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PrzyjdŸmy, pomó¿my

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wszystkim Mieszkañcom
Pyskowic ¿yczymy wielu szczêœliwych chwil, rodzinnego ciep³a
i radoœci, prezentów pod choink¹, by otaczali Was sami ¿yczliwi
ludzie, a troski i k³opoty omija³y szerokim ³ukiem, by w  nad-
chodz¹cym Nowym Roku marzenia zmieni³y siê w rzeczywistoœæ.

Rada Miejska, Burmistrz Miasta
Redakcja "Przegl¹du Pyskowickiego"
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Informacja o dniu wolnym od pracy
i zmianie godzin pracy

w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach
Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że:

w dniu 24 grudnia 2009 r. Urząd będzie nieczynny,
dnia 31 grudnia 2009 r. Urząd będzie czynny

w godzinach od 7.30 do 15.30
W związku z powyższym Burmistrz Miasta

lub jego Zastępca
przyjmować będą interesantów w ramach skarg

i wniosków
w środy 23 oraz 30 grudnia br.
w godzinach od 13.00 do 15.30.

W sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu, w
dniu 24 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego
będzie pełniony dyżur telefoniczny w godzinach od 9.00
do 12.00 pod nr telefonu 601-468-933.
Kasa Urzędu Miejskiego w dniu 31 grudnia br. czyn-
na będzie od godz. 7.30 do 9.00.

W 2008r. zarz¹d drogi krajowej nr DK
94, tj. "obwodnicy miejskiej" - Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Od-
dzia³ w Katowicach przyst¹pi³ do d³ugo
oczekiwanego przez mieszkañców Pysko-
wic remontu ww. drogi na odcinku o d³ugo-
œci ok. 1.500 mb. od skrzy¿owania z ul.
Gliwick¹/ul. Wyzwolenia do skrzy¿owania
z ul. Poznañsk¹.

Realizowane prace drogowe polega³y na:
- przebudowie nawierzchni drogi (frezo-

wanie istniej¹cej nawierzchni, wzmocnie-
nie podbudowy t³uczniowej, odbudowa
warstw bitumicznych)

- przebudowie skrzy¿owañ DK 94 z na-
stêpuj¹cymi ulicami:

 ul. Powstañców Œl¹skich
 ul. Mickiewicza
 ul. Poznañsk¹

- modernizacji sygnalizacji drogowych na:
skrzy¿owaniu z ul. Powstañców Œl¹-
skich
przejœciu dla pieszych przez Park
Miejski

 skrzy¿owaniu z ul. Mickiewicza.
Tak gruntowna przebudowa w/w odcin-

ka "obwodnicy miejskiej" wi¹za³a siê rów-
noczeœnie z wprowadzeniem istotnych
zmian organizacji ruchu drogowego, któ-
rych celem by³o podniesienie bezpieczeñ-
stwa ruchu ko³owego i pieszego na "obwod-
nicy" i na skrzy¿owaniach z drogami ni¿-
szych kategorii (wojewódzkimi i powiato-
wymi) oraz poprawa p³ynnoœci ruchu o cha-
rakterze tranzytowym.

Zaprojektowane i zrealizowane przez
inwestora tj. Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddzia³ w Katowicach
rozwi¹zania obejmowa³y:

- na skrzy¿owaniu z ul. Poznañsk¹:
- wydzielenie pasów ruchu dla poszcze-

gólnych relacji ruchu na drodze g³ównej
i podporz¹dkowanej (ul. Poznañska) z bu-
dow¹ wysp dziel¹cych

- na skrzy¿owaniu z ul. Mickiewicza:
- wydzielenie na drodze krajowej nr DK

94 tzw. "lewoskrêtów" na drogê podporz¹d-
kowan¹, tj. ul. Mickiewicza w kierunku cen-
trum miasta i Byciny odpowiednio od Opo-
la i od Bytomia

- przebudowê przejœcia dla pieszych na
przeciwn¹ stronê skrzy¿owania, tj. od stro-
ny Toszka (Opola)

- przebudowê sygnalizacji œwietlnej na
akomodacyjn¹, umo¿liwiaj¹c¹ bezpieczny,
bezkolizyjny "lewoskrêt" z drogi krajowej nr
DK 94 na drogê podporz¹dkowan¹ z obu
stron

