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Trwa plebiscyt publiczności w konkursie 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
Śląskiego 2020. Swoich faworytów wybierają 
internauci z naszego regionu. O zaszczytny ty-
tuł rywalizuje również zrewaloryzowany Park 
Miejski w Pyskowicach. W walce o zwycięstwo 
czeka na głosy mieszkańców. Plebiscyt potrwa 
do końca sierpnia br. 

Inwestycja w Pyskowicach objęła teren o po-
wierzchni 5,24 ha. Powstała atrakcyjna prze-
strzeń miejska i doskonałe miejsce wypoczyn-
ku. Pojawiły się alejki spacerowe z elementa-
mi małej architektury, oświetlenie, przybyło 
drzew i zieleni. Do największych atrakcji na-
leży plac zabaw, siłownia na wolnym powie-
trzu, trasy dla rolkarzy i miłośników nordic 
walking. Są też grill-pointy, wybieg dla psów, 
a także pomost widokowy nad terenami pod-
mokłymi. 

Łączna wartość projektu wyniosła blisko 5 mln 
zł (4.927.626,83 zł), a wartość dofinansowania 
przekroczyła 3 mln zł (2.945.752,40 zł pochodzi-
ło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, zaś 258.141,00 zł ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020). Dzięki pomocy park zyskał no-
we oblicze, a mieszkańcy miasta i okolic kolejne, 
ciekawe i piękne miejsce do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu.

Głosy można oddawać przez stronę: https://
npp.slaskie.pl/vote/npp-edycja-2020.

dok. na str. 4

ODMIENIONY PARK NAJLEPSZĄ REALIZACJĄ  
W WOJEWÓDZTWIE? TRWA GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW

Na czerwcowej, przedwakacyjnej se-
sji, radni Pyskowic jednogłośnie (trzyna-
ście „za”, zero „przeciw”, zero „wstrzy-
mujących się”) udzielili absolutorium bur-
mistrzowi Adamowi Wójcikowi. Identycz-
ny wynik przyniosło głosowanie w spra-
wie wotum zaufania, poprzedzonym deba-
tą nad „Raportem o stanie gminy za 2019”. 

„Raport o stanie gminy” to nowość obowią-
zująca ustawowo od ubiegłego roku. Opra-
cowanie stanowiące podsumowanie działań 

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM
samorządu za rok poprzedni oraz związana  
z nim procedura pozwalają całościowo spoj-
rzeć na doroczną pracę organów gminy. Pod-
stawy do wniosków pod kątem ściśle ekono-
miczno – księgowym dają z kolei sprawoz-
dania z wykonania budżetu oraz stanu finan-
sów gminy. W obu przypadkach ocena Ra-
dy Miejskiej była jednoznacznie pozytywna.

Inny bilans głosowania byłby niespodzian-
ką. Wyniki mówią same za siebie. Do bu-
dżetu Pyskowic wpłynęła rekordowa kwota  

108 159 621,59 zł. Wyjątkowe były również 
wydatki w sumie 112 246 603,39 zł. Nie-
spotykany wcześniej poziom, w wysokości 
32 900 252,21 zł, osiągnęły nakłady inwe-
stycyjne. Na rozwój trafiła blisko co trze-
cia wydana złotówka. W dużym stopniu dy-
namiczna modernizacja Pyskowic przebie-
gła bez angażowania środków własnych.  
W blisko połowie – suma 16 042 883,40 zł 
– sfinansowana została z funduszy pomoco-
wych. 

dok. na str. 4
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Nasze miasto osiągnęło historyczny wy-
nik w dorocznym rankingu „Bogactwo samo-
rządów” pisma „Wspólnota”. W porównaniu 
z edycją poprzednią Pyskowice przesunęły 
się aż o 71 pozycji! Rekordowy awans i 143. 
miejsce wśród 607 mniejszych miast zapewni-
ły dochody w wysokości 3595,43 zł (w przeli-
czeniu na mieszkańca). 

Zestawienie „Wspólnoty” stanowi baro-
metr kondycji finansowej jednostek samorzą-
du terytorialnego. Raport powstaje w opraco-
waniu pracowników naukowych Uniwersyte-
tu Warszawskiego – prof. Pawła Swianiewi-
cza i dr Julity Łukomskiej. Autorzy podobnie 
jak rok temu przy obliczaniu wskaźnika do-
chodów pominęli wpływy z dotacji celowych, 
skupiając się na dochodach własnych i otrzy-
mywanych przez JST subwencjach. Jak wcze-
śniej wpływy budżetowe zostały skorygowane 
na dwa sposoby – odjęto składki na subwen-
cją równoważącą (tzw. podatek janosikowy) 
oraz dodano do faktycznie zebranych docho-
dów skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwol-
nień w podatkach lokalnych.

PYSKOWICE POSZYBOWAŁY.  
REKORDOWY AWANS W RANKINGU ZAMOŻNOŚCI SAMORZĄDÓW 

W kategorii mniejszych ośrodków miejskich 
Pyskowice z wynikiem 3595,43 zł zajęły 143. 
lokatę w Polsce i 14. na Śląsku! Wśród miast 
z regionu wyprzedziliśmy m.in. Czechowice – 
Dziedzice, Toszek, Pilicę. Pierwszą trójkę two-
rzą natomiast nadmorskie, zamożne kurorty – 
Krynica Morska (19531,45 zł na mieszkańca), 
Mielno (8844,40 zł) oraz Dziwnów (8127,09 zł).

Zwycięzcami pozostałych kategorii (woje-
wództwa, miasta wojewódzkie, miasta na pra-
wach powiatu, powiaty ziemskie, miasta po-
wiatowe, gminy wiejskie) zostali odpowiednio: 
województwo mazowieckie, Warszawa, Sopot, 
powiat człuchowski, Polkowice i Kleszczów.

Wywindowanie naszego miasta z 214. pozy-
cji w poprzednim rankingu do pierwszej 150. 
wynika przede wszystkim z prorozwojowej 
polityki samorządu ostatnich lat, umiejętnie 
wspomaganej środkami unijnymi. Pyskowice 
uruchomiły pakiet inwestycji na miarę miast 
większych od siebie. Odnowiono wszystkie 
najważniejsze miejsca publiczne, jak szkoły, 
przedszkola, ratusz, siedzibę urzędu miejskie-
go. Powstały place zabaw, siłownie na wolnym 

powietrzu i inne miejsca rekreacji. W miejsce 
zaniedbanego placu pojawiło się nowoczesne 
centrum przesiadkowe. Wkrótce nie do pozna-
nia zmieni się odzyskany przez miasto dawny 
dworzec kolejowy. Przybyło miejsc parkingo-
wych, w trakcie realizacji jest nowa ulica Lo-
kalna. Miasto staje się też coraz bardziej eko-
logiczne i zielone – nowym blaskiem świeci 
skwer Flörsheim nad Menem, wizytówką mia-
sta stał się zrewaloryzowany Park Miejski, jest 
realna szansa na uruchomienie szybkiego po-
ciągu z Pyskowic do Gliwic.

- Wyniki w rankingach nie biorą się z nicze-
go. Od początku, konsekwentnie, jako samo-
rząd nowej kadencji stawiamy na inwestycje 
i projekty współfinansowane ze środków ze-
wnętrznych. To przynosi efekty. Pyskowice zo-
stały bowiem docenione nie tylko w zestawie-
niu „Wspólnoty”. Miasto zajęło wysokie, 19 
miejsce w Polsce i 5. na Śląsku w prestiżowym 
Rankingu Finansowym Samorządu Terytorial-
nego za 2019 r. w kategorii gmin miejskich – 
podkreśla burmistrz Pyskowic Adam Wójcik.

(pp)

Szanowni Czytelnicy,
miło jest mi się z Wami spotkać po wa-

kacyjnej przerwie. Za nami dwa miesiące 
wypełnione wypoczynkiem i słońcem. Do 
wyjścia z domu zachęcały nie tylko pięk-
na pogoda. Za sprawą przygotowanych 
przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 
oraz samorząd animacji, pikników, poka-
zów filmowych i koncertów, życiem tętni-
ły place, podwórka i skwery. Co się dzia-
ło? Przeczytacie Państwo w najnowszym 
numerze „Przeglądu Pyskowickiego”. 

Przebojem wśród miejsc letniego wypoczynku okazał się Park Miej-
ski. Mieszkańcy ochoczo korzystali z nowych atrakcji. Grillowali, jeździ-
li na rolkach, ćwiczyli na siłowni, odwiedzali z dziećmi plac zabaw lub 
po prostu odpoczywali wśród drzew. Przychodzili samemu, z rodzinami, 
czasem z psem. Odnowione miejsce budzi zachwyt zielenią i bogactwem 
oferty nie tylko wśród pyskowiczan. Park Miejski w internetowej sondzie 
walczy o tytuł najlepszej przestrzeni publicznej w województwie i znaj-
duje się w ścisłej czołówce! Zachęcam do głosowania, a szczegóły znaj-
dziecie Państwo na str. 1 i 4. 

Wśród wakacyjnych atrakcji w mieście nie mogło zabraknąć propozy-
cji Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Każdy znalazł coś dla siebie. 
Było coś dla dzieci i dla dorosłych, dla fanów pikników i wielbicieli mu-
zyki. Jak zawsze rangę wydarzenia miał każdy koncert przy fontannie na 
rynku. Odbywały się plenerowe pokazy filmowe, zapraszały spotkania 
ze sztuką, grami i zabawami ożywały „kolorowe podwórka”. MOKiS 
w tym roku przygotował również coś specjalnego dla miłośników hi-
storii. Każdego wakacyjnego weekendu czekał na nich w internecie pre-
mierowy odcinek cyklu „Pyskowickie legendy i historie ku pokrzepieniu 
serc”. Relacje ze wszystkich tych wydarzeń publikujemy na str. 13 – 14. 

