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Absolutnie rekordową kwotę 77 729,97 zł 
uzbierał Sztab Miejski Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w trakcie 30 finału. 
Mieszkańcy Pyskowic – jesteście wielcy!

W tym roku Orkiestra grała pod hasłem 
„Przejrzyj na oczy”, a kwesta przezna-
czona zostanie na doposażenie okulistyki 
dziecięcej.

30 stycznia ze sztabu w Pyskowicach w te-
ren wyruszyło 120 wolontariuszy i wielu do-
rosłych pomocników. Można ich było spo-
tkać nie tylko w naszym mieście, ale również 
w okolicznych miejscowościach, np. w Wie-
lowsi, Świbiu, Sierotach, Bycinie, Paczynie, 

Rudzińcu, Taciszowie, Kleszczowie, a nawet 
w Ziemięcicach i Gliwicach. Ich aktywność 
w połączeniu z hojnością małych i dużych 
darczyńców przyniosła efekt – zawartość pu-
szek i wpływy z aukcji zsumowały się do po-
nad 77 000 zł!

Pyskowiczanie nie pierwszy raz okazali 
wielkie serce. Specjalne podziękowania dla 
wszystkich zaangażowanych w WOŚP złożył 
burmistrz Pyskowic Adam Wójcik. 

„Za nami 30. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Chciałbym wszystkim 
bardzo serdecznie podziękować, wolonta-
riuszom, rodzicom, Ani, Ilonie, Krzysiowi,  

Jak co roku o tej porze trwa akcja skła-
dania zeznań podatkowych PIT. W świe-
tle przepisów część podatku dochodowego 
wraca do tej gminy, którą podatnik wska-
że jako miejsce zamieszkania. Apeluje-
my więc – bądź lokalnym patriotą, rozlicz 
swoje podatki w Pyskowicach. To realny 
wpływ na m.in. miejskie inwestycje, po-
moc społeczną czy edukację. Możesz ła-
two sprawdzić, na co gmina wydaje Two-
je pieniądze. Wystarczy wejść w zakładkę 

Cegiełka dla przyszłośCi.  
zostaw swój podatek doChodowy w pyskowiCaCh

całemu pyskowickiemu sztabowi za wyjąt-
kowe zaangażowanie i tak niezwykłą siłę 
czynienia dobra, którą możemy się legitymo-
wać jak nikt inny. Wszystkim, którzy biega-
li, zbierali, piekli, sztrykowali, licytowali, or-
ganizowali, dowozili, odwozili. „Pyskowice, 
dzielą się dobrem” – (...) daliście tego nie-
zwykłe dowody. Jestem dumny, że mogę być 
częścią tak wyjątkowych akcji. Bardzo ser-
decznie dziękuję również za przyjęcie za-
proszenia na kolację ze mną. Kwota jest im-
ponująca (2700 zł), postaram się kulinarnie 
sprostać. Siema – jesteście wielcy”.

(pp)

rekordowy finał wośp za nami. dziękujemy!

Na co idą moje pieniądze na naszej stronie 
www.pyskowice.pl. 

Udział w podatkach to znaczące źródło 
pieniędzy w budżetach samorządów. Dlate-
go też zachęcamy i zwracamy się z prośbą 
do wszystkich zamieszkujących na terenie 
Pyskowic, aby rozliczyli swój PIT zgodnie 
z faktycznym miejscem zamieszkania. Tym 
bardziej, że kondycji ekonomicznej gmin 
szkodzi koronawirus. Wspomóż swoje mia-
sto, jego rozwój oraz lokalną społeczność. 

Przypominamy, że łatwo i szybko można 
sprawdzić jak wygląda zarządzanie finansa-
mi miasta, jak kształtują się jego dochody  
i wydatki oraz na co przeznaczane są podat-
ki mieszkańców. Wystarczy odwiedzić stro-
nę nacoidamojepieniadze.pl. Nawet nie raz, 
ale regularnie. Dane są bowiem aktualizowa-
ne ma bieżąco, pod kątem zmian dokonywa-
nych przez samorząd w prognozie dochodów 
i wydatków. Właśnie opublikowaliśmy tam 
plany finansowe Pyskowic na 2022 r. 

dokończenie na str. 5
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Nowy rok jeszcze nie zdążył roz-
począć się na dobre, a już ruszyła la-
wina wydarzeń i spraw. Lutowy nu-
mer „Przeglądu Pyskowickiego” pę-
ka wręcz od informacji. Jeżeli ta obfi-
tość zdarzeń u progu jest prognozą na 
przyszłość, czekają nas niezwykle in-
teresujące i bogate w wydarzenia mie-
siące.

Zacznijmy od czegoś wyjątkowo mi-
łego. Z radością informujemy, że tego-
roczna WOŚP pobiła rekord kończąc 
zbiórkę wynikiem ponad 77 tys. zł!  
Słowa uznania należą się wszystkim 

zaangażowanym w to dzieło, czemu daję wyraz na s. 1, ale szcze-
gólne podziękowania kieruję do mieszkańców – jesteście wielcy!

Z tego miejsca zachęcam jednocześnie, żeby dołożyć swoją ce-
giełkę również do przyszłości Pyskowic. Wystarczy do tego roz-
liczyć swój podatek dochodowy w naszym mieście. To właśnie  
z tej publicznej daniny finansowane są bieżące i inwestycyjne 
wydatki miasta. Ze szczegółami jej spożytkowania można się za-
poznać na stronie www.pyskowice.pl w batonie „Na co idą moje 
pieniądze”. Więcej o tym na s. 1 i 5.

Oczywiście znakomitym źródłem wiedzy na temat poczynań sa-
morządu i jego finansów jest „PP”. Z kolejnych stron bieżącego 
numeru można się dowiedzieć o dotacjach na rozwój kultury fi-
zycznej i pomoc dla chorych i bezdomnych, o rozbudowie nowo-
czesnej sieci ciepłowniczej i nabierających kształtu planach budo-
wy kolumbarium na cmentarzu miejskim (wszystko na s. 4), no-
wym, trzecim już tomie „Rocznika Miasta Pyskowice” w związ-
ku z rozpoczęciem przygotowań do jego wydania (s. 5), wreszcie 
o ważnym programie finansowanym ze środków samorządu – po-
mocy finansowej dla bezdzietnych par gotowych skorzystać z me-
tody in vitro (s. 8).

W styczniu pojawił się nowy kanał informacji o sprawach Py-
skowic. Działania i osiągnięcia naszego miasta będzie można śle-
dzić na ekranach telewizorów. Poświęcone temu felietony emito-
wane będą w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00 na ante-
nie TVP3, o czym poniżej.

Ważną dziedziną, w której wyraźnie widać jak podatki mogą 
wpłynąć na poprawę warunków życia tych, którzy je przekazują, 

Począwszy od stycznia Pyskowice i ważne dla miasta sprawy 
będą często gościć na ekranach telewizorów mieszkańców całe-
go regionu. Samorząd Pyskowic nawiązał współpracę z katowic-
kim oddziałem TVP, czego efektem będzie stałe miejsce naszego 
miasta w filmowej kronice życia Górnośląsko – Zagłębiowskiej 
Metropolii – „Metropuls! Miasto, Region, Metropolia”. Emisja  
w każdy ostatni piątek miesiąca na antenie TVP. Tych, którzy  
z jakichś względów nie będą mogli obejrzeć odcinka „na żywo, 
zapraszamy na kanał YouTube oraz fanpage naszego miasta. 

