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21 lutego restauracja UMAMI była świadkiem niezwykłej uroczystości. 
Burmistrz Pyskowic Adam Wójcik, sekretarz miasta Agnieszka Kazubek,  
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach Krzysztof Łapucha  
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Zieleńska spotkali się z pa-
rami obchodzącymi złote (50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego) 
oraz diamentowe gody (60. rocznica zawarcia małżeństwa).

Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, bukiety kwiatów i upo-
minki. Dodatkowo pary obchodzące złote wesele zostały uhonorowane 

Złote i Diamentowe GoDy. wielu lat w sZcZęściu!

„Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” od Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej.

Dołączamy się do gratulacji oraz słów uznania. Jesteśmy pełni podzi-
wu. Życzymy jeszcze wielu wspaniałych chwil razem, zdrowia, miłości 
oraz radości każdego dnia, a także kolejnych wspólnych rocznic.

Szczególne podziękowania należą się restauracji UMAMI, która  
w piękny sposób ugościła jubilatów. 

(pp)

Diamentowe gody. Od lewej: Halina i Bolesław Kugiel, Józefa i Jan Baś, Zofia Sztuczka (mąż Jan zmarł),  
Walburga i Reginald Grochla, Elżbieta i Władysław Gadżała, Jan Siemieniaka (żona Halina nieobecna)
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Urząd Stanu Cywilnego prosi pary obchodzące jubileusz 50. 
bądź 60. lat od ślubu i wyrażające wolę uhonorowania medalem 
Za Długoletnia Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezyden-

ZaprasZamy „Złote” pary
ta RP, aby zgłaszały się do USC osobiście w terminie do końca 
kwietnia. 

(pp)

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, ustanowiony przez Sejm RP jako wyraz hołdu dla 
tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwsta-
wiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Pamięć boha-
terów niepodległościowego podziemia uczcił pyskowicki samo-
rząd. Zastępca burmistrza Piotr Magda i wiceprzewodniczący 
rady miejskiej Krzysztof Łapucha złożyli z tej okazji wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem Patriotycznym.

(pp)

1 marca ucZciliśmy pamięć „żołnierZy wyklętych”

Szanowni Czytelnicy,
wydaje się, że dopiero co zasiadali-
śmy w rodzinnym gronie do wigilijnej 
kolacji, a tu już czas malować pisan-
ki. Na wstępie proszę więc, przyjmij-
cie z okazji świąt Wielkiej Nocy naj-
serdeczniejsze życzenia pomyślności, 
zdrowia i spokoju. 

Przechodząc do zawartości nume-
ru. Ważna i wyjątkowa uroczystość 
miała miejsce 21 lutego. W tym dniu 
spotkałem się z parami małżeński-
mi obchodzącymi złote i diamentowe 
gody. Jeszcze raz składam z tej okazji 

szczere życzenia dalszych lat w zdrowiu. Fotorelacja z tej uroczy-
stości na s. 6. Jednocześnie zachęcam kolejne pary zainteresowa-
ne uhonorowaniem swojego długoletniego pożycia medalem Pre-
zydenta RP do zadeklarowania takiej chęci w USC.

Najstarszym mieszkańcom naszego miasta poświęcamy w tym 
„PP” wiele uwagi. Na s. 7 wspominamy karnawałowy bal w Klu-
bie Seniora, szukamy wraz z Konstancją Lasotą życiowej mądro-
ści u podopiecznych Dziennego Domu Senior+, a na s. 8 przybli-
żamy projekt „SMARTOPIEKA”, skierowany do seniorów i osób 
niesamodzielnych. 

Tak się zdarzyło, że przełom lutego i marca przyniósł wie-
le okazji do celebracji. Pracownice samorządu naszego mia-
sta – radca prawny Irena Maciejewicz, dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych Grażyna Wiszniewska-Mistur oraz skarbnik Do-
rota Zięba – zostały uhonorowane przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, któ-
re to odznaczenie miałem zaszczyt wręczyć podczas lutowej se-
sji rady miejskiej. O zasługach nagrodzonych piszemy na s. 4. 
Tam też wracamy do podsumowania kampanii Zachowaj Trzeź-
wy Umysł, której najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni. Z kolei  

3 marca obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (s. 2).  
Z kolejnych sukcesów cieszyli się młodzi zawodnicy BUSHI 
Pyskowice oraz Śląskiego Klubu Taekwon-Do (s. 10), o histo-
ryczny awans do 1. Polskiej Ligi Futsalu otarli się piłkarze FC 
Luxbor Pyskowice, ale sportowcom i tak należą się gratulacje za 
serce wkładane w grę.

Ostanie tygodnie to również wiele dobrych wiadomości dla sa-
morządu i mieszkańców Pyskowic. Wielkimi krokami zbliża się 
przebudowa ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego, możliwa dzięki 
pozyskaniu przez nas środków z programu „Polski Ład”. Inwesty-
cję, z której korzyść odniesie również nasze miasto, wdraża Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – mowa o przebu-
dowie odcinka DK 94 pomiędzy Pyskowicami a Zabrzem. O tych 
planach piszemy na s. 5. Tutaj też informujemy, o tym co już uda-
ło się ulepszyć w obsłudze interesantów i dostępności dla miesz-
kańców urzędu miejskiego oraz o naszych zamierzeniach w tym 
zakresie (np. budowie windy). Z kolei na s. 7 przypominamy, że 
Centrum Wsparcia Rodziny działa w odnowionych już pomiesz-
czeniach. Mamy się też czym pochwalić pod względem wprowa-
dzania informatycznych innowacji w sferę usług publicznych – 
pod tym kątem realizowany jest projekt Cyfrowa Gmina, na które 
miasto pozyskało ponad 0,5 mln zł z Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa (s. 8). 

Na zakończenie chciałbym zwrócić Państwa uwagę, zwłasz-
cza rodziców ósmoklasistów, na ofertę edukacyjną Zespołu Szkół  
im. Marii Konopnickiej. W całości prezentujemy ją na s. 9, ale już 
tutaj można zaznaczyć, że czekają tak interesujące klasy jak me-
dyczno – psychologiczna czy humanistyczno – językowa. 

Drodzy Mieszkańcy, jeszcze raz z całego serca życzę miłych, 
rodzinnych świąt, przepełnionych ciepłem, radością i dobrymi 
chwilami. Smacznego jajka! Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi.

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice
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Lutowa LIV sesja ra-
dy miejskiej odbyła się 
zgodnie z planem. Te-
matem przewodnim by-
ło omówienie wysokości 
wynagrodzeń nauczy-
cieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawo-
dowego w szkołach pro-
wadzonych przez gmi-
nę za rok 2022. Materiał 

został szczegółowo omówiony i przeanalizowa-
ny na Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz na 
Komisji Inwestycji i Budżetu, uzyskał pozytyw-
ną opinię komisji rady i został przyjęty przez radę. 