Ww. rozwi¹zania przy ograniczonych
mo¿liwoœciach terenowych i s³abej widocz-
noœci w obrêbie skrzy¿owania "obwodnicy
miejskiej" z ul. Mickiewicza by³y rozwi¹za-
niem optymalnym

- na przejœciu dla pieszych przez Park

Miejski ³¹cz¹cym dzielnicê pó³nocn¹
z dzielnic¹ po³udniow¹ miasta:

- likwidacjê sygnalizacji ostrzegawczej
znaku D-6 i wybudowanie na jej miejscu
sygnalizacji œwietlnej wzbudzanej dotykiem
pieszego, oczekuj¹cego na mo¿liwoœæ bez-
piecznego wejœcia i przejœcia przez "ob-
wodnicê miejsk¹".

Rozwi¹zanie to ewidentnie podnios³o bez-
pieczeñstwo pieszych przemieszczaj¹cych
siê pomiêdzy ww. dzielnicami miasta i popra-
wi³o p³ynnoœæ ruchu ko³owego na DK 94.

Równoczeœnie zosta³o zmodernizowane:
- dojœcie do "obwodnicy" od ul. Nad

£¹kami
- mostek nad rowem przydro¿nym przy

Parku Miejskim
- na skrzy¿owaniu z ul. Powstañców

Œl¹skich:
- ograniczenie wjazdu pojazdów w kie-

runku na "wprost" i w "lewo", i umo¿liwie-
nie wjazdu pojazdom jedynie skrêcaj¹cym
w prawo z ww. drogi podporz¹dkowanej
z obu stron, tj. od Rynku oraz od Gliwic
i dzielnicy po³udniowej

- likwidacjê istniej¹cej sygnalizacji trój-
fazowej i wybudowanie sygnalizacji wzbu-
dzanej dotykiem pieszego na przejœciu dla
pieszych wraz z tzw. "wysp¹ azylu dla pie-
szego".

Koszt ww. prac drogowych mieœci³ siê
w kwocie ok. 10 mln z³. Œrodki finansowe za-
rz¹d drogi, tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad - Oddzia³ w Katowicach na
realizacjê przedmiotowego przedsiêwziêcia
pozyska³a ze Ÿróde³ unijnych w ramach ogól-
nopolskiego programu GAMBIT 2005, które-
go celem jest podniesienie bezpieczeñstwa
i p³ynnoœci ruchu drogowego oraz poprawa
komfortu jazdy na drogach krajowych. Za³o-
¿eniem strategicznym programu GAMBIT
2005 jest zmniejszenie liczby ofiar œmiertel-
nych o 50% w ci¹gu 10 lat (2003-2013), przy
czym najwiêksza redukcja œmiertelnych ofiar
wypadków drogowych do roku 2013 powin-
na nast¹piæ na drogach krajowych (75%).

Program ten opiera siê na dwóch in-
nych dokumentach wy¿szego rzêdu, tj:

- dokumencie "Europejska Polityka
Transportowa do roku 2010: Czas na de-
cyzje" z roku 2001, w którym Unia Euro-
pejska postawi³a przed Polsk¹ i innymi kra-
jami cz³onkowskimi zadania zredukowania
o po³owê liczby œmiertelnych ofiar wypad-
ków drogowych do roku 2010.

- dokumencie "Polityka Transportowa Pañ-
stwa" , który jest dokumentem przedstawia-
j¹cym politykê transportow¹ Polski œciœle na-
wi¹zuj¹c do polityki transportowej Unii Euro-
pejskiej. Jednym z celów tej polityki s³u¿¹cych
poprawie jakoœci systemu transportu i jego
rozwojowi zgodnemu z zasadami zrównowa-
¿onego rozwoju jest "Poprawa bezpieczeñ-
stwa prowadz¹ca do radykalnej redukcji licz-

