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Z końcem bieżącego roku powinna być gotowa siedziba Stacji 
Kultury. Ostatni etap robót kosztować będzie blisko 6,7 mln zł, a 95 
proc. tej kwoty pokryje dotacja z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego. Oddanie budynku planowane jest do 
końca bieżącego roku.

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat popadający w ruinę zabytko-
wy dworzec zmienił się nie do poznania. Wymieniono dach i zało-
żono instalację fotowoltaiczną, założono nowe instalacje, odnowio-
no całkowicie wnętrza. Teraz przyszła kolej na odrestaurowanie ele-
wacji oraz postawienie nowego segmentu w miejsce rozpadającej się 
dobudówki. W zmodernizowanych pomieszczeniach pojawi się rów-
nież wyposażenie. 

Szczegółowy zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę budynku przy-
legającego i postawienie nowego, renowację elewacji (usunięcie sta-
rych powłok malarskich oraz zabrudzeń, uzupełnienie ubytków, wy-
pełnienie spoin, impregnacja), dobudowę przeszklonego przedsion-
ka od frontu wraz z podjazdem, montaż windy oraz brakującej sto-
larki okiennej i drzwiowej, zakup 150 krzeseł do sali widowiskowej.

Zgodnie z planem życie wróci w stare mury w przyszłym roku. 
Przypomnijmy, że celem prac jest nie tylko uratowanie zabytku, ale 

Stacja Kultury na oStatniej proStej.  
oddanie jeSzcze w tym roKu

przede wszystkim stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania wol-
nego czasu i twórczej działalności. Nowe centrum, pod nazwą Stacja 
Kultury, będzie oferować usługi kulturalne, społeczne i edukacyjne. 
Przewidziano stworzenie m.in. klubokawiarni z dostępem do interne-
tu oraz medioteką/biblioteką, przestrzeni biurowych, w tym dla sto-
warzyszeń i organizacji pozarządowych oraz organizowania spotkań 
i konferencji, pomieszczeń na zajęcia warsztatowe i artystyczne. No-
wą dobudówkę zajmie część sali widowiskowej oraz konferencyjnej. 
Obiekt odzyska funkcje obsługi podróżnych – pojawi się poczekalnia 
z toaletą i biletomatami.

Zakończone pod koniec ubiegłego roku prace kosztowały po-
nad 7,5 mln zł. Z kolei wartość II etapu to 6 695 000,00 zł. Inwe-
stycja posiada dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Wkład środ-
ków z Unii Europejskiej stanowi 95 proc. kosztów przedsięwzię-
cia. Przetarg na dokończenie rewitalizacji dawnego dworca wy-
grał wykonawca dotychczasowych prac – firma Milimex S.A.  
z Siemianowic Śląskich. 

(pp)

Budżet pySKowic 2023 – strona 5.
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Przed świętami następny transport pomocy trafił do miasta part-
nerskiego Pyskowic w Ukrainie. Dzięki ofiarności naszych mieszkań-
ców oraz sponsorów przyjaciele z Czerwonogradu otrzymali rzeczy 
najpotrzebniejsze o tej porze roku.

Zima to czas szczególnie trudny dla mieszkańców Ukrainy. Dla-
tego na początku listopada ogłosiliśmy zbiórkę dla Czerwonogradu, 
swoją prowadziła parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wy-
nikiem tych działań były pakunki pełne ubrań, śpiworów i koców,  
a do tego latarki, powerbanki i baterie. Sponsorzy indywidualni za-
kupili trzy agregaty. Zaś jedna z firm przekazała transportowego peu-
geot partnera. To już trzeci samochód, który udało nam się pozyskać  
i przekazać dla walczącej Ukrainy.

Te wszystkie dary przed świętami trafiły do Czerwonogradu. Zo-
stały tam przewiezione przez mieszkańca naszego miasta, Sebastia-
na Bursakowskiego – Irzykowskiego oraz wolontariuszy z Ukrainy.

(pp)

51 wniosków, postulatów i opinii to wynik akcji Skrzynki Oby-
watelskie Rady Seniorów Miasta Pyskowice. Poruszone w nich 
problemy dotyczyły podstawowych potrzeb senioralnych, między 
innymi: komunikacji, handlu, porządku, ale przede wszystkim do-
stępu do lekarzy specjalistów czy rehabilitacji. 

Na posiedzeniu rady seniorów 9 stycznia br. przeanalizowano 
z burmistrzem Adamem Wójcikiem wnioski i możliwości ich reali-
zacji. Odpowiedzi w formie pisemnej zostaną umieszczone w miej-
scach wyłożenia skrzynek. 

Akcja zakończyła się, ale nadal można składać opinie i wnioski 
członkom rady, dyżurującym w miejskiej bibliotece, w każdy pierw-
szy czwartek miesiąca, w godz. 16.00 – 17.00. (pp)

podSumowanie aKcji SKrzyneK oBywatelSKich

Kolejne dary z pySKowic dla czerwonogradu

Drodzy Czytelnicy,
miło mi jest się z Wami spotkać po raz 
pierwszy w nowym roku. Wypada so-
bie życzyć, żeby był co najmniej tak do-
bry jak wiadomości, które znajdziecie 
w najnowszym, styczniowym numerze 
„Przeglądu Pyskowickiego”.

Zaczynamy od pomyślnej informacji. 
Miastu udało się pozyskać kolejną do-
tację z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na od-
nowienie starego dworca kolejowego. 
Eurośrodki pozwolą na kontynuowanie  

i zamknięcie inwestycji jeszcze w tym roku. Wszytko więc wskazuje 
na to, że już w 2024 r. w Pyskowicach pojawi się nowa, twórcza in-
stytucja – Stacja Kultury. Więcej na ten temat na s. 1.

Korzystny obrót przybrała również inna bardzo ważna sprawa. 
Już niedługo powinniśmy poznać wykonawcę przebudowy odcinka 
ul. Szopena i Kazimierza Wielkiego. Trwa już modernizacja ul. Wy-
szyńskiego, a plany zarządców dróg Wyzwolenia i Gliwickiej obie-
cują wielkie zmiany i na tych ciągach. Zapowiada się udany rok dla 
poprawy naszego układu drogowego. O nowościach z nim związa-
nych, ale i innych projektowanych zmianach w związku z nowym 
budżetem, przeczytacie Państwo na s. 4 i 5. Tam też szczegółowo 
omawiamy założenia planu finansowego Pyskowic na 2023 r.

Początek roku przyniósł dwie niecodzienne nowości w zakresie 
edukacji i opieki zdrowotnej. Jest realna możliwość, że już niedłu-
go na terenie Pyskowic będzie można podjąć studia. Oddział uczelni 
wyższej oraz studiów policealnych powstanie z inicjatywy samorządu, 
zrealizowanej we współpracy ze szkołą Elpax z Bytomia. Szczegóły 

na s. 6. A tuż obok przekazujemy z satysfakcją, że właśnie urucho-
miliśmy pierwszy w Pyskowicach program dofinansowania zabie-
gów in vitro, wprowadzany z myślą o pomocy dla bezdzietnych par.