Rada przedyskutowała i podjęła uchwały w sprawie:
1. zmiany uchwały nr XX/140/2012 z dnia 30 

maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskie-
mu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pyskowicach – 
w związku ze zmianami dotyczącymi działalności 
statutowej zostały wpisane: Centrum Wystawienni-
cze, Stacja Kultury, Boisko Sportowe w Dzierżnie, 

2. miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu gminy Pyskowice poło-
żonego w rejonie ulic Szpitalnej, Poznańskiej i po 
południowej stronie od ul. Lokalnej – celem regula-
cji jest zmiana przeznaczenia terenów, 

3. zmiany uchwały nr III/32/2018 z dnia 20 
grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryte-
rium dochodowego do uzyskania pomocy w for-
mie świadczenia pieniężnego w ramach realiza-
cji wieloletniego rządowego programu „Posiłek  
w szkole i w domu na lata 2019-2023” – podwyż-
sza kryterium dochodowe uprawniające do uzy-
skania pomocy ze 150 proc. na 200 proc.,

4. zmiany uchwały nr III/33/2018 z 20 grudnia 
2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świad-
czenia rzeczowego w postaci produktów żywnościo-

komisJe pracuJĄ

wych poniesionych na rzecz osób objętych realizacją 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szko-
le i w domu na lata 2019-2023” – analogiczna zmiana,

5. udzielenia pomocy finansowej powiatowi gli-
wickiemu na wykonanie zadania „Budowa chod-
nika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiato-
wej Nr 2905S ul. Gliwickiej” – udzielono pomocy 
w kwocie 650 000,00 zł, zadanie obejmuje budowę 
chodnika od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do 
stacji paliw, wraz z oświetleniem ulicznym,

6. wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą 
„ Przyjazna Energia” Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowi-
cach – celem spółki jest realizacja zadań obejmujących 
wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania na 
energię z odnawialnych źródeł w powiecie gliwickim,

7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy Pyskowice – zgłoszeń związa-
nych z opieką na zwierzętami oraz zapobieganiu bez-
domności należy dokonywać w punkcie „Alarm dla 
zwierząt”, pod numerem telefonu 32 332 60 06 (Straż 
Miejska) oraz w urzędzie miejskim, tel. 32 332 60 00, 
w czasie godzin pracy urzędu,

8. ustalenia opłat cmentarnych – stwierdzono, że 
pobór opłat należy ujednolicić, tak by nie budziły 
wątpliwości klientów. Informacje o wysokości opłat 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego,

9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata – 
mając na uwadze fakt, że umowy dzierżawy wyga-
sają w najbliższym czasie, należy zapewnić dotych-
czasowym dzierżawcom, zainteresowanym korzy-
staniem z gruntów gminy, a grunty są zagospodaro-
wane i użytkowane oraz przynoszą pożytki – czynsz 
i podatek od nieruchomości, kontynuację tych umów, 

10. udzielania przez burmistrza Pyskowic boni-
fikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz 
ich najemców, 

komisJa BeZpiecZeństwa i porZĄDku
W lutym członkowie komisji zajęli się stanem 

dróg w Pyskowicach. W zarządzie miasta znajduje 
się 125 odcinków dróg gminnych i 34 odcinki dróg 
wewnętrznych o łącznej długości ok. 62 km. Stan 
techniczny części ulic i chodników wymaga syste-
matycznych remontów, bo powstawały - w latach 
50 i 60 ubiegłego wieku - z założeniem dużo mniej-
szego ruchu. Stan nawierzchni dróg krajowych,  
tj. DK94 i DK40, jest dobry i bardzo dobry, a drogi 
wojewódzkiej nr 901 dobry i dostateczny – na oko-
ło 70 proc. jej długości są nierówności. Nawierzch-
nia drogi powiatowej DP2985S, tj. ul. Powstańców 
Śląskich, jest w stanie dobrym i dostatecznym.

Co do chodników, główne potrzeby w zakresie 
remontów, modernizacji, dobudowania nowych od-
cinków rejestruje Wydział Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska. Najpilniejsze naprawy 
są wykonywane w ramach remontów cząstkowych.

komisJa eDukacJi, kultury i sportu
Radni zajęli się tematem nauczycielskich wyna-

grodzeń. Zarobki pedagogów zależne są od stopnia 
ich awansu zawodowego. Najlepiej zarabiają tzw. na-
uczyciele dyplomowani. Członkowie komisji prze-
analizowali rozstrzygnięcia konkursów na realizację 
zadań własnych gminy przez organizacje pozarządo-
we. Na wolontariat, szeroko rozumianą pomoc i roz-
wój kultury fizycznej miasto przeznaczyło w 2023 ro-
ku blisko 750 tysięcy złotych.

komisJa GospoDarki komunalneJ
Na lutowym posiedzeniu radni podjęli temat ad-

ministrowania budynkami komunalnymi. Omówiona 

11. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Py-
skowicach nr XXXIV/261/2009 z 29 kwietnia 
2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania  
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzier-
żawiania lub wynajmowania – obniżenie gmin-
nego zasobu mieszkaniowego do poziomu 1000 
lokali umożliwi sprzedaż mieszkań i pozwoli 
obniżyć koszty,

12. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
gminy Pyskowice, położonej przy ul. Ogrodowej 
22 – działka o pow. 0,0721 ha zabudowana jest bu-
dynkiem mieszkalnym i zostanie przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu,

13. dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023 
– do budżetu wprowadzono kwotę 166 890,17 zł na 
naprawę dachu wymiennikowni SWC1 i SWC2 Za-
kładu Cieplnego, 346 000,00 zł na usuwanie przeło-
mów i wybojów na ulicach oraz na zadanie „Prze-
budowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – 
Armii Krajowej – Mickiewicza” – 301 800,00 zł, 
na termomodernizację budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 3 – 132 000,00 zł,

14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2023-2028 – naniesiono zmiany wynikają-
ce ze zmian w budżecie,

15. rozpatrzenia skargi z dnia 9 stycznia 2023 r.  
na działalność Burmistrza Miasta Pyskowice – 
skarga dotyczyła rzekomego uniemożliwienia 
skarżącej spłaty zadłużenia z tytułu zajmowane-
go lokalu mieszkalnego. Rada na wniosek Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za nie-
uzasadnioną.

Wszystkie projekty uchwał oraz uchwały moż-
na znaleźć w BIP w zakładce Rada Miejska. Tam 
też są umieszczone zapisy przebiegu sesji.

Krzysztof Łapucha  
wiceprzewodniczący  

Rady Miejskiej w Pyskowicach

została kwestia obniżenia gminnego zasobu mieszka-
niowego do poziomu 1000 lokali. Gmina bowiem, jak 
argumentowano, z racji prowadzenia gospodarki nie-
ruchomościami wedle zasad prawidłowej gospodarki, 
dąży do sprzedaży lokali we wspólnotach, w których 
posiada mniejszościowy udział. Członkowie komisji 
przeanalizowali także zapotrzebowanie na lokale ko-
munalne i socjalne oraz potrzeby remontowe.

Drugą ważną sprawą było utrzymanie miejskiej 
zieleni. Za to odpowiada spółka MZBM-TBS, któ-
rej najważniejsza zadania to usuwanie, pielęgna-
cja, bieżąca konserwacja oraz nasadzenia drzew 
i krzewów, porządkowanie nieruchomości gminy 
przed ich sprzedażą, czyszczenie i bieżące utrzy-
manie rowów komunalnych i przepustów. Na po-
wyższe zadanie w budżecie zabezpieczono środki 
finansowe w kwocie 680 tys. złotych.

komisJa inwestycJi i BuDżetu
Radni zajęli się gminnymi nieruchomościami, 

które mogą być zagospodarowane dla celów bu-
downictwa mieszkaniowego. Ich lokalizacja to te-
reny na północ od ul. Lokalnej (od zabudowy przy 
ul. Malinowej w kierunku zachodnim, tereny mię-
dzy ul. Jana III Sobieskiego i ul. Lokalną, tereny 
między ul. Stefana Batorego i ul. Wyzwolenia), te-
reny w rejonie ulic Klonowej/Czeremchy, teren 
przy ul. Sosnowej oraz teren w głębi ul. Kroku-
sów. Te obszary wymagają podziałów na mniej-
sze działki, ale mogą być też sprzedane w całości.

