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Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11

listopada, obchodziliśmy najważniejsze święto państwowe –
pamiątkę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 mszą św. za Ojczyznę
w kościele pw. św. Mikołaja. O godz. 11.00 ceremonia przeniosła się
pod Pomnik Patriotyczny. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego
wciągnięto flagę na maszt. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać rysu
historycznego oraz być świadkami ślubowania uczniów I klasy mundurowej LO Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej.
Delegacja samorządu Pyskowic z burmistrzem miasta Adamem
Wójcikiem, sekretarz miasta Agnieszką Kazubek, wiceprzewodniczącym rady miejskiej Krzysztofem Łapuchą i radnymi miejskimi
złożyła kwiaty. W składaniu wyrazów pamięci uczestniczyli też poseł na Sejm RP Jarosław Gonciarz, delegacja władz powiatu gliwic-

kiego z wicestarostą Adamem Wojtowiczem i radnymi powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele służb
mundurowych, członkowie organizacji pozarządowych i licznie przybyli mieszkańcy. Uroczystości odbyły się w asyście warty honorowej.
Ostatnią częścią obchodów, o godz. 12.00, było odsłonięcie tablicy poświęconej Wojciechowi Korfantemu na skwerze przy zbiegu
ulic Sienkiewicza i Powstańców Śląskich oraz wspólne odśpiewanie
hymnu Polski.
Organizatorami obchodów Narodowego Święta Niepodległości byli: samorząd miasta Pyskowice, parafia św. Mikołaja, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach oraz Zespół Szkół im. M. Konopnickiej.
(pp)

83 lata temu zapłonęły synagogi.
9 listopada upamiętniliśmy te tragiczne wydarzenia
9

listopada 2021 przypadała 83. rocznica tzw. nocy kryształowej.
W związku z rocznicą tamtych tragicznych wydarzeń Dom Pamięci
Żydów Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach, zorganizował
uroczystości upamiętniające w miejscach, gdzie kiedyś stały synagogi. W naszym mieście odbyły się one przy ul. Bończyka 4.
Świątynie żydowskie były niejednokrotnie ozdobą miast, napawając dumą ich mieszkańców, lecz w listopadzie 1938 roku praktycznie
wszystkie stały się ofiarami nazistowskiego pogromu. To jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń poprzedzających zagładę Żydów,
które swym zasięgiem objęło także Górny Śląsk.
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich zaprosił na spotkania w miejscach, gdzie kiedyś znajdowały się synagogi lub jeszcze istnieją. Odbyły się one równocześnie w sześciu miejscowościach: Gliwicach,
Zabrzu, Bytomiu, Toszku, Wielowsi oraz w Pyskowicach. Odczytano
relacje świadków tamtych wydarzeń oraz złożono kwiaty.
(pp)

Okiem Burmistrza
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Szanowni Czytelnicy,

końcówka roku obfituje w wiele ważnych wydarzeń. Za nami obchody m.in.
dni Wszystkich Świętych i Odzyskania
Niepodległości, a już wielkimi krokami
zbliżają się najradośniejsze święta w roku – wigilia i Boże Narodzenie. W bieżącym numerze „Przeglądu Pyskowickiego” przypominamy te listopadowe,
ale myślami, jak pewnie większość, jesteśmy już przy grudniowych.
1 listopada jak zawsze spędziliśmy na
grobach swoich bliskich i wśród wspomnień o nich. Była to też okazja, by dołączyć do kwesty na hospicjum, która przyniosła imponujący wynik ponad 13 tys. zł. Tradycyjnie też już 11 listopada spotkaliśmy się przy Pomniku Patriotycznym, by wspólnie uczcić 103. rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę i wszystkich, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.
9 listopada po raz pierwszy natomiast obchodziliśmy wspomnienie
tzw. Nocy Kryształowej, jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń poprzedzających zagładę Żydów. O wszystkich tych uroczystościach przeczytacie Państwo na stronach 1 i 4.
W nawiązaniu do tematu żydowskich świątyń. Były one niejednokrotnie ozdobą miast, centrum wymiany myśli i życia duchowego.
W najbliższym czasie spróbujemy symbolicznie zaznaczyć na mapie Pyskowic miejsce, w którym kiedyś stała synagoga, gdyż pamięć
o tych wydarzeniach powinna być wiecznie żywa. Zło przychodzi po
cichu i pod osłoną nocy – musimy o tym pamiętać.
W Pyskowicach powstaje miejsce, które, mam nadzieję, w przyszłości będzie powodem do dumy naszych mieszkańców. W dawnym dworcu kolejowym powoli wzrasta Stacja Kultury, docelowo miejsce działalności twórczej i społecznej. Samorząd Pyskowic pozyskał właśnie na to
zadanie dodatkowe blisko 7 mln zł, a łączna kwota dotacji przekroczyła
już 10 mln zł. Więcej na temat inwestycji piszemy poniżej.
Na jesienne miesiące, co wynika poniekąd z kalendarza realizacji budżetu miasta, przypadł maraton remontów i inwestycji. Dość
wspomnieć o nowym skwerze muzycznym przy Miejskim Ośrodku

