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dokończenie na str. 8

Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza mieszkańców do udzia-
łu w III edycji konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w roz-
wój”. Można uzyskać aż do 50 tys. zł dofinansowania na przed-

TRWA III EDYCJA KONKURSU  
„PYSKOWICE – EKOLOGIA WPISANA W ROZWÓJ”

sięwzięcia służące ochronie lub poprawie środowiska. Wnioski 
przyjmowane są jeszcze tylko do 5 maja br. 

Miło nam poinformować, że miasto Pyskowice otrzymało 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota 
3 619 988,90 zł zostanie przeznaczona na przebudowę ul. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Inwestycja obejmie ponad kilometrowy 
odcinek tej arterii, od skrzyżowania przy Zespole Szkół im. Ma-
rii Konopnickiej, do skrzyżowania z ul. Bytomską. Jednocześnie 
gmina jako koszt niekwalifikowany wykona modernizację dal-
szego odcinka, w kierunku rynku – od skrzyżowania z ulicą Wy-
zwolenia, do skrzyżowania z ulicą Nową.

W ramach zadania wskazany odcinek drogi zostanie całkowicie 
przebudowany, konstrukcja zostanie wzmocniona, a jezdnia uzyska 

PONAD 3 mLN Zł Z RZąDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG 
DLA PYSKOWIC

stałą szerokość. Dodatkowo rów odwadniający zostanie odpowied-
nio wyprofilowany i wzmocniony, powstanie kanalizacja deszczo-
wa. Dzięki poszerzeniu chodnika do 2 m bezpieczniej będzie dla 
pieszych.

Celem modernizacji jest podniesienie atrakcyjności terenów zabu-
dowy wokół ulicy, ale przede wszystkim poprawienie bezpieczeń-
stwa użytkowników.

Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony jeszcze w tym 
roku, natomiast planowany termin zakończenia prac to druga poło-
wa 2022 roku. Ogółem wartość projektu na dzień składania wniosku 
wynosiła 6 581 798,00 zł. 
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6 kwietnia rozpoczęła się III edycja Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego. Miesz-
kańcy województwa śląskiego jak dotychczas 
mają do dyspozycji 10 milionów złotych. Pie-
niądze czekają również na zadania, które mo-
gą być zrealizowane w Pyskowicach. Nabór po-
trwa do 16 maja. 

Tym razem środki podzielono na dwie rów-
ne pule: EKO oraz REGIO. W ramach pierwszej 
mogą być zgłaszane zadania spełniające łącznie 
trzy warunki: mają dominujący charakter ekolo-

mARSZAłKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI –  
SZANSA RÓWNIEŻ DLA mIESZKAŃCÓW PYSKOWIC

giczny, wpływają na poprawę środowiska natu-
ralnego, służą rozwojowi całego województwa. 

W ramach puli REGIO bez zmian pozostaje po-
dział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy bę-
dą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, 
mieszczące się w granicach zadań własnych wo-
jewództwa. Na podregion nr 4 (do którego nale-
żą powiaty lubliniecki, tarnogórski i nasz gliwicki 
oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice) 
zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskie-
go przypadło 750 tys. zł, czyli 15 proc. budżetu.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić for-
mularz za pomocą generatora eBO dostępnego 
na stronie internetowej województwa śląskie-
go i dostarczyć go (pocztą, osobiście lub za po-
średnictwem Elektronicznej Skrzynki Podaw-
czej) do Urzędu Marszałkowskiego wraz z listą 
poparcia oraz, w przypadku zadań inwestycyj-
nych lub infrastrukturalnych, z oryginałem zgo-
dy władającego obiektem lub terenem na reali-
zację zadania.

(pp)

Szanowni Czy-
telnicy, nasze mia-
sto powoli nabie-
ra wiosennych ru-
mieńców, na drze-
wach pojawiają 
się pierwsze ko-
lory. Również za 
sprawą barwnych 
ptaków z filcu, 
które można zoba-
czyć m.in. na Pla-

cu Józefa Piłsudskiego. Zieleni przybywać bę-
dzie jednak z każdym dniem. Wiosno – przy-
bywaj! A gdy przyroda obudzi się już na dobre  
i pięknie się umai, tym bardziej powinniśmy zo-
baczyć jakim jest cennym skarbem, wartym, by 
go chronić ze wszystkich sił. Tak jak to robi sa-
morząd Pyskowic.