„Jest to budynek stacji kolejowej, który próbujemy w tej chwili do-
stosować do nowego przeznaczenia (…). Mam głębokie przekonanie, 
że będzie służyć wszystkim mieszkańcom Pyskowic, ale zwłaszcza 
części południowej. Będzie to miejsce dla instytucji kultury, będzie 
to miejsce dla organizacji pozarządowych, będzie to miejsce spotkań, 
będzie to miejsce wydarzeń” – tak o Stacji Kultury mówi burmistrz 
Pyskowic Adam Wójcik w felietonie filmowym otwierającym cykl.

pyskowiCe stałym punktem w tVp3.  
zapraszamy przed ekrany!

Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 28 stycznia  
o godz. 18.00 w bloku materiałów poświęconych Górnośląsko –  
Zagłębiowskiej Metropolii. Kolejne emitowane będą o tej samej 
porze i z tą samą częstotliwością – w ostatni piątek miesiąca. 
Już dzisiaj zachęcamy do obejrzenia następnego – 25 lutego zo-
baczymy jak Pyskowice świętowały Dzień Zakochanych, będzie 
też m.in. słów kilka o perełce z naszej historii i architektury –  
ratuszu miejskim.

Zapraszamy więc przed telewizory. A dla tych, którym uwa-
dze umknął debiut Pyskowic jako stałego tematu na antenie TVP 
mamy dobrą wiadomość – felieton jest dostępny na fanpage’u 
oraz kanale YouTube naszego miasta. Na ekranie komputera bądź 
smartfona będzie można obejrzeć też każdy następny, w dogod-
nym dla nas momencie.

Zapraszamy na telewizyjne spotkania z Pyskowicami!
(pp)

jest ekologia i walka ze smogiem. W ostatnich latach zintensyfi-
kowaliśmy działania zmierzające do poprawy powietrza. Kosz-
tem ok. 3 mln zł, stanowiących pomoc zewnętrzną, modernizo-
wana i częściowo również rozbudowywana jest sieć miejskiego 
ogrzewania. Dotacje z gminy umożliwiły likwidację ponad 100 
przestarzałych pieców węglowych. Te działania nie mogły pozo-
stać bez wpływu na jakość powietrza. A jak wypadamy na tle in-
nych pokazała akcja „Zobacz, czym oddychasz”, której wyniki 
szerzej przedstawiamy na s. 7.

W tym miejscu muszę podziękować naszym dużym sąsiadom –  
bowiem miasta Gliwice wraz z Zabrzem zrezygnowały z części 
przysługujących im środków z Funduszu Solidarności i Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji przekazując je na rzecz Pysko-
wic. Dzięki temu nasze alokacje z tych metropolitalnych funduszy 
zwiększyły się o 300 000 zł. Gliwice dodatkowo przekazały z tych 
funduszy 2 mln zł do podziału między Knurów, Pyskowice, Pilcho-
wice, Sośnicowice, Gierałtowice i Rudziniec. To niezwykle ważny 
gest solidarności, który sprawia, że łączy nas samorząd ponad po-
działami. Dziękuję w imieniu mieszkańców.

Na s. 6 wracamy z „Wywiadem miesiąca”. Tym razem bohaterem 
rozmowy Błażeja Kupskiego jest Wiesław Piechocki, niezwykły 
nauczyciel, poliglota, dziennikarz, tłumacz, uhonorowany Krzyżem 
Kawalerskim Odrodzenia Polski. Od wielu lat żyje poza granicami 
Polski. W rozmowie wraca do Pyskowic jako krainy lat dziecinnych 
i wspomina m.in. jak uczył się hebrajskiego rozszyfrowując napi-
sy na macewach.

Zawsze bardzo ważnym był głos seniorów w naszym mie-
ście, dlatego bardzo cieszy mnie, że już niebawem powstanie 
Rada Seniorów Miasta Pyskowice. Gremium będzie miało cha-
rakter konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny. Zachęcam do 
kandydowania i aktywnego udziału w spotkaniu wyborczym 
(s. 5).

Rząd zadecydował o przyspieszeniu powrotu do nauki sta-
cjonarnej. Luzuje też inne obostrzenia, m.in. w zakresie izo-
lacji i kwarantanny. Wydaje się, że znów zaczynamy wracać 
do normalności. Ale, pamiętajmy, epidemia jeszcze nie wyga-
sła. Dlatego, Drodzy Mieszkańcy, uważajcie na siebie. Bądź-
cie zdrowi!

Adam Wójcik  
Burmistrz  

Miasta Pyskowice 
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W styczniu 2022 
roku odbyły się dwie 
sesje rady miejskiej. 
Pierwsza, 11 stycz-
nia, zwołana na wnio-
sek burmistrza mia-
sta, w porządku ob-
rad miała dwa projek-
ty uchwał – w spra-
wie dokonania zmian 
budżetu miasta na 
2022 r. oraz w spra-
wie zmiany Wielolet-

niej Prognozy Finansowej na lata 2022–2027. 
Zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia do-
chodów i wydatków o kwotę 323 475 zł pocho-
dzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
(otrzymaną na realizację programu „Labora-
toria przyszłości” – zakup wyposażenia słu-
żącego uczniom do rozwoju kompetencji 
współpracy, kreatywności, zdolności rozwią-
zywania problemów). Termin wykorzystania 
środków był bardzo krótki.

LX sesja, planowa, odbyła się 27 stycznia. 
Zgodnie z przyjętym zwyczajem na stycz-
niowej sesji swoje sprawozdania przedstawi-
ły komisje rady, sprawozdanie z działań pod-
jętych w okresie międzysesyjnym przedsta-
wił również burmistrz miasta. Rada omówiła 
i przegłosowała projekty uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Roz-
woju i Modernizacji Urządzeń Wodociągo-
wych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 
2022–2025 – Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji przewiduje: budowę sieci wo-
dociągowej w ul. Toszeckiej etap I i II, roz-
budowę kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewi-
cza, ul. Dworcowej 6 i ul. Targowej, przebu-
dowę przepompowni ścieków przy ul. Nad 
Łąkami, budowę oczyszczalni ścieków;

8 lutego br. działający przy parafii Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy „Klub Senio-
ra 50+” obchodził jubileusz 10-lecia. Od po-
czątku jego prezesem jest Józef Rubin, dzia-
łający wraz z zarządem prężnie i z zaanga-
żowaniem.

Klub powstał z inicjatywy ks. proboszcza 
Zbigniewa Wnękowicza. Jego działalność 
skierowana jest do osób starszych, a motto 
to stworzenie warunków i miejsca na wspól-
ne cykliczne spotkania, wymianę poglądów, 
utrzymanie relacji, a także aspekt edukacyjny.

