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Solidarni z Ukrainą
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Szanowni Czytelnicy 
Czas przestał być zwyczajny, znany, a dni 

przewidywalne. Nie będzie to zatem zwykłe 
słowo wstępu do kolejnego wydania „Prze-
glądu Pyskowickiego”. Na początku chciał-
bym bowiem z całego serca powitać naszych 
nowych mieszkańców z Ukrainy. Wszyscy 
dziś mówimy jednym głosem, wszyscy wy-
rażamy z Wami solidarność i przekazujemy 
wyrazy wsparcia. Witamy Was w naszym 
mieście, zrobimy wszystko, by Pyskowice 
stały się dla Was drugim domem. 

Gdy pojawiła się epidemia koronawirusa, myśleliśmy, że nic gor-
szego nie może nas już spotkać. A jednak… Pandemia jeszcze nie 
wygasła, a przyszło zło, którego nikt z nas się nie spodziewał, coś  
o czym słuchaliśmy w opowieściach naszych dziadków, co wydawa-
ło się odległym zdarzeniem historii, stało się faktem. Od 24 lutego, 
dnia zbrodniczej, barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę, nic nie 
jest już takie samo, świat stanął na głowie. Ta straszna wojna toczy 
się tuż u granic naszej Ojczyzny, z trwogą myślimy co będzie dalej, 
ale w tym wszystkim – nie zapominamy o innych.

1 marca burmistrz Pyskowic Adam Wójcik powołał na stano-
wisko swojego zastępcy Piotra Magdę. Nowy wiceburmistrz jest 
z wykształcenia informatykiem, a dał się poznać jako zaangażo-
wany w sprawy naszego miasta społecznik.

P. Magda ukończył Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informaty-
ki Politechniki Częstochowskiej. Przez większą część kariery zwią-
zany był z oświatą. 

Piotr Magda wicebUrMiStrzeM PySkowic
- Moja zawodowa droga rozpoczęła się w Górnośląskim Centrum 

Edukacyjnym w Gliwicach, potem były kolejne placówki oświato-
we, jak również nieistniejący już Gliwicki Ośrodek Metodyczny, 
który zajmował się doskonaleniem zawodowym nauczycieli – mó-
wi P. Magda.

Ostatnie lata to jednak działalność gospodarcza i prowadzenie fir-
my usług informatycznych. Pomocne w niej były doświadczenia, któ-
re P. Magda nabył jako koordynator projektów finansowanych przez 
Unię Europejską jeszcze przed przystąpieniem Polski do wspólnoty. 
Wśród wielu, związanych przede wszystkim z edukacją, szczególnie 
istotny był raport o ówczesnym rynku pracy w Gliwicach.

Nowy zastępca burmistrza kiedyś mieszkał w Gliwicach, ale Py-
skowice są „jego” miastem już od 25 lat. W tym czasie P. Magda stał 
się rozpoznawalny w środowisku aktywistów społecznych. Udzie-
la się w wielu organizacjach pozarządowych, m.in. w pyskowickich 
Night Runners. Szczególnie leży mu na sercu pomoc osobom nie-
pełnosprawnym. To tłumaczy jego obecność w Stowarzyszeniu na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Nadzieja” przy Domu 
Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach.

Piotr Magda będzie odpowiadał z ramienia burmistrza m.in. za 
gospodarkę komunalną i obsługę informatyczną urzędu.
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Шановні Читачі
Час перестав бути звичайним, знаним, а дні передбачувани-

ми. Тому це не буде простим вступним словом до наступно-
го видання «Огляд Писковіцький». На початку я хотів би від 
усього серця вітати наших нових мешканців з України. Ми всі 
сьогодні говоримо в один голос, ми всі висловлюємо нашу со-
лідарність з Вами та висловлюємо нашу підтримку. Вітаємо 
Вас в нашому місті, ми зробимо все, щоб Писковіце стали ва-
шим другим домом.

Коли спалахнула епідемія коронавірусу, ми думали, що ні-
чого гіршого з нами не може статися. І все ж... Пандемія ще не 
закінчилася, а прийшло зло, якого ніхто з нас не очікував, про 
яке ми чули в розповідях дідусів і бабусь, щось що здавалося 
далекою подією в історії, стало фактом. З 24 лютого, дня зло-
чинного, варварського вторгнення Росії в Україну, вже нічого 
не відбувається так як раніше, світ перевернувся. Ця страш-
на війна ведеться прямо на кордоні нашої Батьківщини і ми зі 
страхом думаємо, що буде далі, але при всьому цьому – не за-
буваємо про інших.

Krótkie podsumowanie tego, czego udało się nam wspólnie doko-
nać, by ten czas był dla Ukrainy choć trochę lepszy, znajdziecie na 
s. 1 i 7. Wojnie w Ukrainie i sytuacji uchodźców poświęcamy dużą 
część numeru „Przeglądu”. Ze zrozumiałych względów nie może być 
inaczej. Ale zanim wydarzyło się nieszczęście wojny, sporo zwykłych 
spraw toczyło się swoim torem. 

