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VI EDYCJA PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - s. 10

Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza 
mieszkańców do udziału w konkursie „Pysko-
wice – ekologia wpisana w rozwój”. Można 
uzyskać nawet 50 tys. zł dofinansowania na 
przedsięwzięcia służące ochronie lub popra-
wie stanu środowiska. Wnioski są przyjmo-
wane w terminie od 26 kwietnia do 10 maja br.

To już IV edycja konkursu, który stanowi 
publiczną kampanię edukacyjną. Jego celem 
jest promowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska poprzez wspieranie innowacyj-
nych i oryginalnych, ekologicznych przed-
sięwzięć lokalnych.

„PYSKOWICE – EKOLOGIA WPISAnA W rOzWóJ”.  
rUSzA IV EDYCJA KOnKUrSU

W ramach konkursu finansowane mo-
gą być tzw. działania „miękkie”, jak kam-
panie edukacyjne lub działania „twarde”, 
czyli inwestycje ekologiczne, jak miało to 
miejsce w ubiegłym roku. III edycję wy-
grali działkowcy z ROD „Konwalia” pro-
jektem budowy przyłącza wodociągowe-
go. 

Wygrana przyznawana jest w formie do-
tacji celowej z budżetu gminy Pyskowice 
do kwoty 50 tys. zł. Wnioski można skła-
dać do 10 maja. Co bardzo ważne, rozpo-
częcie realizacji zadania musi nastąpić po 

dniu zawarcia z gminą umowy o dofinanso-
wanie, a termin jej zakończenia nastąpi nie 
później niż 31 października 2022 r.

Szczegóły konkursu opisane są w regu-
laminie dostępnym na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach https://
www.pyskowice.pl w zakładce: Dla miesz-
kańców / Ekologia.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 3, Wydział Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska, telefon 32 332 60 14 lub 32 332 60 12.



2 Okiem Burmistrza Przegląd Pyskowicki • nr 4 (306) • kwiecień 2022

Szanowni Czytelnicy,
za nami Wielkanoc, czas pełen rodzinne-

go ciepła i spotkań z bliskimi, ale również 
czas refleksji. W świąteczny nastrój wprowa-
dził nas jarmark wielkanocny z jajkiem w roli 
głównej, ale również z przysmakami naszych 
ukraińskich gości, które można było spróbo-
wać na pyskowickim rynku. O jarmarku może-
cie przeczytać na s. 5. W minionym miesiącu 
odbyło się wiele innych ważnych i ciekawych 
wydarzeń, o których przeczytacie w najnow-
szym numerze „Przeglądu Pyskowickiego”. 

Końcówka marca przyniosła smutną wiadomością. Zmarł Egon Fran-
ke, najwybitniejszy polski szablista w dziejach tej dyscypliny, trener, wy-
bitny człowiek, związany z Pyskowicami. W minionym tygodniu dowie-
dzieliśmy się natomiast o śmierci Krystyny Nalepki, znaczącej postaci ży-
cia Pyskowic – działaczki społecznej, poetki, osoby niezwykle wszystkim 
życzliwej. Słowa poświęcone obu tym postaciom znajdziecie na s. 2 i 4. 

Jednym z ważnych marcowych wydarzeń było wyjątkowe wyróżnie-
nie dla Katarzyny Szoty-Eksner, joginki, feministki, społeczniczki. Pani 
Katarzyna została Liderką Równości na Śląsku. Czym zasłużyła sobie na 
ten zaszczytny tytuł? Piszemy o tym również na s. 4. 

Zmiany zachodzące w miejskiej infrastrukturze i krajobrazie to rów-
nież sprawy godne uwagi. W części południowej Pyskowic rozpoczęła 
się przebudowa ul. Wiejskiej, nowego oblicza nabiera teren przy stawie, 
tzw. cegielni, w Dzierżnie. Docelowo zaniedbany obszar ma się zamie-
nić, za sprawą stowarzyszenia Utgard i ze wsparciem gminy Pyskowice, 
w osadę wikingów. Oba te projekty przybliżamy na s. 5. 

Wiele dzieje się w szeroko rozumianej dziedzinie spraw społecz-
nych. Dzienny Dom Senior + otrzymał kolejną rządową dotację, która 

pomoże utrzymać funkcjonowanie obiektu przez najbliższy rok (s. 5). 
Rozmachu nabrał lokalny program Senior 60 +, a pełną listę instytucji  
i firm oferujących naszym mieszkańcom z tej grupy wiekowej bonifi-
katy na swoje usługi i towary znajdziecie na s. 6. W kontekście dzia-
łań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem warto wspomnieć o bie-
gu św. Goara. To impreza charytatywna, z której dochód przeznaczony 
zostanie na budowę ścieżki sensorycznej w Gliwickim Centrum Edu-
kacyjno – Rehabilitacyjnym, z którego korzystają również nasi naj-
młodsi mieszkańcy ze specjalnymi potrzebami (s. 8). Patronem me-
dialnym akcji jest „Przegląd Pyskowicki”. 

W majowym kalendarzu stałą obecność mają dwa ważne społecznie 
wydarzenia. Na przełomie kwietnia i maja samorząd organizuje, już po 
raz czwarty, konkurs na ekologiczną inicjatywę mieszkańców. W tym ro-
ku, podobnie jak w poprzednim, na zadania mające na celu ochronę śro-
dowiska miasto przeznaczyło 50 tys. zł. O szczegółach konkursu „Py-
skowice – ekologia wpisana w rozwój” piszemy na s. 1. W przyszłym 
miesiącu stratuje również kolejny Pyskowicki Budżet Obywatelski. Na 
propozycję projektów istotnych dla lokalnych społeczności czekamy do 
31 maja. Więcej na ten temat znajdziecie na s. 10. 

Powoli stabilizuje się sytuacja naszych nowych mieszkańców, którzy 
trafili do Pyskowic uciekając przed wojną w Ukrainie. Uchodźcy, przede 
wszystkim mamy z dziećmi, mają schronienie, korzystają ze szkół, 
wsparcia socjalnego, służby zdrowia. To nie znaczy, że wciąż nie potrze-
bują naszej pomocy. O tym, co udało się dla nich – i obywateli Ukrainy, 
którzy zostali w ojczyźnie – już dzięki Wam osiągnąć oraz co możemy 
jeszcze dla nich zrobić, piszemy na s. 7 i 10.

Drodzy Mieszkańcy, przed nami dalsze miesiące wytężonej pracy. 
Choć wszyscy życzymy sobie, żeby nastąpił definitywny koniec epide-
mii, nadal uważajcie na siebie. Bądźcie zdrowi. 

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice 

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 18 kwietnia zmarła Krystyna 
Nalepka. Społeczniczka, poetka, działaczka na rzecz oświaty odeszła od 
nas na dwa dni przed 83. rocznicą swoich urodzin.

ŻEGnAmY KrYSTYnę nALEPKę
Krystyna Nalepka przyszła na świat na Kielecczyźnie, życiowe wy-

bory sprawiły, że osiadła na stałe w Pyskowicach. Choć z zawodu by-
ła zdobnikiem szkła i kryształów, w naszym mieście dała się poznać jako 
poetka i mistrzyni słowa. Publikowała tomiki wierszy, współpracowała  
z „Przeglądem Pyskowickim”. Była też autorką słów „Ballady o Pysko-
wicach”, utworu powstałego na jubileusz 750-lecia naszego miasta, który 
stał się nieformalnym hymnem Pyskowic.

Pani Krystyna nie stroniła od spraw społecznych. Zawsze uśmiechnię-
ta, zarażała optymizmem i energią. Dobro wspólne przyświecało w jej 
działalności jako radnej Miejskiej Rady Narodowej, członkini spoza rady 
w Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki, w pracy  
w kolegium redakcyjnym „Przeglądu Pyskowickiego”.

