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NastępNy Numer „przeglądu pyskowickiego” – 25.Viii.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy, oddajemy pod 
Państwa uwagę nowy „Raport o stanie gminy 
za 2021 r.”. To bardzo ważne wydawnictwo. 
Na blisko 240 stronach podsumowujemy mi-
niony rok – kondycję finansową miasta, naj-
ważniejsze inwestycje, wydarzenia, progra-
my. Można się z nim zapoznać m.in. na stro-
nie www.pyskowice.pl/URZĄD MIEJSKI/ 
„Raport o stanie gminy”. Zachęcamy do lektury.

Raport jest owocem współpracy komórek orga-
nizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
oraz jednostek gminy. To jednak nie tylko obraz 
konkretnego, 2021, roku. To również próba poka-
zania jak złożonym organizmem jest miasto, ile 
dziedzin wymaga współdziałania, by mieszkań-
com żyło się lepiej, a Pyskowice się rozwijały.

Wydawnictwo w przejrzysty sposób podsumo-
wuje ubiegły rok. Koncentruje się na najważniej-
szych wydarzeniach, sprawach, problemach, na 
tym wszystkim, czym żyło miasto. A był to rok 
trudny i nieprzewidywalny, pełen niepewności, 

raport o staNie gmiNy.  
wszystko o pyskowicach w 2021

dokończenie na str. 5

relacja na str. 6

obaw i lęków związanych z pandemią koronawi-
rusa. Ale mimo wyzwań związanych z epidemią, 
udało się sporo zrobić. Dla Pyskowic 2021 rok 
nie był rokiem straconym. W tym również duża 
zasługa mieszkańców.

„Jestem dumny, że pomimo trudności zadania  
i cele wyznaczone na 2021 r. udało się zrealizować. 
Chciałbym (...) serdecznie podziękować radnym 
Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącą Jolantą 
Drozd za wsparcie, porozumienie i wiele wspólnie 
podejmowanych, często trudnych decyzji. Dzięku-
ję wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na 
rzecz miasta: kadrze kierowniczej, pracownikom 
samorządowym, kierownictwu i pracownikom 
miejskich jednostek organizacyjnych, naszym na-
uczycielom i rodzicom, dyrektorom żłobka, przed-
szkoli i szkół, instytucji kultury, zależnych od mia-
sta spółek kapitałowych, służbom, pracownikom 
branż, którzy wykonywali pracę na rzecz miesz-
kańców, a także związków i stowarzyszeń gmin.  

Święto dramy – kajaki, koNcerty, lasery
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Szanowni Czytelnicy, to już nasze ostat-
nie spotkanie przed wakacyjną przerwą. Wielu  
z nas myśli już pewnie o urlopie, wodzie, słoń-
cu i beztrosce. Przedsmakiem tego wypoczyn-
kowego nastroju było wyjątkowe wydarzenie – 
„Drama, kajaki i śpiew”, które odbiło się echem 
w całym regionie. A już niebawem znów będzie 
głośno o naszym mieście – po pandemicznej 
przerwie wracają Dni Pyskowic i to w gwiaz-
dorskiej obsadzie! O jednym i drugim wydarze-
niu przeczytacie Państwo w najnowszym nume-
rze „Przeglądu Pyskowickiego”, na s. 8 i 11. 

Jak to często bywa, okres przed letnim wypoczynkiem jest bardzo pra-
cowity. Nie inaczej jest w pyskowickim samorządzie. 23 czerwca odby-
ła się sesja absolutoryjna poprzedzona spotkaniami komisji i analizą wy-
konania budżetu za ubiegły rok. Do dyskusji nad kondycją naszego mia-
sta inspiruje również „Raport o stanie gminy Pyskowice za 2021”, któ-
ry stanowi podsumowanie działań samorządu i wydarzeń w ubiegłym ro-
ku. Debata nad tym dokumentem poprzedziła głosowanie nad wotum za-
ufania dla mnie jako burmistrza. Zarówno ten wynik jak i głosowania 
nad absolutorium były dla mnie jednoznacznie pozytywne, co przyjmu-
ję z radością. Dziękuję Radnym i Mieszkańcom za docenienie mojej pra-
cy i traktują to jako doping do dalszych, wytężonych działań. Szczegóły 
dotyczące „Raportu”, stanu finansów Pyskowic na koniec ubiegłego roku 
oraz przebiegu obrad znajdziecie Państwo na s. 1, 2 i 5. 

Maj przyniósł wiele ważnych wydarzeń i zapowiedzi kolejnych. Bardzo 
miło nam poinformować, że Pyskowice otrzymają ponad 9 mln zł z progra-
mu Polski Ład, które to środki pozwolą odnowić ulice Szopena i Kazimie-
rza Wielkiego. Fundusze zewnętrze, tym razem unijne, będą mieć też swój 
udział w nadchodzącej przebudowie skateparku. Powstanie obiekt niemal 
dwa raz większy, z nowymi urządzeniami, torem dla rolkarzy, ogrodzeniem 
i oświetleniem. Kontynuowana jest rewitalizacja połączeń drogowych. Prze-
budowa i modernizacja ulic Wiejskiej i Młyńskiej pozwoli stworzyć korytarz 
komunikacyjny w kierunkach Toszek i Gliwice alternatywny dla obwodnicy. 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla miasta i efektem wsłuchiwania się  
w głos mieszkańców, jest powstanie Rady Seniorów Miasta Pyskowice, któ-
ra 30 maja na swoją przewodniczącą wybrała Teresę Gorczycę. Z kolei żło-
bek czeka „kuchenna rewolucja” – w wakacyjnych miesiącach całkowicie 
odnowione zostaną pomieszczenia do przygotowywania posiłków. Warto 
się również pochwalić nowoczesną, jedyną w regionie z system e-płatności, 
toaletą przy ogródku jordanowskim, która powstała w odpowiedzi na zapo-
trzebowanie mieszkańców. Więcej o tym wszystkim piszemy na s. 4, 5 i 7.

Sprawdźmy, co się dzieje na „zielonej stronie miasta”. A dzieje się du-
żo. Na s. 6 przybliżamy temat ekokoszenia, pokazujemy nowe nasadze-
nia (klony przy ul. Poznańskiej i platany przy ul. Dworcowej), zachęcamy 
handlowców do dzielenia się warzywami i owocami, które zamiast w ko-
szu, mogą wylądować w zakupowych koszykach. Wiele miejsca poświę-
camy również naszym pomnikom przyrody – drzewom, które zasługują 
na naszą uwagę, ochronę i imiona. Gdzie można spotkać „Johannesa”, ko-
mu szumi „Maryna”, co chowa się w cieniu „Jasia” dowiecie się na s. 7.

Na zakończenie jak zawsze czekają wiadomości ze świata oświaty i kul-
tury. Przedszkole nr 1 przygotowało zajęcia z hippiki, Przedszkole nr 3 
z Oddziałami integracyjnymi postawiło na „zdrowego ducha w zdrowym 
ciele”, Przedszkole nr 5 zorganizowało konkurs logopedyczny „Logomam-
ba”, a Szkoła Podstawowa nr 5 włączyła się w obchody Światowego Dnia 
Roweru. Swoich progów szkołom i skoncentrowanym wokół nich akcjom 
użyczyło Centrum Wystawiennicze – odbyły się tu wernisaże prac po kon-
kursach „Bosa osa czy srebrne ryby” oraz „Relacje”. Szczegóły na s. 9 i 10. 