D

Kultury i Sportu, przebudowie ul. Wrzosowej, prawdziwym wysypie
prac remontowo – modernizacyjnych w obrębie infrastruktury ulicznej (drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie). Pełną listę tych zadań publikujemy na s. 5, 6 i 7.
Na kontynuowanie działań związanych z poprawą tkanki miasta
pozwolą w przyszłym roku m.in. dotacje w ramach rządowych programów Polski Ład oraz Cyfrowa Gmina. Kwota ponad 12 mln zł zostanie przeznaczona na termomodernizację hali widowiskowo – sportowej i Szkoły Podstawowej nr 3 oraz modernizację ciągu ulic Kard.
Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza (do skrzyżowania z ul. Toszecką), a z kolei ponad 500 tys. zł trafi na rozwój cyfrowy administracji samorządu, w tym szybkiej i merytorycznej obsługi mieszkańców. Szczegóły na s. 5.
Chcę również zwrócić uwagę Czytelników na stronę poświęconą
pyskowickiej Straży Miejskiej. Ta ważna dla miasta służba obchodzi w tym roku jubileusz 30 – lecia działalności. To więc szczególna
okazja, by podziękować naszym funkcjonariuszom. Czasami ryzykują zdrowiem, by chronić nasze bezpieczeństwo i utrzymywać porządek. Specjalne życzenia i gratulacje odebrali podczas uroczystości, o której piszemy na s. 8.
Na tej samej stronie znajdą Państwo informację o naszej nowej akcji – szukamy imion dla naszych siedmiu pomników przyrody. Zachęcam do udziału.
W ostatniej części numeru czekają wiadomości z życia szkół i kultury. Na s. 9 i 10 wspominamy międzyszkolny konkurs plastyczny
„Kolory jesieni”, naukowy weekend młodych pasjonatów wiedzy
z SP nr 5, sportowe sukcesy młodych zawodników taekwon-do.
Na zakończenie chciałbym z przyjemnością poinformować o nowej usłudze pyskowickiego samorządu. Miasto Pyskowice przystąpiło do projektu „Mobilny urzędnik”, który służy poszerzeniu dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach. W skrócie chodzi o to, by urzędnik przyszedł do mieszkańca, jeżeli mieszkaniec – na przykład z powodu niepełnosprawności lub choroby – nie
może przyjść do urzędu. Oczywiście życzę wszystkim, by takich sytuacji było jak najmniej. Drodzy Mieszkańcy, uważajcie na siebie –
bądźcie zdrowi!
Adam Wójcik
Burmistrz Miasta Pyskowice

Dodatkowe miliony na Stację Kultury

o 10 649 164,19 zł wzrosła łączna kwota dofinansowania na odnowienie i termomodernizację dawnego dworca kolejowego. Dodatkowe wsparcie ze środków europejskich w ramach puli na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) to wynik konsekwentnych starań burmistrza Pyskowic Adama Wójcika. Decyzję w sprawie zwiększenia dotacji podjął
zarząd województwa.
Rozpoczęte na początku bieżącego roku prace są na dobrej drodze,
by na koniec 2021 doprowadzić zabytkowy budynek do zamkniętego
stanu surowego. Firma Milimex S.A. z Siemianowic Śląskich, która
wygrała przetarg na I etap robót, wykonała stropy kondygnacji, szyb
dla windy i klatkę schodową. Przed nadejściem zimy powinien być
gotowy również dach oraz wstawione okna i drzwi.
Na miesiące niepozwalające na kontynuowanie prac na zewnątrz
zaplanowano montaż instalacji oraz wykonanie ocieplenia budynku
od środka.
Przypomnijmy, że założenia zakładają odrestaurowanie i przekształcenie zabytkowego dworca w centrum aktywności twórczej „Stacja
Kultury”. W pierwszym kroku obiekt został objęty pracami remontowymi i termomodernizacyjnymi o wartości 7 341 410,58 zł. Łączne dofinansowanie z RPO WSL na tą część zadania z dwóch działów
(na rewitalizację i termomodernizację) wyniesie do 95 proc. kosztów.
(pp)

Z prac Rady Miejskiej 3
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W

październiku odbyła się
XXXV sesja rady miejskiej. Tematami
posiedzenia były stan
realizacji inwestycji gminnych
w 2021 roku oraz
działania proekologiczne w mieście – ograniczenie niskiej emisji.
Materiały do tematu inwestycji przygotowały trzy wydziały: Wydział Gospodarki Lokalami – poinformował o wykonaniu lub trwaniu modernizacji w budynkach: Szpitalna 7 – termomodernizacja,
Armii Krajowej 11 – modernizacja dachu, Mickiewicza 14 – modernizacja dachu. Zlecano również wykonanie projektów, zaangażowana kwota to prawie
300 000,00 zł. Wykonano szereg prac
remontowych w różnych budynkach na
kwotę 136 712, 92 zł.
Wydział Planowania Przestrzennego
i Inwestycji przedstawił stan prac przy
adaptacji i przebudowie budynku dworca
kolejowego. Zadanie to jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego kwotą ponad
10 000 000,00 zł. Planowane zakończenie
prac to grudzień 2022 roku. Wśród inwestycji znalazły się również: przebudowa ulicy