Śp. Krystynę Nalepkę pożegnaliśmy 21 kwietnia br. Spoczęła na cmen-
tarzu parafialnym przy ul. Cichej.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
(pp)

Wiadomość o śmierci Pani Krystyny Nalepki była dla nas za-
skoczeniem i smutkiem. Jej postać zapisała się również w histo-
rii gazety samorządu Pyskowic. Należała do grona autorów „Prze-
glądu Pyskowickiego”, uczestniczyła w pracach jego kolegium.

Składamy najszczersze kondolencje całej Rodzinie oraz najbliż-
szym pani Krystyny. Pamięć o niej pozostanie z nami na zawsze.  

Kolegium Redakcyjne  
Przeglądu Pyskowickiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krystyny Nalepki. Odeszła osoba, która mogła być wzorem społecznego zaangażowania, 
poetka, była radna, ale przede wszystkim niezwykle życzliwy wszystkim człowiek. Będzie nam brakowało jej optymizmu, ciepła, uśmiechu. 

Odejście pani Krystyny jest dla nas wszystkich niepowetowaną stratą. Składamy wyrazy współczucia całej Rodzinie oraz Bliskim zmarłej,  
a szczególnie Córce Agnieszce Nalepce. 
 Jolanta Drozd  Adam Wójcik
 Przewodnicząca Rady Miejskiej  Burmistrz Miasta Pyskowice

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Pani Krystyny Nalepki. Tym samym składamy wyrazy współ-
czucia i żalu całej Rodzinie, a szczególnie Pani wicedyrektor 
Agnieszce Nalepce. 

Pani Krystyna była nam bliska. Zapamiętamy Ją jako osobę 
niezwykle życzliwą, serdeczną, pełną optymizmu. Na zawsze 
pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci.

Dyrektor oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Noblistów Polskich w Pyskowicach.
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KOmISJE PrACUJĄ

Ostatniego dnia marca odbyła się 
kolejna sesja rady miejskiej. Jak co ro-
ku w marcu zapoznała się ona ze spra-
wozdaniem Komendy Miejskiej Policji  
w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeń-
stwa obywateli i porządku publiczne-
go w powiecie gliwickim za 2021 rok. 
Sprawozdanie pod kątem naszego mia-
sta przedstawił Komendant Komisariatu 
Policji w Pyskowicach młodszy inspek-
tor Rafał Grzenia, a stan bezpieczeństwa  
w powiecie omówił Zastępca Komen-
danta Miejskiego Policji w Gliwicach 

nadkomisarz Arkadiusz Pyrkosz. Z przedstawionych danych wyni-
ka, że liczba przestępstw w 7 kategoriach (rozbój, kradzież, kradzież 
z włamaniem, kradzież pojazdu, bójka i pobicie, uszczerbek na zdro-
wiu, uszkodzenie rzeczy) była podobna jak w roku poprzednim i wy-
nosiła ok. 2000 zdarzeń. Najwięcej było kradzieży (935) i kradzieży  
z włamaniem (409) oraz uszkodzenie rzeczy (424). Dane dotyczące 
ruchu drogowego na terenie Pyskowic są następujące: wypadki – 5, 
kolizje – 197, ranni – 5, ofiary śmiertelne – 1. Zwrócono uwagę na 
nasilenie oszustw związanych z handlem w internecie. 

Rada omówiła i przegłosowała projekty uchwał w sprawie:
1. wyrażenia zgody na zbycie w przetargu trzech miejskich działek 

gruntowych po północnej stronie ulicy Lokalnej;
2. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na la-
ta 2022–2025 rok”;

3. zasad udzielania w 2022 roku dotacji celowej z zakresu ochro-
ny środowiska w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana 
w rozwój”;

4. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. – dokonano zwięk-
szenia dochodów na kwotę 4 761 161,60 zł, w przeważającej czę-
ści o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych – przebudowa ciągu ulic od ul. Kard. Stefana  

Wyszyńskiego do ul. Mickiewicza. Po stronie wydatków zapisa-
no środki z przeznaczeniem na: dofinansowanie remontu drogi  
ul. Wyzwolenia (400 000,00 zł), remonty dróg żużlowych i mo-
stów (130 000,00 zł), przebudowę ul. Młyńskiej (621 820,00 zł), 
wkład miasta do termomodernizacji budynku SP 3 (351 752,00 zł)  
oraz hali widowiskowo sportowej (132 000,00 zł). Kwotę  
180 000,00 zł przeznaczono na kanalizację deszczową i rowy ko-
munalne;

5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2027 
pod kątem zmian w budżecie miasta; 

6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wy-
konanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwo-
lenia w Pyskowicach” – remont tej drogi będzie wykonywany przez 
powiat ze środków: 800 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, 400 000,00 powiat gliwicki, 400 000,00 
gmina Pyskowice;

7. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok – do budżetu wpro-
wadzono kwotę 28 841,51 zł z darowizn na rzecz pomocy obywate-
lom Ukrainy na tworzenie miejsc pobytu dla uchodźców oraz dotację 
z GZM w kwocie 27 887 zł na rzecz obywateli Ukrainy z przeznacze-
niem na przewóz uczniów do szkoły;

8. określenia zakresu pomocy udzielanej przez miasto Pyskowice 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa – do tego zakresu zaliczono między innymi: za-
kwaterowanie, wyżywienie, dostarczenie niezbędnej odzieży oraz 
środków higieny, udzielenie niezbędnej pomocy psychologicznej, 
udzielenie pomocy organizacyjnej w dostępie do rynku pracy. Pomoc 
ta ma charakter uzupełniający i może być udzielana w wypadkach,  
w których nie jest możliwe sfinansowanie zadania jako zadania zleco-
nego z zakresu administracji rządowej. 

Ze wszystkimi projektami uchwał do których dołączone są uzasad-
nienia oraz z już podjętymi uchwałami można się zapoznać na stronie 
internetowej miasta w BIP w zakładce Rada Miejska.

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach

Komisja Gospodarki Komunalnej
W marcu na swoim posiedzeniu komisja omówiła zadanie związa-

ne z dalszym funkcjonowaniem Zakładu Cieplnego w związku z wyga-
śnięciem umowy ze spółką IDEA 98 z końcem sierpnia br. r. W ostat-
nich latach analizowano różne warianty prawne i organizacyjne, a naj-
bardziej korzystne wydaje się powołanie spółki komunalnej, która cało-
ściowo przejęłaby realizację zadań związanych z produkcją i zaopatrze-
niem w ciepło mieszkańców Pyskowic. Nad rozwiązaniem pracuje spe-
cjalny zespół. Komisja szczegółowo omówiła przedstawione przez bur-
mistrza materiały, a dyskusja zakończyła się wnioskiem, że decyzje mu-
szą zapaść w bardzo krótkim okresie z uwagi na kończącą się umowę  
z firmą IDEA 98.

Następnie komisja zapoznała się ze stanem technicznym infrastruktu-
ry miasta – drogami, chodnikami, mostami, przepustami. W najgorszym 
stanie są chodniki przyblokowe – gmina może przeprowadzać remon-
ty jedynie na terenach, których jest właścicielem, natomiast na terenach 
wspólnot mieszkaniowych koszty ponosi wspólnota. W toku jest postę-
powanie w sprawie wyboru wykonawcy na zadanie „Remonty bieżące 
dróg, chodników, ulic w roku 2022”.