Drodzy mieszkańcy, zapraszam serdecznie na święto naszego miasta. 
W lipcowy weekend 22 – 24 lipca czekają nas dni pełne zabawy, muzy-
ki i wzruszeń. Do Pyskowic zawitają artyści znani z fal radiowych i ekra-
nów telewizorów. Smolastego nie trzeba przedstawiać fanom hip-hopu, 
C-BooL rządzi na tanecznych parkietach, Sylwia Grzeszczak to autorka 
wielu hitów, a zespół „Wilki” stanowi klasę samą dla siebie. 

Szanowni Czytelnicy, życzę miłego, udanego urlopu. Uważajcie na 
siebie, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia po wakacjach!

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice 

Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego, ciąg dalszy moderniza-
cji sieci ciepłowniczej, wiele nowych bądź odnowionych chodników, 
parkingów, placów zabaw. Okazją, by przypomnieć sobie najważniejsze 
ubiegłoroczne inwestycje było posiedzenie rady podsumowujące wyko-
nanie budżetu i stan naszego miasta w 2021. Jej ocena pracy burmistrza 
Pyskowic Adama Wójcika, wyrażona w głosowaniu nad absolutorium  
i wotum zaufania, jest jednoznacznie pozytywna.

Najpierw garść liczb. Miasto Pyskowice uzyskało w ubiegłym roku 
109 401 480,42 zł dochodów, a wydało kwotę 102 524 061,11 zł. Róż-
nica stanowi znaczącą nadwyżkę budżetową na sumę 6 877 419,36 zł.

Warto podkreślić, że ten dobry wynik finansowy udało się uzyskać  
w trudnej dla samorządów sytuacji ekonomicznej, spowodowanej korona-
wirusem, z zachowaniem realizacji głównych zadań i w ramach rozsądne-
go poziomu zadłużenia. To w istotnej mierze zasługa umiejętnego pozyski-
wania środków zewnętrznych. Płynęły z wielu źródeł - z programów unij-
nych, rządowych, metropolitalnych. Ta sprawność przełożyła się na wyso-
kie miejsce Pyskowic w zestawieniu otrzymanej pomocy z UE. W ramach 
tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wysokość dotacji w przeli-
czeniu na mieszkańca postawiła nasze miasto na drugim miejscu w podre-
gionie, przed ośrodkami aglomeracyjnymi jak Zabrze czy Gliwice.

Inwestycje w infrastrukturę na kwotę ponad 8,5 mln zł (dokładnie  
8 616 219,99, co stanowi 8,4 proc. ogółu wydatków) wprowadziły dużo 
zmian w miejski krajobraz. Przypomnijmy najważniejsze z tych nowości.

Odmienił się wygląd wielu ulic i podwórek. Na wielu drogach osiedlo-
wych pojawiła się nowa nawierzchnia, chodniki, parkingi. Zaakcentujmy 
trzy zadania. Po modernizacji kolejnych odcinków niemal w całości odno-
wiono chodniki wokół rynku. Ważna, zwłaszcza dla mieszkańców części 
południowej, była przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego – Powstań-
ców Śląskich, przeprowadzona wspólnie z powiatowym administratorem 
drogi. Z kolei na odnowienie ul. Wrzosowej czekali i rolnicy i działkowcy.

W 2021 nie zabrakło środków na ekologię. W północnej części mia-
sta zakończono następną część modernizacji sieci ciepłowniczej, kolejne 
kopcące piece ustąpiły miejsca nowoczesnym źródłom ogrzewania dzię-
ki finansowemu wsparciu miasta. Te działania przełożyły się na poprawę 
czystości powietrza.

Poszerzyła się oferta spędzania czasu wolnego. Pojawiły się siłownia 
zewnętrzna w Dzierżnie, plac rekreacji w rejonie ul. Poziomkowej (wy-
budowany w partnerstwie z firmą Dom100.eu), minipark sensoryczny  
z parkingiem obok MOKiS-u, przestrzeń do zabawy dla podopiecznych 
Miejskiego Żłobka. W tym nurcie mieści się również adaptacja dawne-
go dworca na Stację Kultury - centrum aktywności twórczej. Rok 2021 
przybliżył bardzo ten cel - w dwanaście miesięcy budowa osiągnęła stan 
surowy zamknięty. Godne uwagi jest to, że inwestycja niemal w całości 
zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych, a już pozyskana pomoc 
przekroczyła kwotę 10 mln zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego Pyskowic za 
ubiegły rok dostępne jest na stronie www.pyskowice.pl, Biuletyn Infor-
macji Publicznej, rubryka Budżet i majątek/Wykonanie budżetu/2021 rok. 
Już niedługo w sposób bardzo przystępny wyniki zaprezentowane zostaną 
w serwisie nacoidamojepieniadze.pl. Wyczerpującą wiedzę w tym zakre-
sie, jak i z praktycznie wszystkich obszarów aktywności samorządu, za-
wiera również „Raport o stanie gminy 2021”, dostępny pod tym linkiem.

Debata nad opracowaniem podsumowującym ubiegły rok otwarła spra-
wozdawczy blok obrad rady miejskiej 22 czerwca br. W jego dalszej czę-
ści radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Katowicach dotyczącą wykonania budżetu Pyskowic za 2021 oraz 
udzielili wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Adamowi Wójci-
kowi. Wyniki głosowań w dwóch ostatnich sprawach należy odczytać ja-
ko jednoznaczny dowód poparcia dla działań burmistrza i wyraz uznania 
dla jego pracy - w obu wszyscy obecni na sali radni (14 osób) byli „za”.

wotum zaufaNia i absolutorium dla burmistrza pyskowic
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Tematem wiodącym majowej sesji 
rady miejskiej była opieka społeczna. 
Omówiono sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok 
przedstawione przez dyrektora Michała 
Króla. Z szerokiego spektrum działania 
ośrodka należy wyróżnić zadanie – pie-
cza zastępcza. W pieczy przebywało 46 
dzieci, z czego aż 14 w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych, 9 w rodzinie 
zastępczej spokrewnionej, a 8 w rodzinie 
zastępczej niezawodowej. Wydatki z te-
go tytułu wyniosły 491 513,36 zł. Z kolei  

w domach pomocy społecznej w 2021 roku przebywało 41 mieszkań-
ców, co kosztowało budżet Pyskowic 1 278 013,06 zł. Z usług opie-
kuńczych miesięcznie korzystało ok. 50 osób, w skali roku dało to po-
nad 11 000 godzin pracy opiekunów. OPS razem z parafią Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy oraz Caritasem realizuje program pomocy 
żywnościowej, w ramach którego rozdysponowano 10 ton produktów 
spożywczych. Prężnie działało Centrum Wsparcia Rodziny, różnymi 
formami opieki objęto ok. 40 rodzin, prawie 100 dzieci. W placów-
ce działają asystenci rodziny, psycholodzy i opiekunowie dziecięcy. 