by wypadków i ograniczenia ich skutków (za-
bici, ranni) oraz do poprawy bezpieczeñstwa
osobistego u¿ytkowników transportu. Potrze-
ba realizacji takiego celu wyp³ywa³a nie tylko
ze z³ego stanu BRD w Polsce, ale tak¿e
z za³o¿eñ polityki Unii Europejskiej w zakre-
sie bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Zrealizowana w 2008 r. przebudowa drogi
krajowej nr DK 94 po³¹czona z przebudow¹
skrzy¿owañ oraz zmian¹ organizacji ruchu
w ich obrêbie mia³a wyeliminowaæ na "obwod-
nicy miejskiej" w Pyskowicach punkty kolizyj-
ne, tj. "miejsca" , na których odnotowano sze-
reg zdarzeñ (kolizji i wypadków) drogowych.
O ile przedmiotowe rozwi¹zania zagwaran-
towa³y osi¹gniêcie celu zamierzonego przez
zarz¹d drogi, o tyle rozwi¹zanie w obrêbie
skrzy¿owania z ul. Powstañców Œl¹skich
wzbudzi³o wiele emocji. Wi¹za³o siê ono bo-
wiem z ograniczeniem ruchu przez obwodni-
cê na "wprost" i w "lewo" , a skutecznoœæ tego
rozwi¹zania "zagwarantowa³a" wyspa dzie-
l¹ca pasy ruchu w osi drogi krajowej, podnie-
siona o oko³o 12 cm od rzêdnej nawierzchni
jezdni. Rozwi¹zanie to by³o powodem po-
wstania "Komitetu Protestacyjnego w spra-
wie odblokowania skrzy¿owania ul. Powstañ-
ców Œl¹skich z DK 94" i jego czynnego udzia³u
w spotkaniach organizowanych przez tut.
Urz¹d z zarz¹dem DK 94.

W³adze miasta w przedmiotowej spra-
wie ju¿ w po³owie sierpnia ubieg³ego roku
podjê³y rozmowy z Generaln¹ Dyrekcj¹
Dróg Krajowych i Autostrad - Oddzia³
w Katowicach. W 2008 r. odby³y siê:

- dwie narady w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego w Pyskowicach z udzia³em miêdzy

innymi przedstawicieli Komitetu Protesta-
cyjnego, Radnych Rady Miejskiej w Pysko-
wicach, Urzêdu Miejskiego i Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Od-
dzia³u w Katowicach i Rejonu w Gliwicach,
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Gliwicach,
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
w dniach 21 sierpnia i 25 wrzeœnia 2008 r.

- kilka spotkañ w³adz miasta Pyskowice
z dyrekcj¹ Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad - Oddzia³u w Katowi-
cach, miêdzy innymi w dniach 14 sierpnia
i 6 paŸdziernika 2008 r.

Celem wzajemnych kontaktów by³o usta-
lenie mo¿liwoœci dokonania odstêpstw od
zaprojektowanego rozwi¹zania, polegaj¹-
cych na umo¿liwieniu przejazdu na "wprost"
przez DK 94 na skrzy¿owaniu z ul. Powstañ-
ców Œl¹skich poprzez likwidacjê wyspy dzie-
l¹cej w osi drogi krajowej i budowê sygnali-
zacji dla ruchu ko³owego. Uzasadnienie ko-
niecznoœci dokonania takiej weryfikacji re-
alizowanego przedsiêwziêcia zosta³o szcze-
gó³owo przedstawione w moim wyst¹pieniu
skierowanym do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad pismem z 11 wrze-
œnia 2008 r. Stanowisko Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddzia³u w
Katowicach przedstawione pismem z dnia
7 paŸdziernika 2008 r. by³o nastêpuj¹ce:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, jako odpowiedzialny admi-
nistrator drogi poszukuje mo¿liwego do
zrealizowania kompromisowego rozwi¹-
zania spornych kwestii dotycz¹cych
przedmiotowego skrzy¿owania. Dlate-
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Biskup Gliwicki Jan Wieczorek poświęcił i otworzył Okno Życia w Gliwicach.
Miejsce, gdzie będzie można pozostawić potajemnie nowo narodzone dziecko znaj-
duje się w domu Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ul. Górnych Wałów 21.
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WÓZEK DLA DAMIANKA
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Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach uruchomiła
stronę internetową pod adresem:

www.bibliotekapyskowice.pl
Można na niej znaleźć informacje o zbiorach, usługach,

historii oraz aktualnych konkursach organizowanych przez
bibliotekę. Można bez wychodzenia z domu sprawdzić czy
dana książka jest w bibliotece itp.