Nasi mieszkańcy korzystając z letniego wypoczynku nie zapominali o 
sprawach ważnych i bardzo ważnych dla naszego miasta. Jak zwykle mo-
gliśmy na Państwa liczyć, gdy chodzi o rzeczy istotne dla Pyskowic. Re-
kordowym wynikiem, ponad 4,2 tys. głosów, zakończyła się internetowa 
sonda na temat celowości przywrócenia pociągu na trasie Pyskowice Mia-
sto – Gliwice (przez stację Pyskowice). Opinia mieszkańców jest jedno-
znacznie pozytywna (72 proc. odpowiedzi na „tak” na pytanie, czy zrezy-

gnowałbyś z samochodu na rzecz pociągu, gdyby istniało bezpośrednie 
połączenie kolejowe do Gliwic). Więcej uwagi poświęcamy tej sprawie 
na str. 5, a z tego miejsca chciałbym podziękować za każdy oddany głos.

Nasi mieszkańcy nie zawiedli nie tylko i w tej sprawie. W odpowie-
dzi na akcję Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
z Katowic zgłosiło się aż 15 dawców i oddało 7 litrów krwi. „Aż”, bo jak 
podkreśla organizator, w dobie koronawirusa i w okresie wakacyjnym to 
naprawdę dobry wynik. Relację z wydarzenia zamieszczamy na str. 5. 

Odpowiedzialna, obywatelska postawa pyskowiczan w tym trudnym 
dla wszystkich czasie to jeden z wielu powodów do zadowolenia. Ma-
my się czym pochwalić również jako samorząd. Nasze miasto osiągnę-
ło historyczny wynik w dorocznym rankingu „Bogactwo samorządów” 
pisma „Wspólnota”, przesuwając się w porównaniu z poprzednią edy-
cją aż o 71 pozycji, na 143. miejsce wśród 607 mniejszych miejscowo-
ści. Zaś w niezależnym Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialne-
go w Polsce za 2019 nasze miasto zajęło 5. lokatą na Śląsku i 19. w kate-
gorii gmin miejskich (235 ogółem). Korzystając z okazji chciałbym po-
dziękować radnym za zaangażowanie i pełne zrozumienie podejmowa-
nych działań, a mieszkańcom – za zaufanie i współtworzenie wszystkich 
małych sukcesów jakimi możemy się pochwalić. Więcej informacji na te 
tematy na str. 1, 2 i 4. 

Mimo wakacji samorząd nie odpoczywał. Mijające dwa miesiące by-
ły dla nas czasem wytężonej pracy. Trwają roboty związane z przebu-
dową chodników przy ulicy Powstańców Śląskich, ruszyła moderniza-
cja sieci ciepłowniczej, posuwa się budowa ul. Lokalnej. Za występują-
ce, przejściowo, trudności, przepraszamy, a korzyści z tych prac miesz-
kańcy odczują już niedługo. Na razie możecie o nich Państwo przeczy-
tać na str. 7.

Wakacje zmierzają ku końcowi, przed nami początek nowego roku i jed-
no z największych wyzwań. Wszyscy cieszymy się, że uczniowie zasiądą 
znów przed tablicą zamiast monitorem, ale sytuacja stawia wiele wyma-
gań. Nasze szkoły przygotowują się do pracy w tradycyjnym trybie, wszy-
scy musimy jednak pamiętać, że nauka toczyć się będzie w cieniu epidemii. 
Ważne jest przestrzeganie w placówkach wytycznych GIS, MZ i MEN, ale 
duża odpowiedzialność spoczywa na samych uczniach i rodzicach. O zale-
ceniach MEN dla nich przypominamy na str. 6. Dwie strony dalej informa-
cje o warunkach pomocy finansowej w zakupie podręczników i materiałów 
edukacyjnych znajdą zaś rodzice dzieci niepełnosprawnych. 

Drodzy Mieszkańcy, bądźcie zdrowi i do zobaczenia za miesiąc! 
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Z PRAC RADY MIEJ  SKIEJ
Ostatnia przed wakacjami sesja Rady 

Miejskiej odbyła się 25 czerwca. Jak za-
wsze w czerwcu rada miała do rozpatrze-
nia sprawozdanie z wykonania budżetu 
za rok poprzedni oraz podjęcie uchwały 
w sprawie absolutorium dla burmistrza 
miasta. 

Drugi raz w tej kadencji absolutorium poprzedzone zostało deba-
tą nad „Raportem o stanie gminy”, tym razem za 2019 rok. Burmistrz 
Adam Wójcik przedstawił i omówił dokument, zwracając uwagę na 
jego najważniejsze fragmenty. Około 30 proc. budżetu (32 900 252 zł)  
– zostało przeznaczone na inwestycje, z tego prawie połowę stanowi-
ły środki zewnętrzne (16 042 883 zł). 

Raport zawiera również omówienie stanu mienia komunalnego, 
informację o realizacji programów i strategii. Obrazuje współpracę 
burmistrza z organizacjami pozarządowymi, miastami partnerskimi, 
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Wskazuje na zakres i efekty 
realizacji zadań w obszarze edukacji, kultury i sportu, gospodarki ko-
munalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska, transportu, porząd-
ku publicznego, pomocy społecznej. 

Podsumowaniem dyskusji nad raportem było jednogłośne przyję-
cie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Ada-
mowi Wójcikowi za 2019 r.

Finansowe rozliczenie roku poprzedniego i sprawozdanie z wyko-
nania budżetu miasta za rok 2019 zostało, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz 
komisji branżowych, jednogłośnie przyjęte przez Radę Miejską. 

Taki sam wynik głosowania uzyskała uchwała w sprawie udziele-
nia burmistrzowi Pyskowic absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu miasta za 2019 r. 

Rada przedyskutowała i podjęła następujące uchwały w sprawie:
1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pyskowi-

ce na rok szkolny 2020/2021 – określenie ceny jednostki paliwa jest 
konieczne w celu ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów do-
wozu dzieci niepełnosprawnych do najbliższej placówki edukacyjnej,

2. wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących 
lokale użytkowe stanowiące zasoby gminne w związku z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – określono 
zasady na jakich przedsiębiorcy mogą się ubiegać o umorzenie należ-
ności za lokale użytkowe wynajmowane od gminy,

3. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na 
drogach gminnych na terenie miasta Pyskowice – w dotychczas obo-
wiązującej uchwale nie były uwzględnione preferencyjne stawki za 
zajęcie pasa drogowego dla obiektów budowlanych, takich jak ogród-
ki gastronomiczne, kioski i pawilony handlowe; stawka została usta-
lona na 0,25 zł za 1 m2 dziennie, 

4. dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. – zmniejszono o po-
nad 636 tys. zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, o 562 tys. zł zwiększyła się subwencja oświatowa, doko-
nano zmian w zakresie wpłat za wyżywienie w placówkach oświato-
wych, udział w wycieczkach organizowanych przez szkoły,

5. dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. – zmniejszono docho-
dy za wynajem lokali komunalnych, zmniejszono wydatki na utrzy-
manie Dziennego Domu Seniora +, dotacje dla MOKiS ze względu 
na zawieszenie działalności z powodu pandemii,

6. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Mia-
sta Pyskowice.

Na sesji został pożegnany odchodzący na emeryturę wieloletni na-
czelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Mirosław Tomczak.

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

„Raport o stanie gminy za 2019 rok” dostępny jest na stronie in-
ternetowej miasta www.pyskowice.pl w zakładce WAŻNE TEMA-
TY. W formie papierowej można się z nim zapoznać w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej.

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach 
informuje, że w tym roku nie trzeba składać kolej-
nego wniosku o przyznanie świadczenia wycho-
wawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. 
Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w termi-
nie od 1 lipca 2019 r., to świadczenie przyznane do 
końca maja 2021 r.

Natomiast wniosek o świadczenie dobry start 
można składać online od 1 lipca przez portal in-
formacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://
empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektro-
niczną lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia tak-
że drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpo-
średnio w OPS w Pyskowicach. Wniosek należy 
złożyć do 30 listopada br.

(pp)

INFORMACJA 
URZĘDU  
STANU  

CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilne-

go w Pyskowicach prosi pa-
ry małżeńskie obchodzące 
w 2020 r. „Złote i Diamen-
towe Gody” o zgłaszanie ju-
bileuszu w USC w Urzę-
dzie Miejskim w Pyskowi-
cach, ul. Strzelców Bytom-
skich 3. W związku z sytu-
acją epidemiczną prosimy  
o dokonywanie zgłoszeń te-
lefonicznie, pod numerem  
32 332 60 08. 

(pp)

Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że od 
1 września przywrócone zostają godziny pracy obo-
wiązujące poza sezonem letnim. Od poniedziałku do 
środy magistrat czynny będzie w godzinach 7.30 – 
15.30, w czwartek do godz. 17.30, a w piątek – do 
13.30. 

Kasa czynna jest w godzinach pracy urzędu.  
W ostatnim roboczym dniu miesiąca przyjmuje od 
7.30 do 13.00, poza sytuacjami kiedy ostatni roboczy 
dzień miesiąca przypada w czwartek (wtedy otwarta 
jest od 7.30 do 15.00) lub w piątek (wtedy przyjmu-
je od 7.30 do 11.00). W ostatnim roboczym dniu roku 
czynna jest od 7.30 do 10.00. 

(pp)

UWAGA! DOTYCZY  
ŚWIADCZENIA 500 +  

I DOBRY START

UWAGA!  
PO WAKACJACH URZĄD 
WRACA DO ZWYKŁYCH  

GODZIN PRACY
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dok. ze str. 1

Jak zmieniły się m.in. nasze uli-
ce, podwórka, szkoły i tereny zielo-
ne w ubiegłym roku? O szczegółach 
można przeczytać w „Raporcie o sta-
nie gminy za 2019”, który dostęp-
ny jest na stronie www.pyskowice.
pl w zakładce „WAŻNE TEMATY”. 
W telegraficznym skrócie. Powsta-
ło Centrum Przesiadkowe, mety do-
biegła rewitalizacja Parku Miejskie-
go, przybyło miejsc wypoczynku dla 
najmłodszych (Otwarta Strefa Ak-
tywności przy ul. Jaworowej, obiekt 
rekreacyjny przy SP nr 6) oraz opie-
ki nad najstarszymi mieszkańcami Pyskowic 
(Dzienny Dom Senior +). Był to również do-
bry rok dla placówek oświatowych. Więk-
szość przeszła kompleksową modernizację. 
Przybyło parkingów, na lepsze zmieniły się 
istniejące chodniki, drogi, place zabaw.