Świętowanie urodzin rozpoczęła uroczysta 
msza święta sprawowana przez ks. probosz-
cza Z. Wnękowicza, główna część spotkania 
odbyła się natomiast w Domu Parafialnym. 
Było kameralnie, kolorowo, uroczyście i bar-
dzo wesoło. Humory dopisywały przy pysz-
nym posiłku i napojach. Przez te 10 lat sporo 
się działo, co w swoim wystąpieniu przedsta-
wił prezes J. Rubin. Podziękował wszystkim 

10 lat klubu seniora 50 +

2. wyrażenia zgody na zbycie udziału gmi-
ny Pyskowice w prawie użytkowania wieczy-
stego gruntu oraz w prawie własności budyn-
ku przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 21;

3. wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia z powiatem gliwickim w sprawie  
finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w 2022 roku, na mocy którego powiat prze-
każe kwotę 270 830 zł na organizację zajęć 
w szkołach w Pyskowicach, Toszku, Wie-
lowsi i Rudzińcu;

4. jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków i innych składników wyna-
grodzenia; 

5. przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu terenu położonego w po-
łudniowej części miasta, ograniczonego li-
nią kolejową oraz granicą administracyjną  
z miastem Gliwice – obszar to ok. 80 ha, tere-
ny inwestycyjne, zostały zgłoszone wnioski 
o zmiany w planie zagospodarowania;

6. przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu gminy Pyskowice po połu-
dniowej stronie ul. Lokalnej – obszar obję-
ty uchwałą to ok. 14 ha, są to tereny prze-
znaczone pod budownictwo jednorodzinne  
i usługowe. Potrzeba również terenów pod 
zabudowę wielorodzinną, zaszła więc potrze-
ba zmiany planu;

7. dokonania zmian budżetu miasta na 
2022 r. – przesunięcie kwoty 180 000 zł z ka-
nalizacji deszczowej na remonty chodników;

8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2022–2027 – dostosowanie zapisów do 
zmian jakie nastąpiły w związku ze zmianami 
w budżecie i limitach niektórych zadań;

9. przekazania petycji – do rady wpłynęła 
petycja w sprawie podjęcia uchwał dotyczą-
cych: wydania zakazu stosowania „maseczek 
ochronnych” na terenie podległych miejsco-
wości, wydania zakazu stosowania kwaran-
tann i izolacji medycznej oraz wydania zakazu 
stosowania „szczepionek” mRNA. 12 stycz-
nia 2022 r. w uzupełnieniu do petycji wpły-
nęło pismo zatytułowane „Ostatnie wezwanie 
przed sformalizowaniem wniosków karnych”. 
Postulowane w treści petycji akty normatyw-
ne nie są objęte kompetencjami rady gminy. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grud-
nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń chorób zakaźnych u ludzi ustanawia-
nie ograniczeń, zakazów i nakazów uzależnio-
nych od oceny stanu zagrożenia epidemiolo-
gicznego na danym terenie należy do organów 
określonych w ustawie, w tym w szczególno-
ści do Rady Ministrów. W związku z tym po-
stanowiono o przekazaniu petycji do organu 
właściwego do jej rozpatrzenia;

10. rozpatrzenia wniosku dot. ruchu samo-
chodów ciężarowych na ul. Gen. Władysła-
wa Sikorskiego – mieszkańcy tej ulicy zwró-
cili się o jej odciążenie z ruchu samochodów 
ciężarowych. Rada uznała wniosek za zasad-
ny w zakresie zmniejszenia ruchu samocho-
dów ciężarowych o masie całkowitej pow. 16 
ton. Ulica uzyskała dofinansowanie na kom-
pleksowy remont;

11. przyjęcia planu pracy rady miejskiej 
oraz planów pracy stałych komisji rady na 
rok 2022.

Ze wszystkimi projektami uchwał, do któ-
rych dołączone są uzasadnienia, 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

sponsorom za upominki oraz władzom mia-
sta i jednostkom miejskim za dobrą współ-
pracę. Były podziękowania od władz miasta 
i pamiątkowe drobiazgi. Zarząd Klubu także 
ufundował upominki dla swoich członków.

Było to piękne spotkanie. Jubileuszowe 
uroczystości swoją obecnością zaszczycili  

burmistrz miasta Adam Wójcik, były bur-
mistrz Wacław Kęska, dyrektor MOKiS 
Henryk Sibielak, Magdalena Fiszer-Rębisz 
reprezentująca władze powiatu. Byłem tam 
również ja, jako reprezentant rady miejskiej, 
i to wszystko dla Was spisałem.

Krzysztof Łapucha
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Burmistrz Miasta Pyskowice przyznał do-
tacje dla organizacji pozarządowych prowa-
dzących działalność na rzecz mieszkańców. 
146 000 zł trafi do stowarzyszeń kultury fi-
zycznej, które prowadzą zajęcia sportowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

Środki zostały przyznane w drodze kon-
kursu, do którego przystąpiło osiem klubów, 
składając 10 ofert. Otrzymane środki mogą 
przeznaczyć m.in. na: zajęcia szkoleniowe, 
zakup sprzętu, organizację zawodów, uczest-
nictwo w meczach ligowych.

Wśród dyscyplin korzystających z pomo-
cy finansowej miasta znalazły się: piłka noż-
na, w tym futsal, taekwon-do, siatkówka, te-
nis stołowy, żeglarstwo. A jak wygląda to  
w podziale na poszczególne stowarzyszenia?

480 tys. zł pomoCy miasta  
na rozwój kultury fizyCznej

Śląski Klub Taekwon-do otrzyma 10 300 zł,  
Uczniowski Klub Sportowy Feniks Pyskowi-
ce – 8 400 zł, a Stowarzyszenie Turystycz-
no-Sportowe Maytur – 5 700 zł. Do Klubu 
Futsal Akademia Pyskowice trafi 39 400 zł,  

do Futsal Club Pyskowice – 16 900 zł, a do 
Miejskiego Klubu Sportowo-Rekreacyjne-
go „Czarni” Pyskowice – 23 400 zł. Miej-
ski Klub Sportowo-Rekreacyjny Pyskowi-
ce dostanie 20 900 zł, zaś Klub Sympaty-
ków Siatkówki „Gumisie” 21 000 zł.

Jednak finansowe dotacje to nie jedyna po-
moc gminy dla klubów sportowych. Rozwój 
kultury fizycznej w naszym mieście jest rów-
nież wspomagany poprzez użyczenia obiek-
tów, w których prowadzone są zajęcia i roz-
grywki. W roku bieżącym ekonomiczny wy-
miar tej formy wsparcia, w przeliczeniu na 
obowiązujące cenniki, to 334 675 zł.

Zatem wartość pomocy gminy dla stowa-
rzyszeń kultury fizycznej wyniesie 480 675 zł. 

(pp)

271 347 zł to kwota, jaka trafi z budżetu Py-
skowic dla organizacji charytatywnych, które 
świadczą wsparcie zdrowotno – socjalne na-
szym mieszkańcom. Środki zostały rozdyspo-
nowane w ramach konkursu, po zatwierdzeniu 
jego wyniku decyzją burmistrza Pyskowic. 

O dotację z zakresu zadań publicznych 
w obszarze zdrowia i pomocy społecznej 
ubiegały się dwie organizacje. 181 500 zł 
gmina przekaże Caritas Diecezji Gliwic-
kiej, z przeznaczeniem na realizację zajęć 

pomoC dla organizaCji niosąCyCh pomoC 
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzie-
ży w południowej części miasta oraz usług 
pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilita-
cyjnych na terenie  Pyskowic. 

Z kolei kwotę 89 847 zł miasto przeznaczyło 
na zabezpieczenie schronienia, opieki i pomo-
cy osobom bezdomnym oraz usługi opiekuń-
cze i wsparcie w wychodzeniu z bezdomności, 
które świadczyć będzie  Chrześcijańskie Sto-
warzyszenie Dobroczynne w Kluczach.