Wrzosowej (przewidywana wartość zadania
to 590 000,00 zł, z czego 60 proc. stanowi
dofinansowanie ze środków województwa
śląskiego), przebudowa ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego (gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
w wysokości 55 proc. kosztów w kwocie
3 619 998, 90 zł), która ma być ukończona
przed końcem 2022 r. Również w przyszłym
roku mają być wykonane termomodernizacje budynków przy ul. Sikorskiego 83
i Kościelnej 13.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odpowiada za modernizacją
systemu ciepłowniczego (kontynuacja prac
z 2020 roku – zabudowa węzłów cieplnych
w 8 budynkach, koszt to ponad 990 000,00 zł),
budowę oświetlenia ulicznego (12 nowych
słupów oświetleniowych), szereg inwestycji i remontów na drogach i chodnikach
gminnych, między innymi w rejonach:
ul. Wojska Polskiego 2 – Lompy 1, ul. Wyzwolenia Boczna, ul. Krótka, ul. Zielona,
ul. Orzeszkowa, Rynek. Wraz z powiatem
wykonano przebudowę ul. Powstańców
Śląskich oraz wybudowano ścieżkę rowerową.
Rada omówiła i przegłosowała projekty
uchwał w sprawie:
1. określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie Pyskowic,
które zostały podwyższone o 3,6 proc.,
2. przyjęcia „Programu współpracy gminy
Pyskowice z organizacjami pozarządo-

wymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. m o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022
rok”,
3. dokonania zmian budżetu miasta na 2021
rok – zmniejszono środki na odprawy
emerytalne (nie będą w tym roku wypłacone), Dom Senior +, wycieczki szkolne. Zwiększono wydatki na koszty zużycia mediów w lokalach gminnych, pokrycie funduszów remontowych wspólnot mieszkaniowych za lokale gminne,
pokrycie kosztów administrowania składowiskiem przy ul. Wrzosowej,
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2027 – zmiany dotyczą zadań: opracowanie dokumentacji
projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej (kolejny etap zabudowy węzłów
ciepłowniczych i przyłączy), rozbudowy drogi wojewódzkiej/ ul. Gliwickiej – budowa dwóch zatok przystankowych, przejścia dla pieszych i oświetlenia w rejonie ul. Nasiennej. Miasto złożyło wniosek do programu WID 2021+.
Wszystkie projekty uchwał oraz uchwały
można znaleźć w BIP w zakładce Rada Miejska. Tam też są umieszczone zapisy przebiegu sesji.
Jolanta Drozd
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Pyskowicach

KOMISJE PRACUJĄ
K

omisje rady miejskiej na październikowych posiedzeniach omówiły następujące tematy.

Komisja
Inwestycji
i Budżetu
Komisja omówił i dokonała oceny prawidłowości i efektywności wykorzystania dotacji z budżetu miasta na funkcjonowanie gminnych jednostek kultury i sportu przedłożonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Następnie omówiła stan realizacji inwestycji i prac remontowych ujętych w budżecie na 2021, ze szczególnym
uwzględnieniem projektów: „Stacja Kultury”, przebudowa ul. Wrzosowej, modernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
przebudowa ul. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz termomodernizacja budynków
przy ul. Kościelnej 13 i Sikorskiego 83.
w 2022 r.

Komisja
Gospodarki Komunalnej
Członkowie komisji zapoznali się ze stanem przygotowania miasta do sezonu zimowego. Akcją „Zima” objętych jest 21 km
ulic o I standardzie zimowego utrzymania, 14 km ulic o II standardzie, 21 km ulic
o III standardzie oraz 4,5 km ulic o IV
standardzie. Następnie komisja omówiła
stan realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie „Modernizacji systemu ciepłowniczego”, budowy oświetlenia ulicznego, inwestycji drogowych, inwestycji
w zakresie kanalizacji deszczowej, modernizacji placów zabaw, modernizacji skateparku oraz wykonania toalety przy ogródku jordanowskim.

Komisja
Bezpieczeństwa
i Porządku
Omówiono sprawozdanie z funkcjonowania i współpracy Straży Miejskiej z innymi

służbami na terenie miasta. Współpraca realizowana jest na bieżąco, w szczególności
dzięki pomocy w zabezpieczaniu miejsc pożarów wypadków drogowych i kolizji, przeciwdziałaniu zagrożeniom występującym na
terenie miasta, współpracy z OPS, wspólnotami mieszkaniowymi. Dokonano oceny oświetlenia w mieście, wyszczególniono
miejsca, których niedoświetlenie ma istotny
wpływ na stan bezpieczeństwa.

Komisja
Edukacji, Kultury
i Sportu
Radni szczegółowo omówili, ocenili
oraz zapoznali się z sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi
za rok 2020. Nadto dokonali oceny rozpoczęcia roku szkolnego 2021 w placówkach
oświatowych. Zgodnie z porządkiem obrad wydano trzy opinie do przedłożonych
projektów uchwał.
przygotował: Krzysztof Łapucha

O tym się mówi
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Ponad 13 tys. zł z kwesty
dla hospicjum
W

okresie Wszystkich Świętych odwiedzamy groby swoich
bliskich, wspominamy ich, przychodzimy z kwiatami i zapalić
znicz. To czas refleksji i zadumy, ale również czas, w którym stajemy się bardziej wrażliwi na potrzeby innych. W dorocznej kweście na rzecz hospicjum w Pyskowicach mieszkańcy (i przyjezdni) znów pokazali, że wiedzą co to empatia, solidarność i pomoc
potrzebującym.
Podczas kwesty na pyskowickich cmentarzach w jeden dzień
udało się uzbierać 13 452 zł i kwota ta przerosła najśmielsze
oczekiwania. Wśród kwestujących nie zabrakło przedstawicieli
pyskowickiego samorządu. Przy bramie głównej cmentarza przy
ul. Cichej można było spotkać burmistrza Adama Wójcika i sekretarz miasta Agnieszkę Kazubek. Im oraz wszystkim wolontariuszom należą się podziękowania za bezinteresowność i poświęcony czas, a każdemu z darczyńców – za hojność.
(pp)

Mobilny urzędnik.
Nowa usługa pyskowickiego samorządu
M

iasto Pyskowice przystąpiło do projektu „Mobilny urzędnik”,
który służy poszerzeniu dostępności usług publicznych dla osób
o szczególnych potrzebach. W skrócie chodzi o to, by to urząd przyszedł do mieszkańca, jeżeli mieszkaniec – na przykład z powodu niepełnosprawności – nie może przyjść do urzędu.