Wśród bieżących informacji Czytelnicy znajdą wiadomości o wi-
zycie w Pyskowicach radnego wojewódzkiego Bartłomieja Kowal-
skiego (s. 4), aktualności o preferencyjnej sprzedaży węgla przez 
gminę (s. 4), sukcesach naszych młodych wojowników z UKS Bushi 
i wernisażu w naszym Centrum Wystawienniczym znanego śląskiego 
artysty Grzegorza Chudego (s .8).

Często zapominamy, że nie wszyscy mają tyle szczęścia, by móc cie-
szyć się codziennymi sprawami i zapowiedziami zmian na lepsze. U na-
szej wschodniej granicy rozgrywa się tragedia wojny. Pyskowiczanie ca-
ły czas pomagają. Ostatni rok to bezprecedensowy czas pomocy miesz-
kańcom Ukrainy, naszym przyjaciołom z Czerwonogradu, uchodźcom 
na miejscu. Gdzieś może umknąć skala tego wsparcia, gdy rozłożyć je 
na miesiące. Wzięliśmy więc te działania pod lupę, by pokazać jak wie-
le dobrego udało się zrobić, jak wielkie serce okazali nasi mieszkańcy.

Kiedyś prezydent Gdańska śp. Paweł Adamowicz wypowiedział 
słowa, które często cytuję za nim – Gdańsk dzieli się dobrem. Pysko-
wiczanie również dzielą się dobrem – ciągle, nieustannie, z wielkim 
sercem. Dziękuję wam za to, dziękuję za wszystkie niezwykłe dowo-
dy dobra właśnie. Dziękuję – jesteście wspaniali.

A już w niedzielę kolejna okazja, by okazać serce. 29 stycznia 
także w Pyskowicach zagra nam Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy, która tym razem zbiera na walkę z sepsą. Co ma na ten dzień 
w repertuarze? Dowiecie się z zapowiedzi na s. 11.

Szanowni Mieszkańcy. Zima, zwłaszcza tak ciepła, to czas, w którym 
jesteśmy szczególnie narażeni na atak wirusów i bakterii. Grypa, prze-
ziębienie, RSV szaleją. Dlatego uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi!

Adam Wójcik Burmistrz Miasta Pyskowice
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KomiSje pracujĄ
KomiSja 

BezpieczeŃStwa i porzĄdKu
Na grudniowym posiedzeniu komisja pozytywnie oceniła spra-

wozdanie z prac komisji rady miejskiej za 2022 rok. Zaopiniowała 
również projekty uchwał na sesję rady miasta.

KomiSja 

eduKacji, Kultury i Sportu
Komisja przeanalizowała wnioski, które jej członkowie złożyli 

w 2022 roku. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię windy dla 
osób niepełnosprawnych, która niebawem powstanie przy Szkole 
Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach. 
Przyjęto też sprawozdanie z prac komisji za miniony rok kalen-
darzowy.

KomiSja

goSpodarKi Komunalnej
Komisja omówiła i zaopiniowała projekty uchwał przygotowane 

na grudniową sesję rady miejskiej. Przewodniczący komisji przedsta-
wił realizację wniosków wypracowanych przez komisję w roku 2022. 
Wnioski zostały zrealizowane zgodnie z propozycjami radnych.

KomiSja 

inweStycji i Budżetu
Podczas grudniowego posiedzenia komisja omówiła i zaopiniowa-

ła projekty uchwał przygotowane na sesję rady miejskiej. Omówiono 
też budżet na 2023 rok, dokonując analizy dochodów i wydatków. Po 
wnikliwej analizie i wyjaśnieniach burmistrza, skarbnik miasta oraz 
naczelników wydziałów, a także przeprowadzonej dyskusji komisja 
wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu na rok 2023.

KomiSja 

SKarg, wnioSKÓw i petycji
W grudniu miały miejsce dwa posiedzenia komisji. Na pierwszym 

przyjęto plan pracy komisji na 2023, a na drugiej przeanalizowano 
skargę na burmistrza miasta. Jej przedmiotem był zarzut niewyko-
nywania przez burmistrza Pyskowic czynności nakazanych prawem, 
polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych do-
tyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Radni wysłuchali wyjaśnień burmistrza. Wynika z nich, że gmina Py-
skowice tworzy oraz prowadzi – w tym aktualizuje i udostępnia nie-
odpłatnie – zbiory danych przestrzennych, w tym MPZP i SUIKZ. 
Komisja uznała skargę za niezasadną

Błażej Kupski

Ostatnia w 2022 roku sesja rady 
miejskiej odbyła się 15 grudnia. Jak 
zwykle w tym czasie rada zajęła się 
uchwaleniem budżetu na rok następ-
ny. Poprzedzała go uchwała w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2023–2028. Zarówno uchwała 
w sprawie budżetu jak i WPF uzyskały 
pozytywne opinie komisji rady i zosta-
ły przyjęte jednogłośnie. Szerokie omó-
wienie budżetu na 2023 r. znajdziecie 
Państwo w bieżącym „Przeglądzie Py-
skowickim”.

Rada przedyskutowała i podjęła uchwały w sprawie:
1. zmiany uchwały nr XL/297/2017 z 26 października 2017 r.  

w sprawie wykazu jednostek prowadzonych przez gminę Pyskowi-
ce – w związku ze zmianami organizacyjnymi do wykazu zostały 
wpisane: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka, Pysko-
wice ul. Szkolna 2, Centrum Usług Wspólnych w Pyskowicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 3, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Pyskowi-
ce ul. Wojska Polskiego 23 oraz Ciepło Pyskowice Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej 5;

2. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitaliza-
cji dla Miasta Pyskowice do roku 2030 – to pierwszy krok na drodze 
do przyjęcia programu, który określi cele, kierunki i przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne służące rozwiązaniu problemów społecznych w na-
szym mieście;

3. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. – po stronie docho-
dów zwiększono środki z tytułu subwencji oświatowej (40 038 zł), 
odszkodowania za zniszczony sprzęt (2 072 zł), środków z Funduszu 
Pracy dla asystentów rodziny (6 000 zł). Wydatki zostały zwiększo-
ne na: doposażenie w sprzęt Centrum Usług Wspólnych (33 500 zł), 
sprawy spadkowe po zmarłym mieszkańcu (48 800 zł), koszty energii 
elektrycznej i wynagrodzeń w Miejskim Żłobku;

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2028 – 
do wykazu przedsięwzięć dodano: usługi społeczne na rzecz ograni-
czenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na tery-
torium Ukrainy, wsparcie dla uczniów z Ukrainy, poprawę dostępu 

do profilaktyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w za-
trudnieniu i powrót do pracy, adaptację/remont lokali mieszkalnych 
dla obywateli Ukrainy na terenie gminy Pyskowice. Przedsięwzięcia 
te będą realizowane ze środków zewnętrznych;

5. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz pla-
nów pracy stałych komisji rady na rok 2023 – określono terminy se-
sji oraz wiodące tematy na poszczególne miesiące.