Członkowie komisji omówili także kwestię opłat 
śmieciowych. Ustawa o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach traktuje opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi jako zobowiązanie po-
datkowe. Rolą gminy jest identyfikacja osób, za-
rządców lub innych podmiotów zobowiązanych do 
wnoszenia opłaty, dopilnowanie, aby złożono de-
klaracje oraz wydanie decyzji określającej wyso-
kość opłat. Na koniec 2022 roku zaległości z tytułu 
opłaty śmieciowej wynosiły 174 099,08 zł.

komisJa rewiZyJna
Na lutowym posiedzeniu zajęto się tematem 

planowanych audytów i kontroli wewnętrznych 
w 2023 roku.

komisJa skarG, wniosków i petycJi
Komisja analizowała m.in. skargę na burmistrza 

Pyskowic w sprawie niezrealizowania prośby o roz-
łożenie na raty długu z tytułu zaległości czynszo-
wych. Uznali ją za bezzasadną. Skarżącej zapropo-
nowano możliwość odpracowania zadłużenia, z cze-
go nie skorzystała. Radni zajęli się też dwoma pety-
cjami. Bez rozpatrzenia pozostała petycja dotyczą-
ca wprowadzenia podatku sezonowego od gruntu  
i nieruchomości, bo taka danina leży poza kompe-
tencjami rady. Druga petycja dotyczyła nadania cią-
gowi komunikacyjnemu pomiędzy ulicami Kroku-
sów i Czeremchy określonych nazw, ale radni uzna-
li, że wniosek jest niezasadny z uwagi na planowaną 
budowę dróg w tym rejonie, a ponadto ze względu 
na praktykę nadawania ulicom nazw powiązanych 
tematycznie. Zauważono też, że w Pyskowicach nie 
nadaje się nazw ciągom pieszo-rowerowym. 

Błażej Kupski
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Pracownicy samorządu naszego miasta zostali uhonorowani Medalem 
Złotym za Długoletnią Służbę. Odznaczenie Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej za wzorowe, wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków 
zawodowych wręczył burmistrz Adam Wójcik radcy prawnemu urzędu 
miejskiego Irenie Maciejewicz oraz skarbnikowi miasta Dorocie Ziębie. 
Na uroczystości, która miała miejsce podczas sesji rady miejskiej 23 lu-
tego br., nie mogła być obecna ostania z wyróżnionych – Grażyna Wisz-
niewska-Mistur, dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Pani Dorota Zięba rozpoczęła karierę zawodową ponad 40 lat temu, z sa-
morządem gminnym związana jest od ponad 27 lat. Pracę w pyskowickim 
urzędzie rozpoczęła 8 maja 1995 r. na stanowisku Skarbnika Miasta Pysko-
wice i pełni tę funkcję do dziś. Stanowi wzór profesjonalizmu, sumienno-
ści i zaangażowania w pracę. Jest znakomitym strażnikiem finansów gmi-
ny i dyscypliny w wydawaniu publicznych środków. Na przestrzeni ostat-
nich lat uczestniczyła w procesach decyzyjnych dotyczących projektów in-
westycyjnych, jak budowa centrum przesiadkowego, przebudowa mostu 
nad Kanałem Gliwickim, utworzenia Dziennego Domu „Senior+”. Chętnie 
dzieli się swym bogatym doświadczeniem, szczególnie z młodymi współ-
pracownikami, dla których z całą pewnością może być przykładem.

Pani Irena Maciejewicz jest aktywna zawodowo od ponad 50 lat. Pracę  
w administracji rozpoczęła 1 maja 1972 r. w Urzędzie Powiatowym w Gli-
wicach. Od 1 czerwca 1975 r. służy fachową poradą jako radca prawny  
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Po zmianach ustrojowych, w tym po 
przywróceniu samorządu terytorialnego, koordynowała wszystkie prace le-
gislacyjne i organizacyjne wynikające z nich dla porządku prawnego gminy. 
Aktywnie uczestniczy we współtworzeniu przepisów miejscowych oraz de-
cyzji, pilnując ich formalnoprawnej poprawności. Zajmując się złożonymi 
sprawami zawsze ma na uwadze interes gminy i społeczności lokalnej. Dla 
wszystkich może być wzorem pracownika oddanego służbie samorządowej.

Pani Grażyna Wiszniewska-Mistur może pochwalić się ponad 50-letnim 
stażem zawodowym, w tym ponad 30-letnim w administracji samorządo-
wej. Swoją pracę w pyskowickiej oświacie rozpoczęła 1 marca 1992 r. ja-
ko dyrektor jednostki organizacyjnej miasta – Zespołu Przedszkoli Miej-
skich, przekształconego potem w Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, 
a następnie w Centrum Usług Wspólnych, czyli strukturę obecną. By-
ła koordynatorem zmian w gminie w związku z reformą systemu oświaty  
w 1999 i 2017 roku. Działania te zostały przeprowadzone wzorcowo, zgod-
nie z przepisami, w terminie, z uwzględnieniem jak najlepszych rozwią-
zań dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pozostałych pracowników 
oświaty. Jako dyrektor ZOPO nadzorowała realizację projektów współfi-
nansowanych ze środków unijnych. Od wielu lat należy do Śląskiego Fo-
rum Oświaty Samorządowej. Chętnie dzieli się wiedzą, doświadczeniem, 
wspiera nauczycieli na ścieżce ich zawodowego awansu, dyrektorów w co-
dziennej pracy, samorząd w budowaniu dobrych relacji z nauczycielami  
i rodzicami. We wszystkich tych środowiskach cieszy się autorytetem. 
Swoją postawą inspiruje innych, pokazując, że granice można przesuwać, 
horyzonty poszerzać, a wiedzą dzielić się dla dobra społeczności lokalnej.

Nagrodzonym gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów zawodo-
wych i pomyślności w życiu osobistym.

(pp)

pyskowiccy samorZĄDowcy naGroDZeni  
prZeZ preZyDenta rp

Już po raz dwudziesty drugi nasze miasto uczestniczyło w ogólnopol-
skiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” promującej profilaktykę uza-
leżnień. Celem akcji jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży proz-
drowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności pozwa-
lających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne.

Pyskowice są jedną z 16 gmin, które wezmą udział w prowadzonym 
przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię programie „ELENA” 
European Local Assistance Facility. Jego głównym zadaniem jest przy-
gotowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycz-
nej budynków komunalnych.

W listopadzie 2022 r. GZM podpisała trzyletni kontrakt do programu „ELE-
NA” z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na ok. 2 mln zł dotacji. Są to 
środki pochodzące z Unii Europejskiej, w ramach Programu Horyzont 2020.

Metropolia jako lider projektu wraz z 16 samorządami przygotuje do-
kumentację niezbędną do przygotowania przyszłych inwestycji. Ich re-
alizacja ma służyć poprawie efektywności energetycznej w budynkach 
komunalnych wielorodzinnych oraz redukcji emisji CO2 o co najmniej 
o 30 proc. w porównaniu z poziomem wyjściowym. Warunkiem udzia-

W ramach ubiegłorocznych działań uczniowie mogli wziąć udział 
w dwóch inicjatywach. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janu-
sza Korczaka uczestniczyły w indywidualnym konkursie literacko- 
-plastycznym pn. „Nie czas na nudę”. Wyróżnienia otrzymali: Helena 
Bilińska, Lena Kahner, Sebastian Makuch, Monika Opielka, Zuzanna 
Różańska, Paweł Siepka, Kacper Wolny. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 lutego w urzędzie miejskim. 
Laureaci otrzymali dyplomy, materiały promocyjne naszego miasta oraz 
nagrody rzeczowe, które wręczał burmistrz Pyskowic Adam Wójcik. Zło-
żył on również gratulacje uczniowi tej samej szkoły – Przemysławowi 
Brzezińskiemu, zdobywcy 1. miejsca w konkursie „Młody Chemik”, zor-
ganizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy laureatom!                                                   (pp)

naJlepsi w kampanii ZachowaJ trZeźwy umysł  
i w konkursie „młoDy chemik”

elena pomoże w termomoDerniZacJi
łu w projekcie są gwarancje samorządów dotyczące realizacji opracowa-
nych projektów.