(pp)

Na nekropoliach, również tych mniej-
szych, przybywa kolumbariów. Tego typu 
obiekt powstanie również na cmentarzu miej-
skim przy ul. Poznańskiej. Budowa zbioro-
wego grobowca urnowego wraz zagospoda-
rowaniem terenu wokół kosztować będzie 
budżet Pyskowic 230 520 zł.

Na nowy obiekt cmentarny złożą się 
cztery bloki o wysokości 2 metrów, dłu-
gości 3,5 metra i grubości 1,35 m każdy. 

w tym roku na Cmentarzu komunalnym  
powstanie kolumbarium

Łączna długość budowli wyniesie więc  
14 metrów. Pojedynczy segment będzie 
mógł pomieścić 30 urn, w sumie będzie 
więc 120 nisz.

Całość zostanie wykonana z cegły klinkie-
rowej w kolorze szarym, a konstrukcja zo-
stanie przykryta szlifowaną płytą z czarnego 
granitu. Prace nie obejmują wykonania tablic 
nagrobnych, które zakup należeć będzie do 
osób dokonujących pochówku.

Kolumbarium usytuowane zostanie w są-
siedztwie kaplicy cmentarnej, prostopadle do 
istniejącej alei. Wokół pojawią się obrzeża  
i chodniki z kostki betonowej oraz osiem że-
liwnych ławek z drewnianymi siedziskami.

Przetarg na wykonanie grobowca wygrała 
firma Mes Group sc. Jarosław Florczyk, Al-
bert Stajno z Tarnowskich Gór. Na zrealizo-
wanie umowy ma czas do 20 września br.

(pp)

Miasto Pyskowice kontynuuje projekt 
modernizacji systemu ciepłowniczego. No-
woczesna sieć grzewcza powiększy się o ko-
lejne punkty poboru. Węzły tzw. wysokie-
go parametru zastąpią dotychczasowe w bu-
dynkach przy ul. ul. Lompy 2A, Lompy 2B 
oraz przy ul. Wojska Polskiego 8A. W kosz-
cie 319 123,50 zł mieści się również wykona-
nie przyłącza do ostatniego z budynków. 

kolejne budynki z nowoCzesnymi węzłami Ciepła
Działania miasta zmierzające do ograniczenia 

smogu nabrały tempa dwa lata temu. Od 2020 
roku prowadzona jest modernizacja systemu 
ciepłowniczego, przede wszystkim jego uno-
wocześnienie polegające na wprowadzaniu tzw. 
wysokiego parametru przesyłu.

Na rok bieżący w ramach kolejnego etapu 
prac zaplanowano wykonanie nowoczesnych 
węzłów cieplnych w blokach przy ul. Lom-
py 2A i Lompy 2B oraz w budynku usługo-

wym przy ul. Wojska Polskiego 8A . Jednocze-
śnie zrealizowana zostanie odnoga do ostatniej  
z lokalizacji.

Efektem prac będzie zmniejszenie strat przy 
dystrybucji ciepła, a co za tym idzie oszczędności 
w kosztach ogrzewania i korzyść ekologiczna. 

Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma 
BPE Sp.z o.o. z Mikołowa ceną 319 123,50 zł 
brutto. Termin realizacji to 13 kwietnia br. 

(pp)
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27 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holokaust. Z tej okazji burmistrz Pyskowic Adam Wójcik 
i radny Błażej Kupski złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Ży-
dów pomordowanych w 1945 r.

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  
w 2005 roku, by uczcić pamięć Żydów zamordowanych przez Niem-
ców podczas II wojny światowej. Data, 27 stycznia, upamiętnia 
dzień wyzwolenia przez oddziały Armii Czerwonej niemieckiego, 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Przedstawiciele samorządu naszego miasta oddali hołd pomordo-
wanym składając kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu żydowskim.

(pp)

pyskowiCe pamiętają o ofiaraCh holokaustu

dokończenie ze str. 1

Portal to kompendium wiedzy w atrakcyjnej formie. Wszystkie 
informacje pochodzą z budżetu Pyskowic z podziałem na dziedzi-
ny, np. oświata i wychowanie, rodzina, administracja publiczna, 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna. 
Mieszkańcy mogą to również zrobić pod kątem swojego podatko-
wego wkładu. Wpisując wysokość swojego wynagrodzenia brut-
to sprawdzą, ile gmina z ich pieniędzy miesięcznie przeznacza na 
pomoc społeczną, kulturę, żłobek. 

(pp)

Cegiełka dla przyszłośCi.  
zostaw swój podatek doChodowy w pyskowiCaCh

Nie dalej jak dwa miesiące temu ukazał się „Rocznik Miasta 
Pyskowice 2021”, a samorząd Pyskowic już rozpoczął przygotowa-
nia do wydania kolejnego tomu. Wzorem lat ubiegłych do włączenia 
się w prace zachęcamy naszych mieszkańców.

Jeżeli pamiętasz ciekawe opowieści dziadków o dawnych Pyskowicach, 
masz w albumie zdjęcia z tamtych czasów, jesteś historykiem – amatorem 
i na własną rękę odkrywasz przeszłość naszego miasta – nie musisz już tej 
wiedzy trzymać tylko dla siebie. Możesz podzielić się z nami rodzinnymi 
wspomnieniami lub innymi świadectwami dawnych dziejów Pyskowic.

zapraszamy do współpraCy przy kolejnym  
„roCzniku miasta pyskowiCe”

Zapraszamy do współpracy również osoby, które już nie są naszy-
mi mieszkańcami, ale nadal czują się związane z Pyskowicami, wie-
dzą o nich dużo i chciałyby tę wiedzę przekazać innym.

Na zgłoszenia i propozycje tematów tekstów czekamy do końca 
kwietnia. Dodatkowych informacji udziela Wydział Kultury i Promo-
cji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, tel 32 233 60 63.

A na wiosnę wracamy ze sprzedażą „Rocznika Miasta Pyskowice 
2021”, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

(pp)

Zgodnie z zapowiedziami w naszym mieście powstanie Rada Se-
niorów. Gremium będzie miało charakter konsultacyjny, doradczy 
oraz inicjatywny i będzie mocnym głosem seniorów w naszym mie-
ście. Obecnie trwa nabór kandydatur, który zakończy się 4 marca. 

Samorząd Pyskowic przywiązuje dużą wagę do potrzeb mieszkań-
ców w podeszłym wieku. Seniorzy w naszym mieście mogą korzy-
stać z dziennego domu wsparcia, Uniwersytetu III Wieku, a już nie-
długo będą też mieć swoją radę.

Rada Seniorów to instytucja wprowadzona ustawą o samorządzie 
terytorialnym. Jest ono ciałem opiniodawczym i może wyrażać swoje 
stanowisko zarówno wobec rady gminy, jak i organu wykonawczego.

Statut Rady Seniorów Miasta Pyskowice przewiduje, że będzie 
działała ona dziesięcioosobowo, a jej kadencja upłynie po dwóch la-
tach. Skład tworzyć będą po połowie przedstawiciele seniorów oraz 
reprezentanci podmiotów działających na ich rzecz (w szczególno-
ści przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów pro-
wadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku). Kandydatami na człon-
ków mogą być seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia posiadający  

trwa nabór do rady seniorów miasta pyskowiCe
poparcie co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic w wieku senioral-
nym. Ustalenie ostatecznego składu rady oddano w ręce samych za-
interesowanych – dokona się na spotkaniu wyborczym, w którym bę-
dzie mógł wziąć udział każdy senior zamieszkały na terenie Pyskowic.