Komisja Inwestycji i Budżetu
Na swoim posiedzeniu omówiła zadanie „Ciepłownictwo – moder-

nizacja, stan realizacji inwestycji plan na 2022 r.”. Gmina Pyskowi-
ce w oparciu o pozyskane z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 
środki realizuje modernizację sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem 
do budynków. Dotychczas ułożono nowe sieci do transportu ciepła  
w tzw. wysokim parametrze w obrębie ulic Dworcowa, Wieczorka oraz 
wzdłuż Wojska Polskiego od nr 2A – 2B do numeru 10. W 2021 roku 
zbudowano sześć węzłów kompaktowych w budynkach podłączonych 
do sieci niskiego parametru, tj. ulic Matejki 5, Konopnickiej 1, Matejki  

Boczna 1, 2. Podłączono do sieci ciepłowniczej dwa budynki –  
ul. Szopena 8 oraz ul. Konopnickiej 2. W planie inwestycyjnym na 2022 
rok jest zabudowa węzłów kompaktowych w części budynków przy  
ul. Dworcowej oraz ul. Wieczorka i częściowe uruchomienie sieci wy-
sokiego parametru. Na realizację inwestycji w 2022 roku miasto otrzy-
mało dofinansowanie z programu Metropolitalny Fundusz Solidarno-
ści z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na kwotę 895 721,00 zł.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Omówiła na swym marcowym posiedzeniu „Sprawozdanie Komen-

dy Miejskiej Policji w Gliwicach z zakresu bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego w Pyskowicach”. Rozmawiano o zadaniach w obszarze 
zwalczania przestępczości narkotykowej, gospodarczej, bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w miej-
scu zamieszkania, seniorów, przemocy w rodzinie. Następnie komisja 
zapoznała się z sytuacją pożarową na terenie Pyskowic w roku 2021.  
W tym okresie doszło do 275 zdarzeń, między innymi pożarów w obiek-
tach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych, produkcyjnych, 
magazynowych, lasach, na terenie upraw rolnych i łąkach. Komisja po-
zytywnie oceniła pracę oraz wkład służb w poprawę bezpieczeństwa  
i porządku w mieście.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Na swym marcowym posiedzeniu komisja omówiła realizację zadań 

własnych gminy realizowanych w roku 2021 przez organizacje pozarzą-
dowe, zgodnie z złożonymi projektami oraz funkcje i zadania doradców 
zawodowych, psychologów i pedagogów szkolnych działających na tere-
nie jednostek oświatowych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach  
Krzysztof Łapucha
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30 marca w wieku 86 lat zmarł Egon Franke, wybitny szermierz, 
mistrz olimpijski z Tokio 1964. Łączyły go więzi z naszym miastem 
– na przełomie lat 50. i 60. XX w. mieszkał w Pyskowicach, a jego oj-
ciec kierował miejską gazownią. 

E. Franke jako pierwszy Polak zdobył złoty medal olimpijski  
w szermierce. Stało się to w Tokio 1964, a krążek wywalczył we 
florecie. Na tych samych igrzyskach zdobył jeszcze srebrny medal  
w drużynie, a cztery lata później, na igrzyskach w Meksyku, zdobył 
swój trzeci medal olimpijski – brązowy w drużynie.

(pp)

W marcu uroczyście otwarto Mały Pyskowicki Uniwersytet. W ramach 
pilotażu udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach. 
Pokazowe zajęcia laboratoryjne, które odbywały się podczas inauguracji, 
prowadzone były przez młodzież z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej. 

Docelowo przedsięwzięcie ma objąć pozostałe placówki oświatowe w na-
szym mieście. Dzieci i młodzież uczyć się będą poprzez eksperymenty, pro-
jekty i doświadczenia w formie laboratoryjnych zajęć z fizyki, biologii, che-
mii, geografii i matematyki. Inicjatywa ma na celu pogłębianie wiedzy z za-
kresu nauk ścisłych oraz rozwijanie kreatywności w rozwiązywaniu proble-
mów naukowych. Projekt powstał we współpracy Szkoły Podstawowej nr 5 
w Pyskowicach oraz Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. 

Swoją obecnością uroczystość inauguracji zaszczycili burmistrz Py-
skowic Adam Wójcik, członkowie Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz 
przedstawiciele pyskowickich szkół. 

(pp)

mAłY UnIWErSYTET, WIELKIE CELE

nIE ŻYJE EGOn FrAnKE

Katarzyna Szota-Eksner, związana z Pyskowicami aktywistka, działa-
jąca m.in. na rzecz kobiet, została laureatką plebiscytu na 16 regionalnych 
Liderek Równości. W województwie śląskim ten tytuł przypadł właśnie jej. 

Wydarzenie zorganizowała Ambasada Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół-
nocnej w Polsce oraz Stowarzyszenie Kongres Kobiet, we współpracy  
z British Council i magazynem Forbes Women, który sprawował patronat 
medialny. Przedstawiciele organizatorów tworzyli skład sędziowski, któ-
ry wybierał laureatki. Plebiscyt zwieńczyła gala, która odbyła się w War-
szawie 26 marca 2022 br. gromadząc 16 Liderek Równości i trzy ogólno-
polskie Liderki Równego Biznesu.

„Wspólnie z Kongresem Kobiet i Forbes Women stworzyliśmy tę na-
grodę, aby uhonorować osiągnięcia lokalnych liderek. Szczególnie waż-
ne jest to, że projekt wyróżnia kobiety ze wszystkich województw w Pol-
sce, zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich. Laureatki to kobiety, 
które inicjują zmianę i pomagają tworzyć lepszą rzeczywistość dla przy-
szłych pokoleń” – podkreśliła ambasador Anna Clunes, cytowana w ko-
munikacie podsumowującym plebiscyt. (pp)

KATArzYnA SzOTA-EKSnEr LIDErKĄ róWnOśCI nA śLĄSKU

Sześć projektów liniowych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii otrzymało dofinansowanie na budowę torów w ramach progra-
mu Kolej Plus. Łączny koszt realizacji inwestycji jest szacowany na  
ok. 1,65 mld zł. Wśród projektów znajduje się również odbudowa linii 
kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia po-
łączeń: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto.

Celem programu Kolej Plus jest zapewnienie lepszego dostępu do po-
łączeń kolejowych mniejszych miejscowości z miastami wojewódzkimi. 
Nowe połączenia kolejowe będą miały duży wpływ na poprawę warun-
ków życia naszych mieszkańców oraz spowodują wzrost atrakcyjności 
gminy Pyskowice. Realizacja inwestycji w ramach programu Kolej+ po-
trwa do 2028 roku.

Dziękujemy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za ogromne za-
angażowanie, wszystkim samorządom tworzącym GZM i miastu Gliwice 
za wsparcie projektu. Łączy nas samorząd i dzięki tej współpracy realiza-
cja tak kluczowych projektów jest możliwa.

(pp)

POCIĄGI znóW POJADĄ zE STACJI PYSKOWICE – mIASTO.  
mETrOPOLIA z DOFInAnSOWAnIEm KOLEJ PLUS
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Trwa przebudowa ul. Wiejskiej. Prace, które obejmą drogę w całym 
jej przebiegu, potrwają do końca maja. Efektem będą odnowiona jezd-
nia, zatoki autobusowe i chodniki. Zadanie o wartości blisko 1,5 mln zł 
sfinansuje gmina Pyskowice. 

Nowa, asfaltowa nawierzchnia, pojawi się na odcinku o długości  
2,83 km – od skrzyżowania z ul. Piaskową do granicy miasta Pyskowi-
ce. W zakres prac wchodzi również wymiana nawierzchni w obrębie za-
tok autobusowych oraz wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej.

Prace zaplanowano do końca maja. W założeniach nie spowodują one 
zamknięcia drogi – ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Wykonaniem robót było zainteresowanych aż 15 firm. Najkorzystniej-
szą kosztowo ofertę złożyła spółka OLS z Lublińca, która wygrała prze-
targ ceną 1 457 943,96 zł. (pp)

WIEJSKA W PrzEBUDOWIE

W okolicy stawu „Cegielnia” w Dzierżnie trwają prace przygoto-
wawcze pod budowę… osady wikingów. Wyjątkowego dzieła podjęło 
się Stowarzyszenie Utgard Gliwice, a miejsce pod przyszłą wioskę wy-
dzierżawiła gmina Pyskowice. Powodzenie planów przyniosłoby nie lada 
atrakcję dla naszego miasta. 