Rada omówiła i przegłosowała projekty uchwał w sprawie:
 utworzenia spółki miejskiej Ciepło Pyskowice Sp. z o.o. – z koń-

cem sierpnia wygasa umowa z dotychczasowym dzierżawcą Zakła-
du Cieplnego. Od kilku lat gmina inwestuje w instalacje ciepłowni-
cze sukcesywnie podłączając do sieci kolejne budynki komunalne. 
Konieczność sprostania kolejnym wyzwaniom – transformacji ener-
getycznej oraz możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrz-
nych – uzasadnia utworzenie spółki gminnej, 

 pomników przyrody ożywionej na terenie gminy Pyskowice – 
uchwała zawiera wykaz drzew uznanych za pomniki przyrody, okre-
śla ich położenie oraz nazwy z uzasadnieniem,
 dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. – dokonano zwięk-

szenia dochodów miasta na kwotę 46 888,58 zł z tytułu darowizn 
na pomoc Ukrainie, 500 000,00 zł przeznaczono na objęcie udzia-
łów w nowej spółce gminnej, ponad 21 000,00 zł na remont kuchni 
w żłobku, zwiększono również środki na zapłatę odsetek od zacią-
gniętych kredytów (390 000,00 zł), 
 dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. – zmniejszono po 

stronie dochodów i wydatków środki pochodzące z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 
4 761 161,60 zł - przebudowa ciągu ulic od ul. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego do ul. Mickiewicza, 5 014 246,75 zł – termomoderniza-
cja SP 3, 2 338 753,25 zł – termomodernizacja hali sportowej. Za-
dania te będą realizowane w tym i przyszłym roku,
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2027 – 

dokonano zmian wynikających ze zmian w budżecie miasta, do za-
łącznika nr 2 wpisano przedsięwzięcia realizowane ze środków ze-
wnętrznych – Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych,
 rozpatrzenia petycji – rada nie uwzględniła petycji mieszkańców 

ul. Malinowej wnioskujących o wydzielenia 8 metrów pasa gruntu 
graniczącego z ich nieruchomościami i umożliwienia im jego zakupu. 

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

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach

komisje pracują
komisja bezpieczeństwa i porządku

Radni na majowym posiedzeniu zajęli się tematem pomocy społecznej 
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. We-
dług stanu na 30 czerwca 2021 r. liczba ludności gminy Pyskowice wy-
niosła blisko 18,5 tysiąca osób, z czego 52 proc. stanowiły kobiety. Oso-
by w wieku przedprodukcyjnym to 17 proc., osoby w wieku produkcyj-
nym 60 proc., a w wieku poprodukcyjnym 23 proc. Stopa bezrobocia dla 
naszego powiatu wynosiła 4,7 proc.

W zasobach gminy znajduje się jeden żłobek z 97 miejscami oraz siedem 
przedszkoli na 596 miejsc łącznie. Wsparcie z pomocy społecznej w 2021 
roku uzyskały 463 osoby, co stanowiło 2,51 proc. wszystkich mieszkańców.

Radni wysłuchali sprawozdania dyrektora OPS Pyskowice Michała  
Króla za 2021 rok, a działalność OPS oceniono bardzo wysoko.

komisja edukacji, kultury i sportu
Radni przeanalizowali ofertę edukacyjną dla absolwentów pysko-

wickich szkół podstawowych. Przyznano, że jest ona ciekawa i róż-
norodna m.in. za sprawą propozycji Zespołu Szkół im. Marii Konop-
nickiej w Pyskowicach. Członkowie przyjrzeli się naborowi do pla-
cówek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół i żłobka.

komisja gospodarki komunalnej
Komisja omówiła stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną i gaz. 

Obecnie trwająca umowa na dostawę energii jest ważna do 31.12.2023 r. 
i obejmuje 104 punkty, m.in. budynki komunalne, placówki oświatowe, 
jednostki miejskiej. Na terenie Pyskowic znajduje się łącznie 1702 lamp 

oświetleniowych, w tym 1490 sodowych, 141 ledowych, 71 solarnych i hy-
brydowych. W przeważającej części właścicielem oświetlenia jest firma  
TAURON Nowe Technologie S.A. Gaz do 6093 odbiorców z Pyskowic do-
starcza z kolei Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Komisja zajęła się także cmentarzem komunalnym, którego powierzch-
nia wynosi 3,32 ha. Obecnie 2538 miejsc jest zajętych. W bieżącym roku 
zostanie wykonana wiata śmietnikowa i wymiana rynien na budynku ka-
plicy. Trwa budowa kolumbarium.

komisja inwestycji i bezpieczeństwa
Komisja zapoznała się z informacją na temat prac związanych z no-

wym „Studium Zagospodarowania Przestrzennego”. Przewidywany ter-
min przyjęcia dokumentu to koniec roku.

Komisja zajęła się także tematem opieki społecznej i wsparcia rodzin. 
W Pyskowicach najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 
życiowej są ubóstwo, niepełnosprawność, ciężka choroba, bezrobocie i al-
koholizm. Środki finansowe wydatkowane przez OPS Pyskowice na za-
dania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2021 roku 27 878 530 zł.

komisja skarg, wniosków i petycji
Na majowym posiedzeniu komisja zajmowała się petycją miesz-

kańców ul. Malinowej w sprawie wydzielenia z działek nr 749/34  
i 751/34 pasa gruntu o szerokości 8 metrów. Wysłuchano opinii auto-
rów petycji, głos zabrał także burmistrz Adam Wójcik. Radni nie znaleź-
li podstaw do uwzględnienia petycji.

opracował: Błażej Kupski

Z żalem przyjęliśmy informację, że w wieku 64 lat zmarł Gerard Juraszek, wielokrotny starosta miejskich i powiatowych dożynek. 
Rodzinie, bliskim i znajomym składamy szczere wyrazy współczucia.

Samorząd Miasta Pyskowice
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Miło nam poinformować, że nasze miasto otrzymało ponad 9 mln zł 
w ramach II naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 
Środki przyznane na wniosek samorządu Pyskowic zostaną przeznaczone 
na jakże potrzebne odnowienie ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego. 

Z podsumowania wyników dokonanego przez Kancelarię Prezesa Ra-
dy Ministrów wynika, że w tym rozdaniu Polskiego Ładu skorzystało 
ponad 97 proc. polskich samorządów, które otrzyma w sumie 23 mld zł 

Nowa toaleta miejska działa od 1 czerwca. Szalet jest samoobsługo-
wy. Nowością na skalę regionu jest zastosowanie elektronicznego systemu 
opłat. To wyjście naprzeciw potrzebom czasu – w portfelu coraz rzadziej no-
simy gotówkę, zwłaszcza monety, trzymając w to miejsce kartę płatniczą.

na prawie 5 tys. inwestycji. Wśród nich są Pyskowice. Do naszego mia-
sta trafi 9,348 mln zł dofinansowania, o które zabiegał samorząd z myślą  
o modernizacji wspomnianych wyżej dróg.

Każdy samorząd mógł złożyć trzy wnioski, z czego skorzystały też Py-
skowice. Wszystkie wnioskujące gminy otrzymały dofinansowanie na co 
najmniej jedno przedsięwzięcie.