Gminy otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa oraz wykonywania  
i przygotowania opracowań technicznych, a potem pomoc przy przygoto-
waniu wniosków o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację 
inwestycji. Pyskowice zgłosiły trzy budynki będące wyłączną własno-
ścią miasta, położone przy ulicy: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 34,  
Gen. Wł. Sikorskiego 45-45 A i Gen. Wł. Sikorskiego 45 B-45C.

W projekcie oprócz Pyskowic uczestniczą: Będzin, Bieruń, Bytom, 
Czeladź, Chorzów, Katowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Rudzi-
niec, Siewierz, Świerklaniec, Sośnicowice, Tarnowskie Góry, Tychy oraz 
Zbrosławice.

(pp)
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Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
spośród sześciu złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiła firma Stra-
bag Infrastruktura Południe z Wrocławia. Zaoferowała wykonanie inwesty-
cji za ponad 163 mln zł. Powstaną ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a konstrukcja drogi zostanie dosto-
sowana do obciążeń 11,5 t/oś. Realizacja inwestycji zajmie ponad 1,5 roku.

Projekt obejmuje przebudowę odcinka o długości 11,8 km, w tym 28 
skrzyżowań. Z zakresu inwestycji wyłączone zostały dwa odcinki o łącz-
nej długości prawie 400 m. Były one zrealizowane wcześniej w ramach 
budowy autostrady A1. W Boniowicach skrzyżowanie DK 94 z ul. Gli-
wicką (DP2902S) zostanie zamienione na rondo. Przebudowane bądź 
wybudowane zostaną chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe, zatoki au-

GDDkia wyBrała wykonawcę prZeBuDowy Dk 94  
pomięDZy pyskowicami a ZaBrZem

tobusowe, parking przydrożny w Boniowicach oraz miejsce do ważenia 
pojazdów w Konarach. Pojawią się również dodatkowo dwa miejsca do 
kontroli pojazdów. Przebudowane zostaną też obiekty inżynierskie, zjaz-
dy publiczne i indywidualne, odwodnienie i oświetlenie.

Przebudowa DK 94 ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków 
komunikacyjnych oraz poprawę parametrów technicznych drogi. Popra-
wa klimatu akustycznego zostanie osiągnięta dzięki zastosowaniu cichej 
nawierzchni. Wykonanie odpowiedniego odwodnienia oraz urządzenia 
ochrony środowiska ograniczą wpływ drogi na środowisko.

Inwestycja zostanie sfinansowania ze środków budżetowych w dyspo-
zycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

(pp)

Już niedługo rozpocznie się oczekiwana przez mieszkańców modernizacja 
ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego. Nawierzchnia dróg i chodników 
zostanie odnowiona, pojawią się miejsca parkingowe i ścieżka rowerowa, ale 
największą nowością będą dwa ronda. 28 lutego miasto Pyskowice podpisało 
w tej sprawie umowę z wykonawcą. Daje ona rok na realizację prac.

Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Przetarg wygrała firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa 
ceną 9 655 500,00 zł. W najbliższych tygodniach przygotuje dokumen-
tację budowlano – techniczną i harmonogram prac. Co mówią założenia, 
które będą podstawą projektu?

Przebudowa obejmie odcinek o długości 1047,5 m. W zakres prze-
budowy ul. Szopena wchodzi m.in. wymiana nawierzchni i chodni-
ków, budowa zatok autobusowych i nowych miejsc parkingowych. 
Ulica Kazimierza Wielkiego na odcinku pokrytym już asfaltem zyska 
nową warstwę ścieralną, a w końcowym przebiegu, obecnie utwardzo-
nym betonowymi płytami, całkowicie nową nawierzchnię. Na całej dłu-
gości, od skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich do ul. Lokalnej, 
powstanie ścieżka dla bicyklistów z odcinkami pieszo – rowerowymi.

Precedensową zmianą w układzie komunikacyjnym Pyskowic będą 
pierwsze w naszym mieście ronda. Jedno przewidziano na skrzyżowaniu 
ul. Szopena z Wojska Polskiego, drugie w obrębie połączenia ul. Szope-
na, Wieczorka i Kazimierza Wielkiego. Planując rozwiązanie brano pod 
uwagę jego zalety – bezpieczeństwo, wysoką przepustowość, możliwość 
łatwego i bezpiecznego zawracania. Warto przy tym zwrócić uwagę, że 

naDchoDZi prZeBuDowa sZopena.  
BęDĄ pierwsZe ronDa w pyskowicach

przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego z dużym prawdopodobieństwem 
wpłynie na podniesienie jej znaczenia komunikacyjnego. Może przyjąć 
rolę łącznika do centrum dla zlokalizowanych na północnym obrzeżu 
miasta osiedli mieszkaniowych, jako wygodna alternatywa dla objazdu 
ulicami Poznańską bądź Wyzwolenia.

Realizacja inwestycji powinna rozpocząć się na początku wiosny. 
O planowanym harmonogramie prac, możliwych ograniczeniach w poru-
szaniu się samochodami i zmianach w organizacji ruchu będziemy infor-
mowali na bieżąco.

Przebudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego posiada dofi-
nansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dotacja 
pozwoli pokryć 95 proc. kosztów przedsięwzięcia.

(pp)

Od dłuższego czasu budynek Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
przechodzi zmiany, których celem jest ułatwienie bezpośredniego kon-
taktu mieszkańców z samorządową administracją. Najświeższą z nowo-
ści jest przeniesienie Biura Obsługi Interesanta do wygodnego pomiesz-
czenia na parterze budynku. Już niedługo na tej samej kondygnacji znaj-
dzie się obsługa spraw związanych m.in. z ekodotacjami, a w później-
szym terminie również kasa urzędu.

Przebudowa parteru służyła poszerzeniu dostępności usług publicz-
nych, przede wszystkim z myślą o osobach ze szczególnymi potrzeba-
mi oraz podniesieniu standardu pomieszczeń obsługi. W ramach rozpo-
czętych 2021 roku prac m.in. wymieniono stolarkę drzwiową, odmalowa-
no ściany, wymieniono posadzki. Poszerzenie otworów drzwiowych czy 
stworzenie odpowiedniej wielkości pola manewrowego to tylko niektó-
re z rozwiązań wprowadzonych pod kątem osób z niepełnosprawnością.

Modernizacji technicznej towarzyszy reorganizacja obsługi mieszkań-
ców. Docelowo na parterze będzie można załatwić większość ważnych rze-
czy. Już teraz prowadzone są sprawy cywilne, meldunkowe, mieszkaniowe. 
W najbliższym czasie trafi tutaj obsługa dotacji na modernizację systemów 
cieplnych i innych spraw związanych z ochroną środowiska oraz punkt in-
formacji o preferencyjnej sprzedaży węgla. Będzie się można dowiedzieć 

Zmieniamy się Dla was.  
oBsłuGa interesantów w nowym mieJscu

jak uzyskać pomoc m.in. z programów „Czyste Powietrze”. A osoby, które 
w związku ze sprawą będą musiały odwiedzić biura na wyższych piętrach, 
za kilka miesięcy będą mieć do dyspozycji windę. Budowa szybu już trwa.