Kolejny już raz wiele uwagi poświęcamy w tym 
numerze sprawom ochrony środowiska. Mnogość 
działań samorządu dotykających tej dziedziny 
świadczy, że hasło „Pyskowice – ekologia wpisa-
na w rozwój” nie jest dla nas pustym sloganem. 
Przyświeca ono m.in. konkursowi na inicjatywy 
ekologiczne mieszkańców. Szczegóły dotyczące 
jego III już edycji znajdą Państwo na s. 1 i 8. 

W tym samym miejscu piszemy o dotacjach 
na likwidację przestarzałych pieców węglo-
wych oraz gospodarce odpadami. W związku  
z ostatnim tematem namawiamy mieszkańców 
do rzetelnego płacenia za odbiór śmieci – jeże-
li za tą usługę będziemy płacić solidarnie wszy-
scy, każdy z nas indywidualnie zapłaci mniej.

Nie tylko samorząd Pyskowic stwarza szansę 
dla inicjatyw lokalnych. Gorąco namawiam do 
zapoznania się z warunkami Marszałkowskie-
go Budżetu Obywatelskiego, a potem do udzia-
łu w nim. Więcej w tekście poniżej. A jeżeli je-
steśmy już przy sprawie partycypacji społecz-
nej – serdecznie Państwu dziękuję za liczne 
uczestnictwo w ankiecie konsultacyjnej doty-
czącej nowego studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego. Z wy-
nikami badania można zapoznać się na s. 4.

Jedno z pytań w przywołanych konsultacjach 
dotyczyło planu uruchomienia podmiejskiego 
szybkiego pociągu do Gliwic i dalej w głąb aglo-
meracji, co zresztą spotkało się z uznaniem an-
kietowanych. Między innymi z myślą o stworze-
niu węzła przesiadkowego autobus – kolej re-
alizujemy projekt rewitalizacji dawnego dwor-
ca. Miło mi poinformować, że nasze zamierze-
nia zyskały dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go w kwocie 1.872.256,87 zł, a tym samym in-
westycja posiada już łączną pomoc zewnętrzną  
w kwocie blisko 3,8 mln zł.

Powyższe zadanie, o którym piszemy na s. 5, 
to tylko przykład miejskich inwestycji. Na co 
jeszcze idą Państwa podatki? Szczegółowy, ak-
tualizowany na bieżąco raport prezentowany 
w formie graficznej, można znaleźć na http://
www.pyskowice.nacoida-mojepieniadze.pl/. 
Więcej informacji na temat tej specjalnej apli-
kacji znajdziecie Państwo na s. 4.

A na s. 6 polecam Państwa uwadze kolejny 
wywiad z cyklu „Znani znad Dramy”. Tym ra-
zem rozmawiamy z Ewą Bobkowską, prezes  

i współwłaścicielką spółki PA Nova S.A., zna-
nej w całym kraju firmy deweloperskie. Dlacze-
go uważa Pyskowice za swój azyl bezpieczeń-
stwa? Odpowiedź znajduje się w wywiadzie.

Pani Ewa odniosła sukces w biznesie, inni bo-
haterowie naszego cyklu mogli się pochwalić 
osiągnięciami w nauce, sporcie, literaturze. Na 
dobrej drodze, by w przyszłości dołączyć do te-
go grona, jest nasze uzdolniona młodzież. Julia  
Pikul, uczennica liceum w ZS im. Marii Konop-
nickiej, została laureatkę ogólnopolskiego kon-
kursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. Z ko-
lei Marcel Olechno, uczeń Szkoły Podstawowej  
nr 5, to finalista olimpiady z biologii. Rodzeństwo 
Alicja i Michał Wyszomierscy z tej samej szkoły 
zdobyło nagrodę w kampanii „Zachowaj trzeź-
wy umysł”. A pokolenie starszy od nich Piotr Pie-
trzak, absolwent pyskowickich szkół, wydał wła-
śnie swoją drugą powieść. O sukcesach naszych 
mieszkańców piszemy na s. 5 i s. 11.