(pp)

Mamy świetną wiadomość dla fanów rolek, desek i hulajnóg. Ich 
ulubione miejsce do ćwiczeń, skatepark na tzw. placu dożynkowym, 
znacznie się powiększy. Obok istniejącego do końca września powstanie 
nowy plac, ten działający zyska nowy układ elementów, a całość zosta-
nie doświetlona. Ćwiczyć więc będzie można dzień i noc! 

Plan rozbudowy zakłada wybudowanie skateparku typu parkour  
z konstrukcjami rozpędowymi na krańcach – tzw. quarter pipe oraz bank 
rampa o wysokości 95 cm każda. W centralnej części znajdzie się układ 
z fun- i grindboxami, rurami spadowymi i poręczą. Kompleks zostanie 
otoczony asfaltowym torem, m.in. z myślą o rolkarzach. Całość obiektu 
będzie miała nowe oświetlenie.

Nowy skatepark wybuduje przedsiębiorstwo „Dombud” z Gliwic, 
które zrealizowało m.in. obiekt na Placu Krakowskim w Gliwicach. Na-
tomiast o iluminację zadba firma „Obi Complex” z Żor. Umowy zosta-
ły już podpisane, a całość inwestycji kosztować będzie 495 078 zł. Za-
danie zostanie sfinansowane z budżetu gminy Pyskowice oraz ze środ-
ków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
w kwocie 200 989,00 zł.

(pp)

Obiekt został zlokalizowany tuż za ogrodzeniem ogródka jordanowskie-
go. Na wybór lokalizacji wpłynął zasięg obsługi – blisko do niej będą mieć 
zarówno użytkownicy placu zabaw, jak i osoby korzystające z uroków Pla-
cu Józefa Piłsudskiego. O konkretnym umiejscowieniu w tym rejonie prze-
sądziła natomiast dostępność sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przebie-
gającej wzdłuż pasa drogowego ulic Strzelców Bytomskich i Osiedlowa.

Inwestycja (projekt, obiekt, prace w terenie i podłączenia) kosztowała 
w sumie łącznie 164 046,80 zł i została sfinansowana z budżetu Pysko-
wic. Wykonawcą toalety jest firma Budotechnika z Pilchowic oraz spół-
ka MZBM – TBS z Pyskowic.

(pp)

Miasto Pyskowice rozstrzygnęło przetarg na modernizację ul. Młyń-
skiej. Będzie to kolejny, ostatni już etap, przygotowań do wykorzystania 
korytarza ulic: Mickiewicza, Młyńska, Wiejska, Jagodowa w nowej funk-
cji jako alternatywnego połączenia w kierunku Toszka i Gliwic. 

W godzinach porannego i popołudniowego szczytu ul. Gliwicka, łącz-
nik między Pyskowicami i naszym północnym sąsiadem, staje w korku. 

Szansą na jego chociażby częściowo rozładowanie jest przebudowa ist-
niejących już dróg i stworzenia tym samym możliwości objazdu o odpo-
wiednich parametrach technicznych do obsługi południowej część mia-
sta (Dzierżno, osiedle Mikuszowina) oraz ewentualnie ruchu z kierunku 
Toszka i Wielowsi. Koncepcja stanowi wykonanie pomysłu, z którym ja-
kiś czas temu wyszedł burmistrz Pyskowic Adam Wójcik.

Główny ciężar realizacji założeń przypadł na rok bieżący. Po zakoń-
czonej niedawno przebudowie ul. Wiejskiej przyszła kolej na remont 
ul. Młyńskiej. Nowa, asfaltowa nawierzchnia, pojawi się na odcinku od 
ul. Piaskowej do przejazdu kolejowego. Stan techniczny dalszej czę-
ści połączenia, aż do ul. Mickiewicza, jest zadowalający i droga nie bę-
dzie odnawiana.

O zlecenie ubiegało się aż 12 firm. Wygrała spółka Auto Trans Asfalty 
z Gierałtowic ceną 582 405,12 zł. W myśl warunków przetargu nowa dro-
ga powinna powstać do 80 dni od podpisania umowy.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem stara trasa (ulicami Mickie-
wicza – DK nr 40, Młyńska, Wiejska, Jagodowa) w napisanej na nowo 
roli (jako alternatywa trasa dla połączenia obwodnica – Gliwicka) będzie 
mogła wystąpić już przed końcem wakacji. 

(pp)

będzie moderNizacja ulic szopeNa i kazimierza wielkiego!

NowoczesNa toaleta przy ogródku jordaNowskim.  
biloN NiepotrzebNy

więcej urządzeń, więcej zabawy.  
miasto za 0,5 mlN zł rozbuduje skatepark

stare połączeNie w Nowej roli – objazdu dla ul. gliwickiej 
i miejskiej obwodNicy
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raport o staNie gmiNy.  
wszystko o pyskowicach w 2021

Przed Żłobkiem Miejskim duża zmiana. Po pracach zwiększających 
potencjał w zakresie opieki nad najmłodszymi przyszedł czas na zaple-
cze. W wakacyjnych miesiącach całkowitą metamorfozę przejdzie kuch-
nia wraz z zapleczem. Jest też mała sensacja – remont oznacza pożegnanie 
z kuchennym piecem węglowym (choć ma swoje lata, jeszcze działa i to 
jak!). W sumie zadanie kosztować będzie miasto Pyskowice 366 600,00 zł. 

Rodzice i dzieci odmierzają czas do letniej przerwy, a pracownicy 
żłobka dni do rozpoczęcia remontu. Prace mają się rozpocząć 1 lipca  
i zakończyć przed 1 września. Inwestycja obejmie właściwą część kuch-
ni, magazyn, pomieszczenia obróbki i przygotowania posiłków. Wymie-
nione zostanie wszystko, od tynków, posadzek, stolarki, drzwiowej, przez 
komplet instalacji, po wyposażenie. Modernizacja nie dotyczy natomiast 
znajdującej się na tym samym piwnicznym poziomie toalety oraz usytu-
owanej na I piętrze łazienki, które zostały odnowione w 2021 r. 

Zaplanowane na najbliższe tygodnie roboty to bowiem kolejny krok do 
stworzenia ze żłobka nowoczesnego, komfortowego miejsca opieki nad 
najmłodszymi. W ostatnich latach samorząd Pyskowic zrobił wiele, by 
osiągnąć ten cel. Placówka została powiększona do 98 miejsc, pojawiło się 
nowe wyposażenie i pomoce edukacyjne, specjalny „żłobkobus” umożli-
wia maluchom spacery i wycieczki po mieście. Teraz przyszła pora na po-
prawę standardów zaplecza, w którym główną rolę odgrywa kuchnia. 

Właściwe żywienie, oparte na produktach bezpiecznych i odpowied-
niej jakości to klucz do prawidłowego rozwoju najmłodszych. Ważne 
jest również właściwe przygotowanie posiłków, a szczególnie istotne są 
pierwsze lata życia – młody organizm jest wtedy bowiem bardzo delikat-
ny i wymaga specjalnego traktowania. Sporo na ten temat wie Iwona Bo-
choń, która od kilku lat odpowiada za dietę żłobkowiczów. Przygotowa-
nie obiadu dla blisko setki maluchów zabiera jej czasem nawet 2,5 godzi-
ny, a wydanie posiłków o każdej porze – choć ma do pomocy pracowni-
ków i cztery windy towarowe – to minimum pół godziny. 