Kolejna sesja, pierwsza w 2023 roku, odbyła się 5 stycznia. Termin 
nietypowy, bo w pierwszy, a nie ostatni czwartek miesiąca. Powodem 
była konieczność udzielania dotacji na prace konserwatorskie i inne 
przy zabytkach na terenie naszego miasta. 

Rada przedyskutowała i podjęła uchwały w sprawie:
1. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau-

ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach na terenie Pyskowic – 
uchwała umożliwi udzielanie dotacji na prace przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewiden-
cji Zabytków. Istnieje również możliwość ubiegania się o środki ze-
wnętrzne na prace konserwatorskie;

2. wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z powiatem gliwic-
kim w sprawie finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej – powiat 
przeznaczył na ten cel kwotę 276 830 zł, która będzie przeznaczo-
na na zajęcia dla uczniów z Pyskowic, Rudzińca, Wielowsi i Toszka;

3. dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok – do budżetu wpro-
wadzono kwotę 8 374 717,45 zł, środki unijne zostaną przeznaczone 
na „Adaptację i przebudowę byłego dworca kolejowego”;

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2028 – 
naniesiono zmiany wynikające ze zmian w budżecie;

5. rozpatrzenia skargi z dnia 7 grudnia 2022 r. na działalność Bur-
mistrza Miasta Pyskowice – skarga dotyczyła rzekomego braku do-
stępu do danych przestrzennych związanych z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Rada na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała 
skargę za nieuzasadnioną.

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

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach
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Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i udrożnienie główne-
go połączenia między Pyskowicami a Gliwicami to cel planowa-
nej przez nasze miasto wspólnie z samorządem województwa ślą-
skiego dużej inwestycji komunikacyjnej. O projekcie i innych roz-
wiązaniach drogowych służących rozwojowi Pyskowic rozmawiali  
9 stycznia burmistrz Adam Wójcik oraz Bartłomiej Kowalski, radny 
Sejmiku Województw Śląskiego.

radny Bartłomiej KowalSKi odwiedził pySKowice. 
rozmawiano m.in. o przeBudowie ul. gliwicKiej

Plan zakłada przebudową Drogi Wojewódzkiej 901 na odcinku od 
granicy Pyskowic z Gliwicami do zbiegu z obwodnicą (DK94) wraz 
z korektą skrzyżowania ulic Gliwicka – Zaolszany. Realizację in-
westycji, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, rozłożo-
no na lata 2023 – 2026, przy czym prace budowlane mają rozpocząć 
się w 2025 r. i potrwać dwa lata. Przedsięwzięcie znalazło już swoje 
miejsce w planie zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wielolet-
niej Prognozie Finansowej województwa śląskiego.

Założenia związane z przedmiotowym odcinkiem DW 901 zakła-
dają jego kompleksową modernizację. Projekt uzupełniający, o war-
tości 1 374 423 zł, obejmuje budowę dwóch zatok przystankowych 
wraz z chodnikiem. Wykonania tej części przedsięwzięcia można 
spodziewać się szybciej, bo już w tym roku.

Zamierzeniom inwestycyjnym właściciela DW 901 poświęcone 
było spotkanie 9 stycznia w urzędzie miejskim. Warto dodać, że Py-
skowice posiadają już gotową koncepcję budowy drogi dla rowerów 
wzdłuż ul. Gliwickiej w Pyskowicach na odcinku od ogródków dział-
kowych ROD ZORZA do granicy z Gliwicami i będą zabiegać o re-
alizację tego projektu w ramach zadania, o którym mowa.

- Bartłomiej Kowalski mocno wspierał nasze zabiegi w związ-
ku z podniesieniem jakości drogi łączącej Pyskowice z Gliwica-
mi. Bardzo dziękuję mu za zaangażowanie i pomoc w tej sprawie –  
podkreśla burmistrz Adam Wójcik.                                           (pp)

węgiel dla mieSzKaŃcÓw – aKtualne informacje
W związku z preferencyjną sprzedażą węgla informujemy, że od 

11 stycznia 2023 r. można składać wnioski na zakup węgla na okres 
do 30 kwietnia br. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnio-
ski osób złożone do 31 grudnia 2022 r. a dotychczas niezrealizowane.

Uwaga! Łączna ilość węgla w ramach preferencyjnej sprzedaży na 
jedno gospodarstwo domowe wynosi trzy tony. Osoby, które wyko-
rzystały już częściowo limit w roku 2022 r. mogą wystąpić z wnio-
skiem o zakup uzupełniający, do wskazanego tonażu. Natomiast oso-
by, które nie skorzystały jeszcze z możliwości preferencyjnego zaku-
pu, mogą wystąpić o całe trzy tony.

Jednocześnie przypominamy, że węgiel dystrybuowany przez mia-
sto Pyskowice dostępny jest w cenie 1700 zł brutto za tonę. Sprzedaż 
prowadzi KDW Romax z Sośnicowic.

Realizacja wniosków jest bezpośrednio zależna od wielkości 
dostaw z Polskiej Grupy Górniczej.

Aktualny wzór wniosku dostępny jest na stronie www.pyskowice.pl  
w informacji o preferencyjnej sprzedaży węgla.                            (pp)

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępny jest projekt miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
gminy Pyskowice położonego w rejonie ulic Szpitalnej i Poznańskiej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na uwagi dotyczące 
dokumentów czekamy do 3 lutego br. 

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu planu 
miejscowego. Należy jednak pamiętać aby zostały złożone na piśmie 
i skierowane do Burmistrza Miasta Pyskowice z podaniem swojego 
imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, z podaniem adresu zamiesz-
kania albo siedziby oraz z oznaczaniem nieruchomości, której uwaga 
dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2023 r.

Uwagi mogą być wnoszone:
 w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, 

ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, 

projeKt nowego planu miejScowego.  
zapraSzamy do dySKuSji

 ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej oraz w Wy-
dziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. 334 (II pię-
tro), w godzinach urzędowania, Urzędu Miejskiego w Pyskowi-
cach, 
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwa-

lifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym, na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl. 

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

Szczegółowe informacje oraz klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w ogłoszeniu nr 
RO.0050.069.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 20 grudnia 
2022 r. 

(pp)
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Wydatki na poziomie blisko 125 mln zł, o po-
nad 4 mln zł niższe dochody, utrzymanie proro-
zwojowego celu, co przekłada się na 34 mln zł na 
inwestycje. To zarys budżetu miasta Pyskowi-
ce na 2023, który radni przyjęli 15 grudnia, na 
ostatniej sesji minionego roku. A jak wygląda-
ją szczegóły planu finansowego na bieżący rok?