Pasjonaci z Utagard zajmują się odtwarzaniem kultury materialnej, 
wojskowości oraz życia codziennego mieszkańców Norwegii okresu wy-
praw wikingów. Współpraca z naszym miastem to dla nich okazja, by 
rozwinąć skrzydła.

Jak piszą na swoim profilu FB „dzięki wsparciu miasta Pyskowice zna-
leźliśmy własną przystań, w której będziemy mogli pielęgnować naszą 
historyczną pasję. Pragniemy stworzyć miejsce magiczne, gdzie będzie 
czuć ducha ludów północy popularnie zwanych wikingami i gdzie będzie 
się chciało wracać”.

Zanim z kominów chat poleci pierwszy dym – jeszcze daleko. Na ra-
zie jest pora porządków – w ubiegłym roku miejsce zostało wyczyszczone 

ze śmieci, obecnie usuwane są m.in. krzaki i zbutwiała podściółka, potem 
przyjdzie czas na dalsze prace. Aż powstanie prawdziwie wikińska osada.

Trzymamy kciuki za powodzenie planów. (pp)

nA rAzIE GĄSzCz ChASzCzY, BęDzIE OSADA WIKInGóW

Miasto Pyskowice otrzymało 58 320 zł dotacji w ramach programu 
wieloletniego „Senior+”. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie 
funkcjonowania ośrodka pobytu osób starszych Dzienny Dom „Senior+”. 

Placówka umożliwia pyskowickim seniorom w wieku 60+ dostęp do 
wysokiej jakości usług opiekuńczych. Przeznaczona jest do dziennego 
pobytu 15 osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Program obejmuje m.in. opiekę i pomoc w rozwiązywaniu 
problemów dnia codziennego utrudniających funkcjonowanie w społe-
czeństwie, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej oraz 
oferuje możliwość realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towa-
rzyskich.

Dotacja pokryje część kosztów rocznego funkcjonowania i utrzymania 
DD „Senior+”. Środki zostały przekazane w ramach wieloletniego pro-
gramu „Senior+” na lata 2021–2025. (pp)

Kwiecień plecień poprzeplata… Właśnie taką pogodę zafundowało 
nam niebo podczas Pyskowickiego Jarmarku Wielkanocnego, który od-
był się 10 kwietnia 2022 roku. Pomimo zmiennej aury było wesoło, ko-
lorowo i świątecznie. 

Na straganach można było zakupić ręcznie robione ozdoby, biżuterię, 
coś słodkiego na wielkanocny stół, ciepły posiłek. Nie zabrakło przysma-
ków przygotowanych przez naszych gości z Ukrainy. Zabawę rozpoczę-
liśmy od szukania jajek w parku miejskim. Wszędzie było pełno dzieci 
w poszukiwaniu czekoladowych słodkości. Z kolei na płycie rynku odby-
ły się warsztaty plastyczne dla najmłodszych, a w pracowni artystycznej 
warsztaty zdobienia jaj metodą batiku.

Rynek oprócz wspaniałych i kolorowych straganów wypełniła mu-
zyka, za sprawą małych artystów. Zaśpiewały dzieci z grupy Stokrot-
ki z Przedszkola nr 5 w Pyskowicach, grupa dziewcząt z Ukrainy oraz 
zespoły wokalne Małe TIMBRE, TIMBRE, Małe LALALA i LALA-
LA działające przy Miejski Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach. 
Pomiędzy występami ogłoszono wyniki konkursu na najładniejsza  

PYSKOWICKI JArmArK WIELKAnOCnY

ozdobę wielkanocną, rozdano dyplomy w drużynowej JAJECZNEJ 
Grze Terenowej oraz nagrody w konkursie na najlepszy wielkanoc-
ny mazurek.

Dziękujemy młodzieży ze Szkolnego Klubu Wolontariatu ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Pyskowicach i z Ochotniczego Hufca Pracy oraz 
naszym lokalnym partnerom: Biuru Podróży Łowcy Wakacji z Pysko-
wic; Salonowi Optycznemu OPTICFit; Restauracji UMAMI; Piekarni  
& Cukierni SZMIDT; firmie DOM 100.EU; Pizzerii VERDE; firmie 
SANTANDER za okazaną pomoc. (as)

KOLEJnA DOTACJA nA DOm „SEnIOr+”
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Partner Rabaty 

Miejski Ośrodek Kultury  
i Sportu 
ul. Kard. Wyszyńskiego 27 

- 50% stawki przy korzystaniu  
z obiektów i urządzeń Hali  
Widowiskowo-Sportowej  
im. Huberta Wagnera  
w Pyskowicach

Myjnia ręczna „AKKA”  
Katarzyna Bączkowska 
ul. Armii Krajowej 29A 

- 10% na mycie i sprzątanie aut, 
pranie dywanów, tapicerek, pranie 
wersalek, foteli i krzeseł

Zakład Optyki Okularowej  
Bolesław Rudziński 
ul. Wojska Polskiego 21 

- 60 zł na kompletne nowe okulary 
podczas składania zamówienia

S.C. OKTAN  
Pizzeria Roma 
ul. Szopena 12

- 10% przy zakupie pizzy

Studio Sabina 
ul. Paderewskiego 8

- 5–10% na usługi w każdą środę 
miesiąca

Butik Fashion & Style  
Bożena Rupacz 
ul. Piłsudskiego 2

- 20% na cały asortyment

AUTO-SERVICE  
Jacek Porada 
ul. Sikorskiego 84

- od 20% do 40% na usługi  
mechaniczno-blacharskie  
w zależności od świadczonej usługi

Sklep Zaopatrzenia Medycznego 
„CEMEDIK”  
Katarzyna Ceglarek 
ul. Szopena 1

- 5% na sprzęt nierefundowany 
przez NFZ

Centrum Dietetyczne  
Naturhouse  
Marta Kalbarczyk 
ul. Wojska Polskiego 2c

- prowadzenie bezpłatnych  
pomiarów masy i składu ciała  
(pomiar tkanki tłuszczowej,  
mięśni, kości, wody metaboliczne),  
konieczna wcześniejsza  
rezerwacja – tel. 513 798 776

Drama  
Danuta Schmidtko 
ul. Pl. Piłsudskiego 1

- 6% na cały asortyment,  
z wyłączeniem znaczków  
pocztowych, podręczników  
szkolnych, klocków LEGO,  
towarów z akcji promocyjnych,  
z towarów przecenionych.

Serwis Komputerowy „KLIK” 
Michał Soliński 
www.klikpyskowice.pl

- 10% na usługi serwisowe

Sklep Motoryzacyjny  
Jan Kliś 
ul. Toszecka 44D

- 2% na cały asortyment

OPTIC FIT  
Zakład Optyczny 
ul. Rynek 10

- 60 zł na kompletne nowe okulary 
podczas składania zamówienia

SEnIOrzE, mOŻnA TAnIEJ!

Partner Rabaty 
Firma Aranżacyjna  
EL DEKOR 
ul. Wojska Polskiego 1

- 10% na cały asortyment

DEKORDOM Sp. z o.o. 
ul. Nasienna 1 - 10% na cały asortyment.