Zapraszamy
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go te¿ zleca wykonanie analizy bezpieczeñstwa ru-
chu i warunków ruchowych dla Pyskowic. Analiz¹
zostan¹ objête wszystkie punkty kolizji i skrzy¿owa-
nia w s¹siedztwie obwodnicy, a za³o¿enia i problemy,
które analiza ma uwzglêdniæ, wypracowane bêd¹
wspólnie z Gmin¹ Pyskowice".

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Od-
dzia³ w Katowicach zapewni³a równoczeœnie, i¿ po przed-
stawieniu wyników przedmiotowej analizy, oczekiwania
mieszkañców nie zostan¹ zapomniane ani zbagatelizo-
wane, lecz pozwol¹ na wypracowanie optymalnych roz-
wi¹zañ komunikacyjnych dla naszych mieszkañców oraz
innych uczestników ruchu drogowego , w tym te¿ jedno-
stek ratownictwa medycznego, ratownictwa przeciwpo¿a-
rowego, a tak¿e s³u¿b porz¹dkowych.

Wspomniane opracowanie p.t. "Monitoring efektów
realizacji przebudowy odcinka drogi krajowej nr DK
94 w mieœcie Pyskowice. Analiza bezpieczeñstwa ru-
chu drogowego wraz z analiz¹ ruchu" Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddzia³ w Katowicach
zleci³a firmie INKOM s. c. z Katowic. Zosta³o ono wykona-
ne w dwóch etapach:

  ETAP I w grudniu 2008 r.
W ramach ww. etapu autorzy opracowania przeprowa-

dzili analizê efektów zrealizowanej przebudowy odcinka
drogi krajowej nr DK 94 na terenie Gminy Pyskowice na
podstawie pomiarów natê¿enia ruchu ko³owego przepro-
wadzonych w trakcie przebudowy DK 94 (16.10.2008 r.)
i po jej zakoñczeniu (04.11.2008 r.). Ponadto dokonali wstêp-
nej analizy bezpieczeñstwa ruchu i zachowañ pojazdów
i pieszych po zakoñczeniu robót drogowych. Prezentacja
ww. opracowania odby³a siê w siedzibie firmy INKOM s.c.
w Katowicach w dniu 11 lutego 2009 r. z udzia³em radnych
Rady Miejskiej w Pyskowicach, przedstawicieli Komitetu Pro-
testacyjnego "w sprawie odblokowania skrzy¿owania ul. Po-
wstañców Œl¹skich z DK 94" oraz pracowników Urzêdu Miej-
skiego w Pyskowicach i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad - Oddzia³u w Katowicach.

Przeprowadzone pomiary ruchu drogowego zarówno
w trakcie przebudowy DK 94 jak i po jej zakoñczeniu po-
twierdzi³y, i¿ zasadnicze relacje przep³ywu pojazdów po-
miêdzy centrum Pyskowic i dzielnic¹ po³udniow¹ nastê-
powa³y miêdzy skrzy¿owaniami w ci¹gu ulic:

- ul. Zaolszany - ul. Gliwicka - ul. Kard. Wyszyñskiego
i przeciwnym

- ul. Zaolszany - ul. Gliwicka - ul. Wyzwolenia - ul. Woj-
ska Polskiego i przeciwnym

Po przebudowie DK 94 stosunkowo du¿a jest wymiana
ruchu pomiêdzy centrum i dzielnic¹ po³udniow¹ miasta za
poœrednictwem zachodniego skrzy¿owania DK 94, tj. "ob-
wodnicy miejskiej" z ul. Mickiewicza. Natomiast przep³yw
pojazdów pomiêdzy ww. czêœciami miasta poprzez skrzy-
¿owanie DK 94 z ul. Powstañców Œl¹skich praktycznie nie
jest obecnie realizowany.

Ponadto badania natê¿enia ruchu drogowego na po-
szczególnych ci¹gach drogowych podstawowego uk³adu
drogowego miasta Pyskowice porównane do badañ prze-
prowadzonych w latach 2000-2005 wskaza³y na:

- dalsz¹ stagnacjê natê¿enia ruchu w ci¹gu DK 94 ("ob-
wodnica miejska" - ul. Bytomska, ul. Toszecka) oraz DK
40 (ul. Mickiewicza),

- wyraŸny wzrost natê¿enia œredniego ruchu dobowe-
go w ci¹gu DW 901 (ul. Gliwickiej i ul. Poznañskiej).