Miasto spodziewa się dochodów w wyso-
kości 120 327 514,11 zł i wydatków na sumę 
124 744 164,34 zł. Deficyt w kwocie 4 416 650,23 
zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej oraz 
środków ze zobowiązań dłużnych. Koszty bie-
żącego utrzymania miejskiej infrastruktury, 
usług (przede wszystkim edukacyjnych) i admi-
nistracji stanowią 73 proc. ogółu wydatków. Po-
została część przeznaczona zostanie na inwesty-
cje. Co nowego powstanie w naszym mieście?

Na pierwszy plan wysuwają się inwestycje 
drogowe. Przyszły rok zapowiada się pod tym 
kątem rekordowo. Do modernizacji ciągu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego – Rynek – Armii 
Krajowej dołączy wyczekiwane odnowienie ulic 
Szopena i Kazimierza Wielkiego. Łączna kwota 
przedsięwzięć to 15 230 947,38 zł. Oba korzy-
stają z dofinansowania z programu Polski Ład.

Na tym nie koniec. W opracowaniu znajdu-
je się dokumentacja projektowa dla chodni-
ka przy ul. Czechowickiej, w kierunku stacji 
AVIA. Trwają też rozmowy z zarządem powia-
tu gliwickiego w sprawie budowy ciągu piesze-
go wraz z oświetleniem przy ul. Wyzwolenia 
(do stacji Orlen). Gotowa jest już dokumentacja  

Budżet pySKowic na 2023 r. jaK zmieni Się naSze miaSto?

projektowa, w połowie sfinansowana przez 
miasto. To kluczowa inwestycja pod kątem po-
prawy bezpieczeństwa pieszych.

Ten sam co powyższy wzgląd przemawia za 
modernizacją drogi wojewódzkiej 901 obejmu-
jącą budowę dwóch zatok przystankowych wraz 
z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświe-
tleniem w rejonie skrzyżowania Gliwickiej  
z ul. Nasienną. Koszt zadania to 1 374 423 zł. 
W 2023 roku zaplanowano też rozpoczęcie prac 
projektowych w związku z przebudową DW 
901 na odcinku od granicy Pyskowic z Gliwi-
cami do zbiegu z obwodnicą (DK94) wraz z ko-
rektą skrzyżowania ulic Gliwicka – Zaolszany 
na kwotę (wraz z dokumentacją) 45 mln zł. Oba 
projekty to zadania województwa śląskiego.

Dalsze zmiany czekają również infrastruk-
turę związaną z usługami edukacyjnymi i spę-
dzaniem czasu wolnego. Największą z inwesty-
cji będzie termomodernizacja budynków Szko-
ły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo – 
sportowej. Duża część potrzebnych na projekt 
środków (8 mln zł) pochodzi z programu Polski 

Ład. Z tego samego źródła zostanie dofinansowa-
na dalsza rozbudowa skateparku wraz z wodnym 
placem zabaw na placu dożynkowym (2 mln zł). 
Z kolei fundusze unijne (w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go) pozwolą na wykonanie końcowego etapu re-
witalizacji i adaptacji dawnego dworca kolejowe-
go na Stację Kultury (6,7 mln zł). Nowe miejsca 
do wypoczynku pojawią się za też sprawą Pysko-
wickiego Budżetu Obywatelskiego. Na Ogród in-
tegracji międzypokoleniowej, naturalny plac za-
baw oraz miasteczko ruchu drogowego zaplano-
wano łącznie 300 tys. zł.

Ostania z grup inwestycji obejmuje projekty 
podnoszące jakość codziennego funkcjonowa-
nia miasta. Jest wśród nich modernizacja moni-
toringu miejskiego (50 tys. zł), wykonanie wind 
w siedzibie urzędu miejskiego oraz Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sportu (w sumie 411 tys. zł, 
z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), mo-
dernizacja budynków komunalnych (300 tys. zł) 
oraz działania zmierzające do budowy miesz-
kań poprzez spółki MTBS Tarnowskie Góry  
i SIM Śląsk Północ. W 2023 roku miasto planuje 
wnieść do obu podmiotów aporty w postaci nie-
ruchomości gruntowych i zabudowanych.

Plan finansowy miasta Pyskowice na 2023 ra-
da miejska przyjęła jednogłośnie. Dwunastu rad-
nych obecnych na posiedzeniu 15 grudnia ub.r.  
było „za”.

(pp)

Około 100 tys. zł ze zbiórki pieniężnej, któ-
re pozwoliły kupić żywność i agregaty prądotwór-
cze. Oprócz tego tony ubrań, jedzenia, leków, ar-
tykułów czystości, którymi podzieli się mieszkań-
cy i inni darczyńcy. Za wschodnią granicę trafi-
ły również trzy samochody osobowo-dostawcze. 
Ukraina broni się już niemal rok, a my podsu-
mowujemy jak w tym czasie miasto i mieszkań-
cy wsparło przyjaciół z Czerwonogradu i uchodź-
ców z Ukrainy. To wszystko dzięki Wam i lu-
dziom wielkiego serca nie tylko z Pyskowic.

Miasto uruchomiło pomoc natychmiast po  
barbarzyńskim uderzeniu Rosji na Ukrainę. 
W odpowiedzi na nasz apel zaadaptowane na ma-
gazyny pomieszczenia w Miejskim Ośrodku Kul-
tury i Sportu zapełniły się odzieżą, żywnością, ar-
tykułami medycznymi i środkami czystości.

Równolegle ruszyła zbiórka pieniężna. W róż-
nej walucie udało się zebrać ponad 100 tys. zł. 
8000 euro przekazali mieszkańcy partnerskie-
go miasta La Ricamarie, 6 165 euro z Flörsheim  
nad Menem, 5 000 USD przelano zza oceanu. Ze-
brane środki pozwoliły m.in. na zakup żywności, 
środków opatrunkowych, 13 agregatów prądo-
twórczych oraz pokrycie kosztów transportu.

W akcje pomocy włączyły się firmy i przedsię-
biorcy. Dzięki zaangażowaniu lokalnego oddzia-
łu międzynarodowej spółki spedycyjnej Marco-
trans do Ukrainy, przez Pyskowice, trafił trans-
port żywności pochodzącej ze zbiórki aż na Pół-
wyspie Iberyjskim. Swoich samochodów i kie-
rowców użyczyła firma Auto Andi z Pyskowic. 

otwarliśmy domy i Serca. jaK pomagaliśmy uKrainie w 2022?