Pyskowice mają nowego wiceburmistrza (s. 2), pewnie do me-
ty zmierza budowa mieszkań TBS (s. 5), nowe powstaną w ramach 
współtworzonej przez Pyskowice spółki SIM Śląsk – Północ (s. 5), 
ruszyła przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (s. 5). Nasi 
mieszkańcy świętowali ważne dla siebie rocznice (możemy pochwa-
lić się stuletnią pyskowiczanką – s. 4), odnosili zwycięstwa spor-
towe (s. 8), korzystali z czasu wolnego, by np. obcować ze sztuką 
(s. 8). Weszła w życie bardzo ważna dla uporządkowania ładu prze-
strzennego naszego miasta tzw. uchwała krajobrazowa (s. 4). Inne 

ważne informacje z życia Pyskowic znajdziecie na Tablicy ogło-
szeń, czyli s. 9.

Drodzy Mieszkańcy, być może przed nami najtrudniejsze dni, ty-
godnie, miesiące. Dni wymagające wielkiej odpowiedzialności, za-
angażowania i empatii. Już teraz mierzymy się ze skutkami wojny 
w Ukrainie, ale to dopiero początek. Tocząca się u naszych granic 
tragedia, u naszych przyjaciół, znajomych, bliskich z Ukrainy, niko-
go nie powinna pozostawiać obojętnym. Ale Wam nie trzeba o tym 
mówić, Wy jak zawsze wzorowo zdajecie egzamin z ludzkiej soli-
darności, gotowości do bezinteresownej pomocy, odruchu serca…

Szanowni Mieszkańcy, jestem dumny, że mogę być burmistrzem 
miasta o wielkim sercu. Jestem przekonany, że poradzimy sobie 
w tej sytuacji, bo jesteście wyjątkowi. Wszystkim Wam dziękuję. 
Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi. 

Adam Wójcik Burmistrz Miasta Pyskowice
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Lutowa sesja Rady Miejskiej w Py-
skowicach została zwołana na wniosek 
burmistrza i odbyła się 15 lutego. Rozpa-
trzono dwa projekty uchwał: w sprawie 
dokonania zmian budżetu miasta na 2022 
rok oraz Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2022–2027. Zmiany w pla-
nie wydatków zwiększają środki przewi-
dziane na budowę ul. Czeremchy (od ul. 
Jesionowej do ul. Czereśniowej) o kwo-
tę 847 670,00 zł, bo zabezpieczona suma 
(1 100 000,00 zł) nie odpowiadała war-
tości kosztorysowej – 1 947 670,00 zł.  

Dokonano też zwiększania przychodów o kwotę 3 000 000,00 zł, 
które trafiły z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
objęcie przez gminę Pyskowice udziałów w spółce Społeczna Inicja-
tywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Północ, której celem jest budowa do-
mów mieszkalnych na zasadach najmu. 

Planowa XLII sesja odbyła się natomiast 3 marca. Rada zapozna-
ła się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awan-
su zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2021. 

Rozpatrzono i przegłosowano projekty uchwał w sprawie :
1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych przy 

ul. Traugutta poprzez wniesienie ich jako wkładu niepieniężnego 
(aportu) do SIM Śląsk Północ z o.o z siedzibą w Lublińcu z prze-
znaczeniem na zabudowę wielorodzinną;

2. opłat za korzystanie z toalet publicznych, które ustalono  
w kwocie 2 zł;

3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zada-
nie „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiato-
wej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projek-
towa” – w kwocie 33 517,50 zł, 

4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Py-

skowice” z budżetem na jego realizację w kwocie 61 971,00 zł 
brutto;

5. regulaminów targowisk na terenie miasta Pyskowice;
6. prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich do-

mowników – wyznaczono na ten cel plac przy ul. Kopernika;
7. zniesienia statusu pomników przyrody w stosunku do drzew, 

które utraciły walory pomnika, zostały wycięte ze względów zdro-
wotnych lub przewrócone w trakcie burz; 

8. zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany 
systemów grzewczych, której celem jest likwidacja starych i uciążli-
wych źródeł ciepła na rzecz ekologicznych; 

9. dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. – dokonano m.in. 
zwiększenia planu dochodów budżetu miasta z tytułu pomocy fi-
nansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie  
351 999,50 zł (środki pochodzą z Programu działań na rzecz ogra-
niczenia niskiej emisji oraz dofinansowania z Programu „Metropo-
litalny Fundusz Solidarności”) z przeznaczeniem na kontynuowa-
nie modernizacji sieci ciepłowniczej oraz w kwocie 231 180,00 zł 
z dotacji GZM przeznaczonej na przebudowę ul. Wiejskiej (w ra-
mach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”);

10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022–2027 
wynikających ze zmian w budżecie; 

11. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
12. protestu przeciwko obniżeniu ilości godzin nauczania języka 

niemieckiego mniejszości w narodowej oraz zmniejszenia wysoko-
ści subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszo-
ści narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 
z trzech do jednej godziny, protest wysłano do Prezesa Rady Mini-
strów, ministra edukacji i nauki, przewodniczących rad gmin z terenu 
powiatu gliwickiego oraz posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
z terenu województwa śląskiego.

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

Jolanta Drozd Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Pyskowicach

komisja gospodarki komunalnej
Komisja na swoim posiedzeniu w lutym omówiła sytuację w miesz-

kaniowym zasobie komunalnym. Na 31. 12. 2021 r. było w nim 1246 
lokali, 984 z nich mieście się w 139 budynkach wspólnot mieszkanio-
wych, a pozostałe w 30 budynkach będących wyłączną własnością gmi-
ny. W imieniu gminy zarządza nimi MZBM – TBS. W 2021 roku na 
remonty mieszkań komunalnych wydano 316 371 zł, na inwestycje  
677 211 zł. Gmina przystąpiła do spółki SIM Śląsk Północ, która będzie 
realizowała budownictwo społeczne. Realizacja wyroków eksmisyj-
nych została wstrzymana z powodu epidemii COVID 19. Liczba osób 
oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony na koniec 2021 
rok wynosiła 384 osoby, natomiast na najem lokalu socjalnego 98 osób.