Na poprawę warunków obsługi mieszkańców poprzez remont parteru 
urzędu miasto Pyskowice wydało 473 462,38 zł. Uruchomienie dźwigu 
osobowego kosztować będzie 352 245,20 zł, z czego 56 proc. pokryje do-
tacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(pp)
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FotorelacJa Z JuBileusZu  
Złotych i Diamentowych GoDów 

Złote gody: Od lewej: Krystyna i Jan Dawidek, Anna i Ryszard Błaszak, Ewa i Jerzy Dreja,  
Irena i Antoni Stach, Janina i Wincenty Kalus, Cecylia i Marian Salitra, Grażyna i Marian Tkacz

Złote gody. Od lewej: Urszula i Józef Pietrzyk, Danuta Osadców (mąż Jan zmarł), Zyta i Jan Kapek,  
Lidia i Wacław Stygar, Joanna i Włodzimierz Rupacz, Magdalena i Bernard Giemza
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Klub Polskiego Związku Emerytów i Rencistów zorganizował „Bal 
Przebierańców” na zakończenie okresu karnawałowego (ostatki). Przy 
muzyce na żywo i w wesołych nastrojach, do poloneza i w strojach retro, 
choć nie tylko, bawiono się wyśmienicie. 

Dużo radości i śmiechu dawały konkursy i zabawy. Zdrowy duch i ra-
dość na spotkaniach w klubie buduje pozytywne nastawienie na co dzień. 
Oby jednego i drugiego, również zdrowia i radości, pełen był każdy dzień. 

(pp)

Bal u seniorów

Miasto Pyskowice realizuje projekt mający na celu ograniczenia skut-
ków kryzysu społecznego wywołanego konfliktem zbrojnym na teryto-
rium Ukrainy. Chodzi o pomoc adaptacyjną i wsparcie psychologiczne 
dla uchodźców. 

W projekcie udział bierze 20 osób, a lista chętnych jest parę razy dłuż-
sza. Uczestnicy są objęci kompleksową pomocą, odpowiadającą indywi-
dualnym potrzebom. Korzystają ze wsparcia terapeutycznego, psycholo-
gicznego, prawnego, asystenta rodziny, kursów językowych itp. Dla dzie-
ci czeka pomoc w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne, wycieczki itp.

Celem głównym tych działań jest poprawa funkcjonowania rodzin do-
tkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na teryto-
rium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Pyskowice.

(pp)

trwa proJekt inteGracJi uchoDźców Z ukrainy

Centrum Wsparcia Rodziny funkcjonuje w ramach Projektu Aktyw-
ni 2.0. finansowanego ze środków unijnych. Celem projektu jest wspar-
cie rodzin w kryzysie, poprzez podnoszenie kompetencji rodzicielskich, 
wzmacnianie osobistych zasobów oraz wsparcie emocjonalne. 

W ramach działań prowadzone są szkolenia i warsztaty obejmujące te-
maty od rodzicielstwa, przez dietetykę, zarządzanie czasem, aż po gospo-
darowanie finansami. Ponadto oferuje pomoc psychologiczną oraz asy-
stenturę. Wyposażenie centrum wzbogaciło się o sprzęt do biofeedbacku.

Prowadzone są też dodatkowe zajęcia. Poniedziałki godzina 9.30 to 
czas dla mam z małymi dziećmi na kawę i pogaduchy, a co drugi czwar-
tek o godzinie 16. 00 odbywają się warsztaty artystyczne dla dzieci. 

Centrum dysponuje doskonale wyposażonym pokojem dziecięcym 
oraz projektorem multimedialnym, który jest wielką atrakcją dla najmłod-
szych. Cyklicznie organizowane są także półkolonie letnie i zimowe.

Serdecznie zaprasza Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Gen. Wł. Sikor-
skiego 83, tel. 518 868 362.

centrum wsparcia roDZiny po remoncie Znów DZiała

Aktywni razem 2.0. to projekt dofinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usłu-
gi społeczne i zdrowotne. 

(pp)

Od pewnego czasu raz w tygodniu spotykam się z podopiecznymi 
Dziennego Domu Senior + w Pyskowicach. Aż tutaj zaprowadziło mnie 
poszukiwanie mądrości. Któż może jej mieć więcej niż ten, kto od tak 
wielu lat przygląda się życiu? 

W przytulnych, oswojonych już pomieszczeniach rozmawiamy o ma-
rzeniach, tęsknotach, o przepisie na szczęście i o tym co daje siłę, by 
trwać. Są to wspaniałe spotkania, pełne kobiecej energii i humoru. Roz-
mawiamy szczerze. Czym dziś mogą się podzielić? Pani Krysia K. (71 
lat): w życiu ważne, żeby odrzucić wstyd i być sobą, nie ważne co po-
wiedzą inni! Pani Krysia H. (72 lat) swoim życiem udowadnia, że nigdy 
nie jest za późno na zmiany i mówi, że nie wolno się poddawać. Pani 
Maria (93 lat) każe doceniać, to co się ma tu i teraz. Pani Ala (81 lat) ra-
dzi, żeby żyć świadomie, a nie bezrefleksyjnie przelatywać przez kolej-
ne dni. Pani Zosia (89 lat) mówi, żeby wierzyć...

Jest też jedna rzecz, o której mówią jednym głosem wszyscy seniorzy. 
Ważne jest bycie razem. Okazuje się, że ze wszystkich tęsknot, które ma-
my, najsilniejsza jest ta za wspólnotą. Bliskość drugiego człowieka daje 
ukojenie, poczucie bezpieczeństwa. A radość dzielona z innymi mnoży się 

Ze wsZystkich tęsknot, które mamy,  
naJsilnieJsZa Jest ta Za wspólnotĄ

wielokrotnie. Dzięki Dziennemu Domowi Senior + możliwe jest budowa-
nie relacji, które są nam, jak się okazuje, niezbędne do szczęścia.

Ukoronowaniem każdego spotkania jest portret. Panie ubierają się 
elegancko, mierzą własnoręcznie wykonane kapelusze, tańczą, śpie-
wają i śmiało patrzą w obiektyw. 

Nigdy nie jest za późno odważyć się być sobą i zawsze powinniśmy 
się tym szczycić!

Konstancja Lasota  
koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami, OPS
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Miasto Pyskowice realizuje projekt Cyfrowa Gmina. Obejmuje on 
cyfryzację jednostek publicznych, zakup sprzętu dla placówek oświato-
wych oraz zapewnienie bezpieczeństwa samorządowym systemom infor-
matycznym. Wartość przedsięwzięcia to 553 650 zł, a całość funduszy 

Przypominamy, że przy ul. Kościelnej 13 funkcjonuje Ośrodek 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Komu może pomóc?

W ramach instytucji działa punkt konsultacyjny. Do jego zadań należy 
m.in. rozpoznanie problemu (wstępna diagnoza uzależnienia, współuza-
leżnienia), motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia, 
stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadcze-
niami, pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych  
z problemem uzależnienia/współuzależnienia. Tutaj można się również 
dowiedzieć o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompeten-
cjach poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się 
włączyć w systemową pomoc dla rodziny.