Wyniki samorządu za 2019 znaczą ważą 
również pod innym względem. Osiągnięcia, 

mierzone bezprecedensowym tempem roz-
woju Pyskowic, otwierają nową kadencję ra-
dy miejskiej i burmistrza.

– Dziękuję radnym, współpracownikom 
i wszystkim urzędnikom. Bez gotowości 
do współpracy pierwszych, zaangażowa-
nia i wytężonej pracy drugich, nie osiągnę-
libyśmy tak wiele. Jestem przekonany, że 
wspólnie dokonaliśmy przełomu w historii  

pyskowickiego samorządu – pod-
kreśla burmistrz miasta Adam 
Wójcik.

Warto zauważyć, że osią-
gnięcia Pyskowic doceniane są 
również poza granicami miasta. 
Niezależną, obiektywną oce-
nę kondycji finansowej i po-
tencjału rozwojowego wysta-
wili autorzy Rankingu Finanso-
wego Samorządu Terytorialne-
go w Polsce za 2019. Z satys-
fakcją informujemy, że w tym 
eksperckim, prestiżowym opra-
cowaniu nasze miasto zajęło 

5. lokatą na Śląsku i 19. w kraju. Z kolei  
w dorocznym rankingu „Bogactwo samo-
rządów” pisma „Wspólnota” Pyskowice 
przesunęły się aż o 71 pozycji! Awans i 143. 
miejsce wśród 607 mniejszych miast za-
pewniły dochody w wysokości 3595,43 zł  
(w przeliczeniu na mieszkańca). 

(pp)

Miło nam poinformować, że Pyskowice awansowały do czo-
łówki miast ze względu na kondycję ekonomiczną i inwestycje  
w prestiżowym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego 
za 2019 r. w kategorii gmin miejskich. Nasze miasto zajęło wyso-
kie, 19 miejsce w Polsce i 5. na Śląsku. Na tak dobry wynik skła-
da się przemyślana polityka samorządu, jak również przedsiębior-
czość mieszkańców. 

Opracowany po raz trzeci ranking to jedyne zestawienie w kraju, 
które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Pra-
cujący na zlecenie Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, znanej 
m.in. z organizacji dorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy, 
naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali 
prawie 2 800 gmin, miast i powiatów.

Zestawienie opiera się na siedmiu kryteriach. Są to: udział docho-
dów własnych w dochodach ogółem, stosunek nadwyżki operacyj-
nej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wy-
datkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wy-
nagrodzenia i pochodne, udział środków europejskich w wydatkach 
ogółem, relacja zobowiązań do dochodów oraz udział podatku do-
chodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

W świetle tych wskaźników nasze miasto wypada znakomicie. 
Stan finansów i poziom inwestycji stawiają Pyskowice wśród pierw-
szej dwudziestki gmin miejskich na ogólną liczbę 235. A w regionie 
daliśmy się wyprzedzić w ubiegłym roku tylko czterem samorządom!

Jest nam bardzo miło, że Pyskowice znalazły się wśród liderów 
rankingu. To zaszczyt, ale jednocześnie zobowiązanie. Tak wyso-

JESTEŚMY W CZOŁÓWCE FINANSOWEJ SAMORZĄDÓW!
ka pozycja jest potwierdzeniem słuszności obranej drogi. Procentu-
je konsekwentna polityka finansowa, znaczący udział środków ze-
wnętrznych, w tym europejskich.

Wysoka lokata w rankingu przekłada się na prestiż Pyskowic. Bur-
mistrz naszego miasta znalazł się wśród liderów – samorządow-
ców, których warto słuchać. Jego opinię wyróżniono umieszczeniem 
wśród komentujących wyniki rankingu. W tym znamienitym gronie 
znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent 
Katowic Marcin Krupa, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, 
starosta wrocławski Roman Potocki.

- Bogactwo samorządu tworzą jego mieszkańcy, ich pracowitość, 
gospodarność, innowacyjność. Mamy kreatywnych, twórczych ludzi. 
Naszą rolą jest stworzenie im odpowiednich warunków i umiejętne 
wspieranie. To przynosi efekty. W ciągu ostatnich pięciu lat dochody 
budżetu zwiększyły się do ponad 110 mln zł, czyli aż o ponad połowę 
– podkreśla burmistrz Adam Wójcik.

Ostatnie lata to bezprecedensowy okres rozwoju naszego miasta. 
Wysoki poziom inwestycji udało się osiągnąć przy utrzymaniu rów-
nowagi finansów. Cieszy nas, że sukcesy samorządu Pyskowic do-
strzegają inni, również na arenie ogólnopolskiej.

Nagrody dla zwycięzców zestawienia zostaną wręczone na uroczy-
stej gali podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbę-
dzie się w grudniu w Karpaczu.

Wyniki rankingu dostępne są na stronie https://www.forum-
ekonomiczne.pl/ranking/.

(pp)

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM

dok. ze str. 1

Do tegorocznej, 21 edycji konkursu 
na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Woje-
wództwa Śląskiego zgłoszono 42 realiza-
cje, które zlokalizowane są na terenie 30 
gmin województwa. Większość z nich ma 
charakter usługowo-edukacyjny i rekre-
acyjno-sportowy.

ODMIENIONY PARK NAJLEPSZĄ REALIZACJĄ W WOJEWÓDZTWIE? 
Głosowanie polega na przyznaniu punk-

tów trzem ulubionym realizacjom. Inwesty-
cja, która uzyska najlepszy wynik, zdobę-
dzie nagrodę internautów. Wśród uczestni-
ków głosowania rozlosowane zostaną na-
grody rzeczowe. Ponadto realizacje zosta-
ną ocenione przez jury konkursowe złożone 
z członków Wojewódzkiej Komisji Urbani-

styczno-Architektonicznej, które wybierze 
laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Jak co roku uroczyste ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród w konkursach 
NPP 2020 i Architektura Roku odbędzie 
się w okresie jesiennym, w ramach obcho-
dów Śląskich Dni Architektury.

(pp)
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Miasto Pyskowice 
otrzymało kwotę 74 907 zł 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020 z 
Osi Priorytetowej nr I „Po-
wszechny dostęp do szyb-
kiego Internetu” działania 
1. 1: „Wyeliminowanie te-
rytorialnych różnic w moż-
liwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach”. Dotacja w całości zostanie przeznaczona 
na projekt pod nazwą „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej”.

Zadanie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu wśród najmłodszych mieszkańców Pyskowic i reali-
zowane jest pod kątem możliwości pobierania nauki zdal-
nie, m.in. w związku z epidemią koronawirusa. Umowę w tej 
sprawie podpisali 26 czerwca przedstawiciele miasta i Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie. Środki po-
zwoliły zakupić 29 laptopów na potrzeby pyskowickich szkół 
podstawowych. 

Warto zaznaczyć, że samorząd Pyskowic jest również be-
neficjentem wcześniejszej edycji programu. Suma 69 tys. zł 
przyznana na projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zo-
stała przeznaczona na zakup 32 komputerów przenośnych.

(pp)

ZDALNA SZKOŁA+. DODATKOWE  
ŚRODKI NA KOMPUTERY OD RZĄDU

Poznaliśmy opinię mieszkańców na temat reaktywacji połączenia kolejowe-
go na trasie Pyskowice Miasto – Gliwice i jest ona jednoznacznie pozytywna. 
Spośród 4262 głosów oddanych w naszej internetowej sondzie aż 72 proc. było 
odpowiedziami twierdzącymi na pytanie, czy gdyby istniało bezpośrednie po-
łączenie kolejowe na trasie Pyskowice Miasto – Gliwice, zrezygnowałbyś z sa-
mochodu na rzecz pociągu.

Przypominamy, że pojawiła się bardzo duża szansa na przywrócenie linii 
Pyskowice Miasto – Gliwice. Po modernizacji sieci pociąg zatrzymywałby 
się na stacjach: Pyskowice Miasto – Pyskowice – Gliwice Kuźnica – Gliwi-
ce Łabędy – Gliwice os. Kopernika – Gliwice. Dodatkowo przy stacjach: Py-
skowice i Pyskowice Miasto zrealizowane zostałaby w ramach tej inwestycji 
strefy parkowania typu Park&Ride, z parkingami samochodowymi i rowero-
wymi, dla wszystkich przesiadających się na pociąg.

Ożywienie bezpośredniej komunikacji kolejowej Pyskowic z Gliwicami to nie-
powtarzalna okazja na rozwój miasta. Zdecydowana większość środków potrzeb-
nych do realizacji może pochodzić z rządowego programu „Kolej+”, pokrycie 
części kosztów zadeklarowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

To poważna i kosztowna inwestycja, generująca spore nakłady finansowe 
również w przyszłości. Dlatego też realizacja tego przedsięwzięcia zależna jest 
od wielu czynników m.in. od kwoty uzyskanego dofinansowania, wyników 
analiz i badań, prowadzonych rozmów i negocjacji z miastem Gliwice i Górno-
śląsko-Zagłębiowską Metropolią czy też deklaracji mieszkańców dotyczących 
chęci korzystania z takiego właśnie połączenia kolejowego.

Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili swoje zdanie biorąc udział w son-
dzie, a także tym, którzy podzielili się swoimi opiniami oraz przemyśleniami w 
komentarzach na Facebook’u. Zdanie pyskowiczan w kwestiach istotnych dla 
miasta i jego mieszkańców jest dla nas zawsze bardzo ważne.

O kolejnych krokach i decyzjach związanych z ewentualną reaktywacją połą-
czenia będziemy informować na bieżąco.