Dzięki miastu i lokalnym przedsiębiorstwom 
Czerwonograd otrzymał trzy używane, ale w do-
brym stanie, samochody (renault kangoo, peu-
geot partner, mercedes). W pierwszym, najbar-
dziej gorącym okresie, emigracji uchodźczej 
przybyszom z Ukrainy dachy nad głową użyczy-
ły ośrodki Maytur, Panda, Posejdon i Ambasador 
Resort oraz pyskowickie parafie – pierwsza włą-
czyła się parafia Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy, później św. Mikołaja oraz św. Nawrócenia 
Pawła. Przyjmowaliście naszych gości w swo-
ich domach, zaś miasto udzieliło im schronienia  
w Centrum Wsparcia Rodziny i hali sportowej.

Pomoc na Ukrainę płynie z Pyskowic wła-
ściwie nieustannie. Ostatnie transporty darów 
trafiły tam w okresie świąt Bożego Narodze-
nia. Za kierownicą siedział mieszkaniec Pysko-
wic Sebastian Bursakowski – Irzykowski, któ-
ry wspólnie z Tomaszem Gawronem nieustan-
nie angażuje się w pomoc Ukrainie.

Za bezinteresowne zaangażowanie szczególnie 
dziękujemy Jerzemu Kulawikowi (dom100.eu),  

Andrzejowi Pancherzowi (Auto Andi), Katarzynie 
Majewskiej-Ludwig (Maytur), Adamowi Płonce 
(Panda), Marcinowi Cichowskiemu (Grand Ma-
rina Resort), Ambasador Resort, Sybilli i Alek-
sandrze Szmidt (Piekarnia Cukiernia Szmidt), 
Elizie de Campos Pegado, Miejskiemu Ośrod-
kowi Kultury i Sportu, Związkowi Wędkarskie-
mu – koło Pyskowice, Stowarzyszeniom – Stacja 
Pyskowice (za lekcje języka polskiego) i Ludzie 
Miasta (za organizację zbiórek, ogromną pomoc  
w prowadzeniu centrum wydawania odzieży), 
miejskim placówkom oświatowym i kulturalnym.

- Największe wyrazy uznania należą się jed-
nak mieszkańcom, armii darczyńców i wolonta-
riuszy, którzy kierowani odruchem serca odda-
wali swoje domy, rzeczy, swój czas i swoje si-
ły. Dzielili się tym co mają, pracowali przy sor-
towaniu, pakowaniu i załadunku pomocy. Pysko-
wiczanie pokazali, że w potrzebie można na nich 
liczyć. Dziękuję, jesteście wyjątkowi – podkre-
śla Adam Wójcik, burmistrz miasta Pyskowice.

Bomby, wycie syren, zabici, ranni. Nieustający 
strach. To od roku codzienność naszych wschod-
nich sąsiadów. Pośród tego koszmaru liczy się każ-
da pomoc, każdy gest, który daje im nadzieję, że 
świat jest z Ukrainą. I choć codzienność i nasze 
własne kłopoty sprawiają, że coraz częściej musi-
my pomyśleć o sobie, to ciągle jeszcze potrafimy 
zatrzymać się i pomóc. Bezpieczeństwo Europy 
zależy od zwycięstwa Ukraińców – musimy o tym 
pamiętać i wspierać ich trudną drogę do tego celu.

(pp)
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Edukacja w Pyskowicach jest oczkiem w głowie władz miasta. 
Jest szansa, że wejdzie, w sensie dosłownym, na wyższy poziom. Na 
mapie pyskowickiej oświaty mają pojawić się oddziały uczelni wyż-
szej oraz szkoły policealnej. To szansa dla mieszkańców na podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym na lepszą pracę i wyż-
sze zarobki.

Inicjatywa wyszła ze strony samorządu Pyskowic i realizowana jest 
we współpracy ze Szkołą Policealną „Elpax” z Bytomia. Wstępnie na 
miejsce zajęć dla słuchaczy i studentów wybrano jedną z miejskich 
szkół podstawowych. 

Plany zakładają otwarcie kierunków na zaocznych studiach licen-
cjackich (pierwszego stopnia) oraz magisterskich uzupełniających, 
a także studiach podyplomowych we współpracy z Wyższą Szkołą 
Humanistyczno-Ekonomiczną z Brzegu, która patronuje już pysko-
wickiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Pomysłodawcy mieli 
również na uwadze absolwentów szkół średnich, którzy są zaintere-
sowani rozwijaniem swoich kompetencji w toku nauki w Szkole Po-
licealnej „Elpax” z Bytomia.

Gorąco zachęcamy mieszkańców Pyskowic do skorzystania z ofer-
ty. Dyplom szkoły wyższej nadal zwiększa szansę na znalezienie 
atrakcyjnego, dobrze płatnego zatrudnienia. O szczegółach rozma-
wiamy z Łukaszem Famulskim, opiekunem studiów z WSHE z Brze-
gu oraz Anną Pawłowską-Koziar, pełniącą taką samą rolę w Szkole 
Policealnej „Elpax” z Bytomia.

- Na jakie nowości edukacyjne mogą liczyć mieszkańcy Pysko-
wic. Możemy już coś powiedzieć o kierunkach i specjalnościach? 
W jakim terminie mają się u nas pojawić?

ŁF: Pilotażowo planujemy uruchomić w semestrze zimowym, czy-
li na przełomie lutego i marca, jeden kierunek studiów uzupełniają-
cych magisterskich, a jeżeli będzie zainteresowanie to również licen-
cjackich.

- Również podyplomowych?
ŁF: Bardzo byśmy chcieli, gdyż ta forma edukacji stanowi cieka-

wą ofertę, zwłaszcza dla pracowników sytemu oświaty oraz admini-
stracji.

- Proszę przybliżyć szczegóły. 
ŁF: Studia licencjackie chcielibyśmy uruchomić na kierunkach, 

które obecnie cieszą się największym zapotrzebowaniem na ryn-
ku pracy. Należą do nich pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  
z terapią pedagogiczną, doradztwo zawodowe z podstawami przed-
siębiorczości oraz fizjoterapia. Jako uczelnia pedagogiczna mamy 
w swojej ofercie cały wachlarz kierunków związanych z pedagogi-
ką, resocjalizacją oraz psychologią. Zainteresowanych odsyłam na 
stronę www.wshe.edu.pl.

- A z czego będą mogli wybrać przyszli magistrzy? 
ŁF: W semestrze zimowym na studiach uzupełniających II stop-

nia możemy zaproponować pedagogikę resocjalizacyjną z socjotera-
pią, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pracę z rodziną oraz te-
rapię pedagogiczną. 

- WSH-E celuje w pedagogiczne kierunki studiów. A co w swo-
jej propozycji będzie mieć „Elpax”? 