Po modernizacji kuchni warzenie powinno iść sprawniej. Wprawdzie, 
jak podkreśla pani Iwona, żadne danie nie smakuje jak to ugotowane na 
płycie, pod którą buzuje ogień, jednak tradycja zostanie wyparta przez 
nowoczesność. Piec węglowy, taki z jakiego korzystały jeszcze nasze 
babcie, zastąpią dwa taborety gazowe, szybkie, wydajne i ekologiczne. 

Jak smakują dania przygotowane w nowej kuchni maluchy będą mogły 
się przekonać po powrocie z wakacyjnej przerwy. Prace zostały zapla-
nowane w sposób najmniej uciążliwy dla dzieci. Rozpoczną się w lipcu,  
i w tym miesiącu żłobek przejdzie na kateringowe serwowanie posiłków, 
a zakończą się w sierpniu, kiedy placówka jest standardowo nieczynna. 

Wykonawcą zadania o wartości 366 600,00 zł brutto jest firma A.S. Mi-
chał Świderek z Gliwic. 

(pp)

kucheNNa rewolucja w żłobku

mamy w pyskowicach radę seNiorów
22 kwietnia br. mieszkańcy, którzy ukoń-

czyli 60 lat, w głosowaniu powołali Radę Se-
niorów Miasta Pyskowice. Na swoim inau-
guracyjnym posiedzeniu 30 maja zostało wy-
brane prezydium rady: przewodniczącą zo-
stała Teresa Gorczyca, wiceprzewodniczącą 
Danuta Sąsiadek, a sekretarzem Bożena No-
wak. W spotkaniu uczestniczyli Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Pyskowicach Jolanta 
Drozd i burmistrz miasta Adam Wójcik.

Przypominamy, że 9-osobowy skład ra-
dy tworzą, oprócz wyżej wspomnianych: 
Danuta Bronkowska, Ludomira Bytnar, 
Anna Golik, Stanisława Kwolek, Regina 
Pocześniok i Jan Sadkowski.

Członkowie pełnią swoje funkcje społecz-
nie, a ich kadencja trwa 2 lata. Do zadań ra-
dy należy wyrażanie opinii i stanowisk wobec rady gminy i organu 
wykonawczego. Dzięki temu głos seniorów może jeszcze dobitniej 
wybrzmieć na forum publicznym.

Inicjatywie od początku kibicuje burmistrz Adam Wójcik, a utwo-
rzenie ciała opiniotwórczego środowisk senioralnych to realizacja 
jego programu wyborczego. (pp)

dokończenie ze str. 1
Ogromnie dziękuję również wszystkim członkom organizacji pozarządo-
wych, mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w życiu miasta i wolon-
tariuszom niosącym bezinteresowną pomoc” – składa wyrazy podzięko-
wania na wstępie „Raportu” Adam Wójcik, Burmistrz Miasta Pyskowice.

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem”. Mamy nadzieję, że prze-
czytacie go Państwo z zainteresowaniem. Znajdziecie go w wersji elek-
tronicznej na stronie www.pyskowice.pl we wskazanym na wstępie miej-

scu, a formie tradycyjnej – w Miejskiej Bibliotece Publicznej i w czytel-
niach miejskich szkół. Liczymy, że jego lektura stanie się inspiracją do 
dyskusji na tematy ważne dla Pyskowic.

Dla Czytelników „PP” mamy niespodziankę. Pierwszych dziesięć 
osób, które zadzwoni do nas (tel. 32 332 60 66) w piątek 8 lipca, otrzy-
ma „Raport” w prezencie. Zapraszamy do udziału!

(pp)
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W sobotę 4 czerwca w Parku Miejskim 
było nadzwyczaj kolorowo, wesoło i gwarnie. 
Zielony teren tętnił życiem przez cały dzień,  
a nawet dłużej, bo ukoronowaniem atrak-
cji był niesamowity laserowy show późnym 
wieczorem. Okazją do radosnego, rodzinne-
go pikniku było wydarzenie „Drama, kajaki 
i śpiew – spotkajmy się nad rzeką”, które zo-
stało zrealizowane w ramach III edycji Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Rzeka Drama to jeden z największych nie-
odkrytych do tej pory skarbów natury gmin 
Pyskowice i Zbrosławice. Festyn stał się 
świetną okazją, by po przerwie spowodowa-
nej pandemią móc obcować z kulturę na ży-
wo i docenić radość z bycia razem. Rozpo-
czął się przy Zabytkowej Stacji Wodocią-
gowej Zawada, a potem przeniósł do Parku 
Miejskiego w Pyskowicach.

Osią wydarzenia był spływ kajakowy Dra-
mą z Zawady do pyskowickiego parku. Miej-
sca rozeszły się błyskawicznie, a w sobotę na 
starcie zameldował się, mimo kapryśnej po-
gody, niemal komplet zawodników. Trasa do-
starczyła niesamowitych wrażeń, a uczestni-
cy na gorąco dopytywali o możliwość po-
wtórki. Kto wie, może się uda…

Po trudach podróży przez wodne pro-
gi przyszedł czas na bardziej rekreacyjną 
część. Od godz. 11.00 w pyskowickim parku 
zrobiło się kolorowo, teatralnie i bardzo mu-
zycznie. Czekały warsztaty dla dzieci, spek-
takle Walnego Teatru i OTeatru, parada bęb-
niarska teatru Lufcik na Korbkę & Batala, 
koncerty Bytomskiego Kolektywu Śpiewa-
czego, zespołu Beltaine oraz Janusza Rad-
ka. A na koniec coś, czego jeszcze w Pysko-
wicach nie widziano – nadzwyczajny pokaz 
laserowo – wodny, który dosłownie wciskał 
w ziemię. Z kolei Zbrosławice przygotowały 
na ten dzień m.in. turniej siatkówki plażowej 
(z meczem vip-ów, w składzie z m.in. burmi-
strzem Pyskowic Adamem Wójcikiem i wój-
tem Zbrosławic Wiesławem Olszewskim)  
i warsztaty dla dzieci.

Echa wydarzenia nie milkły jeszcze dłu-
go. Swoimi wrażeniami dzieliła się na Face-
book’u m.in. zastępca marszałka wojewódz-
twa śląskiego Izabela Domagała, która rów-
nież nie ominęła pikniku w Pyskowicach. 

Przypominamy, że świetna zabawa była 
możliwa dzięki głosowaniu naszych miesz-
kańców w ramach III edycji Marszałkow-
skiego Budżetu Obywatelskiego Specjalne 
podziękowania i słowa uznania należą się 
Fundacji W To Mi Graj, która była realizato-
rem grantu. Mieli wszystko na oku, wszyst-
kiego dopilnowali, o wszystko zadbali. Uda-
ny, pełen wrażeń dzień – to w dużej mierze 
ich zasługa. 