(pp)

KOLEJ NA PYSKOWICE MIASTO  
– MIESZKAŃCY WYRAZILI OPINIĘ

Mieszkańcy naszego miasta 30 lipca mogli oddawać krew 
w mobilnym punkcie na rynku. Zgłosiło się 15 dawców, od 
których pobrano w sumie aż blisko 7 litrów tego życiodajnego 
płynu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa z Katowic, organizator akcji, podkreśla, że w dobie koro-
nawirusa i w okresie wakacyjnym to naprawdę dobry wynik.

Covid-19 zmienia nasze nawyki, ustanawia na nowo priory-
tety. Krew potrzebna jest jednak każdego dnia i nie zmieni te-
go żadna epidemia. W minionym okresie większość planowa-
nych zabiegów została odwołana, ale pacjenci w nadzwyczaj-
nych sytuacjach – po wypadkach, przeszczepach, w trakcie le-
czenia chorób nowotworowych – nie mogli czekać. Obecnie 
częściowo wracają również planowe zabiegi, co pociąga dal-
szy wzrost zapotrzebowania na krew i jej składniki.

Dlatego wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Katowic dziękujemy mieszkańcom Py-
skowic, którzy w tym trudnym czasie gotowi byli podzielić 
się tym, co najcenniejsze.

A tych, dla których miniony termin z jakichś powodów był 
niewygodny, RCKiK zaprasza do oddziału terenowego w Gli-
wicach (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel. 32 278 98 38).

(pp)

15 DAWCÓW, 7 LITRÓW.  
PYSKOWICZANIE POKAZALI SERCE

Policyjna akcja „Bezpieczny sk8park” okazała się doskonałym przykła-
dem połączenia nauki i zabawy. 18 sierpnia na placu dla skaterów nie zabrakło 
dobrego humoru, entuzjazmu i dawki wiedzy. Policji należą się brawa za po-
mysł i prowadzenie. Współorganizatorem był samorząd Pyskowic i MOKiS. 

We wtorek zabrakło wprawdzie słońca, ale była za to świetna zabawa i to w wy-
daniu najbardziej bezpiecznym, bo pod okiem policji. Plac zaczął się wypełniać 
długo przed 16.00, godziną rozpoczęcia. Na uczestników czekały konkursy wie-
dzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz korzystania z obiektów typu 
skatepark, pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz mnóstwo upominków. Nagro-
dy główne (kaski, plecaki i torby na łyżworolki) ufundował samorząd Pyskowic.

Kampania „Bezpieczny sk8park” objęła swoim zasięgiem całe wojewódz-
two. Do przedsięwzięcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach włą-
czyło się ponad 30 miejscowości, w tym nasze miasto. Celem wydarzenia by-
ła promocja zasad bezpiecznego korzystania ze skateparków, pumptrucków  
i innych miejsc do ekstremalnej jazdy na rowerach, deskorolkach czy łyżwo-
rolkach. W trakcie akcji akcentowano nie tylko sprawę odpowiedniego wy-
posażenia ochronnego tj. kasków, ochraniaczy, rękawic itp. czy dostosowa-
nia jazdy do sprzętu i umiejętności, ale także brawury, która może doprowa-
dzić do urazów groźnych dla zdrowia, a nawet życia.

Wydarzenie w Pyskowicach z ramienia policji poprowadzili Aneta Sokalla 
i Szymon Kołodziej z gliwickiego garnizonu oraz Robert Bonk z pyskowic-
kiego komisariatu, a wspomagał ich w tym Henryk Sibielak, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu.

AKCJA POZYTYWNIE ZAKRĘCONA,  
CZYLI „BEZPIECZNY SK8PARK”



6 Przegląd Pyskowicki • nr 7/8 (285/286) lipiec/sierpień 2020

Dzienny Dom Senior + przywraca dzia-
łalność przerwaną epidemią. Osobom w po-
deszłym wieku proponuje atrakcyjny spo-
sób spędzenia wolnego czasu, opiekę, to-
warzystwo rówieśników, wyżywienie. Zapi-
sy przyjmuje Wydział Spraw Społecznych  
i Sportu UM w Pyskowicach. 

Nowo otwarty ośrodek dla seniorów przy 
ul. Cichej 1 oferuje możliwość 8 – godzinne-
go pobytu (od godz. 7.30 do 15.30), dwa po-
siłki dziennie (śniadanie i obiad), usługi opie-
kuńcze i rehabilitacyjne, zajęcia terapeutycz-
ne, pomoc zdrowotną, spotkania z kulturą 
(wyjście do kina, teatru itp.) i rozrywką, do-
stęp do mediów (prasa, telewizja, internet).

Szczegółowe informacje udzielane są  
w DDS przy ul. Cichej 1, tel. 32 724 54 79 
lub w Wydziale SSiS UM w Pyskowicach, 
tel. 32 332 60 04, 32 332 60 78.

(pp)

DOM CZEKA 
NA SENIORÓW

Po przerwie spowodowanej koronawiru-
sem w połowie lipca wróciły zajęcia socjo-
terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Jak do-
tychczas czekamy na młodych ludzi w wieku 
7-16 lat. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc 
ograniczona. 

Zajęcia odbywają się w lokalu przy ul. Dą-
browskiego 2 w dni powszednie, w godzi-
nach 16.00 – 19.00. Zapewniamy realizację 
indywidualnych programów rozwojowo-te-
rapeutycznych, organizację czasu wolnego, 
zajęcia tematyczne, rozwój zainteresowań, 
zabawy, gry i zajęcia sportowe, wycieczki do 
kina i na basen, opiekę pedagogów i pomoc 
psychologiczną, pomoc w radzeniu sobie  
z życiowymi problemami, kryzysami (ro-
dzinnymi, związanymi z relacjami z rówie-
śnikami, szkolnymi, itp.), również posiłek.

Zajęcia wróciły w pełnym wymiarze – jak 
do tej pory prowadzone będą również w roku 
szkolnym. Po wakacjach oferujemy dodatko-
wo dzieciom i młodzieży systematyczną po-
moc w nauce i w szkolnych pracach domo-
wych, nadrabianie zaległości edukacyjnych.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Zapisy pro-
wadzone są w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2  
w godzinach zajęć – od poniedziałku do piątku  
w godz. 16.00-19.00. Ilość miejsc jest ogra-
niczona.

WRÓCIŁY ZAJĘCIA  
SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

1 września uczniowie wracają do szkół – zadecydował resort edu-
kacji narodowej. Ministerstwo chce, żeby podstawowym modelem 
pracy w nowym roku szkolnym był tradycyjny, w którym dzieci spo-
tykają się z nauczycielami. W szkole nie będzie obowiązku nosze-
nia maseczek, ale będą obowiązywały inne rygory antypidemiczne.

- Robimy wszystko, by dzieci uczyły się w bezpiecznych warun-
kach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiąza-
nia prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właści-
we decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – informował Dariusz 
Piontkowski, szef Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W szkołach nie przewiduje się obowiązku zasłaniania ust i nosa.
- Nadal będą obowiązywały zasady higieny osobistej, mycie rąk 

przy wejściu do szkoły, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toale-
ty. Przypominamy, że do szkoły nie przychodzą dzieci z infekcjami, 
podobnie jak nauczyciele. Chcemy w znacznym stopniu ograniczyć 
kontakt z osobami spoza szkoły, by ograniczyć ryzyko zakażenia – 
tłumaczył Piontkowski.

Przepisy antycovidowe zakładają, że dyrektor szkoły będzie mógł 
ograniczyć tradycyjne działanie placówek w porozumieniu z orga-
nem prowadzącym i sanepidem. W przypadku zagrożenia epidemicz-

MEN: 1 WRZEŚNIA DZIECI ZNÓW W SZKOŁACH

nego w danej placówce, czy w danej części kraju, dyrektor szko-
ły przy zgodzie organu prowadzącego będzie mógł przejść na mo-
del mieszany, czyli naukę zmianową, przejście części uczniów na na-
uczanie na odległość lub, jeśli będzie to konieczne, powrócić do na-
uki zdalnej. Będzie to jednak dotyczyć sytuacji wyjątkowych.

(pp)

Do czasu zakończenia sytuacji epidemicz-
nej spotkania odbywać się będą z zastosowa-
niem dystansu społecznego i innych wytycz-
nych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Organizatorem pomocy jest Urząd Miej-
ski w Pyskowicach. Więcej informacji  
w Wydziale Spraw Społecznych i Sportu, 
tel. 32 332 60 77.

(pp)

Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 32 333 20 80
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Informujemy, że 10 sierpnia br. (poniedziałek) roz-
poczęły się prace budowlane związane z modernizacją 
sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Dworcowa, Józefa 
Wieczorka, Wojska Polskiego, Matejki Boczna i Lom-
py. W pierwszej kolejności roboty obejmą teren przy ul. 
Konopnickiej 2, ul. M. Boczna 2 oraz ul. Wojska Pol-
skiego 10 (okolice przychodni zdrowia).

W obszarze prac, polegających na ułożeniu nowych 
ciepłociągów, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pie-
szym lub drogowym. Za ewentualne niedogodności 
przepraszamy. 

Zakończenie całości prac planowane jest na początek 
listopada br. O szczegółach harmonogramu inwestycji 
będziemy informować na bieżąco.

Zadanie jest pierwszym etapem modernizacji miej-
skiego systemu grzewczego. W aktualnie realizowa-
nym zakresie posiada ono 100 proc. dofinansowania 
z programu ograniczenia niskiej emisji Górnośląsko 
-Zagłębiowskiej Metropolii.

Koszt przedsięwzięcia to 1 098 943,50 zł. Prace re-
alizuje firma PREINSTAL A. Fusiński, D. Jarosz spół-
ka jawna z Gliwic, która wygrała przetarg na wykona-
nie inwestycji.

(pp)

Rozpoczął się remont ulicy Powstańców 
Śląskich w części przylegającej do płyty ryn-
ku. Prace obejmują  chodnik i pozostałą część 
pasa dla pieszych. Przebudowa początkowe-
go odcinka rozpoczyna wieloletni proces mo-
dernizacji ulicy. W dalszej kolejności samo-
rząd Pyskowic wspólnie z właścicielem dro-
gi – powiatem gliwickim – planuje rewalory-
zację zabytkowego mostu oraz wybudowanie 
chodników i ścieżki rowerowej w przebiegu 
od obwodnicy do ulicy Gliwickiej.