AP-K: Już jesienią zapraszamy mieszkańców Pyskowic i gmin 
ościennych do podjęcia nauki na kierunkach medycznych. Z do-
świadczenia wiemy, a działamy na rynku edukacyjnym od 1989 r., że 
jest to świetna propozycja dla osób, które ukończyły szkołę średnią, 
ale nie mają matury, a chciałyby zdobyć dobry zawód. Z myślą o nich 
już od kilku dekad dajemy możliwości kształcenia w zawodach tech-
nik masażysta, technik farmacji, terapeuta zajęciowy, technik BHP 
oraz innych, w zależności od zapotrzebowania.

Warto zwrócić uwagę na wydłużanie się okresu życia społeczeń-
stwa. Dlatego od kilku lat sporym zainteresowaniem cieszy się 
kierunek asystent osoby niepełnosprawnej, czy też opiekunka śro-
dowiskowa, które wzbogaciliśmy o elementy masażu, podstawy 
języka migowego, a także naukę języka niemieckiego lub angiel-
skiego z naciskiem na elementarną komunikację, obejmującą rów-
nież podstawowe terminy medyczne. 

Jest jeszcze jedna możliwość, jeśli oczywiście byłoby zaintereso-
wanie – otwarcia w Pyskowicach Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych. Nabór cały czas trwa i przy znacznym zainteresowaniu 
zajęcia byłyby bezpłatne.

- W nawiązaniu – czy słuchacze płacą za naukę w „Elpax”?
AP-K: Mamy dobrą wiadomość – wszystkie kierunki są bezpłatne. 

Równie ważna jest informacja, że jesteśmy szkołą o uprawnieniach 
publicznych, a nasi słuchacze zdają egzaminy zawodowe na pozio-
mie 97 proc. 

- Jak rynek wycenia popyt usługi tego typu fachowców?
AP-K: Z doświadczenia wiemy, że absolwenci naszej szkoły są 

znacznie lepiej opłacani, niż inne osoby. Średnio zarabiają około 300 – 
500 euro, to zależy od regionu oraz specyfiki pracy. Podajemy kwotę 
w euro, gdyż często znajdują pracę w Zachodniej Europie. Warto nad-
mienić, że współpracujemy z agencją pracy z Opola, która oferuje na-
szym absolwentom szczególnie korzystne warunki zatrudnienia – do-
skonale zdaje sobie sprawę, z jaką wiedzą i z jakimi umiejętnościami 
praktycznymi opuszczają mury naszej szkoły. 

- Wróćmy do studiów podyplomowych. Jakie kierunki mogą 
pojawić się w Pyskowicach?

ŁF: Zapraszamy na zajęcia z integracji sensorycznej, pedagogi-
ki specjalnej – edukacji, terapii i wspomaganie osób z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu, pedagogiki specjalnej – logopedii, doradztwa 
zawodowego i przedsiębiorczości, pedagogiki specjalnej – edukacji  
i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofreno-
pedagogiki), dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego. 

- Czy WSHE proponuje, podobnie jak „Elpax”, kierunki me-
dyczne?

AP-K: Oczywiście, przede wszystkim fizjoterapię oraz ratownic-
two medyczne. Przymierzamy się do otwarcia jeszcze jednego, ale 
nie chciałbym zapeszyć.

- Czy znana jest już lokalizacja i tryb zajęć?
ŁF, AP-K: Stawiamy na Pyskowice, chociaż nie wykluczam, 

przy dużym zainteresowaniu określonym kierunkiem, prowadze-
nia zajęć w innej miejscowości. Jeżeli chodzi o tryb będzie to mo-
del mieszany, czy też hybrydowy – częściowo w systemie klasowo- 
-lekcyjnym, częściowo samokształceniowym kierowanym (on-line). 
Możemy także, przy odpowiedniej grupie osób, zapewnić bezpłatny 
transport na zajęcia do wybranego miejsca.

- Gdzie można uzyskać wyczerpujące informacje o planowa-
nej ofercie?

AP-K: Najprościej i najszybciej dzwoniąc do szkoły „ELPAX” z By-
tomia, która również jest odziałem Wyższej Szkoły Humanistyczno- 
-Ekonomicznej z Brzegu. Zapraszam do kontaktu pod numerem 
tel.: 32 282 40 06 oraz na stronę www.elpax.pl.

rozmawiał: Adam Pikul

rowerem na uczelnię. Studia w pySKowicach?
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Miasto Pyskowice przystępuje do realizacji pierwszego programu do-
finansowania do zabiegów in vitro. Rekrutacja par jest prowadzona od 
16 stycznia br. Wymagane dokumenty należy przesłać mailowo na adres 
gmpyskowice@pyskowice.pl.

Celem programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia poza-
ustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022–2025” 
jest ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkań-
ców Pyskowic, poprzez dofinansowanie metod wspomaganej reprodukcji.

Program umożliwia dofinansowanie do jednej procedury zapłodnienia 
pozaustrojowego (do wysokości 100% kosztów, łącznie nie więcej niż 
5000 zł) lub jednej procedury adopcji zarodka (do wysokości 100% kosz-
tów, łącznie nie więcej niż 2500 zł).

Zabiegi wykonywać będą podmioty lecznicze wyłonione w dro-
dze konkursu ofert. Są to: „GYNCENTRUM” sp. z o.o. (ul. Żelazna 1,  
40-851 Katowice, tel. 32 506 57 77), „PROVITA” sp. z o.o. (ul. Fabrycz-
na 13D, 40-611 Katowice, tel. 32 783 73 03) oraz Centrum „BOCIAN” 
sp. z o.o. spółka komandytowa (ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok, 
tel. 85 744 77 00).

Pary, które chcą skorzystać z programu, powinny złożyć uzupełnio-
ny wniosek wraz z dwoma oświadczeniami. Formularze dokumentów 
dostępne są na stronie www.pyskowice.pl w linkach pod informacją  
o programie oraz w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, Wydział Sportu  

i Spraw Społecznych, pok. 107. W przypadku pytań prosimy o kontakt  
z urzędem pod numerami 32 332 60 04, 32 332 60 00.

Kryteria uczestnictwa i wyłączenia są szczegółowo opisane w pro-
gramie „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowe-
go – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022–2025”, któ-
ry dostępny jest na stronie www.pyskowice.pl w informacji wskaza-
nej powyżej. 

(pp)

ruSza pierwSzy program in vitro dla mieSzKaŃcÓw  
pySKowic. jaK SKorzyStać z dofinanSowania?

Szpital w Pyskowicach oferuje nowe usługi dla osób przewlekle cho-
rych. Nowy oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy zapewnia kompleksową 
opiekę pacjentom, którzy zakończyli hospitalizację, ale z różnych wzglę-
dów nie są samodzielni i wymagają całodobowej opieki. Na razie swoje 
usługi świadczy odpłatnie.

Szpital w ramach pobytu gwarantuje opiekę medyczną, całodzienne 
wyżywienie, rehabilitację, dostęp do konsultacji specjalistycznych, opie-
kę psychologiczną, opiekę duszpasterską.