Punkt prowadzi też edukację społeczną w zakresie problemu uzależ-
nienia, współuzależnienia i przemocy domowej oraz działania motywu-

W trosce o poprawę bytu osób w wieku 60+ i niesamodzielnych ru-
sza im na pomoc Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
w Koszęcinie. We współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Regio-

coraZ BarDZieJ cyFrowe pyskowice
pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa korzystającego ze 
środków Unii Europejskiej.

W ramach działań uruchomiono już m.in. bezpłatną aplikację „Blisko” 
oraz nabyto część sprzętu komputerowego. W najbliższym czasie planowa-
na jest dostawa komputerów oraz laptopów do miejskich szkół i przedszkoli.

Założenia projektu wpisują się w cel szczegółowy POPC 2014-2020, 
polegający na wspieraniu poprawy dostępności infrastruktury i narzędzi 
informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadcze-
nia elektronicznych usług publicznych. Zostanie również podniesiony 
poziom cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kom-
petencyjnego potencjału urzędu. Realizacja zadania przyczyni się do ni-
welowania negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pande-
mii COVID-19 w latach 2020-2021 w Polsce.

Projekt realizowany jest w ramach POPC na lata 2014-2020, Oś Prio-
rytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporno-
ści na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Okres jego realizacji 
obejmuje lata 2022-2023.                                                                     (pp)

jące osoby pijące ryzykownie i szkodliwie do zmiany wzoru picia oraz 
podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowa-
nie do leczenia specjalistycznego.

Zespół terapeutów czeka w poniedziałki, wtorki i czwartki. 
W ramach ORPU pomocy w zakresie procedur prawnych związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom udziela radca 
prawny. Przyjmuje co dwa tygodnie we wtorki. 

Przy ul. Kościelnej 13 odbywają się też mitingi AA. Na cotygodnio-
wych spotkaniach Anonimowych Alkoholików (i nie tylko – na miting 
otwarty może przyjść również np. członek rodziny, terapeuta, itp.), dzielą 
się wiedzą i doświadczeniem ze swojej drogi zdrowienia, rozmawiają na 
różne tematy związane z chorobą alkoholową: jak rozwijać się, jak być 
lepszym człowiekiem, jak nie cierpieć i radzić sobie z problemami ży-
cia codziennego bez potrzeby używania alkoholu. Mityngi odbywają się  
w poniedziałki i piątki o godz. 18.00.

Działa również Stowarzyszenie Abstynenckie „Drugie życie”, któ-
re prowadzi działania wspierające trzeźwość jego członków, ich rodzin, 
a także propagujące tę ideę w społeczności lokalnej. Oferuje wspólne 
spędzanie czasu, zarówno dla członków, jak i osób z zewnątrz. Człon-
kowie Stowarzyszenia motywują też nowe osoby do podjęcia leczenia 
odwykowego. Czekają w każdy czwartek od godz. 18.00.

Aktualny harmonogram pracy ORPU dostępny jest na stronie  
www.pyskowice.pl w sekcji Dla mieszkańców, dział Problemy uzależ-
nień, zakładka Ośrodek Rozwiązywania Problemu Uzależnień. 

(pp)

nalnej w Katowicach uruchamia program wsparcia „SMARTOPIEKA 
PREMIUM”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania się osób potrzebujących jak  
i gotowych świadczyć usługi opiekuńcze za wynagrodzeniem. Kryteria 
objęcia pomocą jak i wymogi dla opiekunów dostępne są na stronie www.
lesnakrainalgd.pl

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy 
składać w biurze Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, 
ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin. Rekrutacja ma charakter otwarty. Ilość 
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt posiada wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa: IX. Dzia-
łanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, pod-
działanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

(pp)

pomoc Dla seniorów, praca Dla opiekunów.  
rusZa smartopieka

orpu cZeka Z pomocĄ uZależnionym
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
proponuje dwie klasy:

Klasa humanistyczno–językowa, w której 
w ramach zajęć młodzież uczestniczy w rozpra-
wach sądowych, wykładach, rozmowach z po-
słami podczas pobytów w biurach poselskich 
oraz życiu artystycznym i kulturalnym nasze-
go regionu. Od września w ramach przedmio-
tu dodatkowego uczniowie będą poznawać ZA-
SADY RETORYKI, co z pewnością przełoży 
się na umiejętności niezbędne podczas ustnego 
egzaminu maturalnego oraz pomocne w życiu 
prywatnym i zawodowym. 

Klasa medyczno-psychologiczna, w której w 
ramach edukacji prozdrowotnej (przedmiot do-
datkowy) uczniowie nabywają wiedzę z zakre-
su dietetyki i kosmetologii. Dla zainteresowa-
nych tematyką psychologiczną przewidziane zo-
stały zajęcia kształtujące postawy społeczne oraz 
rozwijające komunikację interpersonalną. Chce-
my was przygotować nie tylko do poznania wła-
snych emocji i radzenia sobie ze stresem, ale też 
do wchodzenia w dobre relacje z innymi oraz ro-
zumienia mechanizmów, które nimi rządzą. 

TECHNIKUM zaprasza do dwóch klas:
Klasa technik ekonomista oraz klasa tech-

nik ekonomista profil wojskowy. Zakłada-
my, że będzie to strzał w dziesiątkę, zwłasz-
cza dla uczniów, których interesują świat finan-
sów, podstawowe zasady i mechanizmy funk-
cjonowania gospodarki oraz działających w niej 
przedsiębiorstw. Podczas nauki w „Konopnic-
kiej” młodzież zdobędzie doświadczenie zawo-
dowe, odbywając praktyki w bankach, przed-
siębiorstwach, firmach, instytucjach finanso-
wych i urzędach. Absolwenci będą mogli pod-
jąć interesującą i intratną pracę lub studiować 
na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunko-
wość, bankowość, analityka gospodarcza, do-
radztwo podatkowe, handel międzynarodowy. 

Klasa – technik logistyk oraz klasa – tech-
nik logistyk profil wojskowy. Jest to jeden z 
najbardziej poszukiwanych i najwyżej cenio-
nych zawodów na rynku pracy. Przed absol-
wentami tego kierunku otworem stoją również 
wyższe uczelnie, a w nich – logistyka, logistyka 
międzynarodowa, logistyka wojskowa, nawiga-
cja, inżynieria transportu i logistyki, transport 
kolejowy, towaroznawstwo, bezpieczeństwo  
w transporcie, spedycji i logistyce. 

Planowany od września ODDZIAŁ PRZY-
GOTOWANIA WOJSKOWEGO w zawodach 
technik logistyk i technik ekonomista objęty 
zostanie patronatem Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, co umożliwi współpracę naszej szko-
ły ze wskazaną przez MON jednostką wojsko-
wą, w której młodzież będzie odbywała szkole-
nie wojskowe. Rodzice uczniów zostaną finan-
sowo odciążeni, gdyż nie będą ponosili kosztów 
umundurowania, a szkoła otrzyma dodatkowe 
środki na zakup wyposażenia do zajęć edukacji 
wojskowej. Absolwentom oddziału przygoto-
wania wojskowego zostaną przyznane dodatko-
we punkty przy rekrutacji na wojskowe uczelnie 
wyższe. W ostatnich dniach wniosek o zgodę na 

„konopnicka” w pyskowicach –  
Już nieDłuGo rekrutacJa Do klas pierwsZych

utworzenie oddziału przygotowania wojskowe-
go złożony przez Powiat Gliwicki uzyskał po-
zytywną opinię Szefa Centralnego Wojskowe-
go Centrum Rekrutacji w Warszawie, więc te-
raz szkoła niecierpliwie czeka na zgodę MON.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA z kla-
są wielozawodową. Szkoły tej specjalnie re-
komendować chyba nie trzeba, gdyż działa  
w „Konopnickiej” z powodzeniem już od wie-
lu lat, kształcąc w 15 zawodach.