Do tego, że czytanie książek przynosi korzy-
ści, nikogo nie trzeba przekonywać. Sposobem, 
by zachować kontakt z literaturą i kulturą w cięż-
kich czasach pandemii, są dwie przygotowane ze 
wsparciem samorządu propozycje. „Wirtualnie 
też fajnie” to zaproszenie na cykl spotkań online 
z wybitnymi twórcami książek dla dzieci. Z kolei 
„Stacja Legenda” to gratka dla miłośników ślą-
skich legend i dla tych, którzy dopiero są ich cie-
kawi. Na gawędziarskie „bajanie” online zapra-
sza Stowarzyszenie Stacja Pyskowice. Szczegó-
ły projektów przedstawiamy na s. 9.

Kończąc tradycyjnie życzę Państwu – 
bądźcie zdrowi! Uważajcie na siebie.
Adam Wójcik, Burmistrz Miasta Pyskowice

dokończenie na str. 8

W związku z ostatnią zmianą opłat za wywóz 
odpadów komunalnych, pojawiły się pytania czy 
usługa musi drożeć? Wyjaśniamy, że decydują-
cy znaczenie mają czynniki niezależne od gminy, 
głównie wynikające z norm ochrony środowiska. 
Ale wśród odpowiedzi jest i taka, że powodem 
jest zachowanie samych mieszkańców. Część z 
nas nie deklaruje opłaty „śmieciowej”, w ślad za 
tym koszty dzielą się na mniejszą liczbę osób. 
Gdybyśmy płacili wszyscy, rachunki mogłyby 
być niższe nawet o blisko 20 procent! Inną rze-
czą, również rzutującą na cenę, jest prowadzenie 

ŚmIECI TO WSPÓLNA SPRAWA. NIE PłACISZ ZA ODBIÓR?  
POWIęKSZASZ RAChUNEK SąSIADA, mAmY, BRATA 

prawidłowej segregacji, włączając w to np. bio-
odpady z naszych kuchni i podwórek.

W zakresie gospodarowania odpadami w Pol-
sce obowiązują normy Unii Europejskiej, któ-
rych wdrożenie ma doprowadzić do gospodarki 
„zerośmieciowej”. Odpady zmieszane mają być 
sukcesywnie zmniejszane, aby już do 2025 roku 
poziom recyklingu wzrósł do 55 proc., do 2030 
roku do 60 proc., a do 2035 do 65 proc. 

Zwiększenie poziomu segregacji śmieci ma na 
celu zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych i 
wyeliminowanie konieczności ich składowania, 

które obecnie przyczynia się do poważnych za-
nieczyszczeń środowiska. Zmiany wpłyną na po-
prawę czystości wody, gleby i powietrza.

Wśród instrumentów służących wdrożeniu 
wspomnianych wyżej zasad duże znaczenie mają 
takie o charakterze ekonomicznym. Z roku na rok 
w istotny sposób rośnie tzw. opłata marszałkow-
ska, czyli stawka obciążająca każdą tonę odpadów 
trafiających na składowisko. Do końca 2017 r. wy-
nosiła ona 24,15 zł/tonę, w 2018 r. już 140 zł, rok 
później 170 zł, a w 2020 r. osiągnęła poziom 270 zł.  
W ciągu trzech lat wzrosła więc aż o 1000 proc.!
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KOmISJE PRACUJą

XXIX sesja 
Rady Miejskiej  
w Pyskowicach 
odbyła się 25 
marca 2021 r. Te-
matem wynikają-
cym z planu pra-
cy było omówie-
nie dorocznego 
sprawozdania Ko-
mendy Miejskiej 
Policji w Gliwi-

cach ze stanu bezpieczeństwa w powiecie gliwic-
kim, które zreferował przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku radny Andrzej Bąk. 

Rada rozpatrzyła i podjęła uchwały w sprawie:
1. Pyskowickiego Budżetu Obywatelskie-

go – ustalono zasady postępowania pozwalają-
ce na wyłonienie projektów zgłaszanych przez 
mieszkańców i realizowanych ze środków bu-
dżetu gminy. Założono coroczne przeznaczanie 
na ten cel 200 000 zł. Burmistrz miasta najpóź-
niej do końca maja ogłosi harmonogram PBO; 

2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu na czas oznaczony nie dłuż-
szy niż 3 lata – sprawa dotyczy dzierżawy po-
wierzchni pod automat ze zniczami umieszczo-
ny na cmentarzu komunalnym;

3. przyjęcia zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Pyskowice – wchodzą-
ca w życie 21 kwietnia zmiana ustawy o ochro-
nie praw lokatorów (...) zobowiązała gminy do 
przygotowania uchwał o zasadach wynajmowa-
nia mieszkań. Zmieniono definicję lokalu so-
cjalnego, ustalono kryteria jakie będą brane pod 
uwagę przy ocenie wniosku o najem;