Drugim tematem omówionym przez komisję było utrzymanie zie-
leni miejskiej, które realizuje MZBM – TBS oraz częściowo firmy 
wynajęte.

komisja inwestycji i budżetu
Komisja na swoim posiedzeniu omówiła temat gminnych terenów 

pod budownictwo mieszkaniowe. Znajdują się się one: 
– na północ od ul. Lokalnej – od ul. Malinowej w kierunku centrum 

Rossmanna, 13 działek wymagających podziału na mniejsze, 
– między ul. Jana III Sobieskiego i ul. Lokalną – 8 działek, które 

wymagają podziału na mniejsze,
– między ul. Stefana Batorego i ul. Wyzwolenia – 18 działek, które 

wymagają podziału na mniejsze, 
– w rejonie ul. Klonowej i Czereśniowej – 9 działek, które wyma-

gają podziału na mniejsze
– przy ul. Sosnowej – jedna działka o pow. 1,17 ha.

Następnie komisja zajęła się tematem opłaty śmieciowej. Na 
31.12.2021 r. zostało złożonych 1827 deklaracji, które obejmuje 14 666  
osób. Należności za śmieci na koniec roku wynosiły 6 380 229 zł,  
a wpływy 6 229 134 zł. Należności jakie nie wpłynęły do budżetu to 
kwota 163 288 zł i musiały zostać pokryte z środków własnych gminy.

W przypadku braku wpłat przez mieszkańców w wyznaczonym 
terminie prowadzona jest windykacja polegająca na kontakcie tele-
fonicznym, mailowym z zobowiązaniem zmierzającym do uregulo-
wania zaległości.

komisja bezpieczeństwa i Porządku
Komisja dokonała oceny stanu bezpieczeństwa chodników, 

uwzględniając potrzeby osób z ograniczoną możliwością przemiesz-
czania się. Systematycznie prowadzone są prace w zakresie bieżą-
cego utrzymania oznakowania poziomego i pionowego. W bieżą-
cym roku odnawianie oznakowania poziomego zostanie wykonane 
w okresie wiosennym po ustabilizowaniu się warunków atmosferycz-
nych. Natomiast we wszystkich umowach na wykonanie projektów 
technicznych dróg i chodników zapisany jest wymóg, aby rozwiąza-
nia projektowe uwzględniały wykonanie chodników i dróg potrzeby 
dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

komisja edukacji, kultury i Sportu
Komisja omówiła temat wysokości wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przed-
szkolach za rok 2021 oraz sytuację kadrową w placówkach kultural-
no-oświatowych prowadzonych przez gminę za rok 2021.

Krzysztof Łapucha Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Pyskowicach

koMiSJe PracUJą
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26 lutego br. pyskowiczanka Helena Cwynar obchodziła 100 lat. 
Z tej okazji burmistrz naszego miasta Adam Wójcik wraz z kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Anną Zieleńską odwiedzili szanowną 

Pani Helena Skończyła 100 lat. koleJneJ Setki!
Jubilatkę z serdecznymi życzeniami i gratulacjami. Solenizantkę ob-
darowano kwiatami, kołdrą z merynosa, pamiątkowym dyplomem  
i drobiazgami.

Pani Helena pochodzi ze Lwowa. Z sentymentem wspomina cza-
sy, w których mieszkała nieopodal cerkwi świętego Jura i śpiewała 
w tamtejszym chórze. Po wojnie wraz z rodziną została repatriowa-
na na Śląsk, od 1970 roku mieszka w Pyskowicach. Pracowała za-
wodowo szereg lat, a z największym sentymentem wspomina karie-
rę w dyrekcji firmy kosmetycznej. Perfumy i kremy były wtedy jej 
codziennością.

Tajemnicą długowieczności i dobrej kondycji fizycznej oraz umysło-
wej pani Heleny jest zapewne ogromny optymizm, pogoda ducha i mu-
zyka. Talent i głos, którymi chwaliła się za młodu, pozostały do dziś. Ju-
bilatka uraczyła gości z samorządu Pyskowic piękną piosenką o miłości 
w Palermo.

Pani Helena urodziła troje dzieci, dziś żyje tylko syn, niestety bardzo 
schorowany, stulatką opiekuje się jego oddana żona.

(pp)

27 marca 2022 r. zaczęła obowiązywać tzw. uchwała krajobrazowa. 
To ważna zmiana dla przedsiębiorców. Dokument, przyjęty przez rad-
nych Pyskowic 20 grudnia 2021 r., reguluje bowiem szczegółowo zasa-
dy umieszczania m.in. obiektów małej architektury, tablic i urządzeń re-
klamowych. Standardy dotyczą również jakości oraz materiałów, z ja-
kich mogą być one wykonane. Na dostosowanie do wymogów przepi-
sów istniejących już obiektów reklamowych mieszkańcy mają 36 mie-
sięcy od daty wejścia w życie uchwały, czyli okres do 27 marca 2025 
roku.