(pp)

teatry, koNcerty i lasery –  
huczNe obchody Święta dramy
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Johannes, Janina, Hanna. Imiona dostojne, nietuzinkowe, jak oso-
by, które je nosiły, a teraz będą one znaczyć równie niezwykłe drzewa. 
Radni Pyskowic nadali nazwy tym z pomników przyrody, które ich 
jeszcze nie miały. Za każdą z nich stoi patron albo związany z naszym 
miastem, albo bliski charakterowi lokalizacji drzewa. Czasem splata-
ją się oba wątki.

Weźmy „Johannesa”. Okazały jesion o strzelistej koronie rosnący 
na terenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej swoje imię zawdzię-
cza śp. ks. dr. Johannesowi Chrząszczowi, proboszczowi w Pysko-
wicach, członkowi rady miejskiej, jednemu z założycieli Muzeum 
Górnośląskiego w Gliwicach, społecznikowi, regionaliście, autoro-
wi m.in. „Historii miast Pyskowice i Toszek”.

W szeregu nazw dla pomników przyrody, które do tej pory były bez-
imienne, znajdziemy również „Janinę” (nosi je topola w Parku Miej-
skim na cześć śp. Janiny Czapli, naczelniczki Pyskowic, która przyczy-
niła się do budowy obwodnicy miasta oraz szpitala), „Hannę” (pamięć 
o śp. Hannie Smolik – Ziemniak, lekarce, specjalistce medycyny palia-
tywnej, współzałożycielce Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych w Ho-
spicjum w Pyskowicach, wolontariuszce z powołaniem do pomocy cho-
rym przywołuje topola w parku).

Z kolei „Cecylia” to lipa, która jest jedną z wielu ozdób ogród-
ka jordanowskiego, niedaleko kościoła pw. św. Mikołaja. Nazwa 
pochodzi od imienia św. Cecylii, patronki m.in. organistów. A jak 
ustaliły badania naukowe nasze miasto było w przeszłości waż-
nym ośrodkiem sztuki organmistrzowskiej. Topola „Alicja” w Par-

dostojNe Nazwy, pomNikowe drzewa.  
wszystkie pyskowickie zabytki przyrody  

mają swoje imioNa

ku Miejskim nosi imię Alicji Wecel, naczelniczki i burmistrzyni Py-
skowic.

Kasztanowiec „Maryna” na terenie Zespołu Szkół im. M. Konop-
nickiej upamiętnia absolwentkę szkoły – śp. Marię „Marynę” Nowak- 
-Kowalską, lekarkę, radną, działaczkę społeczną, wiceburmistrzynię 
Toszka. Ma za towarzysza m.in. „Władysława”, kasztanowca noszące-
go imię na pamiątkę śp. Władysława Macowicza, długoletniego dyrek-
tora szkoły, historyka, pedagoga, społecznika oraz „Jana” (dla upamięt-
nienia śp. Jana Solińskiego, nauczyciela chemii i dyrektora w „Konop-
nickiej”, współtwórcę Amatorskiego Klubu Filmowego „Jaś” takie imię 
nosi kasztanowiec na terenie szkoły).

Są piękne, unikalne, w ich liściach szumi historia Pyskowic. W su-
mie takich drzew rośnie w naszym mieście 22. W największym skupi-
sku można je spotkać w Parku Miejskim, ogródku jordanowskim, przy 
ul. Polnej oraz na terenie „Konopnickiej”. W pojedynczych egzempla-
rzach występują też na terenie Zespołu Szkół Specjalnych, przy ul. Szo-
pena 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Należą do nich platany, topole, 
dęby, jesiony, kasztanowce, klony, wiąz i lipa. Podlegają ścisłej ochro-
nie i są naszym wspólnym dobrem.

Pełną listę pyskowickich pomników przyrody wraz z ich lokalizacją 
zawiera uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XLV/425/2022  
z 26 maja br., dostępna na stronie www.pyskowice.pl w BIP, zakładka 
Rada Miejska. Uzasadnienia dla przyjętych imion znajdują się w pro-
jekcie uchwały, do znalezienia również w BIP.

(pp)
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Na trawnikach miejskich pojawiły się tabliczki informują-
ce o ekologicznym koszeniu. To nowy trend w pielęgnacji tere-
nów zielonych, zwłaszcza w miastach. Zmniejszenie częstotliwo-
ści koszenia przekłada się na czystsze powietrze, zwiększenie za-
sobów wodnych, rozwój siedlisk dla owadów. Jednym słowem 
oszczędne koszenie trawy to same korzyści dla środowiska. 

Najczęściej do koszenia trawników wykorzystuje się sprzęt 
spalinowy, który jest źródłem zanieczyszczeń i hałasu. Ale emisja  

zanieczyszczeń związana z koszeniem to nie tylko ta genero-
wana przez sprzęt. Jak wykazały badania, toksyczne substan-
cje wydzielają się również ze schnącego ziela traw, a koszenie 
zwiększa zanieczyszczenie powietrza lotnymi związkami orga-
nicznymi. Naturalnie rośliny wydzielają je w niewielkim stę-
żeniu, jednak po cięciu następuje stukrotny wzrost emisji tych 
związków.

Mniej koszenia to mniej hałasu, ale więcej wody. Częste kosze-
nie powoduje bowiem spadek ukorzenienia trawy, a co za tym idzie 
redukcję zatrzymywanej w glebie wody. Intensywne przycinanie 
trawników uniemożliwia proces kwitnienia większości tworzących 
je gatunków, a poprzez to powoduje kryzys owadów zapylających, 
które tracą siedliska. Tym samym rzadsze koszenie zapewnia owa-
dom bazę pokarmową (pyłek i nektar), a więc skutkuje zwiększe-
niem populacji pszczół.

Te wszystkie korzyści dla środowiska, i dla nas wszystkich, 
wpłynęły na decyzję miasta o ograniczeniu koszenia trawników. 
Ekokoszenie to zrównoważona forma utrzymania zieleni.

(pp)

Przy tak zwanym placu dożynkowym pojawił się szpaler sadzo-
nek, który w przyszłości zamieni się w aleję platanów kulistych. Za-
danie stanowi realizację planu rewitalizacji zieleni Pyskowic z wyko-
rzystaniem rodzimych gatunków. 

Drzewa odgrywają ważną rolę w przestrzeni miejskiej. Produku-
ją tlen, dają cień, stanowią miłe dla oka urozmaicenie w obszarze  

zabudowanym. Mając to na uwadze miasto Pyskowice przystąpiło 
do odnowienia terenów zielonych z założeniem, żeby, wbrew mo-
dzie na iglaki i inne obce naszej strefie klimatycznej gatunki, dać 
szansę typowo polskim odmianom liściastym. Wprawdzie więcej 
pracy zabiera utrzymanie porządku wokół nich, ale za to ładnie szu-
mią i chronią przed słońcem.

Jednym z najświeższych przykładów rewitalizacji krajobrazu w na-
szym mieście są nasadzenia przy ul. Poznańskiej. Na początku wio-
sny w miejscu topoli pojawiły się tam klony o pięknych, bordowo – 
fioletowych liściach. Gdy urosną, będą naturalną ochroną przed hała-
sem i spalinami dla mieszkańców pobliskich bloków, a ponadto stwo-
rzą zacieniony pas.