4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Pyskowice – corocz-
nie do marca rada jest obowiązana do zatwier-
dzenia programu. Do uchwały przyjętej na po-
przedniej sesji uwagi zgłosił nadzór prawny wo-
jewody, które zostały uwzględnione w aktualnej;

5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuż-
szy niż 3 lata – istnieje możliwość przedłużenia 
dzierżawy na kolejne 3 lata dla obecnych dzier-
żawców, którzy zadeklarowali chęć jej konty-
nuowania; 

6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści gruntowych o łącznej pow. niecałych 700 m 
kw. przeznaczonych w planie pod budownictwo 
mieszkaniowo – usługowe (jednorodzinne);

7. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej 
nieruchomości gruntowej przy ul. Nad Łąkami, 
która zostanie zbyta w ustnym przetargu nie-
ograniczonym;

8. wyrażenia zgody na zbycie 10 działek bu-
dowlanych o pow. 1100–1200 m kw. przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne. Działki będą sprzedawane w prze-
targach ustnych nieograniczonych;

9. dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r.  
– zasadnicza zmiana dotyczy kwoty ponad 
2 000 000 zł z przeznaczeniem: 80 000 zł – 
usuwanie ulicznych przełomów i wybojów,  
170 000 zł – remonty dróg żużlowych. Z tych 
pieniędzy zostaną również wykonane m.in.: 
przebudowa ul. Wojska Polskiego 2 – Lompy 
– droga wewnętrzna, modernizacja ulicy i par-
kingu Krótka, budowa parkingu ul. Kochanow-
skiego 6 i Paderewskiego, przebudowa ulic: 
Zielonej i Orzeszkowej, przebudowa chodni-

ków przy ulicach Wojska Polskiego 42 – 60, 
Drzymały 6, Strzelców Bytomskich 10 i 12, 
Szopena 12, od Kochanowskiego 6 do Wojska 
Polskiego 1, modernizacja chodników wokół 
Rynku, budowa parkingu Braci Pisko 2, utwar-
dzenie terenów przy ul. Wyzwolenia Boczna  
i Szopena 5 i 7. Zostaną też wykonane projekty 
techniczne do przeprowadzenia inwestycji.

Ponadto 100 000 zł zostanie przeznaczone na 
budowę kolumbarium na cmentarzu komunal-
nym, prawie 120 000 zł na modernizację kuch-
ni z zapleczem w żłobku, 50 000 zł na remon-
ty rowów komunalnych, 100 000 zł na budo-
wę toalety samoobsługowej w Ogródku Jorda-
nowskim, 225 000 zł na koszty administrowa-
nia zrekultywowanym składowiskiem odpadów 
komunalnych; 

10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2021–2027; 

11. powołania radnego Andrzeja Bąka w skład 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pysko-
wicach;

12. rozpatrzenia wniosku grona pedagogicznego 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pyskowicach – w czę-
ści dotyczącej przywrócenia znaku zakazu wjaz-
du (oprócz pojazdów związanych ze szkołą) w go-
dzinach pracy szkoły oraz w części dotyczącej po-
prawy bezpieczeństwa rada uznała wniosek za za-
sadny, w części dotyczącej braku parkingu uzna-
ła wniosek za niezasadny. W uzasadnieniu wska-
zano, że w okolicach szkoły powstało kilka par-
kingów oraz planowany jest nowy przy MOKiS.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami oraz 
uchwały dostępne są BIP, w zakładce Rada 
Miejska.

Jolanta Drozd, Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Pyskowicach

Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja omówiła stan realizacji prac moder-

nizacyjnych systemu ciepłowniczego. Ich ce-
lem jest zabudowanie węzłów kompaktowych 
w budynkach, które posiadają niski parametr. 
Inwestycja obejmuje ułożenie blisko 4 km sie-
ci rur preizolowanych oraz zabudowę węzłów 
kompaktowych. Miasto pozyskało dofinanso-
wanie z programu „Metropolitalny Fundusz So-
lidarności” z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii na kwotę 939 067,00 zł.