Uchwała krajobrazowa jest swojego rodzaju instrukcją mówiącą co, 
jak i gdzie można umieszczać w przestrzeni publicznej. Służy uporząd-
kowaniu i zharmonizowaniu wyglądu naszego miasta, przy poszanowa-
niu jego historycznego wizerunku.

Uchwała wprowadza podział terenu Pyskowic na siedem stref o róż-
nym charakterze gospodarczo – funkcjonalnym, a co za tym idzie –  
o dopuszczalnym poziomie nasycenia nośnikami reklamowymi. Prze-
pisy regulują ilość, wielkość i rozmieszczenie szyldów, tablic, bane-
rów w każdej z nich. Nie tylko wprowadzają ograniczenia ilościowe, 
ale i wymagania jakościowe – kompozycyjne i kolorystyczne, pozwa-

nie taka reklaMa StraSzna.  
zaczyna obowiązywać UcHwała „kraJobrazowa”

lające wkomponować reklamę w przestrzeń architektoniczno – urbani-
styczną miasta. 

Zapisy uchwały mają również zastosowanie do obiektów małej archi-
tektury i ogrodzeń, które powstaną po wejściu przepisów w życie. Co 
ważne – nie będą już mogły powstawać (istniejące zostają) nowe ogro-
dzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami miesz-
kalnymi wielorodzinnymi.

Przypomnijmy – właściciele obecnych już na terenie Pyskowic no-
śników reklamowych są zobowiązani do ich dostosowania do nowych 
wymogów w terminie do 27 marca 2025 r. lub ich usunięcia. Tego typu 
obiekty powstające po 27 marca 2022 r. muszą być zgodne z wytyczny-
mi „uchwały krajobrazowej”. 

Złamanie przepisów uchwały może pociągnąć za sobą kary, również 
finansowe. Dlatego zachęcamy zainteresowanych, by nie odkładali spra-
wy na później i jak najszybciej przyjrzeli się swoim reklamom zewnętrz-
nym pod kątem nowych wymogów. Apelujmy do zarządców nierucho-
mości oraz przedsiębiorców o zapoznanie się z regulacjami uchwały 
„krajobrazowej” i stosowanie ich w praktyce. 

(pp)

Samorząd Pyskowic wprowadza spore udogodnienie dla osób o szcze-
gólnych potrzebach. Od 1 kwietnia to pracownicy urzędu dotrą do miesz-
kańców, którzy – np. z powodu niepełnosprawności – do urzędów dotrzeć 
nie mogą. W ten sposób będą oni mogli m.in. złożyć deklarację „śmiecio-
wą” czy wniosek o dofinansowanie wymiany przestarzałego pieca.

Z usługi będą mogli skorzystać mieszkańcy Pyskowic o szczególnych 
potrzebach, wynikających z niepełnosprawności lub wieku, a w szcze-

1 kwietnia StartUJe „Mobilny Urzędnik”
gólności osoby: z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem cał-
kowitej lub częściowej niezdolności do pracy, w wieku powyżej 65 lat, 
osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwo-
ści poruszania się, osoby zależne w wieku powyżej 15 lat, opiekunowie 
osób zależnych i w ramach pieczy zastępczej.

Aby umówić wizytę należy dokonać zgłoszenia, bezpośrednio przez 
osobę zainteresowaną lub też osobę trzecią np. członka rodziny, opiekuna 
faktycznego) dzwoniąc na numer + 48 32 332 60 00 (od poniedziałku do 
piątku, 8:00 – 10:00), wysyłając e-mail na adres mobilny@pyskowice.pl  
lub wiadomość sms na numer +48 601 468 933 (w przypadku osób, któ-
re nie mają możliwości komunikacji głosowej, są np. głuche, słabosły-
szące, ze schorzeniami w obrębie aparatu mowy). Osoba trzecia może 
zrobić to też osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, 
przy ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 107, od poniedziałku do piątku, 
8:00 – 10:00.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania usługi dostępne 
są w serwisie www.pyskowice.pl w dziale Aktualności oraz na stro-
nie BIP UM w Pyskowicach, w zakładce Mobilny Urzędnik.

Usługa realizowana jest przez samorząd Pyskowic w ramach ogól-
nopolskiego projektu Fundacji Partycypacji Społecznej ze środków  
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(pp)
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Na początku marca najemcę znalazło ostatnie z 22 mieszkań TBS, 
które powstają przy ul. Poniatowskiego 3 A. Rozpoczęte ponad rok temu 
prace mają zakończyć się we wrześniu.

Budowa osiągnęła stan surowy zamknięty. Wykonawca, firma F BUD 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przystąpił do prac instalacyjnych, 
układania tynków i wylewania posadzek. Potem przyjdzie kolej na ro-
boty wykończeniowe elewacji i wnętrz budynku, a na zakończenie cze-
ka montaż wyposażenia.

Przypomnijmy, że przy ul. Poniatowskiego 3 A powstaje 4-kondygnacyjny, 
dwuklatkowy budynek z mieszkaniami o powierzchni w zakresie 37,30 m2 – 
78,40 m2. Lokale będą posiadały: panele w pokojach, płytki w kuchni 
i łazience, podstawowe sanitariaty (wanna/prysznic, umywalka, toaleta), 
ogrzewanie gazowe – piec dwufunkcyjny. Największe, te usytuowane na 
III piętrze, zaprojektowano jako dwupoziomowe. Dostępnych będzie rów-
nież 8 wydzielonych stanowisk garażowych na poziomie piwnic.