P.H. „ELEKTRO-2001” 
ul. Armii Krajowej 28 5% na cały asortyment

KOMSTA OKNA I DRZWI S.A. 
ul. Nasienna 2  15% na okna PCV

Restauracja UMAMI 
ul. Gen. Sikorskiego 46

- w każdy poniedziałek  
w godzinach od 13:00 do 16:00 
deser gratis do każdej kawy

SALON KOSMETYCZNY  
MIRA 
ul. Armii Krajowej 28

- 10% na wszystkie usługi

Pracownia Złotnicza 
al. 1 Maja 1

- wysokość rabatu na zakupiony 
towar udzielana  indywidualnie

Firma Produkcyjno Handlowo 
Usługowa  
Sybilla Szmidt 
ul. Wyszyńskiego 62a
ul. Wojska Polskiego 8a
ul. Szopena 9a  
ul. Szpitalna 3a

- w każdy wtorek w punktach  
handlowych:
- 10 % na chleb gatunkowy
- kawa za 1 zł do deseru
Oferta może ulec zmianie.  
Informacje o aktualnych rabatach 
w punktach handlowych

Senioralny S.C. 
ul. Wojska Polskiego 21  
www.senioralny.pl

- 25 zł zniżki dla pacjentów,  
którzy pierwszy raz realizują 
wniosek na zaopatrzenie  
comiesięczne,
- konkurencyjne ceny  
oraz możliwość dowozu do domu 
pacjenta pieluchomajtek  
(szczegółowe informacje  
w sklepie),
- darmowe badania stóp  
podoskopem,
- bezpłatne porady dotyczące  
refundacji z NFZ i PFRON,
- możliwość wypożyczenia sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz łóżek

Regionalna Fundacja Pomocy  
Niewidomym  
Zakład Aktywności Zawodowej  
ul. Wojska Polskiego 8a

- 10% rabatu na masaż klasyczny, 
leczniczy, relaksacyjny, sportowy 
oraz gorącymi kamieniami
- 5% rabatu na kompleksową  
terapię przeciwobrzękową
- 5% rabatu na terapię  
przeciwbólową kręgosłupa
- 5% rabatu na drenaż  
pneumatyczny/mechaniczny

Przypominamy, że samorząd w odpowiedzi na oczekiwania społecz-
ne, prowadzi Program „Pyskowicki Senior 60+”. W ramach udogod-
nień i wspierania aktywności osób w podeszłym wieku, każdy miesz-
kaniec miasta, który ukończył 60 lat, może za okazaniem dowodu oso-
bistego skorzystać z ulg w cenie usług lub towarów w wybranych miej-
scach. 

Jednocześnie zapraszamy kolejne firmy do udziału w programie. Aby 
zostać partnerem wystarczy wypełnić deklarację z propozycją ulg ca-
łorocznych bądź okazjonalnych. Samorząd ze swojej strony zapewnia 
promocję firmy, umieszczając informacje o udzielonych rabatach na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Sportu, pod telefonem  
32 332 60 04 lub 32 332 60 24, e-mail: j.ziobrowska@pyskowice.pl  
lub a.tomczyk@pyskowice.pl

(pp)
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Mieszkańcy Pyskowic nie ustają w pomocy dla przyjaciół z Ukra-
iny. Za naszą wschodnią granicę trafił kolejny, trzeci już, transport darów. 
Wynik przynosi również zbiórka pieniężna. W imieniu naszych przyjaciół  
z Czerwonogradu, tych którzy znaleźli dach nad głową w naszym mieście 
i tych, którzy zostali w ojczyźnie – serdecznie dziękujemy wszystkim za 
wsparcie, za bezinteresowną pomoc, za ogromne dowody solidarności. 

Mijają kolejne tygodnie wojny, trwa dramat Ukrainy, a heroiczna wal-
ka o wolność, o prawo do życia i prawo do samostanowienia nie słab-
nie. Dzięki zaangażowaniu wielu udało się zbudować most pomocy.  
Z Pyskowic płyną ogromne ilości żywności, leków, ubrań, skarpetek, ko-
ców, środków opatrunkowych, środków czystości, śpiworów, latarek czo-
łowych, konserw. Wśród ostatnio wysłanych rzeczy były nie tylko dary 
od mieszkańców naszego miasta. Zbiórkę zorganizowała też hiszpańska 
firma transportowa Marcotran przy udziale oddziału Marcotran Polska, 
który posiada bazę na terenie naszego miasta. Z Półwyspu Iberyjskiego 
przyjechały dary od pracowników przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że wsparcie trafia nie tylko do mieszkańców Czer-
wonogradu, ale również całego obwodu lwowskiego. Nasze miasto part-
nerskie udziela schronienia wielu uciekinierom z obszarów objętych 
działaniami wojennymi.

W zbiórce pieniężnej swoją cegiełkę, obok wpłat krajowych, dorzuca-
ją osoby spoza Polski. Tutaj podziękowania należą się naszym przyjacio-
łom z Niemiec – szczególnie z naszego partnerskiego miasta Florsheim 
nad Menem, a w szczególności członkom działającego tam Towarzystwa 
Przyjaciół Florsheim–Pyskowice, dziękujemy też mieszkańcom Gelsen-
kirchen. Przychodzą też wpłaty ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w przekazywanie wspar-
cia. Ważny i zasługujący na podziw jest nie tylko jej materialny wymiar. 
Wysyłka pomocy nie byłaby możliwa, gdyby nie praca wielu wolon-
tariuszy, społeczników, pracowników miejskich instytucji. Szczególne 
podziękowania kierujemy do pracowników Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Pyskowicach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym  
w segregowanie, pakowanie i przygotowywanie do wysyłki, a zwłasz-
cza firmom transportowym, które przewożą rzeczy aż do granicy.

POmOC DLA CzErWOnOGrADU, POmOC DLA UKrAInY.  
DzIęKUJEmY!

Nie wszystkich jesteśmy w stanie wymienić, dziękujemy za każdą 
inicjatywę. Nie ustajemy w działaniach, zbiórka trwa. Przypomina-
my też numer rachunku, na który można dokonywać wpłat darowizn:  
61 1020 2528 0000 0602 0480 4920, wpisując w tytule przelewu 
„POMOC DLA UKRAINY”.

(pp)

Sezon 2021/2022 miał być w założeniu sezonem, w którym wy-
konamy kolejny krok do przodu. Zostaliśmy zaproszeni do rozgry-
wek klasy wyżej, a więc do ligi ogólnopolskiej. Wiedzieliśmy, że ła-
two nie będzie.

Pierwsze spotkania pokazały, że to zdecydowanie wyższy poziom. 
Dalsza część sezonu, ogromny progres sportowy pod okiem trenera Mi-
chała Cygnarowskiego oraz korzystne wyniki innych spotkań sprawiły, 
że zagraliśmy o historyczny awans do 1 Polskiej Ligi Futsalu. Choć się 
nie udało, uznajemy ten sezon za bardzo udany, zakończony na drugiej 
pozycji w ligowej tabeli, co pokazuje ile chłopacy wykonali pracy na tre-
ningach i jak bardzo podnieśli poziom sportowy całej drużyny.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek dokonaliśmy wielu zmian or-
ganizacyjnych, stawiając sobie za cel pracę nad wizerunkiem klubu i dru-
żyny. Spotkania ligowe w hali w Pyskowicach były świętem futsalu, ja-
kie ciężko spotkać gdzie indziej. Oprawa muzyczna, spikerska, transmi-
sje live, wielkoformatowy baner z logo sponsorów oraz partnerów, a tak-
że organizacja mini strefy VIP sprawiła, że każdy mecz był wyjątkowym 
wydarzeniem.

Drużyna oraz sztab trenerski otrzymały komplet dresów klubowych, 
których fundatorami były firmy Dom100.eu oraz POD KLUCZ, co spra-
wiło, że wyglądaliśmy profesjonalnie. Klub zainwestował również w sza-
liki, które trafiły do kibiców.