Komisja zapoznała się ze stanem technicz-
nym dróg, mostów, chodników i przepustów na 
terenie Pyskowic w związku z postępowaniem 
przetargowym na ich remonty bieżące w 2021 r. 
Planowana jest m.in. kontynuacja modernizacji 
chodników wokół rynku.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Komisja zapoznała się z informacją na te-

mat sytuacji pożarowej i miejscowych zagro-
żeń na terenie Pyskowic w 2020 r. Zastęp-
ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  
w Pyskowicach kapitan Przemysław Mesy-
asz poinformował, że w ubiegłym roku od-
notowano spadek liczby pożarów (do 50). 
Najczęściej powstawały one na skutek pod-
palenia (27).

Młodszy inspektor Rafał Grzenia, Komen-
dant Komisariatu w Pyskowicach, przedstawił 
prezentację dotyczącą bezpieczeństwa obywa-

teli i stanu porządku publicznego w Pyskowi-
cach za poprzedni rok.

Wykrywalność przestępstw w komisaria-
cie w Pyskowicach była najwyższa w powie-
cie – na poziomie blisko 62 proc. Nie odno-
towano przypadku kradzieży samochodu, po-
jawiły się natomiast grupy z zewnątrz zajmu-
jące się kradzieżami katalizatorów z zaparko-
wanych pojazdów. Odnotowano istotny spadek 
liczby kradzieży z włamaniem, trzy przypad-
ki przestępstw rozbójniczych (ujęto wszystkich 
sprawców), zmniejszyła się liczba przypadków 
przemocy w rodzinie (do 21).

W sumie w 2020 roku policjanci przeprowa-
dzili 7690 interwencji i przyjęli 4255 zgłoszeń.  
W Pyskowicach miały miejsce 162 zdarzenia 
drogowe – w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym.

Radni zapoznali się również z informacją o 
działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach za 
2020 rok. I tak w ubiegłym roku: odbyły się 736 
patrole (w tym 9 wspólnie z policją), strażnicy 
ujawnili 1621 wykroczeń, do miejsca zamiesz-
kania lub policyjnej izby zatrzymań zawiezio-
no 66 osób, strażnicy ujęli i przekazali policji 9 
osób, a także wykonali 26 zabezpieczeń miejsc.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Członkowie komisji zapoznali się z informa-

cją dotyczącą wykonania zadań własnych gmi-

ny w 2020 r. realizowanych przez organizacje 
pozarządowe. Na uznanie zasługuje fakt, że mi-
mo pandemii wiele klubów sportowych realizo-
wało nakreślony plan – chociażby poprzez pro-
wadzenie treningów online.

Z radnymi połączyli się doradcy zawodowi, 
psycholodzy i pedagodzy działający w pyskowic-
kich jednostkach oświatowych. Wszyscy zgodzi-
li się, że po powrocie do nauki stacjonarnej wy-
raźnie wzrośnie potrzeba kompleksowej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Członkowie komisji przeanalizowali wnio-

sek grona pedagogicznego SP3 w sprawie par-
kingu przy szkole. Do sprawy odniósł się bur-
mistrz Adam Wójcik. Ostatecznie komisja nie 
przychyliła się do wniosku. Radni zauważy-
li, że w ostatnim czasie blisko szkoły powstały 
dwa ogólnodostępne parkingi, a niedługo poja-
wią się kolejne miejsca (przy MOKiS).

Komisja uznała natomiast wniosek za zasad-
ny w części dotyczącej powrotu znaku zakazu 
wjazdu innych pojazdów (poza związanymi ze 
szkołą) w godzinach od 7 do 16 oraz w części 
dotyczącej poprawy bezpieczeństwa. Komisja 
zawnioskowała o postawienie słupków lub ba-
rierek zaporowych, a także zasugerowała stwo-
rzenie przestrzeni, w której rodzice mogliby 
bezpiecznie wysadzać dzieci.

opracował: Błażej Kupski
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„Tak” dla budowy zbiornika retencyjnego, 
ścieżek rowerowych, nowej miejskiej obwod-
nicy oraz powrotu kolei do Pyskowic – Miasta. 
Tak w skrócie można podsumować wyniki ba-
dań ankietowych w związku z projektem stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Pyskowic.

Samorząd przygotował ankietę w ramach 
konsultacji społecznych nad studium. W ba-
daniu skoncentrowano się na idei „ZIELO-
NYCH PYSKOWIC” (pod takim hasłem jest 
realizowany projekt), która odpowiada zasa-

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2021 r., 
można składać w formie papierowej wnio-
ski o świadczenie wychowawcze na nowy 
okres świadczeniowy. Uwaga – w związ-
ku z sytuacją epidemiczną nastąpiły zmia-
ny w obsłudze Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pyskowicach. 