Oddanie mieszkań zaplanowano na III kwartał 2022 r.

wSzyStkie MieSzkania w nowyM tbS zaJęte.  
klUcze – na JeSień

Budynek przy ul. Poniatowskiego 3A to wspólna inwestycja Mię-
dzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
z Tarnowskich Gór oraz gminy Pyskowice.

(pp)

Wybudowanie 70 mieszkań komunalnych w naszym mieście to jedno 
z zadań nowo utworzonej spółki „SIM Śląsk – Północ” (SIM – Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa), którą tworzą Pyskowice i 12 innych samorzą-
dów z województwa śląskiego wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości. 
Umowę spółki podpisał 28 lutego br. burmistrz Pyskowic Adam Wójcik.

Na początek zaplanowano powstanie budynku przy ul. Traugutta. 
Wkład finansowy w kwocie 3 mln zł, przeznaczony na objęcie udziałów 
w spółce, miasto Pyskowice pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Mieszkalnictwa.

Siedzibą władz spółki „SIM Śląsk – Północ” będzie Lubliniec, który, 
obok gminy Kochanowice, należy do inicjatorów jej powołania. 

(pp)

Na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego pojawiły się koparki, ciężarów-
ki i tymczasowa sygnalizacja świetlna. Oznacza to, że wykonawca prze-
budowy drogi – firma Eurovia – rozpoczął prace przygotowawcze. Rów-
nolegle do porządkowania sieci wodociągowej przystąpiło Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpił do uregulowania od-
wodnienia drogi i uzupełnienia braków w kanalizacji deszczowej, doko-
nał też wstępnych prac rozbiórkowych – np. demontażu chodnika. PWiK 
korzystając z okazji wykona przebudowę wodociągu zaopatrującego po-
sesje w rejonie ul. Wyszyńskiego.

Prace spowodowały utrudnienia w poruszaniu się samochodów. Ruch 
w rejonie robót odbywa się w sposób wahadłowy, a steruje nim tym-
czasowa sygnalizacja świetlna. Można spodziewać się, że niedogodności 
szybko nie znikną. W dalszym etapie przybędzie ciężkiego sprzętu i od-
cinków objętych pracami, powiększy się też zakres robót.

Przypomnijmy, że docelowo prace drogowe prowadzone będą na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do połączenia z ul. Bytom-
ską (DK-94). Przebudowa ul. kard. Stefana Wyszyńskiego polega na  

Termin dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 
2021. Natomiast, jeśli nowe źródło ciepła zostało zainstalowane i uru-
chomione po 1 lipca 2021, to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Informujemy, że w rankingu powstałym w oparciu o liczbę punktów 
adresowych, dla których została złożona co najmniej jedna deklaracja, 
Pyskowice zajmują 99 pozycję wśród gmin z całego województwa ślą-
skiego. Do tej pory na 2372 punkty deklarację złożyło 540, co stanowi  
22 proc. bazy CEEB dla Pyskowic. (pp)

w PySkowicacH Przybędzie MieSzkań koMUnalnycH

PierwSze Prace na Ulicy wySzyńSkiego

wymianie zniszczonej nawierzchni i wzmocnieniu konstrukcji. Inwe-
stycja obejmuje również przebudowę chodnika oraz odnowienie syste-
mu odwadniającego ulicę. Wykonawcą jest spółka Eurovia Polska S.A. 
z Kobierzyc, która powinna zakończyć prace do końca maja br.

Zgodnie z umową wartość inwestycji to 3 057 905,40 zł brutto. Przed-
sięwzięcie posiada wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwo-
cie odpowiadającej 55 proc. kosztów.

W dalszej kolejności miasto planuje kontynuowanie prac w przebiegu: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Rynek – Armii Krajowej, aż do skrzy-
żowania z DK 94 i ul. Mickiewicza. Ta część projektu ma zostać sfinan-
sowana z budżetu rządowego programu Polski Ład. (pp)

PrzyPoMinaMy o obowiązkoweJ deklaracJi  
źródeł ciePła. czaSU coraz MnieJ
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Solidarni z Ukrainą
24 lutego 2022 r. zapisze się w historii 

czarnymi zgłoskami. W tym dniu Rosja zaata-
kowała brutalnie i bez powodu Ukrainę. Sa-
morząd i mieszkańcy Pyskowic niemal na-
tychmiast zaczęli organizować pomoc dla na-
szych wschodnich sąsiadów. Pierwsza rodzi-
na uchodźców trafiła do naszego miasta już  
w drugim dniu inwazji. Przyjechała z Czerwo-
nogradu, miasta partnerskiego Pyskowic. I tam 
też Pyskowice kierują w pierwszym rzędzie 
wsparcie dla ofiar wojny na terenie Ukrainy. 

W pierwszych dniach agresji Rosji, w szcze-
gólnie trudnym okresie dla naszych przyja-
ciół, burmistrz Pyskowic Adam Wójcik w imie-
niu samorządu i mieszkańców przekazał me-
rowi Czerwonogradu Andriejowi Zaliwskie-
mu słowa otuchy i solidarności. Jednocześnie 
uzgodniono konkretne potrzeby. Czerwonograd 
ma bowiem obowiązek zapewnić schronienie 
mieszkańcom ostrzeliwanych miast. 