Wypełniony formularz wraz z klauzulami informacyjnymi należy 
złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pysko-
wicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 3, w terminie do dnia 4 mar-
ca 2022 r. do godz. 13:30. Wzory dokumentów oraz klauzule dostęp-
ne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydzia-
le Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, 
pok. 102 na parterze.

Utworzenie ciała opiniotwórczego środowisk senioralnych to reali-
zacja programu wyborczego burmistrza Adama Wójcika i KWW „Sku-
tecznie dla Pyskowic”. Program zapowiadał również dopuszczenie do 
głosu młodego pokolenia mieszkańców – stworzenie Młodzieżowej 
Rady Miasta. I o tym pomyśle powinniśmy już niedługo usłyszeć.

(pp)
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- Skąd pomysł na książkę?
- Czas tak szybko płynie, a ja miałem 

szczęście do barwnego życia. Książka jest je-
go zapisem. Wybrałem najciekawsze obrazki 
z moich wspomnień, chociaż sporo mógłbym 
jeszcze dopisać. 

- W książce wraca pan do Pyskowic. 
- W tym mieście się urodziłem, w 1947 

roku w poniemieckim mieszkaniu przy daw-
nej ulicy Marchlewskiego, obecnie Sikor-
skiego. Do 1945 roku mój rodzinny dom 
miał adres Bahnhofstrasse 50 i należał do 
rodziny Tannertów, którzy posiadali na par-
terze sklep. 

- Ciekawe są losy tej familii.
- Ta śląska rodzina naprawdę nazywała się 

Tyczka. Przed plebiscytem (1921) mieszkała 
w Piekarach Śląskich. Kiedy tę miejscowość 
przyznano Polsce, Tyczkowie przeprowadzi-
li się do Niemiec. Osiedlili się właśnie nad 
Dramą, w ówczesnym Peiskretscham. Dosta-
li dom ze sklepem. W lutym 1945 roku do-
kwaterowano im parę ze Lwowa, Jana i Hen-
ryka Piechockich, czyli moich rodziców. 

- Ma pan zatem kresowiackie korzenie. 
- W połowie. We Lwowie urodziła się mo-

ja mama, tata pochodził z Będzina. Z domu 
wyniosłem patriotyczne wychowanie i sen-
tyment do Kresów. Mama zawsze mi po-
wtarzała: „Synu, nie zapomnij, że Lwów to 
polskie, a nie radzieckie czy też ukraińskie 
miasto”. W Pyskowicach zaprzyjaźniliśmy 
się z rodziną Sucharskich, która pochodziła  
z Lwowa. Kiedy pani Sucharska przychodzi-
ła do nas, to kresowiackim wspomnieniom 

Wybitni naukowcy, spor-
towcy, artyści, ludzie kultury. 
Mieszkają u nas, a zdarza się, że 
są bardziej rozpoznawalni gdzie 
indziej. W cyklu „Znani znad 
Dramy” prezentujemy miesz-
kańców, których dokonania roz-
sławiają nasze miasto.  Ich losy 
bywają barwne. Najlepszym te-
go przykładem jest osoba Wie-
sława Piechockiego. Nauczy-
ciel, dziennikarz, tłumacz. Nie-
dawno wydał książkę „Lustro 
mojego czasu”, gdzie opisuje 
swoje ciekawe życie. Znajdzie-
my w niej i pyskowickie wątki. 

lieChtenstein z pyskowiCami w tle
nie było końca. Ciągle słyszałem o tym, jak 
piękny jest Lwów i że Warszawa i Wilno to 
przy nim nic.

- Wracając do rodzinny Tannertów. Wie-
dzę o niej czerpał pan z … szopy.

- Na naszym podwórzu stała szopa. Ja-
ko dorastający chłopiec buszowałem w niej. 
Oprócz zwykłych rupieci, desek czy narzę-
dzi znajdowały się tam drewniane skrzynie. 
W nich nieprzebrane skarby. Książki – po-
wieści, słowniki, broszury, podręczniki. To 
był mój pierwszy kontakt z literaturą nie-
miecką. W rękach często miałem kieszon-
kowy słownik niemiecko-polski z 1923 ro-
ku. Były też książki drukowane ślicznym al-
fabetem gotyckim… Mnie jednak fascyno-
wały stosy listów. Listów pisanych z frontu 
czy też kwater przez synów Tannertów. By-
ło ich siedmiu. Pisali z okupowanych miast 
europejskich oraz ze wschodu. Trzech z nich 
było lotnikami. 

- Pewnego dnia znalazł pan jednak coś, 
co, gdyby przetrwało do dziś, byłoby cen-
nym artefaktem.

- To był obrazek w ramce pod szkłem. 
Prostokąt o formacie trochę mniejszym niż 
A4. Kiedy się bliżej temu przyjrzałem, od-
kryłem, że nie jest to zwykły obrazek, tyl-
ko dyplom. Dyplom Mutterkreuz najwyż-
szej klasy – złotej. Każda Niemka, która uro-
dziła więcej niż czworo dzieci, otrzymywa-
ła właśnie taki Krzyż Matki i dyplom oso-
biście podpisany przez Adolfa Hitlera. Pani 
Tannert należał on się szczególnie – urodziła 
dla Trzeciej Rzeszy siedmiu synów. Sześciu 

z nich poległo na różnych frontach II woj-
ny światowej. 

- Co się stało z szopą i skarbami w niej 
ukrytymi?

- Pewnej nocy szopa się zawaliła, po-
grzebawszy rupiecie, książki, listy, dyplo-
my i moje dziecięce wspomnienia o spo-
tkaniach z wielką historią. 

- Inne wspomnienia z Pyskowic?
- Rodzina Huszbanów, która sprzedawa-

ła lody, ksiądz Niedzielski, u którego służy-
łem jako ministrant. Ciekawa postać, wy-
chowany we Francji, do Polski powrócił po 
wojnie. Jak on odprawiał mszę, to nigdy nie 
spóźniałem się do szkoły po służbie litur-
gicznej. Bo robił to ekspresowo (śmiech). 
Wędrówki do Dzierżna, aby patrzeć na wa-
gony wypchane piaskiem. Zaprzyjaźniłem 
się z dróżnikiem Henrykiem Gawlikiem,  
u którego w budce często bywałem. Pewne-
go razu zasnął w pracy, a zbliżał się pociąg. 
Szlabany były w górze. Obudziłem go, co 
uratowało sytuację. 

- W Pyskowicach uczył się pan… hebraj-
skiego. 