Poczyniliśmy wiele działań marketingowych, które przyciągnęły du-
żą liczbę odbiorców. Zasięgi postów sięgały w szczytowym momencie 
nawet 18 000 odbiorców. Ponadto udział w lidze oraz Pucharze Polski 
z takimi uznanymi markami jak WKS ŚLĄSK WROCŁAW czy PIAST 
GLIWICE również przyczyniły się do ogromnego zainteresowania.

FUTSAL CLUB PYSKOWICE – TO BYł SEzOn!

Ale chyba kibice to element, z którego jesteśmy najbardziej dumni... 
Każde spotkanie w hali w Pyskowicach to komplet publiczności, gorący 
doping i wsparcie, co sprawia, że pod tym względem jesteśmy postrzega-
ni jako jedni z najlepszych w Polsce, co wprawia nas w ogromną dumę, 
bo można mieć wielkie pokłady finansowe, ale wierni kibice i ich wspar-
cie jest czymś, czego nie można kupić…

Ogromnie cieszymy się, że promocja meczów i gminy Pyskowice spra-
wiła, że hala w Pyskowicach wypełniała się po brzegi, jak za dawnych lat 
świetności klubu w Futsal Ekstraklasie.

Damian Barszcz  
Prezes Zarządu Futsal Club Pyskowice
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Czy w Afryce na pewno brakuje wody? Jaką jej ilość zużywa się do 
produkcji pary jeansów? Co to jest wirtualna woda? Uczniowie naszej 
szkoły poznali odpowiedzi na te pytania podczas tegorocznych obcho-
dów Światowego Dnia Wody. Działania, również autorskie, prowadzone 
były we współpracy z Polską Akcją Humanitarną, angażując uczniów na 
wszystkich poziomach kształcenia. 

Piątoklasiści przygotowali niezwykle atrakcyjną akcję informacyjną. Na 
szkolnych korytarzach pojawiły się gazetki, plakaty interaktywne oraz cie-
kawostki zaszyfrowane w postaci kodów QR. To ukłon w stronę tych, którzy 
lubią czerpać wiedzę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. A hasło: 
„Co wiesz o H2O” stało się motywem przewodnim dla innych aktywności. 

Nie ma nic przyjemniejszego niż nauka w połączeniu z zabawą i nutą ry-
walizacji. Dlatego uczniowie klas starszych sprawdzali stan swojej wiedzy 
na temat wody w quizach przygotowanych przez PAH, a następnie w dys-
kusji z nauczycielami. Dowiedzieli się, że brak wody to problem globalny, 
a dostęp do jej zasobów jest prawem każdego człowieka. Czy każdy z nas 
może coś zrobić, aby podjąć „wodne wyzwania”? Oczywiście, choćby do-
konując świadomych wyborów konsumenckich. Czym się w nich kierować 
podpowiadały filmy, a wiedzę utrwalało rozwiązywanie kart pracy eduka-
torów Polskiej Akcji Humanitarnej. Uczniowie analizowali zawartość wo-
dy w swoich posiłkach, planowali śniadania, obliczali, ile wody kosztuje 
produkcja ubrań, a na koniec rozwiązywali wodne sudoku. 

Niektórzy uczniowie z młodszych klas podkreślili swój udział w świa-
towej akcji niebieskim strojem, a do picia przynieśli ze sobą tylko wodę. 
Również nasze szkolne Świetliki obchodziły to święto. Były tematyczne 

śWIATOWY DzIEń WODY W SzKOLE PODSTAWOWEJ nr 3
dekoracje świetlicy, ciekawe prezentacje o oszczędzaniu wody, koloro-
wanki i prace plastyczne. Uczniowie przygotowali własne zakładki, aby 
zawsze pamiętać, że należy oszczędzać wodę. 

Wodne aktywności przenieśliśmy także na godziny dodatkowe. Pod-
czas zajęć z chemii siódmoklasiści wykonywali eksperymenty związa-
ne z wodą. Widzieliście kiedyś lewitujące jajo? Nasi miłośnicy budo-
wy świata poznali w ten sposób pojęcie gęstości oraz jego zastosowanie. 
Sprawdzili, co to jest napięcie powierzchniowe i tworzyli bańkowy świat. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty edukacyjne. 
Warto dodać, że przygotowane zostały przez uczniów klasy ósmej dla ich 
młodszych kolegów. Ósmoklasiści wykazali się niezwykłą pomysłowo-
ścią, a zajęcia odbywały się w Zielonej Pracowni „Green Planet”, którą 
szkoła stworzyła z wygranej w konkursie finansowanym przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

A co działo się na warsztatach? Były zagadki słuchowe związane ze 
stanami skupienia wody, filmy i pokazy jak woda krąży w przyrodzie 
oraz jak powstają fale. Dzieci dowiedziały się, że woda nie zawsze jest 
czysta, sprawdziły, w jaki sposób może ulec zanieczyszczeniu i jak do te-
go nie dopuścić. Dużą radość sprawiły naszym młodszym uczniom eks-
perymenty prezentujące właściwości wody, np. rozpuszczalność sub-
stancji. Organizatorzy przygotowali także dwa doświadczenia z czynni-
kiem czasu, wymagające obserwacji przez kilka dni. Na koniec ucznio-
wie wzięli udział w zabawie ruchowej, która dostarczyła dużo emocji  
i radości. 

Jako Szkoła Odkrywców Talentów postanowiliśmy doskonalić talen-
ty filmowe naszych uczniów. Z przeprowadzonych warsztatów powstał 
zdjęciowy dokument, który będzie wspaniałą pamiątką i doskonałym 
podsumowaniem działań w ramach obchodów Światowego Dnia Wody. 

Czy warto angażować uczniów do udziału w takich akcjach? Tak, gdyż 
dzięki nim pokazujemy młodym ludziom jak w różnorodny sposób mogą 
zdobywać wiedzę. Pozwalamy rozwijać ich kreatywność i umiejętności 
społeczne, uczymy mądrego wykorzystania technologii informacyjno – 
komunikacyjnej. Kształtujemy otwarte umysły i zachęcamy do poznawa-
nia świata. Uczniowie „trójki” wiedzą już jak podejmować „wodne wy-
zwania”. Teraz czas na działanie. 

Organizatorki akcji Ewa Mila i Marzena Tatara

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do V Biegu Charytatywnego Św. Goara. 
Jubileuszowa edycja wydarzenia odbędzie się 14 maja w Lesie Komu-
nalnym w Gliwicach. Zapisy tylko do 4 maja! Patronem medialnym jest 
„Przegląd Pyskowicki”. 

W dniu zawodów tradycyjnie będzie można zmierzyć się w bie-
gu na 10 kilometrów, maszerując z kijkami nieco ponad 6 i pół kilo-
metra oraz biegnąc z wózkiem ponad 3 kilometry. Będą też konku-
rencje biegowe dla dzieci. Na każdego z uczestników czekać będzie 
medal z limitowanej serii. Wzorem poprzednich edycji zmaganiom 

zAPrASzAmY nA BIEG ChArYTATYWnY śW. GOArA
sportowym towarzyszyć będzie festyn rodzinny z licznymi atrakcjami  
i smakołykami. 

Organizatorami wydarzenia są Rada Rodziców i kadra Gliwickiego Cen-
trum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego (dawnego Gliwickiego Ośrodka Ada-
ptacyjno – Rehabilitacyjnego, stąd nawiązanie w nazwie biegu), z którego 
korzystają również dzieci z Pyskowic. Zebrane środki zostaną przeznaczo-
ne na ścieżkę sensoryczną dla najmłodszych ze szczególnymi potrzebami.

Szczegóły wydarzenia, a także link do zapisów można znaleźć na stro-
nie www.gcer.pl. (pp)

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Turystyczno – Sportowym Maytur 
zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na szkolenia żeglarskie. Kursy 
posiadają dofinansowanie z gminy Pyskowice. 