Ogólnopolski projekt prowadzony jest przez Fundację Partycypacji
Społecznej za środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami usługi są osoby o specjalnych potrzebach, czyli zgodnie z definicją projektu – osoby niepełnosprawne, osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości dotarcia do miejsca
świadczenia usług, osoby starsze (65+) i zależne (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim.
Usługa „Mobilny urzędnik” polega na świadczeniu usług w miejscu pobytu mieszkańca. W ten sposób pyskowiczanie nie wychodząc
z domu będą mogli na przykład złożyć wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, czy energetycznego, wnieść podanie o najem lokalu, przekazać deklarację śmieciową czy wniosek w programie „Czyste powietrze”.
Katalog usług jest jeszcze sprawą otwartą. Projekt znajduje się
w fazie przygotowawczej. Po sfinalizowaniu umowy z Fundacją
Partycypacji Społecznej przyszedł czas na szkolenia i warsztaty, by
poznać procedury i narzędzia realizacji usług poza urzędem oraz
standardy obsługi mieszkańców o specjalnych potrzebach.
Uruchomienie usługi planowane jest na początek 2022.
(pp)

Przybywa latarni
W

Informacje z pierwszej ręki.
gazeta@pyskowice.pl

32 322 60 63

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.

yzwolenia Boczna, Orzeszkowej oraz łącznik do Wojska
Polskiego to lokalizacje, w których pojawią się dodatkowe latarnie. Dzięki rozbudowie miejskie iluminacji zrobi się nie tylko
ładniej, ale przede wszystkim bezpieczniej.
Pierwsza z nowych lamp będzie służyć doświetleniu parkingu
przy ul. Wyzwolenia Boczna – Wojska Polskiego. Przy ul. Orzeszkowej będzie działać aż 5 nowych punktów świetlnych. Tyle samo powstaje w rejonie wymiennikowni, na tyłach centrum handlowego przy ul. Wojska Polskiego. Do tej pory miejsce to, z powodu braku oświetlenia, mieszkańcy starali się omijać po zmroku. W jego otoczeniu pojawiły się dodatkowo dwie latarnie, które ustawiono przy chodniku odchodzącym od ul. Wojska Polskiego w głąb osiedla.
(pp)
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Ulica Wrzosowa już dostępna
10

listopada zakończył się odbiór przebudowanej ul. Wrzosowej.
Na odcinku ok. 1,4 km pojawiła się nowa podbudowa oraz nawierzchnia mineralno – asfaltowa. Modernizacja kosztowała 483 389,63 zł
brutto, a środki pochodzą z budżetu Pyskowic i województwa.
Na odnowieniu i wzmocnieniu tej rolnej drogi skorzystają nie tylko użytkownicy pól, ale również działkowcy z R.O.D. „Zaolszany”.
Wykonawcą była firma Hucz z Boronowa.
Samorząd Pyskowic otrzymał na zadanie dotację z budżetu województwa śląskiego w kwocie odpowiadającej ok. 60 proc. kosztów
inwestycji.
(pp)

M

12 mln zł dla Pyskowic z Polskiego Ładu.
Przydadzą się na drogi, szkołę i halę

iło nam poinformować, że Pyskowice znalazły się na liście pilotażowej I edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach programu rządowego Polski Ład. Kwota 12 027 000 zostanie przeznaczona
na termomodernizację hali widowiskowo – sportowej i Szkoły Podstawowej nr 3 oraz modernizację ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza (do skrzyżowania z ul. Toszecką).
Kwota aż 7 353 000 zł, obiecana z Polskiego Ładu, przełoży się na
czystsze powietrze i mniejsze rachunki za ciepło dla gminy. Dotacja
pozwoli na przeprowadzenie termomodernizacji hali przy ul. Strzelców
Bytomskich oraz SP nr 3. Tutaj słowo wyjaśnienia – szkoła w ostatnich
latach została wprawdzie odnowiona, ale z pominięciem docieplenia
i innych rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.
Po wykonaniu inwestycji samorząd Pyskowic znajdzie się na dobrej drodze, by przyszłym roku w 100 procentach rozwiązać problem
strat ciepła w wolnostojących miejskich budynkach publicznych. Proces termomodernizacji przeszły już trzy z czterech szkół, trzy przedszkola, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, urząd miejski. W 2022 r.
ma do nich dołączyć Centrum Wspierania Rodziny oraz Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Również powstająca w dawnym
dworcu kolejowym Stacja Kultury będzie w pełni zgodna z rozwiązaniami podnoszącymi efektywność cieplną budynku.
Wiele dzieje się ostatnio w naszym mieście w związku z remontami i budową dróg, chodników, parkingów. A obiecana dotacja
z Polskiego Ładu w kwocie 4 674 000 zł zapowiada, że dalej będzie się działo. Czekająca u progu przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. Bytomskiej do ul. Wyzwolenia znajdzie swoją kontynuację. Metamorfozę przejdą ulice Kard. Stefana Wyszyńskiego do
końca, Armii Krajowej i Mickiewicza (do skrzyżowania z obwodnicą). Całościowa rewaloryzacja korytarza drogowego wschód –

