ki i śpiew – spotkajmy się nad rzeką”. Inicjatywa przeszła wszystkie pro-
cedury formalne Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) i 
od 1 września wchodzi pod głosowanie! 

Na czym polega pomysł? W założeniu wydarzenie „Drama, kajaki i 
śpiew” rozpocznie się w sąsiedztwie Zabytkowej Stacji Wodociągowej 
Zawada, wpisanej na listę Szlaku Zabytków Techniki. Na miejscu będą 
czekały atrakcje, w tym ekoanimacje dla dzieci i spektakl teatralny. Naj-
ważniejszą częścią będzie rodzinny spływ kajakowy Dramą do Pyskowic. 
Po trudach wodnego rajdu czekać będzie relaks, tym razem na terenie Par-
ku Miejskiego w Pyskowicach. Zaplanowano koncerty, pokaz grafiki la-

„DRAMA, KAJAKI I śpIew”. GŁosUJMY NA NAsZ pRoJeKT  
w MARsZAŁKowsKIM BUDŻecIe oBYwATeLsKIM!

serowej i wideo na ekranie wod-
nym, pokazy tańczących fontann!

Dodatkowym elementem wyda-
rzenia, który ma na celu ożywienie 
sąsiedztwa mieszkańców powiatu 
gliwickiego i tarnogórskiego, bę-
dzie mecz siatkówki plażowej zor-
ganizowany w Zawadzie. 

Teraz wszystko w rękach mieszkańców. Głosowanie potrwa od 1 do 19 
września, a informacji o nim należy szukać na stronie https://bo.slaskie.
pl. Pyskowicko–Zbrosławicki projekt znajduje się na liście REGIO obej-
mującej m.in. powiat gliwicki. Trzymamy kciuki! 

(pp) 
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Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 32 333 20 80

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

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

tel. 792 241 130

18 – 19 września 2021, Rynek
W programie m.in.:

l koncerty l prezentacja produktów lokalnych l kulinarny pokaz 
tańca z ogniem l warsztaty dawnego rzemiosła.

Szczegółowy program wydarzenia na www.pyskowice.pl