„KONOPNICKA” – SZKOŁA  
W PROGRAMIE ERASMUS+ 

W lutym br. szkoła zanotowała ogromny suk-
ces, uzyskując akredytację w programie Era-
smus+ Edukacja szkolna, co oznacza, że przez 
5 lat nasi uczniowie będą w grupach młodzie-
żowych pod opieką nauczyciela odbywać za-
graniczne wyjazdy edukacyjne, związane z na-
uczaniem matematyki, języków obcych, propa-
gowaniem idei samorządności, demokracji oraz 
tolerancji i otwartości na poglądy innych ludzi. 
Za granicą będą poszerzać również swoją wie-
dzę o świecie, innych kulturach i ochronie śro-
dowiska. Przyznanie akredytacji jest gwaran-
cją regularnego otrzymywania dofinansowania 
na działania mobilnościowe w ramach progra-
mu Erasmus+, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej.
„KONOPNICKA” – SZKOŁA Z WŁASNĄ 
WIRTUALNĄ STRZELNICĄ LASEROWĄ

Niedawno w naszej szkole (ku uciesze klas 
mundurowych i nie tylko) został zainstalowany 
– jako pierwszy w Powiecie Gliwickim – multi-
medialny strzelecki system szkolno-treningowy 
działający w wirtualnej rzeczywistości, opra-
cowany na podstawie systemów wojskowych, 
który pozwala zdobywać i doskonalić umiejęt-
ności: bezpiecznego posługiwania się bronią, 
celowania, ćwiczeń w obserwacji, prowadze-
nia ognia, wykonywania różnych zadań strze-
leckich. 

„KONOPNICKA” – SZKOŁA DLA  
AMBITNYCH I UTALENTOWANYCH
W ostatnim roku uczniowie „Konopnickiej” 

święcili triumfy w konkursach literackich, hi-
storycznych, plastycznych, wokalnych oraz 
w zawodach sportowych – na szczeblu woje-
wódzkim i ogólnopolskim. Każdy z nich ma 
możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, 
a także odkrywania i szlifowania talentów  
w prężnie działających kołach zainteresowań: 
zespole wokalno-instrumentalnym „Pryncypał-
ki”, kółku plastycznym oraz sekcji artystycz-
nej, która niedawno zaczęła rozwijać w murach 

ZSMK działalność teatralną i wystawienniczą 
(szkoła posiada własną galerię sztuki).

„KONOPNICKA” – SZKOŁA DLA  
AKTYWNYCH I ZAANGAŻOWANYCH
Zajęcia prowadzi się tutaj nie tylko przy ta-

blicy. Już na początku swojej edukacji w ZSMK 
pierwszoklasiści mają okazję lepiej się poznać 
podczas jedno- i dwudniowych wyjazdów inte-
gracyjnych, później zaś mogą brać udział w licz-
nych wycieczkach turystyczno - krajoznawczych 
oraz turystyczno – historycznych i typowo rekre-
acyjnych (np. w czerwcu planowany jest wy-
jazd naszej młodzieży do Puław, Sandomierza  
i Kazimierza), dziennych (w ramach lekcji) oraz 
popołudniowych spektaklach teatralnych mię-
dzy innymi w Krakowie, Warszawie, Chorzowie 
i Katowicach, seansach filmowych, warsztatach 
Młodzieżowej Akademii Filmowej oraz rozpra-
wach sądowych. Dla wszystkich społeczników 
„Konopnicka” ma też coś specjalnego – dosko-
nale zorganizowany wolontariat. Nasi uczniowie 
angażują się w szereg zadań, dzięki którym bez-
interesownie pomagają potrzebującym, a sami 
poznają nowych przyjaciół i zdobywają bezcen-
ne doświadczenie w relacjach z ludźmi. 

„KONOPNICKA” – NOWOCZESNA,  
KLIMATYCZNA I PRZYJAZNA

Obecnie w szkole funkcjonuje wiele pracow-
ni na miarę XXI wieku: biologiczna, chemicz-
no – fizyczna, geograficzna, matematyczna, hi-
storyczna, polonistyczna, wojskowa, logistycz-
na oraz 3 mobilne oraz 2 stacjonarne pracownie 
komputerowe, a także sala – laboratorium do na-
uki języków obcych, wyposażona w indywidu-
alne stanowiska audio dla uczniów. Zagospoda-
rowanie pracowni, ich funkcjonalność oraz in-
nowacyjność rozwiązań i różnorodność pomo-
cy dydaktycznych oraz sprzętu umożliwiają na-
ukę na najwyższym poziomie. W przestrze-
niach wspólnych natomiast (korytarze, aula, hol, 
wspomniana wcześniej galeria sztuki w podzie-
miach) kolejne remonty wydobywają unikal-
ne piękno zabytkowego wnętrza (to naprawdę 
trzeba zobaczyć!). Jeśli do tego dodamy jeszcze 
nowocześnie urządzone miejsca rekreacji dla 
uczniów (świetlica oraz kawiarenka „Pod rega-
łem” w bibliotece szkolnej), otrzymujemy wize-
runek szkoły, która zmienia się z dnia na dzień, 
by zapewnić swoim uczniom jak najlepsze wa-
runki i możliwości wszechstronnego rozwoju.

Po wszystkie informacje związane z re-
krutacją zapraszamy pod adres zsmk.edu.
pl/rekrutacja/ 

(ZSMK)
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Teatr – temat niezwykle szeroki, ale czy nieznany? Dla przedszkola-
ków z grupy „Biedronki” i „Motylki” z Przedszkola nr 3 z Oddziałami In-
tegracyjnymi nie ma granic w poznawaniu świata. 

Dzieci z tych grup brały udział w zajęciach prowadzonych metodą pro-
jektów edukacyjnych, by poszerzać swoje horyzonty właśnie na temat 
sztuki słowa, gestu i sceny. Zapoznały się z pojęciami i elementami two-
rzącymi spektakl, miały okazję brać udział w przedszkolnych przedsta-
wieniach teatrzyku sylwet, kukiełkowego czy pacynkowego, a także do-
wiedzieć się o historii teatru czy jego rodzajach. 

Same również doświadczały smaku aktorstwa, tworzenia dla innych, co 
było niesamowitą zabawą. Wśród zadań specjalnych znalazł się konkurs, 
który polegał na stworzeniu teatrzyku przestrzennego i tym samym mo-
gliśmy podziwiać niesamowite formy plastyczne z wykorzystaniem tra-
dycyjnych materiałów, teatru cieni, ale także niestandardowe użycie kloc-
ków Lego. Zupełnie inne efekty współdziałania dzieci i rodziców znalazły 
się wśród prac konkursowych na samodzielnie wykonaną pacynkę. Dzię-
ki współpracy z Biblioteką Dziecięcą w Pyskowicach, udało się gościć 
na przedstawieniu teatr Kamishibai – japońskiej formie sztuki teatralnej. 

Zwieńczeniem licznych działań był wyjazd do Gliwic, gdzie dzieci wzięły 
udział w teatrze muzycznym „Dzwonnik z Notre Dame”. Było to spotkanie 
z wielką sceną, aktorami w prawdziwych kostiumach, grą świateł, muzyką 
w tle i klimatem, którego nie da się poczuć w innym miejscu. Niesamowite 
spotkanie odbyło się w przedszkolu z założycielem oraz z jednym z aktorów 
bytomskiego teatru „Sztukoffnia”. Eksperci z dziedziny teatru zweryfikowa-
li wiedzę „Biedronek” i „Motylków”, a także odpowiedzieli na wiele nurtu-
jących pytań, które potrafią stworzyć tylko dzieci. Panowie zorganizowali 
warsztaty dla dzieci, gdzie pokazali jak ważne dla aktora są emocje, ile moż-
na nimi pokazać, a także dali mały popis swoich umiejętności aktorskich.