Na odcinku w obrębie rynku zaplanowano 
generalny remont chodnika, schodków i mur-
ku oporowego przylegającego do nieczynnej 
restauracji. Betonowe płyty zastąpią płyty  
z granitu, odnowione zostaną stopnie prowa-
dzące na podwyższenie chodnika w ciągu lo-
kali usługowych, znikną ubytki w murze.

Ulica Powstańców Śląskich stanowi drogę 
powiatu gliwickiego i inwestycja prowadzo-
na jest w porozumieniu z tą jednostką samo-
rządową. Prace o wartości 225 tys. zł zosta-
ną sfinansowane w kwocie 161,5 tys. zł z bu-
dżetu miasta Pyskowice, a w pozostałej czę-
ści ze środków właściciela drogi. 

Zmiany zajdą też w dalszym przebiegu 
ulicy. Miasto w partnerstwie z powiatem za-
mierza przeprowadzić przebudowę starego 
mostu, co pozwoli ocalić historyczny obiekt 
i poprawić układ komunikacyjny w centrum. 
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem 
dokumentacji technicznej.

TRWA PRZEBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

RUSZYŁA PRZEBUDOWA  
SIECI CIEPŁOWNICZEJ.  

MOŻLIWE UTRUDNIENIA Odnośniki do bieżących zamówień pu-
blicznych oraz planów postępowań swoich 
41 miast i gmin członkowskich zebrała w jed-
nym miejscu Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia. Baza ta jest nową częścią metropoli-
talnego portalu InfoGZM. Na platformie, sta-
nowiącej ułatwienie dla przedsiębiorców, są 
również Pyskowice. 

Odnośnik do portalu InfoGZM znajduje się m.in. na głównej stronie interneto-
wej GZM. Z nowej funkcjonalności portalu infogzm.metropoliagzm.pl, dotyczącej 
zamówień publicznych, mogą skorzystać firmy zainteresowane realizacją inwesty-
cji na obszarze GZM, które do tej pory stawały przed problemem rozproszenia da-
nych o przetargach.

„Każde z 41 miast i gmin członkowskich GZM przedstawia informacje o prze-
targach na swoich stronach BIP. Teraz odnośniki do tych informacji można znaleźć  
w jednym miejscu. Wystarczy wejść na portal InfoGZM (…) i wybrać zakładkę: 
Publikacje > Pozostałe > Postępowania przetargowe w gminach GZM” – podaje 
biuro prasowe Metropolii.

Informacje pogrupowano jako linki do poszczególnych Biuletynów Informacji 
Publicznej. Dzięki temu stale pozostają aktualne.

Baza przetargów to kolejna z funkcjonalności portalu InfoGZM. Gromadzi on 
dane dotyczące demografii, finansów, infrastruktury, środowiska czy gospodarki na 
obszarze miast i gmin GZM. Na portalu znajdują się też raporty, prezentacje i opra-
cowania, prezentujące Metropolię na tle reszty kraju. Wykorzystywane są przy tym 
m.in. interaktywne mapy i grafiki.

(pp)

PYSKOWICE NA WSPÓLNEJ PLATFORMIE  
PRZETARGOWEJ METROPOLII

W tym roku planowane są prace przygoto-
wawcze. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Gliwicach we własnym zakresie do-
kona uporządkowania sieci wodno – kanaliza-
cyjnej i usunie ewentualne kolizje w związku 
z zadaniem. Etap zasadniczych prac budowla-
no – drogowych przewidziano na rok przyszły.

Realizacja procesu inwestycyjnego prze-
widywana jest w okresie do dwóch lat. Jest 
szansa, że ul. Powstańców Śląskich nabierze 
nowego blasku najpóźniej w 2022.

(pp)

Wcześniej należy się spodziewać nowości 
po drugiej stronie obwodnicy. Pojawić się 
mają ścieżki rowerowe oraz chodniki na od-
cinku od DK 94, aż do skrzyżowania z ulicą 
Gliwicką. Przedsięwzięcie ma na celu popra-
wę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, 
zwłaszcza w obrębie skrzyżowania z ulicą 
Gen. Władysława Sikorskiego. Koszty zada-
nia to 1 696 300 zł, z czego sumę 896 300 zł  
przekazał Fundusz Dróg Samorządowych. 
Pozostałą część pokryją po połowie miasto 
i powiat.
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 czerwca 
2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomo-
cy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczenio-
wych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227), w latach szkolnych 
2020/2021-2022/2023 pomoc jest udzielana uczniom:
 1) słabowidzącym,
 2) niesłyszącym,
 3) słabosłyszącym,
 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to 

niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mo-
wa odpowiednio w pkt 1-6,

 8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym,

 9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to 
niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mo-
wa odpowiednio w pkt 1-6 i 8. 

Pomoc będzie udzielana osobom posiadającym orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy 
z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), 
albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art. 312 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzają-
ce ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.).

Rok szkolny 2020/2021
W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania za-

kupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyj-
nych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest 
udzielana uczniom wymienionym w pkt 1-7, uczęszczającym do:
 branżowej szkoły I stopnia,
 klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 klas II–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcą-

cego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 klas I-II pięcioletniego technikum,
 klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowa-

dzonych w pięcioletnim technikum,
 klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 klas I i II liceum sztuk plastycznych,
 klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych 

w liceum sztuk plastycznych,
 klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięk-

nych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych oraz 
uczniom wymienionym w pkt 8-9, uczęszczającym do szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy.

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowa-
nia zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udziela-
na uczniom wymienionym w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku 
szkolnym do:
 klasy III branżowej szkoły I stopnia,
 klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowa-

dzonych w pięcioletnim technikum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych 

do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa 
w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku do:
 klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
 klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 klas I i II pięcioletniego technikum,

POMOC FINANSOWA W ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW 
EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzo-
nej w pięcioletnim technikum,

 klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 klas I i II liceum sztuk plastycznych,
 klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych 

w liceum sztuk plastycznych,
 klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięk-

nych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc, o której mowa, udzielana jest na wniosek opiekunów 
ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pra-
cownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia al-
bo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, w terminie ustalonym od-
powiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwe-
go ze względu na siedzibę szkoły. 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego.

W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu te-
rytorialnego inną niż gmina, osobę prawną albo osobę fizyczną koszt 
zakupu podręczników zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, po przedło-
żeniu dowodu zakupu, do wysokości określonej w par. 7 przywołane-
go rozporządzenia Rady Ministrów.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest fak-
tura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) 
ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie. W przypad-
ku oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu 
wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogól-
nego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych 
tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełno-
sprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materia-
łów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 

Wysokość dofinansowania określa § 7 rozporządzenia. Pomoc nie 
może przekroczyć kwoty: 
 1)  225 zł – dla ucznia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

w roku szkolnym 2020/2021,
 2)  390 zł – dla ucznia branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżo-

wej szkoły II stopnia,
 3)  445 zł – dla ucznia klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształ-

cącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólno-
kształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształ-
cącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotych-
czasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięciolet-
nim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I  
i II liceum sztuk plastycznych, klas II–IV dotychczasowego li-
ceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, 
klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięk-
nych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Termin składania wniosków w roku szkolnym 2020/2021 określo-
ny przez Burmistrza Miasta Pyskowice to 7-25 września 2020 r. 

Opracowano w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym (…) oraz 
zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice z 27 lipca 2020 r. w sprawie określe-
nia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnospraw-
nym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  
i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.
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Na mocy uchwały Rady Miejskiej z 25 czerwca br. modyfikacji 
uległy zasady korzystania z umorzeń w czynszu przez przedsiębior-
ców – najemców gminnych lokali użytkowych stanowiących wła-
sność gminy Pyskowice, którzy w związku z epidemią koronawiru-
sa utracili klientów, zlecenia, dochody lub zostali zmuszeni do zawie-
szenia działalności. Istotną zmianą jest nowy formularz wniosku oraz 
okres stosowania ulg. Poniżej przedstawiamy obowiązujące, zaktu-
alizowane zasady pomocy w tym zakresie.

Z umorzenia czynszu w związku z COVID-19 (bez kosztów eks-
ploatacyjnych oraz należnego podatku VAT) mogą skorzystać przed-
siębiorcy - najemcy komunalnych lokali użytkowych w sytuacji, gdy:

- rozpoczęli działalność gospodarczą przed dniem 1 stycznia 2020 r.,
- zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, które uniemożliwiają 

prowadzenie normalnej działalności.
Umorzenia mogą być udzielane licząc od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lecz 
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przedsiębiorcy z branż, które zgodnie z przepisami prawa mają lub 
będą miały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmu-
jący lokale użytkowe stanowiące własność gminy Pyskowice mogą 
składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w całości (nie 
dotyczy opłat za media oraz należnego podatku VAT).

Przedsiębiorcy, których działalność nie jest lub nie będzie zakaza-
na przepisami prawa, wynajmujący lokale stanowiące własność gmi-
ny Pyskowice mogą składać wniosek o umorzenie należności czyn-
szowych w wysokości 50 proc., jeżeli obroty przedsiębiorcy spadły 

NOWY FORMULARZ WNIOSKU I INNE ZMIANY  
W ZWIĄZKU Z POMOCĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 
rozpoczął nabór wniosków na niskoopro-
centowaną pożyczkę z Funduszu Pracy 
dla organizacji pozarządowych na pokry-
cie bieżących kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej/statutowej organi-
zacji.

Pomoc przyznawana jest organizacjom 
pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie 
lub podmiotom, o którym mowa w art. 3 
ust. 3 tej ustawy na podstawie art. 15zzda 
ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

Szczegóły dostępne są na stronie:ht-
tps://gliwice.praca.gov.pl/.