Na powy¿sz¹ sytuacjê wp³yw ma:
- oddanie w paŸdzierniku 2005 r. do eksploatacji kom-

pletnego przebiegu autostrady A 4  na terenie wojewódz-
twa œl¹skiego,

- wzrost zainteresowania mieszkañców zachodniej czê-
œci aglomeracji katowickiej (Gliwice, Zabrze) zamieszka-
niem poza terenem zurbanizowanym w otoczeniu lasów
lublinieckich.

 ETAP II w wrześniu 2009 r.
W ramach ww. etapu autorzy opracowania dokonali

monitoringu efektów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem ru-
chu na przebudowanym fragmencie drogi krajowej oraz
przeprowadzili analizê wypadkowoœci na podstawie da-
nych pozyskanych z Komendy Miejskiej Policji w Gliwi-
cach - Sekcji Ruchu Drogowego wg kart zdarzeñ drogo-
wych odnotowanych przez Policjê na odcinkach dróg bez-
poœrednio zwi¹zanych z wprowadzonymi zmianami w or-
ganizacji ruchu.

Prezentacja ww. opracowania odby³a siê w siedzibie
firmy INKOM s.c. w Katowicach w dniu 16 listopada 2009r.
równie¿ z udzia³em radnych Rady Miejskiej w Pyskowi-
cach, przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego "w spra-
wie odblokowania skrzy¿owania ul. Powstañców Œl¹skich
z DK 94" oraz pracowników Urzêdu Miejskiego w Pysko-
wicach i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad -
Oddzia³u w Katowicach.

Analiz¹ wypadkowoœci objêto nastêpuj¹ce odcin-
ki dróg:

- drogi krajowej nr DK 94 - odcinek ul. Toszeckiej od
skrzy¿owania z ul. Poznañsk¹ (DW 901) do skrzy¿owa-
nia z ul. Gliwick¹ (DW 901)

- drogi powiatowej nr DP S 2905 - odcinek ul. Gliwickiej
i ul. Wyzwolenia

- drogi wojewódzkiej nr 901 - odcinek ul. Gliwickiej
Rozpatrywane odcinki dróg poddano szczegó³owej ob-

serwacji - g³ównie ze wzglêdu na zaistnia³¹ sytuacjê ruchow¹
w obszarze miasta Pyskowice, bêd¹c¹ nastêpstwem wpro-
wadzonych zmian organizacji ruchu na skrzy¿owaniu ul. To-
szeckiej z ul. Powstañców Œl¹skich poddanym gruntownej
modernizacji poprzez wyeliminowanie niektórych kolizyjnych
relacji i dopuszczenie jedynie zjazdu oraz wjazdu na odci-
nek DK 94 wy³¹cznie dla relacji prawoskrêtnych. Wskutek
powy¿szego rozwi¹zania wiêkszoœæ kierowców poruszaj¹-
cych siê "lokalnie" na odcinku centrum miasta - dzielnica
po³udniowa zmuszona zosta³a do zmiany dotychczasowych
przyzwyczajeñ komunikacyjnych i obecnie przejazd w tych
relacjach realizowany jest g³ównie poprzez ul. Zaolszany,
Gliwick¹ i ul. Kard. Wyszyñskiego.

Analizê wypadkowoœci przeprowadzono dla porówny-
walnego okresu oœmiu miesiêcy przed i po realizacji prze-
budowy DK 94. Szczegó³owe wyniki przedmiotowej anali-
zy z podzia³em na rodzaje i przyczyny zdarzeñ drogowych
wraz z liczb¹ ofiar bior¹cych udzia³ w zdarzeniach w okre-
sie objêtym analiz¹ w formie opisowej i graficznej zostan¹
przedstawione w styczniowym numerze Przegl¹du Pysko-
wickiego.

Podsumowuj¹c jednak opracowany materia³ nale-
¿y stwierdziæ, ¿e przebudowa odcinka DK 94 pomi-
mo wynik³ych kontrowersji co do jej zasadnoœci
w zakresie zmian organizacji ruchu w obrêbie skrzy-
¿owania z ul. Powstañców Œl¹skich oraz odczuwal-
nych w zwi¹zku z tym faktem przez mieszkañców Py-
skowic - dzielnicy po³udniowej utrudnieñ w komuni-
kacji lokalnej, wp³ynê³a na poprawê bezpieczeñstwa
ruchu na rozpatrywanych odcinkach uk³adu drogo-
wego naszego miasta.