- Bywałem częstym gościem na cmen-
tarzu żydowskim. Z encyklopedii wypisa-
łem sobie, litera po literze, cały alfabet he-
brajski. Nie była to prosta sprawa, wiele liter 
jest w nim podobnych graficznie. Mój dzia-
dek, mieszkający w Będzinie, gdzie przed 
wojną połowę mieszkańców stanowili Żydzi, 
znał jidysz i właśnie hebrajski, co świadczyło  
o jego zdolnościach językowych. Talent 
dziadka stał się dla mnie impulsem do za-
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głębienia się w tajemnice cywilizacji żydow-
skiej. W tym celu chodziłem na cmentarz 
ludności mojżeszowej. Aby się tam dostać, 
najpierw należało znaleźć dziurę w płocie. 
Nie było to trudne, gdyż od dawna miejsco-
wa ludność zabierała nielegalnie z opuszczo-
nego terenu marmurowe nagrobki, używając 
je do celów budowlanych. Na opuszczonym 
cmentarzu żyły bezpańskie psy. Szczególnie 
bałem się jednego. Mieszkał w zapadniętym 
grobie. Była to suka, w myślach nazwałem ją 
Arba. W języku hebrajskim oznacza to czte-
ry. Stawałem przed macewami i starałem się 
odczytywać hebrajskie napisy. Miałem do-
skonałą okazję, aby sprawdzić czy prawidło-
wo odczytuję imiona i nazwiska zmarłych. 
Bo z jednej strony macewy był hebrajski, ale 
z drugiej widniał ten sam tekst, tyle, że pi-
sany po niemiecku. Miałem satysfakcję, jak 
jedna i druga strona się zgadzały. 

- Z Pyskowic wyjechał pan do stolicy.
- Studiowałem filologię romańską na Uni-

wersytecie Warszawskim. Z tej dziedziny 
obroniłem również doktorat. Podczas stu-
diów poznałem żonę Małgorzatę, która da-
ła mi trzy fantastyczne córki. Pracowałem 
na UW, ale w okresie tzw. karnawału Soli-
darności coś we mnie pękło. Szara codzien-
ność Polski Ludowej coraz bardziej mi cią-
żyła, nie pozwalała rozwinąć skrzydeł. Uwła-
czające było stanie trzech godzin w kolejce 
do sklepu, aby kupić marchewkę do zupy dla 
dziecka. 

- Wybrał pan emigrację. 
- Najpierw wyjechałem do Norwegii, potem 

do Austrii. Pracowałem fizycznie w fabryce 
tekstylnej i w drukarni. Trudne doświadcze-
nia życiowe. Ale los się do mnie uśmiechnął. 
Zostałem nauczycielem w liceum w Vaduz, 
stolicy Liechtensteinu. Uczyłem po niemiec-
ku języka francuskiego, łaciny, włoskiego 
i rosyjskiego. Jestem też tłumaczem. Dar 
do języków odziedziczyłem po wspomnia-
nym dziadku z Będzina. Do pracy jeździ-
łem przez trzy kraje – Austrię, Szwajcarię 
i Liechtenstein. Zajmowało mi to kwadrans. 

- Ile lat przepracował pan w Liechten-
steinie? 

- Trzydzieści. Promowałem Polskę w tym 
księstwie. Organizowałem konkursy wiedzy 
o naszym kraju w moim liceum oraz wymia-
nę młodzieży. Za zasługi dla pogłębienia re-
lacji Liechtensteinu z Polską prezydent Bro-
nisław Komorowski przyznał mi Krzyż Ka-
walerski Orderu Zasługi. 

- Co dzisiaj pan porabia? 
- Wiodę życie szczęśliwego emeryta. Od 

2018 roku mieszkam w Wiedniu. Dobrze mi 
w stolicy Austrii. Mam teraz czas na zwie-
dzanie świata. 

- Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: Błażej Kupski



- Miasto wypadło bardzo dobrze na tle 
innych. W niektórych „płuca” nabierają 
koloru ciemnej szarości, a zdarza się, że 
robią się smoliście czarne. W Pyskowicach 
zachowały stonowaną barwę – podkreślał 
na zakończenie naszym mieście akcji „Zo-
bacz, czym oddychasz” Emil Nagalewski – 
koordynator Polskiego Alarmu Smogowe-
go w woj. śląskim.

Instalacja monitorująca stan zanie-
czyszczeń stanęła na rynku 24 stycznia. 
Mieszkańcy przez dwa tygodnie mogli na 
bieżąco sprawdzać jakoś powietrza. Ob-
razowo przedstawiała to zmiana koloru 
filtru na modelu ludzkich płuc, a dodat-
kowo o faktycznym poziomie smogu in-
formował czujnik umieszczony na insta-
lacji. Najczęściej pokazywał stan „do-
bry”, ale zdarzały się również dni z „bar-
dzo dobrym”.

- Należy jednak pamiętać, że mamy do 
czynienia z wydarzeniem ulicznym, a nie 
badaniem naukowym i przyjmować wy-
niki jako przybliżone. Zadaniem naszego 
happeningu jest zwrócenie uwagi na pro-
blem zanieczyszczenia powietrza, uświa-
domienie, że to samo co osadza się na in-
stalacji, trafia do naszych płuc – mówi  
E. Nagalewski.

Pyskowice są jednym z 40 miast, któ-
re mobilne płuca odwiedzą w tym sezonie 
grzewczym. Trasa przebiega przez średnie 

zobaCzyliśmy,  
Czym oddyChamy

i małe miejscowości, żeby pokazać, że za-
nieczyszczanie powietrza to nie tylko pro-
blem aglomeracji, ale również mniejszych 
ośrodków.

- Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlate-
go z pewną dozą niepewności przyjęli-
śmy zaproszenie do udziału w akcji. Wy-
niki mogą być bowiem testem, jak włoda-
rze radzą sobie ze smogiem. Oczywiście 
bardzo cieszymy się, że „płuca” nie zro-
biły się czarne, ale wiemy, ile jest jeszcze 
do zrobienia. Dlatego zintensyfikujemy 
działania na rzecz poprawy powietrza –  
podkreśla Adam Wójcik, burmistrz Py-
skowic.

Jednym z głównych źródeł zanieczysz-
czenia są przestarzałe piece grzewcze. Na 
przestrzeni ostatnich lat w wyniku dopłat 
samorządu udało się zlikwidować ok. 100 
takich pieców. Ponadto gmina przystąpiła 
do modernizacji i rozbudowy systemu cen-
tralnego ogrzewana. W okresie 2020–2021 
wydała na ten cel, korzystając z zewnętrz-
nych dotacji, ponad 2 mln zł, a rok bie-
żący może powiększyć ten bilans kolejny 
milion i następne budynki podłączone do 
miejskiej sieci.

„Zobacz, czym oddychasz” jest kampa-
nią edukacyjną Polskiego Alarmu Smogo-
wego, która korzysta ze wsparcia finanso-
wego fundacji Better Future.

(pp)
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Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach otrzymała Złotą Od-
znakę Za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Ilona Surman, dyrektor 
placówki, odebrała wyróżnienie 7 lutego br. z rąk Bartłomieja Kowal-
skiego, radnego Sejmiku Województwa Śląskiego.

zasłużeni dla województwa z pyskowiC.  
złota odznaka dla biblioteki

Gratulacje przekazali również obecni podczas uroczystości w Pyskowi-
cach starosta gliwicki Waldemar Dombek, wicestarosta Adam Wojtowicz, 
radne powiatu gliwickiego Krystyna Urbańska i Anna Smyl, naczelnik 
Wydziału Kultury i Promocji UM w Pyskowicach Dominika Witkowska.

Miejska Biblioteka Publiczna została doceniona za swoją wieloletnią 
pracę na rzecz lokalnej społeczności. Podkreślana była rola instytucji ja-
ko miejsca spotkań mieszkańców i integracji międzypokoleniowej.