(pp)

POŻYCZKA  
DLA  

ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH

co najmniej 50 proc. (nie dotyczy opłat za media oraz należnego po-
datku VAT).

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, a ich 
działalność nie jest lub nie będzie zakazana przepisami prawa, wynaj-
mujący lokale użytkowe stanowiące własność gminy Pyskowice mo-
gą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysoko-
ści 30 proc. (nie dotyczy opłat za media oraz należnego podatku VAT).

Umorzenia będą udzielane najemcom na ich wniosek wraz z za-
łącznikami, tj.:

- formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc rekompen-
sującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

- dokumentami potwierdzającymi pogorszenie płynności finanso-
wej przez spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15 ust. 
3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z za-
pobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmiana czynszu w wyniku dokonanego umorzenia nie będzie sta-
nowić zmiany umowy najmu i następować będzie w formie jedno-
stronnego oświadczenia woli burmistrza Pyskowic.

Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną na adres info@
pyskowice.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta na parte-
rze Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3.

Wniosek oraz formularz w sprawie umorzenia należności czynszo-
wych dostępny jest na stronie www.pyskowice, zakładka KORONA-
WIRUS – WAŻNE INFORMACJE/DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

(pp) 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropo-
lia szuka oszczędności w kosztach dys-
trybucji energii elektrycznej oraz gazu 
dla gmin. Realizację projektu rozpoczyna 
przy współpracy z 29 samorządami. Poro-
zumienie w tej sprawie podpisało również 
nasze miasto.

Jak tłumaczą przedstawiciele GZM 
przedsięwzięcie stanowi bezpośrednią 
kontynuację działań związanych z grupa-
mi zakupowymi energii elektrycznej oraz 
gazu na lata 2020-202. Podczas tych pro-
jektów dostrzeżono potencjalne możliwo-
ści ograniczenia kosztów dystrybucji prą-
du i błękitnego paliwa.

Projekt zakłada identyfikację możli-
wych oszczędności dla gmin oraz drogi do 
ich osiągnięcia w zakresie wydatków na 
zaopatrzenie, poprzez między innymi do-
bór  grupy taryfowej optymalnej  do napię-
cia przyłączenia i struktury zużycia energii 
oraz gazu wraz z ustaleniem prawidłowej 
mocy umownej. Dodatkową korzyścią bę-
dzie zwiększenie świadomości energetycz-
nej wśród gmin uczestniczących w projek-
cie. Każda z nich otrzyma specjalne rapor-
ty dotyczące sposobów obniżenia kosztów 

SZUKAMY OSZCZĘDNOŚCI NA ENERGII, 
WSPÓLNIE Z INNYMI MIASTAMI

dystrybucji. Wyniki analiz poznamy pod 
koniec bieżącego roku.

W projekcie uczestniczy 29 gmin Me-
tropolii. Oprócz Pyskowic porozumienie 
w tej sprawie podpisały: Będzin, Bieruń, 
Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, 
Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Imielin, 
Katowice, Knurów, Lędziny, Łaziska Gór-
ne, Mysłowice, Piekary Śląskie, Psary, Ru-
da Śląska, Rudziniec, Siemianowice Ślą-
skie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, So-
śnicowice, Świętochłowice, Tychy, Woj-
kowice, Wyry, Zabrze.

Przypomnijmy, że GZM utworzy-
ła największe grupy zakupowe w Pol-
sce: gazu oraz energii elektrycznej na 
lata 2020-2021. Prąd do spółki zaku-
piło 113 zamawiających z Metropo-
lii oraz spoza jej granic. Przetarg roz-
strzygnięty w październiku wygrała spół-
ka Tauron Sprzedaż GZE sp. z o. o. War-
tość umowy to 398,1 mln zł i dostawa  
ok. 976 Gwh. W skład grupy zakupowej ga-
zu wchodzi z kolei 25 gmin. Łącznie, w cią-
gu dwóch lat do 2021 roku  zużyją one 225 
gigawatogodzin (GWh) błękitnego paliwa  
o wartości 38,3 mln zł.

(pp)
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Sezon letnich 
wyjazdów jeszcze 
trwa. Wiele osób, 
zwłaszcza w se-

nioralnym wieku, wybiera się w tym czasie 
do sanatorium. W dobie koronawirusa może 
to być dla nich niebezpieczne. Dlatego dla 
bezpieczeństwa innych, ale i własnego, ma-
ją obowiązek wykonać badania na obecność 
koronawirusa. Mieszkańcy Pyskowic mo-
gą to zrobić na miejscu – w szpitalu. Zakład 
leczniczy prowadzi punkt pobrań, z którego 
mogą też skorzystać – i ominąć kolejkę do 
wymazobusu – osoby na kwarantannie. 

Szybsze wykonanie testu na obecność ko-
ronawirusa może skrócić przymusową kwa-
rantannę. Niestety dostępu do sprawnej dia-
gnostyki przez długi czas broniły proble-
my organizacyjne. Często osoby takie zupeł-
nie niepotrzebnie przebywały w izolacji wie-
le tygodni – jej czas wydłużało oczekiwanie 
na badania, konieczność ponownego wyko-
nywania wymazów lub zagubienie probówek  
z materiałem biologicznym czy też wynikami.

Sytuacji nie poprawiło w widoczny spo-
sób uruchomienie wymazobusu. Zmianę 
przyniosło dopiero otwarcie punktów po-
brań. Przypominamy, że najbliższy naszym 
mieszkańcom działa w Szpitalu sp. z o.o.  
w Pyskowicach, drugi z nich w szpitalu  
w Knurowie.

Jeśli pacjent ma uruchomioną aplika-
cję „kwarantanna”, to w 7-8 dobie dostaje 

JESTEŚ NA KWARANTANNIE? WYBIERASZ SIĘ DO SANATORIUM?  
ZBADASZ SIĘ W SZPITALU W PYSKOWICACH

Resort rolnictwa zachęca do jak najszerszego korzystania z plat-
formy ogłoszeniowej polskiebazarek.pl, która pomaga w nawiąza-
niu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żyw-
ności z konsumentami. 

W odpowiedzi na utrudnienia w tradycyjnej formie sprzeda-
ży produktów spowodowane koronawirusem z inicjatywy Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z jednostka-
mi doradztwa ruszyła kampania informacyjna rolniczego pod na-
zwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, promująca portal pol-
skiebazarek.pl.

Na platformie można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprze-
daży i promocji produktów. Dzięki takiej inicjatywie konsument 
korzysta, bo płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik, bez marży 
pośredników. Ponadto nabywa produkt wysokiej jakości z wiary-
godnego źródła.

Zachęcamy do korzystania.
(pp)

KUPUJ BO POLSKIE,  
KUPUJ BO ZDROWE.  

ZAPRASZAMY 
NA ROLNICZY E-BAZAREK

sms o możliwości skorzystania z bezpłatne-
go badania w 10 lub 11 dobie izolacji. Na-
leży wtedy skontaktować się z punktem po-
brań i umówić na pobranie wymazu. Z tej sa-
mej ścieżki mogą skorzystać osoby, które nie 
posiadają aplikacji lub nie otrzymały powia-
domienia sms. Wówczas pracownik punktu 
sprawdzi, czy są wpisani do systemu EWP.

Poza osobami objętymi kwarantanną do 
punktu mogą zgłaszać się również osoby wy-
jeżdżające do uzdrowiska albo na rehabili-
tacje uzdrowiskową (także kierowane przez 
KRUS) oraz opiekunowie dziecka, jeśli spra-
wują nad nim opiekę w uzdrowisku – naj-
wcześniej na 6 dni przed terminem wyjazdu, 
a także osoby poddawane dializom, którym 
zlecono wykonanie testu w EWP.

- Co do zasady mobilne punkty pobrań wy-
konują badania bezpłatnie tylko osobom wpi-
sanym do systemu EWP, który obejmuje za-
równo pacjentów na kwarantannie domo-
wej jak i wjeżdżających do Polski oraz pla-
nujących pobyt w sanatorium. Możliwe jest 
również wykonanie badań odpłatnie. Należy 
przedzwonić do punktu pobrań i umówić się 
na określony dzień oraz godzinę pobrania – 
wyjaśnia dr n. med. Joanna Bienias, kierow-
nik laboratorium Szpitala sp. z o.o. w Pysko-
wicach. 

Wizytę w jednostce z Pyskowic należy 
ustalić pod numerem 663 101 236. Testy 
wykonywane są codziennie, w dni powsze-
dnie w godz. 15.00-17.00, a w weekendy  

12.00- 14.00. Wyniki badań są przesyłane 
na następny dzień w godzinach rannych do 
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, która 
w zależności od wyniku podejmuje dalsze 
decyzje. Jeżeli jest on ujemny – osoby są 
zwalniane z kwarantanny.

Ważna informacja – co najmniej na 2 go-
dziny przed planowanym badaniem, nale-
ży powstrzymać się od przyjmowania po-
siłków i napojów (poza wodą), żucia gu-
my, mycia zębów.

Uwaga! Z badań w punkcie pobrań wy-
kluczone są osoby, które uzyskały wynik 
dodatni. Pacjenci z potwierdzonym zara-
żeniem COVID-19 bezwzględnie nie mo-
gą opuszczać domu i są zależni od kontak-
tu z sanepidem i przyjazdu wymazobusu 
pod dom.

Uruchomienie punktów znacząco skró-
ciło kolejkę do badań. W przypadkach 
osób, które okazały się zdrowe i pozba-
wione nosicielstwa, pomogły zakończyć 
okres przymusowej, a jak się okazało, nie-
potrzebnej izolacji. Jeśli przebywasz więc 
na kwarantannie w oczekiwaniu na wyma-
zobus – umów się na badanie w szpitalu 
Pyskowicach bądź Knurowie i skorzystaj 
z szansy na szybsze wyjście z zamknięcia 
w domu. 

Więcej na stronie www.pyskowice.pl  
w zakładce KORONAWIRUS – WAŻNE 
INFORMACJE.