Podobną funkcję ochronną spełniać będą również platany, o któ-
rych mowa była na wstępie. To przepiękne drzewa, o gęstych ku-
listych koronach, które doskonale sprawdzają się w miejscach od-
poczynku i rekreacji, jak tzw. plac dożynkowy. Drzewa pojawiły się 
przy nim na całej długości od ul. Dworcowej, w liczbie 25 sztuk.

Aleja powstanie z pomocą firmy 100.eu, która ufundowała sa-
dzonki.

(pp)

Zapraszamy na Ekobazarek na targowisku miejskim przy ul. 
Strzelców Bytomskich. To specjalnie przygotowane przez nas 
stoisko do dzielenia się jedzeniem. Sprzedawców zachęcamy do 
pozostawienia tam owoców i warzyw, a klientów do częstowania 
się nimi za darmo.

Ekobazarek to sposób na świat bez marnowania żywności. Idea jest 
prosta – regał na targowisku służy wymianie żywności między tymi, 
dla których jest już ona zbędna, a tymi, którym się ona przyda.

Handlujących, którym po dniu targowym pozostał towar, za-
chęcamy więc, by odstawiali go do darmowego straganu, zamiast 
wyrzucać do kubła. Z kolei klientów zapraszamy do korzystania 
z bezpłatnych warzyw i owoców.

Inicjatywa samorządu Pyskowic wspiera solidaryzm społeczny 
oraz służy ekologii – mniej zmarnowanej żywności to również mniej 
odpadów i mniejszy „ślad węglowy”. (pp)

oszczędNie z kosiarkami. dajemy zapylać pszczołom

przy ul. dworcowej powstaje aleja plataNów

zapraszamy Na ekobazarek  
po darmowe jedzeNie z odzysku
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18 maja Przedszkole nr 1 odwiedziły dwa 
sympatyczne kucyki z Wielowsi o imionach Jul-
ka i Milka. Dzieci z niecierpliwością oczekiwa-
ły na to spotkanie. Przywitały się w ogrodzie, 
gdzie zwierzęta z apetytem skubały trawkę. Pa-
nie opiekunki kucyków opowiedziały o ich zwy-
czajach, pokazały jak je czyścić i pielęgnować. 

Przedszkolaki dowiedziały się, czym żywią się 
kucyki, gdzie mieszkają, jak należy o nie dbać 
oraz jak należy się przy nich zachowywać, ponie-
waż zwierzęta doskonale czują emocje dzieci, co 
przekłada się na ich zachowanie. Każde dziecko 

Zdrowie to jedna z największych wartości w 
naszym życiu, dlatego dbanie o nie jest naszym 
obowiązkiem. Najważniejsze jest wyrobienie 
nawyków prozdrowotnych już u dzieci. Dlatego 
Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pyskowicach realizowało w roku szkolnym 
2021/2022 program „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”. Głównym celem było promowanie ak-
tywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Podczas całorocznej pracy dzieci nabyły 
umiejętności prawidłowego mycia rąk i dba-
nia o higienę. W ramach projektu raz w mie-
siącu odbywały się zajęcia z cyklu „Dzień wa-
rzyw i owoców”. W tym dniu dzieci oraz perso-
nel przedszkola przychodziły ubrane w kolorze 
wybranego warzywa bądź owocu. Poznawa-
ły ich pochodzenie, przeznaczenie, smak oraz 
wartości odżywcze.

Z kolei zdrowe śniadania polegały na tym, że 
dzieci samodzielnie wybierały produkty, które 
miały ochotę zjeść. Na talerzach gościły różno-

rodne jarzyny, serki oraz wędliny. Było smacz-
nie, zdrowo i kolorowo. 

Goszczono również dietetyk. W oparciu o pi-
ramidę zdrowia przekazała wiadomości na te-
mat prawidłowego odżywiania się. Dzieci przy-
swoiły wiedzę jakich produktów powinniśmy 
unikać w posiłkach. 

Aby zachować zdrowie bardzo ważna jest ak-
tywność fizyczna, zachętą do uprawiania spor-
tu były częste zajęcia gimnastyczne. Raz w ty-
godniu odbywało się kółko sportowe dla star-
szych dzieci, które było okazją być poznać roż-
ne dyscypliny. Również Dzień Dziecka upłynął 
na sportowo, z różnorodnymi konkurencjami 
oraz VIII Ogólnopolskim Maratonie Przedszko-
laków. Na koniec czekały pamiątkowe medale. 

Całoroczną pracę zwieńczył międzyprzedsz-
kolny konkurs plastyczny „W zdrowym ciele 
zdrowy duch” pod patronatem Burmistrza Mia-
sta Pyskowice. Prace można było podziwiać  
w galerii PodCień.

3 czerwca obchodziliśmy w Szkole Podsta-
wowej nr 5 w Pyskowicach Światowy Dzień 
Roweru. Jest to młode święto. Zostało ustano-
wione przez Organizację Narodów Zjednoczo-
nych w kwietniu 2018 roku. Jego pomysłodaw-
cą jest Polak – Leszek Sibilski, były kolarz to-
rowy, obecnie wykładowca na Uniwersytecie  
w Waszyngtonie.

Warto świętować Dzień Roweru, bo rower 
jest prostym, niedrogim, niezawodnym, czy-
stym i ekologicznym środkiem transportu. Im-
preza w naszej szkole odbyła się po raz drugi. 
Rozpoczął ją radny i dzielnicowy policji Robert 

Bonk, który przeprowadził pogadankę o bez-
pieczeństwie w ruchu drogowym.

Uczniowie klas 3 rozwiązywali test wie-
dzy, a następnie wzięli udział w praktycznym 
teście umiejętności. Jak należy zachować się 
przy przejściu dla pieszych? Kiedy możemy, 
a kiedy musimy się zatrzymać przy konkret-
nych znakach, jak zachować się w różnych 
sytuacjach drogowych? Najlepsi otrzymali 
dyplomy i nagrody ufundowane przez gmi-
nę Pyskowice.

Dziękujemy za słodki poczęstunek przeka-
zany przez Piekarnię – Cukiernię „Marysia”, 

2 czerwca 2022 r. w Centrum Wystawienni-
czym w Pyskowicach nastąpiło uroczyste otwar-
cie wystawy z XIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla wychowanków świetlic szkol-
nych „Bosa osa czy srebrne ryby- inspiracje 
twórczością Doroty Gellner”. Konkurs organizo-
wany był pod patronatem autorki, Śląskiego Ku-
ratora Oświaty Urszuli Bauer oraz Burmistrza 
Miasta Pyskowice Adama Wójcika. Współorga-
nizatorem imprezy była gmina Pyskowice.

Na wernisażu obecni byli zastępca burmi-
strza Pyskowic Piotr Magda, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu Henryk Sibie-
lak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Py-
skowicach Jolanta Piecuch, nauczyciele, na-
grodzeni oraz ich rodzice. Uhonorowano na-
grodą uczennicę Hannę Auguścik (SP nr 5 Py-
skowice), która jako jedyna laureatka pochodzi 
z naszego miasta. 

Beata Krasówka – SP5 Pyskowice

w zdrowym ciele zdrowy duch

miało okazję pogłaskać i przytulić zwierzę, a jesz-
cze czekała największa z atrakcji – przejażdżka.