Marzysz o dalekich podróżach? Twoim idolem jest Krzysztof Bara-
nowski? A może po prostu lubisz bezkres wody, wiatr we włosach i łopot 
żagli? Propozycję dla starszych i młodszych miłośników sportów wod-
nych przygotowało stowarzyszenie Maytur.

W weekendy w tygodniach od 7 maja do 5 czerwca odbędzie się kurs na 
patent żeglarza jachtowego w cenie 525 zł. Do kosztu należy doliczyć opła-
ty Polskiego Związku Żeglarskiego za egzamin i wydanie patentu (w sumie 
300 zł, dla uczniów i studentów do 25 roku życia obowiązuje 50 proc. zniż-
ki). Z kolei w dniach 29 maja i 5 czerwca zaplanowano szkolenia dla dzieci 
i młodzieży w wieku 6 – 16 lat, w cenie 50 zł od osoby za dzień. 

Zajęcia odbywać się będą ośrodku Maytur nad jeziorem Dzierżno 
Małe. Uwaga – obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są na ad-
res mailowy: stsmaytur@gmail.com.

Kurs i szkolenia współfinansowane są ze środków gminy Pyskowice 
w ramach realizacji zadania publicznego. (pp)

SzKOLEnIA DLA PrzYSzłYCh WILKóW mOrSKICh
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„KOnOPnICKA” znóW zASKAKUJE
Nadchodzi maj, co oznacza, że już wkrótce 

każdy ósmoklasista stanie przed konieczno-
ścią wyboru nowej szkoły i kierunku dalsze-
go kształcenia. Jak zwykle w Zespole Szkół 
im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przy-
gotowaliśmy się znakomicie na tę okolicz-
ność, otwierając nowe i nieco modyfikując do-
tychczasowe profile, aby jak najlepiej dopaso-
wać się do oczekiwań uczniów oraz wymo-
gów współczesnego świata. Absolwenci szkół 
podstawowych znajdą u nas miejsce w liceum 
ogólnokształcącym, technikum i wielozawo-
dowej szkole branżowej.

Liceum oferuje klasy medyczno-psycho-
logiczną oraz humanistyczno–językową.  
W pierwszej z nich na poziomie rozszerzo-
nym nauczane są biologia, chemia oraz język 
obcy (angielski lub niemiecki – do wyboru 
przez ucznia), a ponadto w ramach eduka-
cji prozdrowotnej uczniowie nabywają wie-
dzę z zakresu dietetyki i kosmetologii. Mło-
dzież bierze udział w warsztatach w Police-
alnych Szkołach Medycznych w Gliwicach  
i Zabrzu, a patronat Politechniki Śląskiej 
daje jej wyjątkową możliwość uczestnicze-
nia w wykładach i zajęciach laboratoryj-
nych na renomowanej uczelni. Dla zaintere-
sowanych tematyką psychologiczną przewi-
dziane zostały zajęcia kształtujące postawy 
społeczne oraz rozwijające komunikację in-
terpersonalną. Chcemy ich przygotować nie 
tylko do poznania własnych emocji i radze-
nia sobie ze stresem, ale też do wchodzenia 
w dobre relacje z innymi oraz rozumienia 
mechanizmów, które nimi rządzą. Ucznio-
wie klasy medyczno-psychologicznej mo-
gą się też wykazywać w konkursach wiedzy 
chemicznej, Konkursach o Złoty Indeks, 
Olimpiadach Biologicznych, Wiedzy Ekolo-
gicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu, pa-
miętając, że tak zaczynało swą przyszłą ka-
rierę wielu młodych lekarzy, psychologów, 
fizjoterapeutów, naukowców i przedstawi-
cieli innych, równie cenionych profesji.

Klasa humanistyczno–językowa (NO-
WOŚĆ w ZSMK!) w zakresie rozszerzo-
nym naucza języka polskiego, historii, języ-
ka angielskiego oraz niemieckiego, stwarza-
jąc szansę tym uczniom, którzy lubią pozna-
wać dzieje i osiągnięcia ludzkości, interesu-
ją się kulturą oraz mają predyspozycje do na-
uki języków. W ramach edukacji kulturowej 
młodzież uczestniczy w rozprawach sądo-
wych, wykładach, rozmowach z parlamenta-
rzystami podczas pobytów w biurach posel-
skich oraz życiu artystycznym i kulturalnym 
naszego regionu. Pod względem językowym 
kierunek przygotowuje do zaistnienia na mię-
dzynarodowym rynku pracy, natomiast na-
cisk, który kładziemy na rozwijanie umiejęt-
ności twórczego i krytycznego myślenia, roz-
wija kompetencje uczniów w zakresie ko-
munikacji interpersonalnej i grupowej. Chęt-
ni będą też odkrywać dzieje i dziedzictwo na-
szego kraju, uczestnicząc w wyjazdach krajo-

znawczych, poznawać wartościowe filmy na 
zajęciach Młodzieżowej Akademii Filmowej, 
bawić się i rozwijać swoje talenty aktorskie  
w szkolnym kole teatralnym lub wokalno–
muzyczne w zespole „Pryncypałki”, oglądać 
interesujące spektakle w najlepszych teatrach, 
między innymi w Krakowie, Warszawie i Ka-
towicach. Już teraz zapraszamy przyszłych fi-
lologów, dziennikarzy, politologów, pedago-
gów, archeologów, kulturoznawców.... Długo 
by jeszcze wymieniać, ale gwarantuję, że na-
uka w naszej klasie humanistyczno – języko-
wej to naprawdę dobry pomysł.

Równie znakomitym okaże się zapewne wy-
bór klas o profilach technik logistyk lub tech-
nik logistyk mundurowy (hit w ZSMK!), 
w których na poziomie rozszerzonym ucznio-
wie uczą się geografii, zaś w całym toku kształ-
cenia zdobywają zawód – jeden z najbardziej 
poszukiwanych i najwyżej cenionych na ryn-
ku pracy. Przed absolwentami tego kierun-
ku otworem stoją również wyższe uczelnie,  
a w nich – logistyka, logistyka międzynarodo-
wa, logistyka wojskowa, nawigacja, inżynie-
ria transportu i logistyki, transport kolejowy, 
towaroznawstwo, bezpieczeństwo w transpor-
cie, spedycji i logistyce. Podczas nauki w na-
szej szkole młodzież zdobędzie doświadcze-
nie zawodowe w ramach praktyk w centrach 
logistycznych, sieciach dystrybucyjnych, ma-
gazynach centów handlowych, magazynach 
dużych firm produkcyjnych i firmach trans-
portowych. W klasie technik logistyk o pro-
filu mundurowym uczniowie dodatkowo 
zgłębiają tajniki edukacji obronnej oraz takty-
ki i techniki interwencji służb mundurowych 
(dwa dodatkowe przedmioty), wyjeżdżają na 
poligony wojskowe oraz ćwiczenia strzelec-
kie, by przygotować się do studiów na woj-
skowych uczelniach wyższych.

TERAZ UWAGA! We wrześniu otwarcie 
nowych kierunków! Jesteśmy przekonani, 
że klasa technik ekonomista oraz technik 
ekonomista profil mundurowy z geografią 
na poziomie rozszerzonym to będzie kolejny 
strzał w dziesiątkę, zwłaszcza dla uczniów, 
których interesują świat finansów, podsta-
wowe zasady i mechanizmy funkcjonowania 
gospodarki oraz działających w niej przed-
siębiorstw. Podczas nauki w „Konopnickiej” 
zdobędą doświadczenie zawodowe, odbywa-
jąc praktyki w bankach, przedsiębiorstwach, 
firmach, instytucjach finansowych i urzędach, 
a także możliwość posługiwania się dwoma 

językami obcymi w kontaktach z kontrahen-
tami, umiejętność redagowania korespon-
dencji handlowej w języku polskim i ob-
cym, umiejętność wypełniania dokumentów 
w działalności finansowo-księgowej, maga-
zynowej sprzedażowej i płacowo-kadrowej, 
dokumentów podatkowych, obsługi kasy fi-
skalnej i sprzętu biurowego oraz urządzeń 
bankowych. Po ukończeniu technikum będą 
mogli podjąć interesującą i intratną pracę lub 
studiować na kierunkach: ekonomia, finanse  
i rachunkowość, bankowość, analityka go-
spodarcza, doradztwo podatkowe, handel 
międzynarodowy. Jeśli wybiorą kierunek 
technik ekonomista o profilu mundurowym, 
to dodatkowo czeka ich edukacja obron-
na oraz nauka taktyki i techniki interwencji 
służb mundurowych. Wyjazdy na poligony 
wojskowe oraz ćwiczenia strzeleckie przy-
gotują absolwentów do studiów na wojsko-
wych uczelniach wyższych.