Srebrne Odznaki Za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzyma-
ły również w tym samym dniu Wiesława Domin, wieloletnia oddziałowa 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Pyskowicach i dyrek-
tor Edyta Mierzwa Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
(pp)

30 stycznia 2022 roku grupa biegowa Night Runners Pyskowi-
ce i Stowarzyszenie Stacja Pyskowice zorganizowały bieg dla WOŚP  
w hali im. Huberta Wagnera w Pyskowicach.

pyskowiCki bieg dla wośp 2022
Imprezę rozpoczęła rozgrzewka, którą poprowadziła animatorka wraz 

z maskotkami wydarzenia – Królikiem Bugsem i Scooby-Doo. Były tań-
ce, zabawa oraz uśmiechy na twarzach uczestników.

Następnie dzieciaki ruszyły biegiem, a na mecie czekały medale, upo-
minki z Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz inne niespodzianki. 

Po dzieciach w bieg dookoła hali ruszyli dorośli, a 1178,74 zł plus 
10 centów zebrane do puszki w trakcie imprezy w całości zostały prze-
kazane na WOŚP.

To już druga edycja biegu dla WOŚP w Pyskowicach, który cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za zaangażowanie.

Stacja Pyskowice

Samorząd Pyskowic odpowiadając na oczekiwania mieszkańców planuje 
jeszcze w tym roku zaoferować zainteresowanym finansowanie zabiegów in 
vitro. Właśnie na tej drodze wykonano duży krok. Gotowy jest Program Poli-
tyki Zdrowotnej„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowe-
go – in vitro dla mieszkańców Pyskowic”, który stanowi podstawę urucho-
mienia pomocy. Na jego realizację zabezpieczono środki w budżecie na 2022.

Metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest jedną z metod wspomagania 
reprodukcji. Aktualnie jedyną szansą jest leczenie komercyjne, na co nie stać 
wielu par. W obliczu zmniejszającego się przyrostu naturalnego, na co wpły-
wa m.in. niewielka dzietność, inwestycja w prorodzinny program, którego 
celem jest wzrost urodzeń dzieci, jest bardzo wskazana. Niepłodność nie-

Coraz bliżej bezpłatnego in Vitro  
dla mieszkańCów pyskowiC

sie też ze sobą wiele problemów zdrowotnych i społecznych: depresję, zabu-
rzenia nerwicowe, zmniejszenia produktywności zawodowej i wiele innych.

Dlatego samorząd Pyskowic, w związku z sygnałami mieszkańców 
o potrzebie dofinansowania leczenia in vitro, w ubiegłym roku podjął 
działania w tym zakresie. Właśnie zmierzają one do szczęśliwego fina-
łu. Przygotowano Program Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Py-
skowic”, którego celem jest zapewnienie leczenia niepłodności metoda-
mi wspomaganej reprodukcji. Określa on m.in. standardy postępowania 
i procedury medyczne, które obowiązywać będą beneficjentów wsparcia.

Program wymaga zaopiniowania przez Agencję Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji w Warszawie. W dalszym toku potrzebna jest uchwa-
ła rady miejskiej, a po jej przyjęciu przyjdzie kolej na wyłonienie firmy 
wykonawczej. Po dopięciu tych elementów chętne pary z Pyskowic będą 
mogły skorzystać z dofinansowania.

W tegorocznym budżecie miasta na pomoc zabezpieczono kwotę  
40 000 zł. Realizację programu przewidziano na cztery najbliższe lata.

(pp)

Już po raz 21. gmina Pyskowice uczestniczyła w ogólnopolskiej kam-
panii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” promującej profilaktykę uzależnień. 
Wyróżnienia trafiły również do naszego miasta – zdobyli je uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 5.

Celem dorocznej akcji jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 
prozdrowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności po-
zwalających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychoaktyw-
ne. W tym roku młodzi ludzie mogli wziąć udział w dwóch konkursach. 

wyróżnienia dla pyskowiCzan w ogólnopolskiej 
kampanii „zaChowaj trzeźwy umysł”

Uczniowie z SP Nr 5 spróbowali sił w konkursie literacko-plastycznym 
„Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”.

Wyróżnieniami nagrodzono Alinę Fojcik, Julię Król, Lilianę Wandasie-
wicz, Aleksandrę Żerko, Leona Bobkowskiego, Pawła Zająca-Łęgowskiego.

Koordynatorem kampanii z ramienia samorządu była Justyna Fijołek- 
-Ziobrowska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Uzależnień.

(pp)
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9 lutego rozpoczęła się rekrutacja na wolne miejsca w miejskich 
przedszkolach. Rodzice mają czas na złożenie zgłoszenia do jutra, 25 
lutego. Nabór uzupełniający odbędzie się w pierwszych dniach czerwca. 

W roku szkolnym 2022/2023 wychowaniem przedszkolnym mo-
gą być objęte dzieci urodzone w latach 2016–2019. Zasady rekrutacji 
do placówek publicznych określa ustawa Prawo oświatowe. Zgodnie 
z nimi do przedszkoli miejskich przyjmuje się dzieci zamieszkałe na 
obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych 
miejsc na I etapie naboru brane są pod uwagę łącznie następujące 
kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej 
dzieci w rodzinie), niepełnosprawność kandydata, jego rodzica lub 
rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie 
kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie lub 
w sytuacji, gdy dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
na II etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowa-
dzący – w tym przypadku – gminę Pyskowice. Kryteria te ustaliła ra-
da miejska w swojej uchwale z nr XXXI/229/2017 z 16 lutego 2017 r. 

Wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora wybranego przedszko-
la, a wzory są dostępne w placówkach i na ich stronach internetowych. 

uwaga rodziCe! końCzy się rekrutaCja do przedszkoli

Zgłoszenie może być złożone do nie więcej niż trzech przedszkoli, a we 
wniosku należy wskazać kolejność wybranych placówek.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i bez miejsca zostaną po-
dane do publicznej wiadomości 30 marca. Nabór uzupełniający za-
planowano w dniach 1–3 czerwca. Ostateczne listy dzieci przyjętych  
i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 30 czerwca. 

Pełna informacja na temat kryteriów i harmonogramu naboru do-
stępna jest na stronie www.pyskowice.pl zakładka Dla mieszkańców/
Edukacja/Aktualności. 

(pp)

To nazwa ogólnopolskiego konkursu, który został ogłoszony przez 
markę WINIARY w ramach XI kampanii „Dziewczyno, chłopaku go-
tuj się na zmiany”.

Koło Ekologiczne OPP działające w SP 5 w Pyskowicach zachęci-
ło całą społeczność szkolną do wykonania zadań konkursowych. Po-
legały one na stworzeniu ozdób świątecznych ze zużytych opakowań 
po produktach spożywczych. Powstało wiele estetycznych, kreatyw-
nych prac, które ozdobiły szkołę, a zdjęcia z wystawy zostały wysła-
ne na konkurs. 

Chociaż nie znaleźliśmy się w gronie XI nagrodzonych szkół, 
to i tak osiągnęliśmy cel – zwrócenie uwagi na niepotrzebne, jed-
norazowe opakowania, których ciągle używamy.

Podziękowania za twórczy „recykling” należą się wszystkim na-
uczycielom klas 1–3, którzy wykonywali ozdoby z dziećmi w szkole. 
Uczniowie starsi też wyprodukowali wiele pięknych, świątecznych 
cacek, wiedząc, że im mniej odpadów pozostawimy po sobie, tym le-
piej dla naszej planety. 

Ewa Uznańska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza wychowan-
ków świetlic szkolnych z klas 1–4 do XIII Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego „Bosa osa czy srebrna ryba – inspiracje twórczością 
Doroty Gellner”.