(pp)
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Powszechny Spis Rolny 2020 potrwa 
od 1 września do 30 listopada 2020 r., we-
dług stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na 
terenie całego kraju. Udział w spisie jest 
obowiązkowy – przypomina rolnikom 
Główny Urząd Statystyczny.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na 
państwa członkowskie Unii Europejskiej 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady, jak również wynika on z rekomen-
dacji FAO. W państwach członkowskich 
ONZ pełne badanie realizowane jest raz 
na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodar-
stwa rolne. W Polsce poprzedni Powszech-
ny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis rolny zostanie przeprowadzony w go-

spodarstwach rolnych:
 osób fizycznych (gospodarstwach indy-

widualnych);
 osób prawnych;
 jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji  

o gospodarstwach rolnych:
 poprzez samospis internetowy przepro-

wadzony za pośrednictwem interaktyw-
nej aplikacji, dostępnej na stronie inter-
netowej https://spisrolny.gov.pl/;

 telefonicznie – dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemicz-
na w kraju:
 bezpośrednio w wywiadzie udzielonym 

w miejscu dogodnym dla użytkownika 
gospodarstwa rolnego;

 korzystając – w przypadku braku dostę-
pu do Internetu – ze stanowiska kompu-
terowego w siedzibie gminy w celu do-
konania samospisu internetowego. 

Jakie dane będą zbierane w trakcie 
spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych 
w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 
2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o po-
wszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane doty-
czące m.in.:
 użytkowników gospodarstw rolnych;
 rodzaju użytkowanych gruntów;
 powierzchni użytkowanych gruntów;
 zużycia nawozów mineralnych i orga-

nicznych;
 pogłowia zwierząt gospodarskich we-

dług grup wiekowo-użytkowych;
 rodzaju budynków gospodarskich;
 liczby maszyn i urządzeń w gospodar-

stwie rolnym;

SPISZMY SIĘ, JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!  
1 WRZEŚNIA STARTUJE POWSZECHNY SPIS ROLNY

 nakładu pracy w gospodarstwie rolnym 
użytkownika i członków jego gospodar-
stwa domowego oraz pracowników na-
jemnych.

Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez 

GUS badania statystyczne, realizowane są 
z zachowaniem wysokich standardów bez-
pieczeństwa, w oparciu o nowoczesne tech-
niki teleinformatyczne. Narzędzia oraz pro-
cedury w zakresie bezpieczeństwa stosowa-
ne przez statystykę publiczną spełniają naj-
wyższe standardy i zapewniają pełną ochro-
nę gromadzonych informacji. Osoby wyko-

nujące prace spisowe są obowiązane do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych oraz do ak-
tualizacji operatów do badań statystycznych 
prowadzonych przez służby statystyki pu-
blicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie da-
nych uzyskanych w spisach dla innych niż 
podane celów jest zabronione, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostęp-
ne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

(pp)
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W sierpniu mogliśmy obserwować zmagania cyklistów 
biorących udział w Tour de Pologne i przejeżdżających 
min. przez centrum Gliwic. Jednakże mało kto wie, że jesz-
cze w ubiegłym wieku podobne zmagania w ramach Wy-
ścigu Pokoju bardzo często można było zobaczyć na terenie 
ziemi gliwickiej, a nawet w samych Pyskowicach. 

Wyścig Pokoju w odróżnieniu od Tour de Pologne był 
wyścigiem amatorskim i odbywał się w maju. Organizowa-
no go w latach 1948 – 2006. Po raz pierwszy kolarze od-
wiedzili nasze miasto już w 1949 roku, gdy odbywała się 
II edycja tego wyścigu. Przez kolejne 9 lat trasa regularnie 
prowadziła przez ziemię gliwicką i w większości przypad-
ków również przez Pyskowice. 

Po roku 1958 musieliśmy długo czekać na kolejne zma-
gania uczestników tego wyścigu. Stało się to dopiero w ro-
ku 1965, kiedy to Pyskowice ostatni raz pojawiły się na 
trasie Wyścigu Pokoju. Jednakże już 4 lata później mogli-
śmy zobaczyć ten wyścig u naszego sąsiada – w Gliwi-
cach. W roku 1969 to miasto było miastem etapowym IV 
etapu XX edycji tej imprezy. 

Z przejazdu kolarzy w ramach opisywanej imprezy nie-
wiele zachowało się szczegółowych relacji. Jedno z nielicz-
nych zdjęć zostało załączone do niniejszego tekstu i pocho-
dzi ze Sztandaru Metalowca z 1 czerwca 1965 roku. 

Jednakże warto zaznaczyć, że kolarze przejeżdżali przez 
Pyskowice nie tylko w ramach Wyścigu Pokoju. Przez nasze 
miasto wielokrotnie przebiegała trasa także takich wyścigów 
jak np: Wyścig Dookoła Polski (późniejsze Tour de Pologne), 
Wyścig Kolarski „Nowin Gliwickich”, Wyścig Przyjaźni Pol-
ski i CSRS, Wyścig Kolarski „Szlakiem Pokoju” czy Wyścig 
Kolarski Szlakami Powstań i Walk Ludu Śląskiego.

Michał Kołodziej

Rok Edycja Czas trwania Czas etapu Nr etapu Szczegóły Etapu

1949 II
01.05 – 

09.05
07.05 VI

Etap: Katowice – Wrocław, Start o godz. 10.00,
Przebieg: Bytom, Pyskowice, Toszek, Strzelce Opolskie

1950 III
30.04 – 

09.05
03.05 IV

Etap: Wrocław – Chorzów, Przebieg: Strzelce Opolskie,  
Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze

1951 IV
30.04 – 

09.05
07.05 VII

Etap: Katowice – Wrocław, Start o godz. 12.00,  
Przebieg: Bytom, Stolarzowice, Toszek, Strzelce Opolskie  
[Gliwice były częścią VI etapu]

1952 V
30.04 – 

12.05
03.05 IV

Etap: Katowice – Wrocław, Start o godz. 10.40, 
Przebieg: Zabrze, Gliwice, Pyskowice

1953 VI
02.05 – 

17.05
12.05 X

Etap: Wrocław – Chorzów, Start o godz. 11 45, 
Przebieg: Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze

1954 VII
03.05 – 

17.05
05.05 IV

Etap: Stalinogród – Wrocław, Start godz. 11.40, 
Przebieg: Zabrze, Gliwice, Pyskowice, Toszek

1955 VIII
02.05 – 

17.05
15.05 XI

Etap: Wrocław – Stalinogród, Start o godz. 12.00, 
Przebieg: Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze

1956 IX
02.05 – 

15.05
05.05 IV

Etap: Stalinogród – Wrocław, Start o godz. 11.00, 
Przebieg: Bytom, Rokitnica, Pyskowice, Toszek

1957 X
02.05 – 

15.05
13.05 X

Etap: Wrocław – Katowice, Start godz. 12.10, 
Przebieg: Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze

1958 XI
02.05 – 

15.05
05.05 IV

Etap: Katowice – Wrocław, Start o godz. 11.30, 
Przebieg: Zabrze, Gliwice, Pyskowice, Toszek

1965 XVIII
08.05 – 

23.05
20.05 XII

Etap: Kraków – Opole, Przebieg:  
Bytom, Rokitnica, Pyskowice, Strzelce Opolskie

1969 XXII
12.05 – 

25.05
14.05 IV

Etap: Piotrków – Gliwice, 
Przebieg: Częstochowa, Gliwice

WYŚCIGI  
POKOJU  

NAD DRAMĄ

PYSKOWICE NA TRASIE … TOUR DE POLOGNE!

W niedzielę, 9 sierpnia, zakończył się 77. wyścig Tour de Pologne. Podczas 
transmisji telewizyjnej ze zmagań kolarzy widzowie z całej Polski (i nie tylko) 
dowiedzieli się, że istnieje takie miasto jak Pyskowice! 

A wszystko za sprawą uczestników obozu Zarzecze 2020 zorganizowane-
go przez kwartet nauczycieli – tj. Błażej Kupski, Grzegorz Jarząb, Wojciech 
Staszewski i Jacek Sygidus – pod auspicjami Futsal Akademii Pyskowice. 

Dzieci i młodzież z naszego miasta wypoczywali nad Jeziorem Żywieckim 
w ośrodku „Neptun”. Tuż tuż obok przebiegała trasa 3. etapu TdP Wadowice 
– Bielsko-Biała. Stąd pomysł, aby wypromować Pyskowice.

I tak na szosie kredą wymalowano nazwę grodu nad Dramą (świetnie wi-
doczną z góry – wszak latał helikopter z kamerą), a na chodniku i poboczach 
rozlokowano młodych kibiców  z hasłami promującymi Pyskowice (m.in. 
„Pyskowice – dobrze tam mieszkać”). Z relacji oglądających transmisje wie-
my, że ta spontaniczna akcja została dostrzeżona. 

(pp)



13 lipiec/sierpień 2020 Przegląd Pyskowicki • nr 7/8 (285/286)

Wakacje z „Aktywnymi Pyskowicami” upłynęły wyjątkowo in-
tensywne. Nie daliśmy się pokonać brzydkiej pogodzie, ani koma-
rom. Przez dwa miesiące spotykaliśmy się na Kolorowych Podwór-
kach w różnych częściach miasta. Na każdym z nich czekały działa-
nia animacyjne, ćwiczenia motoryczne i świetna zabawa.

Co tydzień w środę, przy dźwiękach muzyki, gościł u nas foodtruck 
Koffeina z  napojami i deserami. Staraliśmy się, aby każde wydarze-
nie obfitowało w nowe aktywności i zabawy i nie było nudy. Stale by-
li z nami wspaniali cyrkowcy z Hapijama Fun Art, którzy odkrywali 
w dzieciakach niezwykłe akrobatyczne talenty.

W ostatni poniedziałek lipca zakończyliśmy cykl teatralny „Letni 
Teatr Pod Chmurką” w Parku Miejskim. Najmłodsi mieszkańcy Py-
skowic spotykali się ze śląskim dinozaurem Leo, Panem Pedro – wła-
ścicielem cyrku, przyjaciółmi Małego Księcia oraz Koziołkiem Ma-
tołkiem. W sierpniu  zapraszały filmowe poniedziałki z MOKiS-em, 
a każdy seans zaczynał się od propozycji dla dzieci.