Niektóre z maluchów musiały pokonać wła-
sne obawy i nabrać zaufania do kucyków. Dla 
bezpieczeństwa w czasie przejażdżki używano 
kasków i asekuracji opiekunek. Przejażdżka do-
starczyła niezapomnianych wrażeń i była oka-
zją, by nabrać większej pewności siebie, zdo-
być nowe doświadczenia, wiadomości oraz zro-
bić pamiątkowe zdjęcie z kucykami. 

Irena Szołtysek  
Katarzyna Szymczak

hippika Na kucykach w przedszkolu Nr 1

Efekty pracy w związku promocją zdrowego 
odżywiania były pyszne, zdrowe oraz koloro-
we i na pewno zaowocowały dobrymi nawyka-
mi żywieniowymi wśród przedszkolaków. 

Daria Pysik Nauczycielka Przedszkola nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi 

Światowy dzień roweru w sp5 w pyskowicach 

Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach za 
wypożyczenie znaków.

Śledźcie Pyskowicki Budżet Obywatelski  
i zadanie „Miasteczko Ruchu Drogowego”!

Beata Krasówka – SP5 Pyskowice

werNisaż wystawy po koNkursie  
„bosa osa czy srebrNe ryby”
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26 kwietnia w pyskowickiej Galerii „PodCień” odbył się wernisaż prac 
Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Relacje”. Organizato-
rem był Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Międzynarodowy Nie-
przetarty Szlak przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Py-
skowicach oraz Centrum Wystawienniczym Pyskowice. Wydarzenie objęli ho-
norowy patronatem  Burmistrz Miasta Pyskowice oraz Starosta Gliwicki.

Konkurs organizowany jest w ramach cyklu działań artystycznych: pla-
stycznych, muzycznych, teatralnych realizowanych w Polsce, Ukrainie  
i Białorusi, a wystawa stanowi bezpośrednią zapowiedź finałowego Prze-
glądu Teatralnego Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku 32 SANS 
„Relacje”. Nadeszło wiele prac z całej Polski. Jury przyznało 10 wyróż-
nień specjalnych (I miejsce) oraz 10 wyróżnień (II miejsce).

Najwyższe laury zdobyli: Jacek Zdanowski, Sylwia Szuster (Warsztaty 
Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie); Kamil Zaponik, Artur Wój-
cik (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej); Jan Polak (Sto-
warzyszenie „Arteria” Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Katowi-
cach); Bartosz Dzieniszewski, Mateusz Reinert (Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu); Marcel Kozakiewicz (Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-

nych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie); Kamil Chim (Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Gliwicach); Łukasz Strządała (Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie). 

Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Waręcka (Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Koło w Lublinie); Marta Borek (Warsztaty Terapii Za-
jęciowej DPS Lubliniec); Elżbieta Jurewicz, Rafał Szoda (Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej); Michał Hajkowski, Filip Oczadły 
(Stowarzyszenie „Arteria” Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Ka-
towicach);  Aleksandra Szyngiera (Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Gdańsk); Elżbieta Duda (Dom Pomocy Spo-
łecznej „Kalina” w Lublinie); Norbert Jasiński, Henryk Sznura (Warszta-
ty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach). 

Dodatkowo wyróżniono dwie artystki: Beatę Chmurę (Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach) oraz Justynę Kopiec (Stowarzysze-
nie „Arteria” Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Katowicach). 

Wystawę pokonkursową można było oglądać w maju w pyskowickiej 
Galerii „PodCień” oraz Teatrze Muzycznym w Lublinie, podczas 32 Spo-
tkań Artystów Nieprzetartego Szlaku.  

(JK, MF)

Po pandemii piąty raz na logopedycznym konkursie się spotykamy 
i wszystko w tym dniu z siebie damy. Dzieci ćwiczą niejeden rok i od suk-
cesu dzieli je tylko krok. Ćwiczą, syczą, szuszą, dmuszą i lalają, i języcz-
kiem wciąż brykają, ząbki do „s”, „z” układają. Usta ściśnięte, policzki 
napięte, język stara się zaistnieć jakby wkrętem. To technika! To już coś! 
Każdy z gabinetu logopedy wychodzi dumny jak prawdziwy gość!

LOGOs-SŁOWO! To się wie! Tu się ćwiczy! Tu się chce!! Język  
w górze, oczywista, wtedy mowa będzie jak łza czysta. Alee… Hallo…!!!! 

Mamy jakby buzie dwie… jednej chce się ćwiczyć, drugiej nieee… – na-
sza pani logopeda to najlepiej wieeee!!!! Rodzicu kochany czy i Ty jesteś 
w tym wszystkim już wyspecjalizowany?! Czeka na Was ćwiczeń stos  
i logos, logos, logos… Mamy tego już po nos! Rodzic się do ćwiczeń zbie-
ra, a dziecina się opiera. Ćwicz, skarbeczku, ćwicz, bo będzie AaFeRa!

Po powyższym wstępie – lakonicznie fakty z wydarzenia ujęte:
31 maja w Przedszkolu nr 5 odbyła się jubileuszowa, V edycja konkur-

su międzyprzedszkolnego, rodzinnego, logopedycznego pt. „Logobam-
ba”, objętego patronatem Burmistrza Miasta Pyskowice. 

Przysłane w formie multimedialnej, przygotowane przez rodzica lub 
opiekuna, prezentacje 6-latków zostały przesłuchane przez jury. Laureaci 
konkursu przygotowali wierszyki pod kątem wady wymowy, którą w pro-
cesie żmudnych ćwiczeń, od diagnozy po ostatni rok edukacji przedszkol-
nej, starali się wyeliminować, tak aby nowy etap w ich życiu – szkoła – nie 
był obciążony trudnościami. W nowym środowisku komunikacja z rówie-
śnikami, poprawna mowa będzie miała kluczowe znaczenie. 

Wręczenie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom odbyło się 
2 czerwca w obecności burmistrza Pyskowic Adama Wójcika. 

Dziękujemy za wytrwałość i determinację dzieciom, logopedom za 
specjalistyczną pomoc i kreatywność podczas terapii z przedszkolaka-
mi, za systematyczność – rodzicom, pomoc w kontakcie – opiekunom  
i wychowawcom. 

Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Pyskowicach za dofinansowanie 
nagród, a tym samym uatrakcyjnienie przedsięwzięcia.

Joanna Starościak – nauczyciel Przedszkola nr 5

„relacje” przecierają szlak 

czy to prawda, czy też Nie? Nam się logobamby chce!!!

Zarząd Transportu Metropolitalnego 25 czerwca br. zawiesił linię 
autobusową nr 677, a w jej miejsce wprowadził nową, metropolital-
ną – M105. Dzięki zmianie łatwiej będzie dojechać do Gliwic. M105 
jest też pierwszym bezpośrednim połączeniem Pyskowic z Knuro-
wem. 

z pyskowic do gliwic i kNurowa.  
Nowa liNia metropolitalNa zamiast 677

Ostatnim przystankiem autobusów 677 jest Europa Centralna w Gli-
wicach. Po zmianie krańcowym punktem będzie Centrum Przesiadkowe  
w Knurowie Szczygłowicach. Korzyścią dla pasażerów będzie też zwięk-
szenie częstotliwości połączeń. 

(pp)
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