Ostatniej w naszej ofercie – Branżowej 
Szkoły I Stopnia – specjalnie rekomendować 
chyba nie trzeba, gdyż działa u nas z powo-
dzeniem już od lat, kształcąc rozchwytywa-
nych na rynku fachowców: fryzjerów, sprze-
dawców, mechaników pojazdów samochodo-
wych, mechaników-monterów maszyn i urzą-
dzeń, ślusarzy, murarzy-tynkarzy, kucharzy, 
stolarzy, elektryków, elektroników, lakierni-
ków samochodowych, monterów zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, 
blacharzy samochodowych, cukierników, 
monterów sieci i instalacji sanitarnych, pieka-
rzy i przetwórców mięsa.

Przedstawiona oferta dowodzi, że „Ko-
nopnicka” to szkoła dla każdego – kształcą-
ca wszechstronnie, dostosowana do bieżących 
trendów w edukacji i na rynku pracy, a co naj-
ważniejsze – elastyczna, zaskakująca coraz 
to nowymi propozycjami dla uczniów. Mo-
gę obiecać, że w murach szacownego gmachu 
ZSMK na młodych ludzi czeka jeszcze wiele 
innych pozytywnych „zaskoczeń”. Ich przed-
smak będzie można poczuć już na Dniach 
Otwartych „Konopnickiej”, na które ósmo-
klasistów serdecznie zapraszamy 11 i 13 ma-
ja, natomiast wszystkich rodziców, wspiera-
jących swoje pociechy w wyborze szkoły –  
14 maja. Serdecznie zapraszam i informuję, 
że o szczegółach naszej oferty można prze-
czytać na stronie szkoły http://zsmk.edu.pl/  
w zakładce „rekrutacja”.

Aldona Pitera



10 PBO Przegląd Pyskowicki • nr 4 (306) • kwiecień 2022

Wydawca: GMINA PYSKOWICE. 
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel.: 32 332 60 66; fax: 32 332 60 02; e-mail: gazeta@pyskowice.pl
Krzysztof Łapucha – redaktor naczelny. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, B. Kupski, P. Denisiewicz. 

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany 
tytułów, nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Każdy z autorów bierze odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w artykułach, informacjach i ko-
munikatach oraz oświadcza, że posiada wszystkie wymagane zgody związane z ochroną danych osobowych, w tym związanych z ochroną wizerunku.

Nakład 3200 egzemplarzy. Skład i druk: BŁĘKITNE STUDIO JOANNA WILIŃSKA-BISKUP, ul. Fryderyka Chopina 6, 44-100 Gliwice.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

zmIEnIAJmY mIASTO rAzEm.  
CzAS nA PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI!

Kolejny już raz zapraszamy do udziału w budżecie obywatelskim. To 
okazja, by sami mieszkańcy Pyskowic zadecydowali na co przeznaczyć 
część miejskich pieniędzy. Tym razem na realizację tak wybranych zadań 
czeka 200 000,00 zł.

Procedura Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest prosta. Wnio-
ski z zadaniami mogą składać wyłącznie mieszkańcy Pyskowic. Każ-
dy wnioskodawca może zgłosić tylko jeden projekt. Do wniosku należy 
przedstawić listę poparcia z podpisami co najmniej pięciu mieszkańców 
naszego miasta. Koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 
5 000,00 zł i wyższy niż 100 000,00 zł.

Samo głosowanie odbywać się będzie, jak dotychczas, zarówno w for-
mie papierowej jak i w elektronicznej. Uprawnieni do udziału w głosowa-
niu są mieszkańcy Pyskowic. Każdy uprawniony może oddać jeden głos. 
Do realizacji wejdą zadania z największą liczbą wskazań, w kolejności 
wagi poparcia, aż do wyczerpania puli.

Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i potrwa do końca tego mie-
siąca. Jego wyniki, z listą zakwalifikowanych projektów, zostaną poda-
ne do wiadomości przed głosowaniem mieszkańców, które zaplanowano  
w terminie 22 sierpnia – 2 września. Lista zadań zakwalifikowanych do re-
alizacji, wraz z wynikami głosowania, będzie znana do 9 września 2022.

Zwycięskie projekty zostaną ujęte w przyszłorocznym budżecie gminy 
Pyskowic i wejdą do realizacji w 2023 r.

Szczegóły są dostępne na stronie www.pyskowice.pl w zakładce 
PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. 

Zachęcamy do konsultowania wniosków, co ułatwi uniknięcia błędów. 
Pomocą służą pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskie-
go w Pyskowicach, tel. 32 332 60 66, e-mail: promocja@pyskowice.pl. 

(pp)

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Pyskowice z 10 marca br. miesięczna stawka bazowa czynszu w ko-
munalnych lokalach użytkowych wynosi obecnie 11,19 zł netto / m 

Ogłoszenie

Od 4 kwietnia br. wróciły stacjonarne porady z zakresu nieodpłat-
nej pomocy prawnej. Zapisy przyjmowane są mailowo (npp@staro-
stwo.gliwice.pl), online (https://np.ms.gov.pl/zapisy) oraz telefonicznie,  

W naszym mieście przebywa wielu uchodźców z Ukrainy. Głównie 
są to kobiety z dziećmi. Ich sytuacja się stabilizuje, ale kolejnym kro-
kiem musi być znalezienie pracy, a wraz z nią szansy na usamodzielnie-
nie. Zwracamy się do pracodawców z Pyskowic i okolic do zgłaszania 

kw. Jednocześnie przepraszamy za błąd w zeszłym numerze. Zło-
śliwy chochlik drukarski zjadł „jedynkę” i z sumy 11,19 zł zrobił 
1,19 zł. 

pod nr tel. 32 338 37 29. Punkt takiej nieodpłatnej pomocy działa  
w Pyskowicach na terenie urzędu miejskiego, przy ul. Strzelców  
Bytomskich 3. 

ofert pracy dla osób z Ukrainy na adres mailowy: work4ukr@ops.pysko-
wice.pl. Mile widziane są oferty w każdym wymiarze czasu. Trafią one 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, który pozostaje w sta-
łym kontakcie z uchodźcami.

Urząd Stanu Cywilnego prosi pary obchodzące 50 lat zawarcia mał-
żeństwa i wyrażające wolę uhonorowania medalem Za Długoletnie  

Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta RP, aby zgłaszały 
się do USC telefonicznie (32 332 60 08) bądź osobiście.

Ogłoszenie
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Sprawdź cennik usług na www.natezja.pl

WOREK / KONTENER DOWIEZIEMY DO CIEBIE BEZPŁATNIE

Trachy, ul. Raciborska 58
Cena zależy od rodzaju odpadu, ilości i lokalizacji.
Obsługujemy firmy oraz klientów indywidualnych.

503 811 312

www.natezja.pl

Szykuje się remont?
Zamów BIG-BAG
lub KONTENER

na gruz i odpady
poremontowe

Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.

gazeta@pyskowice.pl
32 322 60 63
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