WAKACYJNE AKTYWNE PYSKOWICE 

DZIECIĘCE WARSZTATY LETNIE 2020

Przez lipiec i sierpień trwał kolejny, znany już pyskowiczanom, 
cykl koncertów przy fontannie. Zagrały  zespoły Nivel,  Mateusz 
Adamczyk Trio, Kajetan Drozd Band oraz Les Femmes. 

Nowością jest powstający od sierpnia szlak mamutów. Projekt za-
inicjowali mieszkańcy miasta, którzy zaangażowali się w tworzenie 
Pyskowickiego Przewodnika Oczami Mieszkańców. Niewielkie, be-
tonowe figury zwierzaków będą pojawiać się w różnych miejscach 
miasta i na pewno staną się zachętą do spacerów po Pyskowicach. 
Pierwsze przykłady już są – zapraszamy do szukania! 

Dodatkowo, niebawem ulice ozdobią przepiękne drewniane pół-
ki, które w lipcu pyskowiczanie wykonali  podczas „Śniadania na 
Trawie”. Będą one służyć wymianie książek oraz różnych drobnych 
przedmiotów, przydatnych na co dzień (biżuterii, drobnych rzeczy ku-
chennych, ozdób itp.). Jak tylko zostaną wykonane ostatnie wykoń-
czenia, meble miejskie zostaną umieszczone na ulicach Pyskowic.

Agnieszka Gabriel 
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

Organizując czas wolny dla dzie-
ci i młodzieży podczas wakacji let-
nich Miejski Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Pyskowicach przeprowadził 
Dziecięce Warsztaty Letnie. Różno-
rodność zajęć sprawiła, iż uczestnicy 
nie mogli narzekać na nudę.

Wspólne zabawy dostarczały wie-
le radości. Nasi podopieczni swoją 
energię mogli rozładować podczas 
zabaw sportowych i animacyjnych, 
ujawnić duszę artystyczną podczas 
plastycznych warsztatów, a zdolno-
ści wokalne – wykorzystać w nauce 
śpiewu.

Tegoroczne DWL obejmowa-
ły osiem pięciodniowych turnusów.  
W każdym odbyła się wycieczka 
krajoznawcza. Dzieci zwiedziły jurę 
Karkowsko-Częstochowską: Olsz-
tyn, Złoty Potok, Ojców. Był rów-
nież spacer piękną, ale wyczerpują-
cą, Pustynią Błędowską. Nie zabra-
kło innych atrakcyjnych wycieczek, 
do JuraParku w Krasiejowie, Parku 
Rozrywki ALELE w Wilkowicach 
czy do zoo w Opolu.

Niezapomniane chwile były możli-
we dzięki pomocy Ewy Hajduk, An-
ny Szafrańskiej, Julii Holetzke, San-
dry Połeć. Kilometry w nogach dzieci 
to „zasługa” Agaty Sitarek. Wszyst-
kich wspomagał Jakub Dybał, który 
odbywał praktyki w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Pyskowicach.

Opiekunowie DWL dziękują rodzi-
com za zaufanie, a  dzieciom za mile 
spędzony czas. 

Agata Sitarek  
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu  

w Pyskowicach
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W lipcu Centrum Wystawiennicze po-
nownie otworzyło swoje drzwi, po dłuż-
szej przerwie. Budynek stopniowo za-
pełniał się pasjonatami historii i turysta-
mi chcącymi poznać Pyskowice, zwiedzić 
ekspozycję poświęconą historii naszego 
miasta. Dodatkowo, jak co miesiąc, poja-
wiły się nowe propozycje wystaw z dzie-
dziny historii i sztuki oraz spotkań dla 
amatorów ciekawych podróży.

W galerii PodCień od 3 do 31 lipca pre-
zentowane były prace uczestników Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego „Prze-
miany”. Koordynatorem wydarzenia był 
Wojciech Kotylak. Autorzy to uzdolnie-
ni, choć niepełnosprawni, twórcy z przed-
szkoli integracyjnych, szkół specjalnych, 
świetlic terapeutycznych, warsztatów tera-
pii zajęciowej, domów pomocy społecznej 
oraz środowiskowych domów samopomocy 
z całej Polski. Konkurs związany jest z cy-
klem wydarzeń artystycznych Międzynaro-
dowego Nieprzetartego Szlaku, który kon-
centruje się na niepełnosprawnych twórcach  
z wielu krajów. 

5 lipca w centrum spotkali się wielbicie-
le turystki Klubu „Obieżyświat” i wysłu-
chali ciekawych opowieści Łukasza Łuka-
sika oraz jego przyjaciół Kasi i Darka, któ-
rzy rok temu wyruszyli spod pyskowickie-
go ratusza w wyprawę rowerową dookoła 
Polski. 

19 lipca gości przyciągnęła wystawa po-
święcona wojnie francusko-pruskiej, rów-

CENTRUM  
WYSTAWIENNICZE  

PONOWNIE OTWARTE 
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Py-

skowicach zrealizował projekt „Pyskowic-
kie legendy i historie ku pokrzepieniu serc”. 
Efektem jest 9 nagrań dotyczących historii 
i dziedzictwa miasta oraz dwa spektakle te-
atralne. Wszystko zarejestrowało oko kamery. 

Nagrania były realizowane w różnych 
przestrzeniach miasta: w ratuszu, na rynku,  
w zabytkowych pyskowickich kościołach, 
na scenie MOKiS-u, na cmentarzu żydow-
skim,  a także na zamku w Toszku. Pod-
jęta współpraca z artystami z Teatru Gry  
i Ludzie, Lufciku na Korbkę i Teatru Ko-
rez przyniosła interesujące rezultaty. 

Tematyka poszczególnych nagrań i spek-
takli została ustalona w gronie miłośników 
historii, wspólnie z Błażejem Kupskim, 
Rolandem Skubałą i Maciejem Mazurem. 
Przekazujemy im raz jeszcze serdeczne po-
dziękowania, także za udostępnienie mate-
riałów, pocztówek i informacji. Szczegól-
nie cieszy nas fakt, że po raz pierwszy uda-
ło się dokonać tłumaczenia nagrań na język 
migowy. 

Mamy nadzieję, że do nagrań będą chęt-
nie sięgali nie tylko samodzielnie miesz-
kańcy, ale także pyskowickie szkoły pod-
czas lekcji historii. Na przykład spektakl dla 
dzieci nawiązuje bezpośrednio do legendy 
„O Pyskowickim Młynarzu”. Są też reali-
zacje skierowane do bardziej dojrzałej pu-
bliczności. Jak ta oparta na  życiorysie ks. 
Adriana Włodarskiego, dedykowana wi-
dzom powyżej 16 roku życia. 

Wszystkie nagrania dostępne są na www.
mokis.pyskowice.pl, a także na mokisowym 
kanale youtube.

Partnerami projektu byli: Teatr Gry i Lu-
dzie, Teatr Korez, Kolektyw Lufcik na 
Korbkę.

Patronat medialny sprawowali Przegląd 
Pyskowicki oraz Radio CCM.

Projekt posiadał dofinansowanie ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury w ra-
mach Programu Kultura w sieci.

Dominika Witkowska  
Naczelnik Wydziału  
Kultury i Promocji  
UM w Pyskowicach

KULTURA  
KRZEPI  
SERCA

nież pod kątem udziału w walkach miesz-
kańców Pyskowic. Uroczyste otwarcie eks-
pozycji historycznej miało miejsce w 150 
rocznicę wybuchu konfliktu. Autorem wy-
stawy jest Norbert Kozioł, twórca książki 
„Z Bogiem za Króla i Ojczyznę. Kultura 
Prowincji Śląskiej od wojen zjednoczenio-
wych do wielkiej wojny w 1864-1914 r.”. 
Tematyce wystawy wykład poświęcił gość 
specjalny, profesor Uniwersytetu Opol-
skiego dr hab. Tomasz Ciesielski oraz zna-
ny mieszkańcom Pyskowic pasjonat histo-
rii Maciej Mazur. Ekspozycję można zwie-
dzać do 30 września.

Od lipca w budynku ratusza odbywają 
się też ponownie warsztaty szycia użytko-
wego oraz malarstwa i rzeźby prowadzo-
ne w pracowni artystycznej. Obecnie rusza 
nabór na zajęcia z rzeźby i ceramiki. 

W sierpniu odbyły się kolejne ciekawe 
wydarzenia. Od 7 do 31 sierpnia w galerii 
PodCień można oglądać wystawę malar-
stwa Tadeusza Banasia „Świat, który nas 
otacza”. A 30 sierpnia w ramach spotkań 
Klubu „Obieżyświat” Katarzyna Bącz-
kowska zabierze nas w wirtualną podróż 
do Peru i opowie o zwyczajach Indian.

Zapraszamy do Centrum Wystawiennicze-
go wszystkich, którzy mają ochotę spędzić 
czas w świecie sztuki, historii i ciekawych 
podróży!

Agata Przewieźlik  
Instruktor Pracowni Artystycznej  

Centrum Wystawienniczego
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Jeśli Ty lub ktoś z Twojej Rodziny choruje na serce  
– od dzisiaj możesz leczyć się  

w gabinecie kardiologicznym w Pyskowicach 
(oddzielne wejście od budynku starego szpitala).

Oferujemy 
pełne spektrum nowoczesnej diagnostyki  

kardiologicznej świadczone przez ekspertów.  
ECHO serca, EKG, Holter,  

badanie snu, kontrole rozruszników!

 Nie czekaj na zawał serca! 
Kwalifikacja kardiologiczna do szczepień na grypę 

oraz NOWOŚĆ – panel badań Covid-19. 
Recepta na leki refundowane  
w tym dla seniorów w cenie! 

Nie czekaj i zadbaj o siebie już teraz!

Więcej szczegółów na www.twojeserce-naszatroska.pl 

Rejestracja tel. 728 759 073