Strony są obsługiwane pojedynczo. W związ-
ku z obostrzeniami sanitarnymi ograniczo-
ny został również czas przyjęcia do mini-

Jeżeli interesujesz się sytuacją finansową 
Pyskowic, jesteś ciekaw w jaki sposób mia-
sto pożytkuje pieniądze z Twoich podatków, 
chcesz wiedzieć więcej o dochodach i wydat-
kach – zachęcamy do odwiedzenia naszej spe-
cjalnej strony internetowej, z której dowiesz 

CZTERY RAZY „TAK”. WYNIKI ANKIETY  
W SPRAWIE KIERUNKÓW ROZWOJU PYSKOWIC

dzie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do kształtowania przestrzeni miejskiej.

Na obecnym etapie prac kluczowe są 4 ob-
szary tematyczne, które ujęto w ankiecie. 
Mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w sprawie 
budowy zbiornika retencyjnego (66 proc. gło-
sów na „tak”), ścieżek rowerowych (64 proc. 
respondentów odpowiedziało, że wraz z ich bu-
dową wybierze rower w drodze do pracy/szko-
ły zamiast innego środka transportu), nowej li-
nii kolejowej łączącej Pyskowice z aglomera-
cją (63 proc. ankietowanych nie miało uwag 
co do propozycji), a wreszcie w sprawie budo-
wy nowej obwodnicy, odciążającej południo-
wo – zachodnią część Pyskowic (rekordowe 
80 proc. głosów za rozwiązaniem).

W badaniu wzięły udział 523 osoby, w tym 
minimalnie więcej mężczyzn (51 proc.). Najlicz-
niejszą grupę wiekową stanowiły osoby między 
36 a 45 rokiem życia (40 proc.), natomiast w naj-
mniejszym stopniu reprezentowane były osoby 
poniżej 18 lat (1 proc.) i seniorzy (4 proc.).

500 +. WNIOSKI PRZYJmOWANE  
TYLKO W WERSJI KOmPLETNEJ

mum. Dlatego przyjmowane są tylko wnio-
ski kompletnie wypełnione, tzn. zawierają-
ce dane wnioskodawcy, dane dziecka/ dzie-
ci (w tym numer PESEL), a także numer ra-
chunku bankowego.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa.

Nowości z 500 +
Program Rodzina 500 plus przeszedł 

istotne zmiany w 2021 roku. Najważniejsza 
dotyczy okresu świadczeniowego. Obecnie 
liczony jest od 1 czerwca danego roku do 31 

Pełne omówienie wyników ankiety zaintere-
sowani znajdą na www.pyskowice.pl w treści 
informacji na stronie głównej.

Przypominamy jednocześnie, że ankiety by-
ły jednym z etapów konsultacji społecznych  
w sprawie studium. Zakończył się również ko-
lejny – wywiady indywidualne. Mieszkańcy  
i przedsiębiorcy mogli bezpośrednio przedsta-
wić uwagi w kontekście swoich planów roz-
wojowych i potrzeb. W terminie 22 – 31 ma-
rzec br. przeprowadzono pięć takich spotka  
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Niestety, w związku ze stanem epidemii 
dalsze prace nad realizacją projektu „Szko-
ła Świadomego Planowania Przestrzennego 
2.0” i kolejnego etapu konsultacji społecznych 
– World Cafe stoją pod dużym znakiem zapy-
tania. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie 
określić terminu spotkania konsultacyjnego  
w formie dyskusji z udziałem mieszkańców.

O dalszych działaniach w tej sprawie bę-
dziemy informować na bieżąco. (pp)

maja następnego roku kalendarzowego. Co 
to oznacza? Rodzice, którzy nie złożą wnio-
sku o 500 plus do 30 kwietnia, stracą cią-
głość wypłat.

Złożenie wniosku do 30 kwietnia to wypła-
ta pieniędzy do 30 czerwca 2021 r., do 31 ma-
ja 2021 r. – wypłata do 31 lipca 2021 r., do 
30 czerwca 2021 r. – wypłata pieniędzy do 31 
sierpnia 2021 r., a złożenie wniosku do 31 lip-
ca 2021 r. – wypłata pieniędzy do 30 września 
2021 r., do 31 sierpnia – do 31 października.