W porównywalnym czasie 8 miesiêcy przed i po prze-
budowie DK 94 zmniejszy³a siê w tym ci¹gu ogólna liczba
wystêpuj¹cych zdarzeñ drogowych z 24 na 14 oraz ich
charakter, co oznacza i¿ kierowcy poruszaj¹ siê pewniej i
z wiêksz¹ uwag¹. Zmniejszy³a siê równie¿ na w/w odcin-
ku liczba wypadków, co oznacza, ¿e nie jest on ju¿ tak
niebezpieczny jak w okresie wczeœniejszym (liczba zabi-
tych spad³a z 2 do 0, a liczba rannych zmniejszy³a siê z 9
do 2). Na s¹siednich odcinkach DK 94, tj. na ul. Gliwickiej
i ul. Wyzwolenia po przebudowie DK 94 nie odnotowano
w ogóle wypadków ze skutkiem œmiertelnym i nie zareje-
strowano tak¿e wypadków z udzia³em rannych.

Przeprowadzona analiza wypadkowoœci w obrêbie
skrzy¿owania DK 94 z ul. Powstañców Œl¹skich wy-

kaza³a, i¿ wykonana jego przebudowa oraz wyelimi-
nowanie niektórych relacji kolizyjnych spowodowa³y
znaczny spadek liczby wystêpowania zdarzeñ dro-
gowych.

W celu poprawy warunków przejazdu pomiêdzy dziel-
nic¹ po³udniow¹ a centrum miasta przy wykorzystaniu
mo¿liwoœci jakie daje równie¿ trasa w ci¹gu ul. Powstañ-
ców Œl¹skich, DK 94, ul. Gliwicka i ul. Wyzwolenia, ko-
nieczna by³a korekta pracy sygnalizacji drogowej w obrê-
bie skrzy¿owania DK 94 z ul. Gliwick¹ polegaj¹ca na wy-
d³u¿eniu czasu trwania sygna³u zielonego dla lewoskrêtu
z DK 94 w kierunku centrum miasta. Powy¿sz¹ zmianê na
wniosek Gminy Pyskowice wykona³ zarz¹d drogi krajo-
wej. Nast¹pi³a ona ok. dwóch tygodni temu i pozwala na
jednorazowy przejazd 5, a nawet 6 pojazdom, co wcze-
œniej by³o nieosi¹galne, gdy¿ z powodu krótkiego sygna³u
zielonego mog³y przez skrzy¿owanie przejechaæ w tym
kierunku maksymalnie 2 pojazdy. Fakt ten zniechêca³
mieszkañców do przejazdu ww. tras¹. W zwi¹zku z po-
wy¿szym bardzo zachêcam mieszkañców Pyskowic prze-
mieszczaj¹cych siê z dzielnicy po³udniowej do centrum
do korzystania z ww. trasy, bowiem jej s³aby punkt w chwili
obecnej zosta³ skutecznie wyeliminowany. Badania prze-
p³ywu ruchu drogowego pomiêdzy dzielnic¹ po³udniow¹
a centrum miasta jednoznacznie wskazuj¹, i¿ najczêœciej
wykorzystywan¹ jest trasa prowadz¹ca ulic¹ Zaolszany,
Gliwick¹, Kard. Wyszyñskiego. St¹d te¿ w celu poprawy
p³ynnoœci i bezpieczeñstwa ruchu na skrzy¿owaniu drogi
powiatowej nr DP S 2905, tj. ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia
z ul. Kard. Wyszyñskiego, od lat uznawanego za bardzo
niebezpieczne (ostatnie badania firmy INKOM tego faktu
nie potwierdzi³y) ju¿ na pocz¹tku br., po przeprowadzeniu
uzgodnieñ ze starost¹ gliwickim Micha³em Nieszporkiem
dotycz¹cych koniecznoœci rozbudowy ww. skrzy¿owania,
zleci³em opracowanie wariantowej koncepcji jego przebu-
dowy, a po wykonaniu przedmiotowego opracowania prze-
s³a³em dokumentacjê do zaopiniowania przez Zarz¹d Dróg
Powiatowych w zakresie wyboru optymalnego rozwi¹za-
nia. Równoczeœnie w bud¿ecie miasta Pyskowice na 2010 r.
zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej rozbu-
dowy ww. skrzy¿owania wg wybranego wariantu planuj¹c
na ten cel kwotê 60.000,00 z³ oraz z³o¿ono wniosek do
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Gliwicach o umieszczenie
przedmiotowego zadania w bud¿ecie Powiatu Gliwickie-
go na 2010 r. z planowan¹ kwot¹ na jego realizacjê w wy-
sokoœci równie¿ 60.000,00 z³. Zgodnie z poczynionymi
uzgodnieniami ww. zadanie bêdzie realizowane w ramach
tzw. inicjatywy samorz¹dowej polegaj¹cej na wspó³pracy
Gminy Pyskowice z Powiatem Gliwickim w realizacji za-
dania i na jego wspó³finansowaniu.