N

zachód wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu
w jego obrębie oraz znacząco podniesie estetykę centrum miasta.
Potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców jest również przebudowa ul. gen. Władysława Sikorskiego oraz innych ulic w południowej części miasta. Lista zadań składających się na całościową rewitalizację układu drogowego na tym obszarze również znalazła się
w pakiecie wniosków złożonych do programu Polski Ład, niestety
nie otrzymała ona dofinansowania.
Samorząd Pyskowic nie traci jednak z oczu tematu i będzie szukał innego sposobu, by doprowadzić rzecz do szczęśliwego finału.
Szansą są na przykład środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wniosek o dotację przebudowy ul. gen. Władysława Sikorskiego
z tego źródła czeka na rozpatrzenie.

Szansa na pomoc finansową w cyfryzacji gminy

a spotkaniu w Katowicach u wojewody Jarosława Wieczorka samorządowcy ze Śląska otrzymali symboliczne czeki na dofinansowanie rozwoju cyfrowego gmin. Do podziału w skali regionu jest 50 mln
zł. Dla Pyskowic przewidziano kwotę 553 650 zł.
Środki pochodzą z programu „Cyfrowa Gmina”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich i adresowany do wszystkich gmin.
Służy wsparciu rozwoju e-usług w administracji publicznej i rozwiązań cyfrowych w pracy samorządu. W szczególności dofinansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu i oprogramowania, licencji
niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, szkolenia
w zakresie ich obsługi, analizę stanu cyberbezpieczeństwa, a także
ochronę pod tym kątem samorządowych systemów informatycznych.
Granty przydzielane będą gminom w naborach, w kolejności wskazanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Pyskowice są gotowe do udziału i czekają, kiedy tylko pojawi się taka możliwość.
(pp)

(pp)
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Zagospodarowanie terenu wokół MOKiS
w Pyskowicach

W

pierwszym tygodniu listopada miała miejsce inauguracja nowo
powstałego terenu przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach wybudowanego w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako
miejsca integracji społeczno – kulturalnej”.
Uroczyste przecięcie wstęgi dokonane zostało przez gościa honorowego Burmistrza Miasta Pyskowic Adama Wójcika oraz dzieci
z Przedszkola nr 5 w Pyskowicach.
W ramach uroczystości przeprowadzone zostały warsztaty społeczne dla młodzieży z pyskowickiego Hufca Pracy, a ponadto pracownicy MOKiS wraz z wolontariuszami zorganizowali piknik „Razem

możemy więcej” dedykowany Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz mieszkańcom Pyskowic, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Przygotowane warsztaty, gry, zabawy i występy odbyły się we wspaniałej atmosferze przy słonecznej jesiennej pogodzie.
Celem projektu było zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie dwóch działek wokół MOKiS w Pyskowicach. Projekt ten obejmował budowę miejsc parkingowych, stworzenie miejsca pod organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz nasadzenie drzew, budowę małej architektury
i utworzenie skweru muzycznego, który z posiadanej przez nas wiedzy jest innowacją w skali całego LGD.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wartość inwestycji wyniosła 474.838,47 zł z czego wnioskowane
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 239.322,00 zł.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”
Arkadiusz Mika z Boronowa. Firma została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Henryk Sibielak – dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach

Uwaga! Polowania

R

ozpoczął się sezon polowań. Na łowy w lasy na terenie Pyskowic i najbliższych nam okolic już w październiku wyruszyli myśliwi z koła „Ponowa” z Gliwic, od listopada po lasach strzelają łowczy
z zabrzańskiego koła „Jeleń” i „Cietrzew”. Zgodnie z przepisami plan
polowań zbiorowych podlega ogłoszeniu.

W

W okresie październik – styczeń koło „Ponowa” przewidziało siedem polowań. Najbliższe terminy to 5 i 19 grudnia, potem 2 i 15
stycznia. Polowania odbywać się będą w lasach na m.in. na terenie
Pyskowic i Zbrosławic i prowadzone są zawsze w g. 8.00 – 14.00.
Łowy odbywać się będą na jelenie, sarny, dziki, drapieżniki i ptactwo.
Koło „Jeleń” w okresie listopad – styczeń zaplanowało trzy polowania na obszarze naszej gminy, pozostały terminy 4 grudnia i 15
stycznia. Polowania odbywać się będą w lasach m.in. na terenie Pyskowic, np. w okolicach jezioro Dzierżno oraz na obszarze szkółki
leśnej. Łowy prowadzone są od godziny 8.00 do zmierzchu (godzinę
przed zachodem słońca).
14 listopada w pobliżu Pyskowic (Las Paczyński) pojawili się myśliwi z koła „Cietrzew”. Wspomniany obszar będzie jeszcze miejscem ich łowów w dniach: 27 listopada, 5 i 18 grudnia, 2 i 15 stycznia. Polowania prowadzono są na jelenie, sarny, lisy, jenoty, dziki, bażanty i gęsi.
(pp)