(pp)

NA CO mIASTO WYDAJE TWOJE PIENIąDZE? 
się skąd nasza gmina ma pieniądze i na co je 
wydają. Wejdź na www.pyskowice.nacoida-
mojepieniadze.pl i zobacz budżet na 2021! 

Serwis działa już od roku, ale warto go 
znów odwiedzić. Każdy mieszkaniec mo-
że szybko i wygodnie (również z z poziomu 
baneru nacoidamojepieniadze.pl na stronie 
głównej www.pyskowice.pl) sprawdzić ja-
kich gmina w 2021 r. spodziewa się docho-
dów i na co zamierza je wydać. A za jakiś 
czas będzie można porównać jak faktycz-
nie wyglądało to w roku ubiegłym – już nie-
długo powinno pojawić się podsumowanie  
z wykonania budżetu na 2020 r.

Dane dotyczące bieżącego planu finansowe-
go Pyskowic aktualizowane są w sposób cią-
gły, w ślad za zmianami w budżecie. Atrakcyj-
nie prezentowane informacje podzielono na 

dziedziny, np. oświata i wychowanie, rodzina, 
administracja publiczna, gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska, kultura fizyczna.

Mieszkańcy mogą na stronie również spraw-
dzić swój indywidualny, podatkowy wkład w roz-
wój Pyskowic. Wpisując wysokość swojego wy-
nagrodzenia brutto sprawdzą, ile gmina z ich pie-
niędzy miesięcznie przeznacza na komunikację 
miejską, drogi czy szkoły. A przy okazji dowie-
dzieć się, jak w sposób bezpieczny rozliczyć PIT, 
i co należy w nim wpisać, by pieniądze wróciły 
do budżetu Pyskowic, np. na kolejne inwestycje.

Przejrzystość działań samorządu i transpa-
rentność budżetu – to nasza dewiza. Interaktyw-
ną prezentację, która w ciekawy sposób opowia-
da o dochodach i wydatkach Pyskowic, przygo-
towaliśmy specjalnie dla naszych mieszkańców. 

(pp)
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Miło nam poinformować, że projekt ożywienia w nowej roli zabyt-
kowego dworca kolejowego w Pyskowicach otrzymał właśnie kolejne 
wsparcie. Tym razem chodzi o 1.872.256,87 zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na dalszą cześć prac, 
po zakończeniu prowadzonej obecnie termomodernizacji. Z kolei aktual-
nie realizowany etap korzysta z pomocy w łącznej kwocie 1.887.609,12 zł. 

Z uwagi na znaczne koszty przedsięwzięcie podzielono na etapy. W pierw-
szej kolejności miasto Pyskowice przystąpiło do modernizacji zabytkowej, 
pochodzącej z końca XIX wieku, nieruchomości. Inwestycja obejmuje docie-
plenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz źródła 
ciepła na gazowe, modernizację instalacji grzewczej i założenie systemu fo-
towoltaicznego. Wykonawcą jest firma Milimex SA z Siemianowic Śląskich, 
która w ubiegłym roku wygrała przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Całość prac w tym etapie ma kosztować 7.341.410,58 zł. Projekt posia-
da dofinansowanie w kwocie 1.688. 913,44 zł z RPO WSL, a z budżetu 
państwa w wysokości 198 695,68 zł.

Prace modernizacyjne to wstęp do dalszych działań. Program funk-
cjonalno – użytkowy przewiduje, że w skład centrum wejdą kawiarnia 

internetowa, biblioteka/mediateka, sale dydaktyczne i konferencyjne. 
Wydzielona zostanie sala „koncertowa”, sala ćwiczeń np. do zajęć jogi 
lub baletu oraz sala warsztatów rękodzielniczych. Wpleciona zostanie 
również funkcja obsługi podróżnych w postaci niewielkiej poczekalni  
z automatami biletowymi, dostępnej całą dobę. Budynek zostanie do-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Samorząd Pyskowic właśnie uzyskał dotację na kontynuowanie prac 
w przyszłości. Kwota 1.872.256,87 zł z listy rezerwowej RPO WSL 
może zostać przeznaczona na rewitalizację dawnego dworca pod ką-
tem aktywizacji społecznej, gospodarczej i kulturalnej tej części miasta.