Ponadto uzyskaliœmy zapewnienie przedstawicieli Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddzia³u
w Katowicach na spotkaniu w dniu 16 listopada br., ¿e
w trakcie prowadzonej rozbudowy skrzy¿owania przy Ze-
spole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Marii Konopnickiej zo-
stanie czasowo otwarte dla pojazdów osobowych skrzy-
¿owanie DK 94 z ul. Powstañców Œl¹skich.

Niezale¿nie od powy¿szego w trakcie prac nad bud¿e-
tem miasta Pyskowice na 2010 r. z inicjatywy Krzysztofa
£apuchy radnego Rady Miejskiej w Pyskowicach i równo-
czeœnie przewodnicz¹cego Komisji Inwestycji i Bud¿etu
w roku przysz³ym zaplanowano wybudowanie chodnika
w ci¹gu ul. Zaolszany od skrzy¿owania z ul. Powstañców
Œl¹skich do skrzy¿owania z ul. Gliwick¹. Rozwa¿ana jest
równie¿ mo¿liwoœæ wykonania remontu nawierzchni as-
faltowej ul. Zaolszany.

Podjête ju¿ i zaplanowane dzia³ania maj¹ na celu po-
prawê p³ynnoœci ruchu ko³owego oraz bezpieczeñstwa
ruchu ko³owego i pieszego w obecnej sytuacji na drogach
stanowi¹cych trasê przejazdu pomiêdzy centrum miasta
i dzielnic¹ po³udniow¹.

Joanna Bujakowska - Naczelnik GK

„PRZEBUDOWA OBWODNICY MIEJSKIEJ - WYNIKI EKSPERTYZ”
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WSPÓLNA HISTORIA

     
      
      
        
    
       
      
     

     
       
      

       
     
    
    
      
      
      
     
       
   
      
      
   

    
     

   
      

      
     
     
    
    
       
   

 

       
         
          
        
        
         
         
         
       

WYSTAWA KANARKÓW
I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH
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MŁODZI PIŁKARZE HALOWI Z PYSKOWIC SIĘGNĘLI PO BRĄZOWY MEDAL
MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-20! BRAWO!

PYSKOWICE NA MEDALPYSKOWICE NA MEDALPYSKOWICE NA MEDALPYSKOWICE NA MEDALPYSKOWICE NA MEDAL
           

        
        
        
      

          
          
         
        
           
         
         

PI£KA NO¯NA
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SPORSPORSPORSPORSPORT W PYSKOWICACHT W PYSKOWICACHT W PYSKOWICACHT W PYSKOWICACHT W PYSKOWICACH

          
          
         
        
           
         
        

          
       
         
   

 

Andrzej Grubba to legenda polskiego ping-ponga.
Jego liczne sukcesy trudno zliczyć. Może w jego
ślady pójdą uczestnicy Międzyszkolnego Turnieju
Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Pyskowic?
Imprezę zorganizowała "Szóstka".