Uwaga! Ptasia grypa coraz bliżej Pyskowic

związku z wystąpieniem ogniska zjadliwej ptasiej grypy w
miejscowości Kopienica, w gminie Zbrosławice, w powiecie tarnogórskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) w Gliwicach poinformował, że strefy zagrożona i zapowietrzona częściowo znajdują
się również w powiecie gliwickim.
Przewidywany obszar zapowietrzony w powiecie gliwickim występuje w gminie Wielowieś, miejscowość Sieroty – tylko część
Chwoszcz.
Przewidywany obszar zagrożony obejmuje teren:

 w gminie Wielowieś miejscowości: Borowiany, Raduń, Kieleczka,
Czarków, Radonia, Wielowieś, Błażejowice, Świbie, Wiśnicze, Gajowice, Zacharzowice, Sieroty – bez części Chwoszcz;
 miejscowość Pyskowice;
 w gminie Toszek, miejscowości: miasto Toszek, Ciochowice, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki, Pniów, Paczyna, Paczynka.
Z pełną treścią komunikatu PLW można się zapoznać na stronie www.
pyskowice.pl w zakładce: Dla mieszkańców/Informacje dla rolników.

Wypełniamy i wysyłamy PIT-y.
Rozliczamy podatki z zagranicy.
Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

Punkt Opłat
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.
Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 792 241 130

(pp)
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Miliony złotych,
żeby mieszkańcom lepiej się jeździło i parkowało

użo się dzieje w Pyskowicach na drogach i ulicach pod względem remontów. Drogowców można było spotkać w wielu miejscach. Większość zadań jest już zakończona,
czas więc na podsumowanie.
Największy wpływ na przestrzeń publiczną i wizerunek Pyskowic ma odnowienie ciągów pieszych przy rynku. W ubiegłym i bieżącym roku wykonano trzy z czterech odcinków okalających plac, a do zamknięcia obwodu pozostał już tylko fragment od strony
kościoła pw. św. Mikołaja.
Na odnowienie chodników przy rynku miasto wydało 253 665 zł, nie ten projekt kosztował jednak najwięcej. Ponad dwa razy większa kwota (530 421 zł) trafiła na kompleksową modernizację drogi, chodnika i parkingu
przy ul. Krótkiej.
W ramach przebudowy/budowy nowe lub
odnowione odcinki drogowe pojawiły się na
ulicach: Zielonej (pomiędzy ulicami Krokusów i Astrów), Orzeszkowej oraz Traugutta, a drogi wewnętrzne w rejonie Wojska Polskiego, Szopena i kard. Stefana Wyszyńskiego. Zlecono również projekty przebudowy
ul. Szczęść Boże oraz ul. Żużlowej.
Przybywa również miejsc postojowych.
W ostatnich miesiącach wskutek budowy
nowych lub też modernizacji istniejących
powstały one przy ul. Wyzwolenia Boczna,
Kochanowskiego 6 i Paderewskiego, Szopena 5 i 7, Braci Pisko 2.
Równolegle z poprawą infrastruktury dla samochodów toczyły się prace mające na celu
wygodę pieszych. Przebudowa chodników objęła odcinki ulic: Braci Pisko 42 – 60, Drzymały 3, Strzelców Bytomskich 10 i 12, Szopena
12, Kochanowskiego 6 – Wojska Polskiego 1.
W sumie miasto Pyskowice wydało w tym
roku na modernizację wyżej wymienionej
infrastruktury ulicznej 1 877 075 zł.
(pp)
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Jubileusz 30–lecia Straży Miejskiej.
Gratulacje i życzenia
1

listopada przypadła 30. rocznica powołania Straży Miejskiej
w Pyskowicach. Z tej okazji 19 listopada w Miejskim Ośrodku
Kultury i Sportu odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem jubilatów oraz przedstawicieli samorządu: przewodniczącą rady miejskiej Jolantą Drozd, burmistrzem Adamem Wójcikiem
i wiceprzewodniczącym rady Krzysztofem Łapuchą. Obecni byli również pyskowiccy radni, dyrektorzy placówek oświatowych
i kulturalnych, naczelnicy wydziałów UM w Pyskowicach, przedstawiciele służb mundurowych, członkowie organizacji pozarządowych.
Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień i podziękowań
osobom, które wspierają działania straży. Decyzją prezesa Polskiego Związku Straży Miejskich i Gminnych złote medale ,,Za zasługi dla Straży Miejskich i Gminnych” otrzymali przewodnicząca rady miejskiej Jolanta Drozd, burmistrz Adam Wójcik oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach Andrzej Bąk.
Odznaczeniami uhonorowani zostali również zasłużeni strażnicy. Złote medale „Za zasługi dla Straży Miejskich i Gminnych”
otrzymali Ryszard Janda (już na emeryturze) i st. insp. Wojciech
Krzaczyński, srebrne – st. insp. Piotr Kubicki i st. insp. Krzysztof Śliwakowski, a brązowe – st. insp. Krzysztof Kasprzyk
i st. insp. Wojciech Kulpa.
Część oficjalną zakończyła multimedialna prezentacja minionych
trzech dekad Straży Miejskiej w Pyskowicach autorstwa strażnika
Michała Kołodzieja
Nie zabrakło również podziękowań za codzienną pracę na rzecz
lokalnej społeczności i życzeń dalszej, równie udanej działalności,
które odbierał komendant Straży Miejskiej w Pyskowicach Robert
Rutkowski. Przyłączamy się do gratulacji.
(pp)