Jednostka prowadzi obecnie rozmowy z NFZ w sprawie kontraktu na re-
fundację pobytu pacjentów. Do czasu ich sfinalizowania oddział działa na za-
sadach komercyjnych, koszt pobytu w terminie do dwóch tygodni to 200 zł / 
doba, a w przypadku dłuższego – 180 zł / doba. W obu przypadkach cena nie 
obejmuje leków oraz środków higieny, w tym pieluchomajtek.

Wnioski o przyjęcie na oddział można znaleźć na stronie BIP Szpita-
la w Pyskowicach.                                                                                (pp)

nowy oddział pielęgnacyjno-opieKuŃczy  
czeKa na pacjentÓw

Odpady to nasza wspólna sprawa. Każde działanie, której podejmu-
jemy w tym zakresie wpływa na uszczelnienie systemu odpadowego ale 
przede wszystkim na podniesienie wskaźnika recyklingu, od osiągnięcia 
którego zależy ogólny koszt gospodarki odpadowej w mieście. W związ-
ku z tym bardzo wspieramy (udziałami w funduszu remontowym) wszyst-
kich zarządców wspólnot w mieście. Wraz z MZBM – TBS chcemy po-
dziękować wspólnotom mieszkaniowym, które w ostatnim czasie podjęły 
decyzję o budowie wiat śmietnikowych. 

Są to wspólnoty z ulic: Szopena 5, Szopena 7, Paderewskiego 16, Armii 
Krajowej 13/13A, Cmentarna 5, Matejki 1, Wojska Polskiego 4, Paderew-
skiego 14, Szopena 2, Oświęcimska 2, Paderewskiego 13, Szopena Boczna 
2, Strzelców Bytomskich 10, Wieczorka 34, Krótka 1, Szpitalna 8, Traugutta 
42/44, Gen. Sikorskiego 47/47A, Drzymały Boczna 1, Drzymały 1, Paderew-
skiego 3, Strzelców Bytomskich 4, Drzymały 3, 13. Lompy 10, Wieczorka 1, 
Drzymały 5, Wojska Polskiego 7, Paderewskiego 4, Paderewskiego 6, Woj-
ska Polskiego 9, Strzelców Bytomskich 8, Szopena Boczna 1, Paderewskiego 
8, Paderewskiego 10, Paderewskiego 12, Szopena 2, Szopena 4, Paderewskie-
go 7, Strzelców Bytomskich 6, Szopena 6, Wojska Polskiego 11, Wojska Pol-
skiego 9, Dąbrowskiego 1, Dąbrowskiego 3, Drzymały 4, Kochanowskiego 1,  

nowoczeSne, ładne i higieniczne.  
przyBywa wiat śmietniKowych

Kochanowskiego 4, Paderewskiego 1, Paderewskiego 9, Szopena 1, Matejki 5,  
Wojska Polskiego 19, Wojska Polskiego 21, Orzeszkowej 1.

Dzięki Państwa finansowemu zaangażowaniu w okresie od 2020 r. do 
2022 r. zostały wybudowane 24 wiaty na odpady. Mamy nadzieję że za-
mykane, nowoczesne obiekty ograniczą lub całkowicie wykluczą proce-
der podrzucania odpadów oraz przyczynią się do efektywnej segregacji. 
Ponadto forma wiat świetnie wpisuje się w krajobraz naszego miasta ja-
ko element znacznie poprawiający estetykę. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.                                                  (pp)
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Pierwsze dziecko w 2023 r. w szpitalu w Pyskowicach przyszło na 
świat 1 stycznia, 55 minut po północy. Noworodek ważył 3,1 kg i mierzył 
54 cm. Rodzice nazwali chłopca Oliwier. Być może imię zapowiada no-
we trendy, jednak w ubiegłym roku wśród naszych mieszkańców najwię-
cej rodziło się Antonich. Wśród dziewczynek królowała natomiast Hania.

Zuzanna i Stanisław to zaś imiona nadawane najczęściej w drugiej 
kolejności. W minionym roku w naszym mieście wśród dziewczynek 
popularne były też Alicja, Maria, Julia i Emilia, a wśród chłopców Filip, 
Leon, Maksymilian, Franciszek i Wojciech. Wróciła moda na imiona 
sprzed lat. Spośród dawno nieużywanych pojawiły się Aniela, Józefina  
i Rita oraz Józef, Kazimierz i Gustaw. Trafiały się też rzadsze, jak Lyna, 
Laila, Zoja. Zlata i Gaja oraz Ryan, Conor, Kleofas, Gopal i Jeremiasz. 

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego w ubiegłym roku w szpi-
talu w Pyskowicach przyszło na świat 685 dzieci. Natomiast liczeb-
ność naszego miasta zwiększyła się o 125 najmłodszych mieszkańców.

(pp) 

hanna i antoni najpopularniejSzymi imionami  
dla dzieci w 2022 r. w naSzym mieście

Urząd Stanu Cywilnego prosi pary obchodzące jubileusz 50 
bądź 60 lat od ślubu i wyrażające wolę uhonorowania medalem Za 
Długoletnia Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta RP, 

zapraSzamy „złote” pary
aby zgłaszały się do USC telefonicznie (32 332 60 08) bądź oso-
biście. 

(pp)

Rok 2023 dla Centrum Wystawienniczego rozpoczął się wyjątko-
wo. 13 stycznia Galeria PODcień miała zaszczyt gościć Grzegorza 
Chudego i jego akwarele z cyklu „Obrazki ze Śląska”.

Autor urodził się i wychował w naszym regionie. Obecnie 
mieszka i tworzy w Nikiszowcu – dzielnicy Katowic, która jest 

werniSaż grzegorza chudego na doBry poczĄteK roKu
niezwykle stylową enklawą dawnej architektury śląskiej. G. Chu-
dy zawodowo zajmował się nauką języka polskiego, a prywatnie 
krzewi język regionalny, czyli gwarę śląską. Oprócz tego, że malu-
je, jest również znanym muzykiem. Jeździł po świecie z koncerta-
mi muzyki celtyckiej.

Ulubioną techniką artysty jest malarstwo akwarelowe. Inspirację 
czerpie z tego, co go otacza, czyli architektury regionu dodając do 
każdego obrazu element wyróżniający jego prace od innych. Takim 
elementem, który można znaleźć prawie na każdym obrazie, jest ba-
lonik albo bebok.

Oprócz tych namalowanych beboków są również figurki beboka  
z brązu. Stoją w różnych miejscach Katowic i ciągle przybywa loka-
lizacji, które czekają na swojego beboka. Ten symbol stał się również 
tematem sztuki teatralnej, która powstała dla dzieci i dla dorosłych.

G. Chudy jak każdy artysta wypowiada się za pomocą swojej twór-
czości. Czasem protestując, a czasem żartując z jakiegoś tematu. Jego 
prace nacechowane są pozytywną energią. Subtelność barw i ukryty 
przekaz czynią je niepowtarzalnymi i rozpoznawalnymi.