W sposób ciągły prowadzona jest więc zorga-
nizowana przez miasto Pyskowice zbiórka da-
rów rzeczowych, które wysyłane są za grani-
cę, trwa kwesta pieniężna na rachunek gminy, 
działa DarPunkt z pomocą materialną dla przy-
jeżdżających, gdzie mogą otrzymać większość 
potrzebnych rzeczy. Pudła pełne bandaży, pla-
strów, tabletek przeciwbólowych i innych środ-
ków zabezpieczenia medycznego przyniosła 
z kolei akcja we współpracy z aptekami, które 
przez parę dni sprzedawały wspomniane pro-
dukty bez marży, jeżeli klient przekazywał je na 
pomoc Ukrainie. 

Swoje domy i serce otworzyli mieszkańcy Py-
skowic. Niektóre osoby z Ukrainy trafiły bezpo-
średnio do mieszkań prywatnych, zaś miasto za-
bezpieczyło (m.in. w Centrum Wsparcia Rodzi-
ny i ośrodkach hotelowych nad jeziorem Dzierż-
no) ponad 150 miejsc, które systematycznie się 
zapełniają. Dzięki zaangażowaniu probosz-
cza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  
ks. Zbigniewa Wnękowicza w domu parafial-
nym uruchomiono punkt przejściowy, któ-
ry przyjmuje przyjeżdżających, tam otrzymu-
ją pierwszą pomoc, mogą odpocząć, a Ośrodek 
Pomocy Społecznej stara się spisać uchodźców  
i przewieźć w miejsce pobytu zorganizowanego. 

Samorząd uruchomił specjalny serwis (podstro-
nę na oficjalnym portalu miasta www.pyskowice.
pl) w ukraińskiej wersji językowej, który gro-
madzi podstawowe informacje dla uchodźców 
dotyczące m.in. legalizacji i warunków pobytu 
w Polsce. Korzystamy w tym względzie z po-
mocy tłumaczki, pochodzącej z Ukrainy miesz-
kanki Pyskowic, zatrudnionej przez gminę. 

Miasto uruchomiło specjalną telefonicz-
ną linią interwencyjną dla uchodźców na tere-
nie Pyskowic, czynną całą dobę, a w określo-
nych godzinach obsługiwaną w języku ukraiń-
skim. Dzięki dobrej woli pracowników jednej 
z prywatnych poradni psychologicznej działają 
bezpłatne zajęcia integracyjne i wsparcie psy-
chologiczne, inna z placówek uruchomiła dla 
uchodźców darmowy kurs j. polskiego. Jedna  
z kancelarii notarialnych zwolniła z opłat usłu-
gi dotyczące spraw paszportowych i innych do-
kumentów potrzebnych obywatelom Ukrainy. 

dokończenie na str. 7
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Gmina Pyskowice uruchomiła całodobowy 
numer interwencyjny 519 511 991. Jest to linia 
przeznaczona wyłącznie dla uchodźców, któ-
rzy szukają schronienia na terenie naszego mia-
sta lub już tutaj przebywają i potrzebna im jest 
pilna pomoc w sytuacji kryzysowej. Numer jest 
też obsługiwany w języku ukraińskim.

Harmonogram dyżurów obejmuje dni po-
wszednie: poniedziałek, wtorek, czwartek i pią-
tek 10.00 – 13.00, a w środę 15.30 – 18.30.

Pomoc rządowa
! Śląski Urząd Wojewódzki (infolinia dla oby-
wateli Ukrainy) – + 48 32 606 32 32. 
! Urząd ds. Cudzoziemców – + 48 47 721 75 75 
(mówią po Ukraińsku).

W sytuacjach pilnych, niecierpiących zwło-
ki, związanych z pobytem uchodźców z Ukra-
iny, proszę dzwonić

telefony kontaktowe dla obywateli Ukrainy w razie 
PilneJ PoMocy / КонтаКтні телефони для громадян 

УКраїни, яКі потребУють термінової допомоги

Gmina Pyskowice rozwija pomoc dla uchodź-
ców z Ukrainy. 10 marca br. przy ul. Oświęcim-
skiej 2 (obok świetlicy socjoterapeutycznej) ru-
szył DarPunkt, który będzie wydawać rzeczy po-
chodzące ze zbiórki miasta Pyskowice. Z pomo-
cy mogą skorzystać zarówno osoby zza wschod-
niej granicy, które uciekły przed wojną, jak  
i mieszkańcy, którzy przyjęli ich pod swój dach.

Punkt czynny jest w dni powszednie między 
16.00 a 18.00. W pierwszych dniach na potrze-
bujących czekać będą odzież i inne podstawo-
we produkty. Rzeczy pochodzą ze zbiórki Py-
skowic dla Ukrainy, z której największą część 
darów przekazujemy do partnerskiego miasta 
Czerwonograd.

Tym samym przypominamy, że każdy, kto 
chce wspomóc ofiary wojny na Ukrainie, może 
przekazać rzeczy do Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu lub Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej i jej oddziałów w godzinach pracy placówek.

Писковіцька ґміна розриває проєкт допо-
моги для біженців з України. 10.03.2022 на ву-
лиці Освенцімській, 2 (поруч із соціотерапев-
тичною кімнатою відпочинку) відкриється  

darPUnkt z PoMocą dla UcHodźców /  
дарпУнКт для допомоги біженцям

ДарПунк, в якому видаватимуться речі зі 
збору оргазованому містом Письковіце. 
Допомогою можуть скористатися як особи 
з-за східного кордону, які втекли від війни, 
так і жителі, які їх прийняли.