UWAGA!
SZUKAMY IMION DLA NASZYCH ZABYTKÓW PRZYRODY
S

ą piękne, unikalne, w ich liściach szumi historia Pyskowic. Dla
podkreślenia związków z dziejami tych ziem noszą nawet imiona.
Ale nie wszystkie. Z 21 pomników zieleni na naszym terenie siedem
wciąż czeka na swojego patrona. Chcemy to zmienić przy udziale
mieszkańców – będziemy zbierać pomysły na imiona dla drzew – zabytków.
Na swoje imię czeka siedem pomników przyrody. Trzy (dwie topole kanadyjskie i jedna biała) rosną w parku miejskim, pozostałe (trzy
kasztanowce zwyczajne i jeden jesion wyniosły) na terenie Zespołu
Szkół im. M. Konopnickiej.
Zapraszamy więc do włączenia się w naszą inicjatywę, której
celem jest „ochrzczenie” zielonych zabytków. Jak wziąć w niej
udział? Dostarczając swoje propozycje, wraz ze wskazaniem konkretnej lokalizacji.
Można to zrobić w trójnasób: elektronicznie na adres drzewa@
pyskowice.pl, poprzez fejsbukowy fanpage Pyskowic lub tradycyjnie – składając propozycje do urny w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy pl. Józefa Piłsudskiego 1, na formularzu do wycięcia obok.
Na Państwa pomysły czekamy do 1 grudnia. Oceny i wyboru dokona powołana do tego komisja. Wyniki zostaną ogłoszone jeszcze
w grudniu.
Więcej informacji oraz szerzej o zasadach konkursu piszemy na
stronie www.pyskowice.pl.



(pp)
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W

Kolory jesieni

październiku odbył się międzyprzedszkolny konkurs plastyczny związany z obecną, przepiękną porą roku, Kolory jesieni. Przedszkole nr 5 zaprosiło do wspólnej zabawy plastycznej wszystkie placówki przedszkolne w naszym mieście. Zadaniem dzieci było wykonanie prac dowolną techniką, nawiązując do tematu jesieni.
Nadeszły prace niezwykłe – oryginalne, pomysłowe, wykonane
z wykorzystaniem darów jesieni i różnych technik plastycznych.
Dzieci wykazały się ogromną fantazją, talentem i umiejętnościami. Jury powołane przez dyrektor przedszkola miało bardzo trudne zadanie. Ostatecznie trzy pierwsze miejsca zdobyli, w kolejności od najwyższego, Jan O. z Przedszkola nr 3, Oliwia R. z Przedszkola nr 5 oraz Oliwier Z. z Przedszkola nr 2.
Ważną rolę odegrali nauczyciele – angażujący dzieci w pozytywne
inicjatywy, rozwijający ich talenty i czuwający nad przebiegiem całego procesu. Dziękujemy wszystkim pedagogom za przygotowanie
dzieci do konkursu.
Wszystkie prace można podziwiać w gablotach oddziału dla dzieci
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Mali artyści zostali obdarowani wspaniałymi nagrodami, trzy
główne nagrody oraz drobne upominki dla wszystkich dzieci ufundował Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miasta Pyskowice.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a gratulacje i podziękowania
należą się wszystkim uczestnikom.
Beata Jasińska
Nina Małek

P

Spotkanie z policjantem

rzedszkolaki z Przedszkola nr 4 w Pyskowicach jak co roku mogły wziąć udział w spotkaniu z policjantem. Tym razem odwiedził
nas dzielnicowy sierż. Mateusz Janarek.
Do wizyty dzieci przygotowywały się przez kilka dni, poprzez zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, ale również na ulicy, w ruchu drogowym.
Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami, z którymi mogą mieć do czynienia w drodze do przedszkola, pokazanie, jak prawidłowo należy korzystać z drogi oraz jak
zachować się, gdy zaczepi je obca osoba.
Wychowankowie mogli się również dowiedzieć, na czym polega
praca policjanta, jak wygląda jego mundur oraz jakiego sprzętu potrzebuje na służbie.
Na zakończenie dzieci wyszły do ogrodu, gdzie czekał radiowóz,
który był nie lada atrakcją.
Serdecznie dziękujemy Panu dzielnicowemu, że znalazł czas na
spotkanie z naszymi przedszkolakami.
Anna Bera-Robak

Pyskowickie taekwon-do w Mazovia Cup 2021

W dniach 22–24 października po raz pierwszy zawodnicy Ślą-

skiego Klubu Taekwon-Do brali udział w międzynarodowym turnieju Mazovia Cup 2021 w Ciechanowie. Pyskowice reprezentowali Pola i Xavier Wojciechowscy.
Xavier po bardzo trudnych walkach otarł się o podium, natomiast
Pola zdobyła brąz w układach specjalnych i srebro w kopnięciach
Nopi Ap Cha Busigi.
Gratulujemy i czekamy na więcej!
(pp)
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Naukowy weekend

rupa zapalonych przyrodników ze Szkoły Podstawowej nr 5,
nie zważając na to, że sobota i niedziela są dniami wolnymi od

nauki, pojechała w weekend 9–10 października na spotkanie z naukową przygodą. Skorzystali z transportu publicznego, co było
zachowaniem proekologicznym.
9 października odwiedziliśmy Noc Naukowców Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Byliśmy w Biurze Karier Studenckich, gdzie dowiedzieliśmy się, że kreatywność można wyćwiczyć. Poznawaliśmy
chiński, budowaliśmy latarnię morską, sterowaliśmy robotami naziemnymi i latającymi. A dzień później pojechaliśmy na Festiwal Nauki do Katowic.
Takie wyjazdy najlepiej motywują uczniów do zdobywania wiedzy. Świadczą o tym sprawozdania przygotowane przez uczennice
klasy 7 – Natalię Pakuszewską i Lenę Łukasiewicz.
Ewa Uznańska

C

Noc Naukowców

zy wiecie, że… język chiński nie jest tak trudny jak się wydaje?
Albo wiecie, jak to możliwe, żeby było dwóch ludzi po dwóch stronach rzeki, w pewnym momencie znalazło się razem na jednym brzegu, a żaden z nich nie był mokry, ani żaden nie przeprawił się za pomocą statku ani mostu? Odpowiedzi na te pytania znalazłam podczas
Nocy Naukowców.