Tematem konkursu jest zilustrowanie utworów D. Gellner, autor-
ki bajek, wierszy, opowiadań i rymowanek. Najbardziej znane spo-
śród nich to „Krawcowe”, „Wścibscy”, „Sanatorium”, „Zuzia – lalka 
nieduża”, „Ogórek”, „A ja rosnę”. Bohaterami jej utworów są dzieci, 
zwierzęta, rośliny, przedmioty i zjawiska przyrodnicze.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród 
dzieci oraz promowanie autorów literatury polskiej. Jego owocem bę-
dzie wystawa w Centrum Wystawienniczym w Pyskowicach.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach – prac płaskich i prac 
przestrzennych. Termin ich nadsyłania mija 31 marca br. Z każdej pla-
cówki może startować dowolna liczba uczestników. Na odwrocie pracy 
należy załączyć kartę zgłoszeniową. Formularz oraz więcej informa-
cji dostępne są na stronie https://sp5pyskowice.pl/swietlica/konkursy/

zapraszamy do konkursu plastyCznego  
„bosa osa Czy srebrna ryba”

Konkurs został objęty honorowym patronatem Doroty Gellner, bur-
mistrza Pyskowic Adama Wójcika oraz Śląskiego Kuratora Oświaty 
Urszuli Bauer.

(pp)

użyj jeszCze raz, na świąteCzny Czas
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Urząd Stanu Cywilnego prosi pary obcho-
dzące 50-lecie zawarcia małżeństwa i wyraża-

Do końca marca porady nieodpłatnej pomo-
cy prawnej udzielane są tylko w formie zdal-
nej.    Aby umówić poradę należy skontaktować 
się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym  
w Gliwicach (tel.  32 338 37 29) lub poprzez wi-

porady prawne – nadal tylko zdalnie
trynę https://np.ms.gov.pl/. Działa również uru-
chomiona przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści ogólnopolska lista specjalistów prawnych,  
z którymi można się skontaktować telefonicznie 
lub przez komunikator internetowy. Aktualna  

zapraszamy „złote” pary
jące wolę uhonorowania medalem Za Długo-
letnia Pożycie Małżeńskie nadawanym przez 

informacja

ogłoszenie

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

lista znajduje pod adresem: https://np.ms.gov.pl/
aktualnosci/Komunikat,54, a do umówienia wi-
zyty służy strona  https://np.ms.gov.pl. Numer 
do zapisów telefonicznych lub e-mail można 
znaleźć na stronie internetowej powiatu.

W związku z sytuacją epidemiczną i w tro-
sce o bezpieczeństwo Urząd Miejski w Pysko-
wicach wprowadził od 1 lutego br. do odwo-

przerwa  
w godzinaCh przyjmowania mieszkańCów

łania przerwę w obsłudze interesantów, po-
trzebną na dezynfekcję pomieszczeń. Urząd 
będzie zamknięty dla mieszkańców w godz. 

informacja

12.00 – 13.00 w dniach od poniedziałku  
do czwartku. W piątek obowiązywać będą 
dotychczasowe zasady funkcjonowania.

Z dniem 1 lutego sprawy związane z ewi-
dencją ludności i dowodami osobistymi prze-
jął Urząd Stanu Cywilnego. Jednocześnie  
w miejsce dotychczasowego Wydziału Spraw  

od 1 lutego  
po dowód do urzędu stanu Cywilnego

Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarzą-
dzania Kryzysowego powstał Wydział Zarzą-
dzania Kryzowego i Ochrony Informacji Nie-
jawnych. Obecnie wszystkie sprawy związa-

informacja

ne z ruchem ludności – akty urodzenia, zgo-
nu, meldunki, dowody osobiste – mieszkańcy 
mogą załatwić przy jednym okienku, w biu-
rach na parterze urzędu.

Informujemy, że zgodnie z zalecenia-
mi Komendy Miejskiej Policji w Gliwi-

mniej miejsC parkingowyCh,  
więCej bezpieCzeństwa 
cach po śmiertelnym wypadku, który miał 
miejsce przy ul. Wojska Polskiego, w celu 
zachowania widoczności na przejściu dla 

informacja

pieszych zostały wyłączone z użytkowa-
nia trzy miejsca parkingowe w jego bezpo-
średnim sąsiedztwie.
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Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 792 241 130

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

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

tel. 792 241 130

20 stycznia br. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej nr 5 w Py-
skowicach Dzień Wiedzy o Pingwinach. Celem tego święta było po-
pularyzowanie wiedzy o pingwinach, które m.in. z powodu zmian kli-
matycznych, zostały objęte ochroną i znalazły się w Księdze Gatun-
ków Zagrożonych.

Dzieci podczas zajęć wzbogaciły wiedzę o życiu na Antarktydzie, 
poznały cechy charakterystyczne pingwinów, a także dowiedziały się, 
w jaki sposób zdobywają one pożywienie, co jedzą i co jest ich środo-
wiskiem naturalnym. Wiedzą także, że chociaż pingwiny są ptakami, 
są to nieloty, a ich skrzydła przystosowane są jedynie do pływania.

Oprócz zajęć dydaktycznych przeżyliśmy wyjątkowe spotkanie.  
W trzech salach różne grupy połączyły się online z naszym gościem 
honorowym: Mikołajem Golachowskim – biologiem, ekologiem i po-
dróżnikiem, doktorem nauk przyrodniczych oraz tłumaczem, auto-
rem książek i ich bohaterem. Pan Mikołaj dwukrotnie zimował na 
Polskiej Stacji Antarktycznej, był kierownikiem 32 Polskiej Wypra-
wy Antarktycznej. Jest przewodnikiem turystycznym po Antarkty-
dzie Zachodniej. Sześć razy dotarł na Biegun Północny. 

Podczas spotkania przyrodnik opowiadał nam o różnych gatunkach 
pingwinów i innych zwierzętach z rejonów Antarktydy, słuchaliśmy 
również ich niesamowitych odgłosów.

Dowiedzieliśmy się, że pingwiny świetnie pływają, ich nieporad-
ny styl chodzenia sprawia, że rozczulają wszystkich. Pomimo, że nie 
sprawiają takiego wrażenia, są sprawne i wytrzymałe. Co ciekawe, 
pingwiny są bardzo wokalne. Za pomocą głosu wybierają sobie part-
nera, ostrzegają się, komunikują się z młodymi i nawiązują więzi. 
Według niektórych ich głos przypomina odgłosy wydawane przez...
osła. Polarnik powiedział nam, które pingwiny nazywane są przez 
nich policjantami. Odpowiadał na pytania uczniów i zarażał swoją 
pasją. Uczestnicy byli pod wrażeniem opowieści. 

dzień wiedzy o pingwinaCh

W czasie zajęć świetlicowych uczniowie również poznawali cie-
kawostki z życia pingwinów i z wielkim zaangażowaniem i różny-
mi technikami wykonywali prace plastyczne, które przedstawiają pin-
gwiny w ich zimowej krainie.

Cieszymy się, że wspaniali ludzi, pełni pasji, przyjmują nasze za-
proszenia i dzielą się z nami swoją wiedzą w sposób bezinteresow-
ny. Takie spotkanie z całą pewnością pozostanie w pamięci uczniów!

Beata Krasówka  
SP 5 Pyskowice
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