CZARODZIEJ CELULOIDOWEJ PI£ECZKICZARODZIEJ CELULOIDOWEJ PI£ECZKICZARODZIEJ CELULOIDOWEJ PI£ECZKICZARODZIEJ CELULOIDOWEJ PI£ECZKICZARODZIEJ CELULOIDOWEJ PI£ECZKI
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MIÊDZYSZKOLNE ZAWODY W P£YWANIU
GIMNAZJUM
STYL KLASYCZNY 50 M
       
       
       

STYL GRZBIETOWY 50 M
       
       
       

STYL DOWOLNY 50 M
       
       
       

     
        
         
   


     

    

SZKO£A PODSTAWOWA
STYL GRZBIETOWY 25 M

       
       

   

       
   
   

       
       
       

STYL DOWOLNY 25 M

       
       
       

       
       

   

       
       
      

       
       
        

       
         
        
       
         
      
       
        
       
         
        
       
        
         
        
         
      

        
        
       
   

        
      
          
 

 

OSTOSTOSTOSTOSTAAAAATNI AKTNI AKTNI AKTNI AKTNI AKORDORDORDORDORD
DO¯YNEKDO¯YNEKDO¯YNEKDO¯YNEKDO¯YNEK

- CIOCHO- CIOCHO- CIOCHO- CIOCHO- CIOCHOWICE 2009WICE 2009WICE 2009WICE 2009WICE 2009
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Bezp³atne porady prawne
Udzielane są w każdy czwartek
w godzinach od 8.30 do 10.30

Filia Biura Poselskiego posła Jana Kaźmierczaka
w Pyskowicach

pod adresem:
Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych

ul. Strzelców Bytomskich 9 sala nr 1
(po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu

32-230-09-25)

Biuro Poselskie Jana Kaźmierczaka
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 26

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przypomina
wszystkim przedsiębiorcom, iż do 31 grudnia 2009 r.
należy zaktualizować kody PKD 2004 na PKD 2007. Od
1 stycznia 2010 roku tracą aktualność zaświadczenia
o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej za-
wierające kody PKD 2004. Podstawę prawną stanowi
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) -
Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885. Aby dokonać aktuali-
zacji, należy wypełnić druk EDG-1 i złożyć w siedzibie
naszego urzędu. Stosowny druk można znaleźć na na-
szej stronie internetowej www.pyskowice.pl w zakład-
ce działalność gospodarcza.

PODZIKOWANIE
Przyjacioom, wszystkim innym wspaniaym osobom,

Przedstawicielom Instytucji i Wadz Miasta
którzy w serdecznych sowach wyrazili sw blisko,

Wsparcie i otuch w bólu po stracie

Jana Kamierczyk
a zwaszcza Tym z nich, którzy wzili udzia

w uroczystociach pogrzebowych, wnoszc wkad
w ich godny i pikny przebieg

najserdeczniejsze wyrazy niezapomnianej
wdzicznoci skadaj

Pogreni w aobie
ona i córka

MIÊDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNYMIÊDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNYMIÊDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNYMIÊDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNYMIÊDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
       

      
    
 
 
   
   

  
   
  
   
      
    
   
  
   
  
   
  
    
  


   
   

OG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIE

     
      
      

        
        
      

   
   
   
    
  
   
    
  
    
   


 
    
  
  
   
  
   
    
  

 
Foto - Ginter Klaka
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23.00 Muzyka rozrywkowa przed pó³noc¹
23.50 ¯yczenia noworoczne

Burmistrza Pyskowic
24.00 Pokaz sztucznych ogni
00.10 Kalendarz dla wszystkich
00.20 Muzyka rozrywkowa po pó³nocy

      
      
      
        
    

GRAGRAGRAGRAGRATULUJEMYTULUJEMYTULUJEMYTULUJEMYTULUJEMY ST ST ST ST STASIOWI!ASIOWI!ASIOWI!ASIOWI!ASIOWI!

       
          
        
      
        
    

 

Dyrektor Miejskiego Oœrodka Kultury i Sportu
serdecznie zaprasza na:

IV KONCERT
ŒWI¥TECZNY

22 grudnia 2009 r.

Sala widowiskowa MOKiS
godz. 16.00 i 18.00

bezp³atne wejœciówki na koncert
do odebrania w sekretariacie

rezerwacja
pod numerem tel. 32 233 - 25 - 34

Wyst¹pi¹:

PARADOX
PARADOX MINI

MINIATURKI
PLUM

ALACARTE
Schola CANTAMUS DOMINO

Studio WokAlne MOKiS
Teatr - KALOTROPIA

Sekcja wokalna RYTHMOS z Toszka
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Ma³¿eñskieMa³¿eñskieMa³¿eñskieMa³¿eñskieMa³¿eñskie
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