Zapraszamy do 12 lutego br. na tę wyjątkową ucztę dla zmysłów w 
godzinach pracy Centrum Wystawienniczego.

Bożena Jarząbek

pySKowiczanie miStrzami ślĄSKa w ju-jitSu
Świetna wiadomość z obozu naszych zawodników ju-jitsu. 

Sportowcy z UKS Bushi Pyskowice wrócili z workiem medali  
z rozegranych 15 stycznia w Mysłowicach Otwartych Mistrzostw 
Śląska w Ju-Jitsu Sportowym. Łukasz Szyguła zdobył dwa zło-
te medale (fighting, ne-waze), Hanna Knopek złoto (fighting), Olaf 
Szczurek – srebro (fighting), a Zuzanna Skrzypczak brąz (fighting). 
Wielkie brawa dla naszej utalentowanej młodzieży i sztabu szkolenio-
wego: trenera Tadeusza Tarnowskiego oraz instruktorów – Mirosława 
Liany, Łukasza Szyguły, Wojciecha Kłysza i Krystiana Chmielorza. 
Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów!

(pp)
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Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach pod przewod-
nictwem Grzegorza Gruszki oraz Marii Ziaji zajęli 1. miejsce w XXII 
Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych organizowanych przez 
Górnośląskie Centrum Edukacji w Gliwicach. 

Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 5 
dołączyła od września 2022 r. do grona placówek zrzeszonych w Eduka-
cyjnej Sieci Antysmogowej. Przed wejściem został zamontowany czujnik, 
który monitoruje na bieżąco powietrza i informuje o jego stanie.

Jak mówią dane, Polska jest cały czas na czele krajów, które mają bar-
dzo złe wyniki powietrza. Smogu najczęściej nie widać i nie czuć, ale 
niestety on ciągle truje, powoduje groźne choroby i zabija. Wśród zanie-
czyszczeń wyróżniamy gazy oraz pyły zawieszone. Wnikają one do płuc, 

pokonują barierę krew – płuca i krążą po organizmie. Powodują m.in. 
alergię, astmę, raka płuc, zawały serca, depresję, bezpłodność lub wa-
dy rozwojowe płodu – dziecko rodzi się z mniejszą wagą, głową i mniej-
szym ilorazem inteligencji.

Aby walczyć ze smogiem potrzebne są szersze działania związa-
ne głównie ze zmianą źródeł energii czy zalesianiem terenów. Niestety, 
obecnie obserwuje się w wielu miejscach wręcz odwrotne trendy, co do-
datkowo (oprócz tworzenia się smogu) wpływa na szybko postępujące 
zmiany klimatu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, zmniejszenie opadów, 
pustynnienie terenów, migracje związane z brakiem wody, podnoszenie 
poziomu mórz, to nie tylko hasła, ale codzienność wielu ludzi na Ziemi.

Hasło „Klimat się zmienia – zmień styl myślenia!” wskazuje, co można 
zrobić z tymi problemami przebywając w szkole. Uczestnicząc w ESA za-
pewniamy uczniom rzetelną, aktualną wiedzę o stanie naszej planety. Poka-
zujemy możliwości poprawy, aktywizujemy – uczestnicząc w konkursach 
np. „Razem działamy – czysto oddychamy”, „Przyszłość jest dziś – misja 
Ziemia”. Najbardziej zaangażowani uczniowie należą do Koła Ekologicz-
nego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Mamy nadzieję, że czujnik powietrza przed szkołą będzie pokazywał 
tylko informację – STAN POWIETRZA BARDZO DOBRY. Przecież 
małe rzeczy składają się na wielką zmianę.

Alicja Gierlotka, Ewa Uznańska, Łukasz Włóczyk

Fundacja ,,Nadzieja Dzieci’’ w Zabrzu, której dyrektorem jest Jo-
anna Okońska-Szyszko, podarowała uczniom Zespołu Szkół Specjal-
nych w Pyskowicach noworoczne upominki.

Fundacja ,,Nadzieja Dzieci’’ w Zabrzu została założona w 1999 r. Jej 
głównym celem jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym 
pokrzywdzonym przez los oraz niepełnosprawnym. Przy fundacji dzia-
ła także Zakład Aktywności Zawodowej, który powstał w 2003 roku, za-
trudnia ponad 100 osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności. Jest to jeden z największych ZAZ-ów w Polsce.

noworoczne podarunKi dla niepełnoSprawnych dzieci
W okresie świątecznym Joanna Okońska-Szyszko zapukała do drzwi na-

szej szkoły i podarowała uczniom noworoczne upominki. - Niesienie pomocy 
osobom pokrzywdzonym i niepełnosprawnym jest naszym priorytetem – pod-
kreśliła dyrektor. Organizacja zaoferowała także współpracę na kolejne lata. 

- To wspaniały gest, który wywołał uśmiech na twarzach naszych wy-
chowanków. W imieniu naszych uczniów serdecznie dziękujemy za oka-
zane serce - podsumował mgr inż. Bogusław Hadzik, dyrektor Zespołu 
Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Katarzyna Paciepnik nauczyciel ZSS w Pyskowicach

uczniowie zeSpołu SzKÓł Specjalnych w pySKowicach 
znowu na podium!

W przeglądzie wzięło udział 20 grup ze szkół, ośrodków oraz domów 
pomocy społecznej. To było dla nich wszystkich bardzo ważne wydarze-
nie, które dało możliwość aktywnego przeżywania historii narodzenia Je-
zusa. Każde jasełka były inne i oryginalne, a młodzi artyści mogli poczuć 
się wyjątkowo – byli oglądani i oklaskiwani. 

Jury oceniało przede wszystkim zaangażowanie, w przygotowanie 
przedstawienia. Zwieńczeniem tego sukcesu był występ na uroczystej 
gali 12 stycznia 2023 r. 

- Wszyscy bardzo się cieszymy z kolejnego sukcesu, jaki odnieśli 
uczniowie i opiekunowie Zespołu Szkół Specjalnych i życzymy im kolej-
nych osiągnięć – mówi Bogusław Hadzik, dyrektor szkoły. 

Młodzi aktorzy zaprezentowali też swoje osiągnięcia z okazji jasełek 
szkolnych. Tego dnia odwiedził szkołę wyjątkowy gość – Ewa Bobkow-
ska, prezes zarządu spółki P.A. Nova S.A. Jak co roku osłodziła święta 
uczniom przekazując im paczki, aby na twarzy każdego dziecka zagościł 
uśmiech i radość. 

W imieniu naszych uczniów bardzo dziękujemy za otwarte serce, 
życzymy zdrowia i pomyślności w nadchodzącym roku. 

Katarzyna Paciepnik nauczyciel ZSS w Pyskowicach

Stop Smogowi!
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Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.

gazeta@pyskowice.pl
32 322 60 63
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