Wydarzenie dzieliło się na część online, w której odbywały się
różne warsztaty, np. na temat astronomii, ochrony środowiska, literatury. Na miejscu odbywały się zaś różne wydarzenia „na żywo”. Uczestniczyłam w wykładach z kreatywności oraz lekcji języka chińskiego.
Na zajęciach z kreatywności poznawaliśmy swoje dobre cechy
oraz próbowaliśmy dostrzegać je u innych. Zastanawialiśmy się
też jakich cech nam brakuje, aby być kreatywnym. Były nam zadawane bardzo ciekawe logiczne zagadki. Jedna z nich zapadła
mi najbardziej w pamięć i napisałam ją powyżej. Ciekawe czy
znacie odpowiedź?
Na wykładzie z języka chińskiego dowiedziałam się, że jest to jedyny język na świecie, gdzie nieprzerwanie wykorzystuje się piktogramy do zapisu słów. Pisaliśmy na specjalnych matach różne słowa,
np. dom, rodzina, drzewo, las, woda.
Bardzo mi się spodobał ten język, chciałabym się go uczyć w przyszłości.
Lena Łukasiewicz
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Śląski Festiwal Nauki

października wybraliśmy się do Katowic, na 5. Śląski Festiwal Nauki. Festiwal rozpoczął się już dzień wcześniej i trwał prawie
tydzień. Składał z wielu wydarzeń, były np. Dzień Przyrody, Techniki, Nauk Ścisłych.
My byliśmy w niedzielę w „Mieście Nauki”. Całość odbywała się
na zewnątrz, nad Rawą przy rynku w Katowicach. Było 12 scen,
4 strefy specjalne i ok. 200 pokazów naukowych, warsztatów i wystaw. Poszczególne wystawy i wydarzenia zwiedzaliśmy w trzech
grupach. Byliśmy np. w „strefie miasta i wody”, „strefie przyrody”
oraz „strefie medycyny i zdrowia”.
W „strefie przyrody” były opisywane różne zjawiska, np. jak powstaje tsunami, co to są płyty tektoniczne i jak się przesuwają. Była
także wielka wystawa zwierząt, na której można było zobaczyć m.in.
wylinkę węża, zabarwiony płód kota, czy szkielet nietoperza. Ciekawe też było też stoisko z owadami, np. patyczakami. Mogliśmy ich
dotknąć lub potrzymać w rękach. Jednego z tych owadów, o imieniu
„FESTI” – karaczana madagaskarskiego – być może będziemy mogli
zobaczyć w naszej szkole!

W „strefie medycyny i zdrowia” odwiedziliśmy stoisko, na którym
mogliśmy sobie zbadać wzrok, a także poznać budowę oka. Na kolejnym można było przygotować preparat do oglądania pod mikroskopem. Nasz preparat składał się z soku z buraka. Odwiedziliśmy również miejsce, gdzie mogliśmy sobie przypomnieć zasady udzielania
pierwszej pomocy. Leżał tam specjalny manekin, któremu zbadaliśmy puls, oddech za pomocą stetoskopu, a także przeprowadziliśmy
sztuczne oddychanie za pomocą pompki.
W „strefie miasta i wody” poczęstowano nas pyszną wodą z cytryną, pomarańczą i listkami mięty.
W strefie „off – science” spotkaliśmy się z młodymi naukowcami,
którzy przy pomocy samodzielnie zbudowanego urządzenia badają zanieczyszczenia powietrza na dużych wysokościach – w stratosferze.
Urządzenie pobiera próbki zawieszone w atmosferze ziemskiej, a unosi
się w powietrze za pomocą przytwierdzonego do niego balonu!
Ten dzień spędziłam w bardzo miły sposób, nauczyłam się nowych
rzeczy i chciałabym za rok powrócić na festiwal.
Natalia Pakuszewska
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SKŁAD

KRUSZYW
PYSKOWICE, ul. Piaskowa 1

DUŻY WYBÓR

KAMIENI
OZDOBNYCH
GRYSY • OTOCZAKI

WORKI 20 kg
BIG-BAG 1 tona
LUZEM od 0,5 tony
TRANSPORT

3t, 10t, 20t, 28t

SÓL DROGOWA
WORKOWANA 20 KG

OGRODZENIA
BETONOWE

SPRZEDA¯
I MONTA¯
KOSTKA BRUKOWA • P£YTY TARASOWE

¯WIRY
KRUSZYWA
BUDOWLANE
ZIEMIA
PRZESIEWANA

EKO-BORDY • WYCIERACZKI • GEOW£ÓKNINY
ODWODNIENIA LINIOWE • STUDZIENKI:
PODRYNNOWE, PODWÓRZOWE
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