Пункт працюватиме по буднях з 16.00 до 
18.00. У перші дні на тих, хто потребує, чека-
тиме одяг та інші основні продукти. Предмети 
походять із збору організованому Писковіцами 

Wszyscy mieszkańcy, szkoły, przedszkola, 
wolontariusze, organizacje pozarządowe, jed-
nostki gminy, spółki gminne, prywatni przed-
siębiorcy zaangażowali się w pomoc i zbiórki.  
W imieniu naszych przyjaciół z Czerwonogradu 
i obywateli z Ukrainy, których gościmy w Py-
skowicach – dziękujemy za to z całego serca. 

W tym miejscu oddajmy głos burmistrzowi 
Pyskowic, który w tych gorących dniach po-
dzielił się swoimi odczuciami na FB. 

Графік чергування охоплює наступні 
робочі дні: Понеділок, Вівторок, Четвер, 
П’ятниця 10.00 – 13.00, Середа: 15.30 – 
18.30. 

Державна допомога
! Сілезьке воєводське управління (телефон 
для громадян України) – + 48 32 606 32 32.
! Відділ у справах іноземців – + 48 47 721 75 75 
(розмовляємо українською).

У невідкладних ситуаціях, пов’язаних із 
перебуванням біженців з України, просимо 
дзвонити 
! Повітовий антикризовий центр 
+ 48 32 230 83 16 або + 48 510 138 137.

(pp)

для України, більшу частину якої ми переда-
ємо місту-партнеру Червонограду.

Таким чином, нагадуємо, що кожен, хто 
бажає допомогти постраждалим від війни  
в Україні, може передати свої речі Місько-
му Центру Культури і Спорту чи Міській 
Публічній Бібліотеці та її філіям у робочий 
час закладів.

(pp)

! Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego + 48 32 230 83 16 lub + 48 510 138 137.

Гміна Писковіце запустила цілодобо-
во екстренний номер 519 511 991. це лінія 
призначена лише для біженців, які шука-
ють притулок у нашому місті або вже пе-
ребувають тут і потребують невідкладної 
допомоги у кризовій ситуації. лінія пра-
цюватиме також українською мовою. 

Solidarni z Ukrainądokończenie ze str. 6

„Można nie pomagać, można znaleźć wie-
le racjonalnych argumentów dla konkret-
nych przypadków, aby nie pomagać. Ale to 
nic nie zmieni. Nadal będą potrzebujący. 
Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i na-
iwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieuf-
ności. 

Dziękuję Wam wszystkim za te ogromnie 
wielkie serca, za to, że działacie. Często le-
piej i sprawniej niż ciasna w swoich dzia-

łaniach administracja, że jesteście, że chce-
cie. Jestem dumny, że mogę być burmistrzem 
miasta o wielkim sercu. Dziś wielu uchodź-
ców siada do kolacji w Waszych domach, 
dziś nasi goście czują się bezpiecznie w Cen-
trum Wsparcia Rodziny (...) Jestem przeko-
nany i wierzę, że poradzimy sobie w tej sytu-
acji, bo jesteście WYJĄTKOWI. Wszystkim 
Wam dziękuję”.

(pp)
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Aktualne propozycje Centrum Wystawienniczego, oprócz stałych wy-
staw o historii naszego miasta i klubu filmowego „Jaś”, to wyjątkowa 
wystawa w galerii PODcień. Jej tematem jest bowiem sztuka inna niż 
wszystkie – „Murale”, czyli animacje na ścianach. 

Słowo ‘mural’ pochodzi z języka hiszpańskiego, a znaczy monumen-
talne malowidło ścienne. Zadaniem murali jest przede wszystkim zdo-
bienie, ale i zwrócenie uwagi na temat poruszony przez artystę. Pierwsze 
murale znajdowano już w prehistorii, do Polski dotarły dopiero w czasach 
PRL. Obecnie funkcjonują w przestrzeni publicznej jako streetart – za-
wierają akceptowane publicznie elementy graffiti, traktowane jednak ja-
ko aktywność artystyczna, a nie akty wandalizmu. 

Autorem murali na wystawie jest Bartosz Prajsnar, młody mieszkaniec 
Gliwic. Od najmłodszych lat interesował się sztuką i malował na wszyst-
kich formatach, lecz w miarę rozwoju zamiłowanie do malowania przero-
dziło się w potrzebę wielkoformatowego malarstwa ściennego. Postano-
wił, że w miarę możliwości i przy ogólnej akceptacji, upiększy wszystkie 
smutne i brzydkie przestrzenie publiczne wokół siebie. Zaczął od pobli-
skiego przedszkola. Projekt został entuzjastycznie przyjęty. Posypały się 
nowe propozycje i wyzwania, w kolejce czekają następne. 

Wystawę murali można zwiedzać do 31 marca w godzinach pracy Cen-
trum Wystawienniczego.

Kolejną propozycją, która powinna najbardziej zainteresować męską pu-
bliczność, to wystawa z cyklu „Pozytywnie zakręceni”. Tomasz Smalec 
przedstawia prywatną kolekcję szalików sportowych, a ma ich aż 300. Każ-
dy innego klubu sportowego, drużyn i sportowców z całego świata. 

Jest również wystawa najmłodszych artystów biorących udział w V edy-
cji konkursu plastycznego, organizowanego przez Przedszkole nr 5 „Wa-
lentynkowe serduszko 2022”.