Projekty edukacyjne są dla dzieci niesamowitym sposobem zdobywa-
nia wiedzy, wychodzenia poza granice. Poznanie teatru właśnie w ten 
sposób, udowadnia, że wiedzę i umiejętności dzieci wynoszą dzięki ak-
tywnym działaniom i możliwości zgłębiania zagadnień, czego udało się 
dokonać przedszkolakom.

Weronika Nowak

Trwa pasmo sukcesów młodych zawodników ju-jitsu z Pyskowic. 
Sportowcy z UKS BUSHI Pyskowice przywieźli medale z rozegranej 25 
lutego Podkarpackiej Otwartej Ligi Ju-Jitsu Karate oraz mającej miejsce 

koleJne sukcesy ZawoDników Bushi pyskowice
dzień później w Katowicach Ogólnopolskiej Ligi Ju-Jitsu Dzieci i Mło-
dzieży w Ju-Jitsu Sportowym. 

Z Podkarpacia z medalami wrócili: Zuzanna Skrzypczak (dwa brązo-
we krążki – fighting, ne-waza), Olaf Szczurek (dwa złote – fighting, ne-
waza) oraz Mikołaj Szczurek (złoty medal i 4. miejsce – fighting, ne-wa-
za). Wśród najlepszych w Katowicach byli: Szymon Szyguła (dwa zło-
te medale – fighting, ne-waza), Olaf Szczurek (srebro i brąz – fighting, 
ne-waza), Michał Bochenek (złoto – fighting), Filip Polczyk (srebro – fi-
ghting), Zuzanna Skrzypczak (srebro – ne-waza) oraz Mikołaj Szczurek 
(złoto – fighting).

Wielkie brawa dla zawodników i sztabu szkoleniowego: trenera Tade-
usza Tarnowskiego oraz instruktorów – Mirosława Liany, Łukasza Szy-
guły, Wojciecha Kłysza i Krystiana Chmielorza. Podziękowania również 
należą się również rodzicom zawodników za wsparcie i doping. Gratulu-
jemy wyników i życzymy dalszych sukcesów. 

(pp)

11 marca 2023 r. zawodnicy Śląskiego Klubu Taekwon-Do star-
towali w Boguszowicach w Międzywojewódzkich Mistrzostwach  
Juniorów i Juniorów Młodszych oraz Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Dzieci. Klub oraz miasto Pyskowice reprezentowało 12 za-
wodników pod czujnym okiem rodziców i trenera Bogdana Matwiej-
czuka. Zawodnicy zdobyli 13 medali w tym 2 złote, 5 srebrnych i 6 
brązowych. Gratulujemy! 

(pp)

koleJny sukces ślĄskieGo  
kluBu taekwon-Do!

teatr wiDZiany ocZami DZiecka
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Sezon 2022/2023 powoli odchodzi do historii i to dobry czas na jego pod-
sumowanie. Rywalizacja w 2. Polskiej Lidze Futsalu była niezwykle wyrów-
nana, niektóre drużyny reprezentowały poziom 1. Ligi. Od początku w roz-
grywce o awans liczyły się tylko trzy kluby. Oprócz pyskowickiego – WKS 
ŚLĄSK FUTSAL WROCŁAW oraz ASG STANLEY FUTSAL TEAM 
BRZEG, czyli z jednej strony ogromna piłkarska marka, z drugiej - druży-
na, która jeszcze w poprzednim sezonie występowała w Futsal Ekstraklasie. 

W FC Luxbor przed sezonem zaszły kolejne zmiany, które miały na 
celu rozwinięcie potencjału sportowego i organizacyjno-marketingowe-
go. Trenerem został utytułowany szkoleniowiec, pyskowiczanin Rafał 
Barszcz, a drużynę wzmocniono kilkoma zawodnikami z przeszłością na 
parkietach ekstraklasy. Podjęto szereg działań wizerunkowych, żeby klub 
godnie reprezentował miasto Pyskowice na arenie ogólnopolskiej. 

Ostatecznie zajęliśmy 3. miejsce w rozgrywkach, notując 7 zwycięstw, 3 re-
misy i 2 porażki. Warto odnotować, że nasza drużyna straciła najmniej bramek 
w lidze. Niewiele zabrakło do awansu, drugi rok z rzędu, chociaż w tym ro-
ku zdecydowanie wzrósł poziom rozgrywek. Z pewnością zaraz po ostatnim 
gwizdku sezonu panowało rozczarowanie i zawód, bo zawsze mierzymy wy-
soko i celem był awans do 1. Ligi, ale jak wiemy sport to sukcesy i porażki, 
wzloty i upadki. Z perspektywy czasu należy jednak uznać miniony sezon za 
udany. Sezon, w którym wykonaliśmy kilka kolejnych dużych kroków w roz-
woju, a przede wszystkim zbudowaliśmy solidny fundament na przyszłość.

Co zapamiętamy najbardziej? 
Z pewnością mecze przed własną publicznością z kompletem widzów, 

żywiołowy doping, z czego jesteśmy ogromnie dumni, uśmiechnięte twa-
rze kibiców, ich wsparcie, wszystkie wygrane mecze, walkę do końca  
i emocje z tym związane, ogromne zaangażowanie chłopaków w to, co 
robili. Pozytywnych wspomnień z pewnością będziemy mieli sporo.

Co z przyszłością? 
Najbliższe tygodnie to czas na podsumowania sezonu, ale również po-

stawienie wyzwań, określenie planów i celów na najbliższe miesiące. 
Wszystkie te sprawy będą przedmiotem rozmów na corocznym Zebraniu 
Zarządu Stowarzyszenia. O wszystkim będziemy informować w swoim 

poDsumowanie seZonu Fc luxBor pyskowice

czasie, nie chcemy odkrywać wszystkich kart naraz i obnosić się z plana-
mi. Mamy natomiast mnóstwo pomysłów i bierzemy się do ciężkiej pracy. 

Jedno jest pewne – w kolejnym sezonie zobaczymy się z kibicami w py-
skowickiej hali z nadzieją na awans, licząc, że „do trzech razy sztuka”.

Na osobne podziękowania jeszcze przyjdzie czas, ale już teraz chciał-
bym serdecznie podziękować przede wszystkim kibicom za genialny do-
ping i wzorową frekwencję na meczach, ogromne wsparcie jakie nam da-
jecie, bo robimy to dla nas, ale też dzięki Wam. Także chłopakom z dru-
żyny za ogromne zaangażowanie i kawał serca zostawionego w tym se-
zonie, wszystkim ludziom dobrej woli, czyli naszym sponsorom i partne-
rom oraz przede wszystkim gminie Pyskowice, którzy wspierają nas fi-
nansowo i nie tylko – bez nich nie moglibyśmy grać w lidze ogólnopol-
skiej. Ogromne podziękowanie również dla wszystkich, którzy pomaga-
li w codziennym funkcjonowaniu klubu, organizacji meczów na najwyż-
szym poziomie, dbaniu o wizerunek i wielu innych rzeczach.

Prezes FC Luxbor Pyskowice – Damian Barszcz

Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.

gazeta@pyskowice.pl
32 322 60 63
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