Poza działalnością wystawienniczą ogromnym zainteresowaniem cie-
szą się zajęcia w pracowni plastycznej dla dorosłych oraz zajęcia z ręko-
dzieła artystycznego. Bożena Jarząbek

koleJny SUkceS ŚląSkiego 
klUbU taekwon-do!

12 marca 2022 r. w Jankowicach w turniejach o Puchar Śląska 
Dzieci w Taekwon-do oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Ju-
niorów i Juniorów młodszych w Taekwon-do zawodnicy Śląskiego Klu-
bu TAEKWON-DO odnieśli spore sukcesy.

Klub reprezentowało 15 zawodników, którzy zdobyli łącznie 14 
medali, w tym jeden złoty, pięć srebrnych i osiem brązowych. Dzię-
ki ciężkiej pracy i ćwiczeniom pod czujnym okiem trenera – Bogda-
na Matwiejczuka – udało się osiągnąć sukces!

(pp)

MUrale, Szaliki i nie tylko,  
czyli nowoŚci centrUM wyStawienniczego
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ogłoszenie

informacja

informacja

informacja

nieruchomości

Urząd Stanu Cywilnego prosi pary obcho-
dzące 50 lat zawarcia małżeństwa i wyraża-

Informujemy, że zgodnie z zarzą-
dzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice  

6 kwietnia o godzinie 17.00 w świetlicy Szko-
ły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjny-

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłosił ust-
ny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu 
mieszkalnego nr 2 przy ul. Traugutta 35–37  
o pow. 35,31 m kw. Mieszkanie położone jest 
na parterze i składa się z pokoju, kuchni, ła-
zienki z wc, przedpokoju oraz dwóch piwnic  

Miasto Pyskowice uruchomiło zbiórkę fi-
nansową, z której środki zostaną przeznaczo-
na na zaspokojenie pilnych potrzeb uchodź-
ców, którzy znajdują się na terenie Pyskowic, 

zaPraSzaMy „złote” Pary
jące wolę uhonorowania medalem Za Długo-
letnia Pożycie Małżeńskie nadawanym przez 

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

nowa Stawka czynSzU za lokale Użytkowe
z 10 marca br. miesięczna stawka bazo-
wa czynszu w komunalnych lokalach 

użytkowych wynosi obecnie 1,19 zł  
netto / m kw. 

zaPiSy do klaSy SPortoweJ w SP nr 6
mi w Pyskowicach odbędzie spotkanie dla rodzi-
ców klas trzecich, którzy chcieliby zapisać swo-

je dziecko do klasy sportowej. Taka klasa plano-
wana jest w SP6 od roku szkolnego 2022/2023.

do kUPienia lokal MieSzkalny na Ul. traUgUtta
o pow. 23,56 m2. Nieruchomość można 
obejrzeć po telefonicznym uzgodnieniu 
dnia i godziny – tel. 32 332 60 70. Cena 
wywoławcza wynosi 115 000,00 zł. Wa-
runkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wniesienie wadium w kwocie 6 000 zł,  

przelewem na konto miasta Pyskowice  
nr 59 1020 2528 0000 0002 0480 4862,  
w terminie do 6 kwietnia. Przetarg odbędzie 
się 12 kwietnia o godz. 11.00 w sali 232 –  
parter Urzędu Miasta Pyskowice, przy  
ul. Strzelców Bytomskich 3. 

zbiórka Pieniężna dla ofiar woJny
a jeśli uzyskana kwota pozwoli – na zakup 
rzeczy potrzebującym w Czerwonogradzie. 
Wpłat prosimy dokonywać na konto gmi-
ny nr 61 1020 2528 0000 0602 0480 4920,  

a przelewy zagraniczne: nr IBAN: PL 61 
1020 2528 0000 0602 0480 4920, SWIFT: 
BPKOPLPW. W tytule przelewu prosimy 
wpisywać „POMOC DLA UKRAINY”.

Wyrazy współczucia Pani Jolancie Drozd  
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz jej rodzinie  

z powodu śmierci Teścia 
składają radni Rady Miejskiej w Pyskowicach, Adam Wójcik Burmistrz Miasta Pyskowice

ogłoszenie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 
organizuje doroczny, siódmy już z ko-
lei, Wielkanocny Konkurs Plastycz-

wielkanocny konkUrS PlaStyczny
ny. Stworzoną przez siebie pisankę lub 
stroik należy dostarczyć do MOKiS do 
5 kwietnia br. Ogłoszenie wyników na-

stąpi 10 kwietnia. Szczegóły dostęp-
ne są na stronie MOKiS w kalendarium 
wydarzeń.
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Z okazji 30-lecia 
Zakładu Remontowo – Budowlanego 

składamy serdeczne gratulacje jego właścicielowi

Dietmarowi Burczykowi.

Dziękujemy, że wspólnie mogliśmy  
budować firmę i obserwować jej sukces.  

Życzymy kolejnych owocnych lat!
Zespół pracowników
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Sprawdź cennik usług na www.natezja.pl

WOREK / KONTENER DOWIEZIEMY DO CIEBIE BEZPŁATNIE

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

503 811 312

www.natezja.pl

Szykuje się remont?
Zamów BIG-BAG
lub KONTENER

na gruz i odpady
poremontowe



12 Przegląd Pyskowicki • nr 3 (305) • marzec 2022