(pp)

KOLEJNA DOTACJA NA REWITALIZACJę DAWNEGO DWORCA 
KOLEJOWEGO. W SUmIE TO JUŻ BLISKO 3,8 mLN Zł

Z przyjemnością informujemy, że Julia Pikul, mieszkanka naszego 
miasta, a jednocześnie uczennica liceum w Zespole Szkół im. Marii Ko-
nopnickiej w Pyskowicach, zajęła III miejsce w II edycji ogólnopolskie-
go konkursu literacko-plastycznego dla uczniów szkół ponadpodstawo-
wych „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. 

O tym, jak prestiżowy charakter miało to wydarzenie świadczy fakt, że 
w Komitecie Honorowym znaleźli się: Prezydent RP – Przewodniczący, 
Marszałek Sejmu, minister edukacji narodowej i nauki, minister obrony 
narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz prezes IPN.

Na konkurs wpłynęło ok. 4000 prac, spośród nich około 500 stanowi-
ły wypowiedzi literackie, konkurencja zatem była ogromna. Tym bardziej 
cieszy fakt, że pyskowiczanka znalazła się w gronie najlepszych w Polsce. 

Sukces Julii przyniosła praca „Współczesny wymiar kłamstwa katyń-
skiego”, w której z naukową precyzją poddała analizie współczesne arty-
kuły negujące odpowiedzialność ZSRR za Zbrodnię Katyńską i ujawniła 
mechanizmy rządzące propagandą polityczną. Mottem wypowiedzi Julii 
stały się ponadczasowe słowa C.K. Norwida „Nie trzeba kłaniać się oko-
licznościom,/ A prawdom kazać, by za drzwiami stały”. 

Uczennica „Konopnickiej” nagrodę odebrała z rąk Marszałek Sejmu 
Elżbiety Witek podczas uroczystej gali. Relację z jej przebiegu 13 kwiet-
nia, tj. w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, pokazała TVP1. 

Marcel Olechno, uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowi-
cach, to skromny, wrażliwy, młody człowiek. Brał udział we wszystkich 
akcjach charytatywnych Szkolnego Koła Wolontariatu „MOPSIK”, np. 
przyniósł dary dla dzieci z Czerwonogradu, wykonał stroik świąteczny 
dla chorych w szpitalu, przygotował palmę wielkanocną dla podopiecz-
nych DPS-u, wsparł zbiórkę artykułów dla szpitala w Pyskowicach. Jed-
nak najwięcej energii w tym roku włożył w naukę biologii. Z sukcesem 
przystąpił do wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowane-
go przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach.

Marcel to zapalony społecznik. Gdy trzeba było posadzić Aleję Życia 
wokół szkoły, przyszedł w sobotę ze swoim sprzętem i wraz z kolegami 
zasadził 20 sztuk drzew. Jest aktywnym „Recyklersem”, który wraz z ze-
społem zbiera zużyty sprzęt elektryczny i baterie na konkurs „Dobre Rady 
Na Elektroodpady”. To jednocześnie uczeń wszechstronny i pełen pasji do 
nauki, nawet w trakcie e-zajęć rozwija swoje zainteresowania, w tym po-
lonistyczne. Jego pracowitość przynosi efekty – został laureatem konkur-
su „Gry literackie – zabawy z Panem Tadeuszem” zorganizowanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej 

Jeszcze większy sukces odniósł w biologii. Zakres materiału i termi-
narz olimpiady wcale nie uwzględniały trudnego czasu pandemii. Na 
trzecim etapie konkursu Marcel musiał mieć opanowaną wiedzę z klas 
5, 6, 7 a także 8, którą kończy dopiero w czerwcu. Przerobił treści z wie-
lu podręczników, opracował wiele testów, ćwiczeń i doświadczeń. Wia-

domości i umiejętności często wykraczały poza podstawę programową, 
dlatego korzystał z zajęć dodatkowych – Koła Ekologicznego OPP. 

Wytrwała praca zaowocowała. Uczeń został finalistą konkursu przed-
miotowego z biologii i teraz bez problemu może wybrać sobie wyma-
rzoną szkołę średnią o profilu związanym z tym przedmiotem.

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 Ewa Uznańska

WIELKI SUKCES JULII…

Organizatorem konkursu była Kancelaria Sejmu, współorganizatorem 
Fundacja im. Janusza Kurtyki. 

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy sukces Julii. Rok temu, będąc 
ośmioklasistką w SP6 Pyskowice, została laureatką wojewódzkiego kon-
kursu przedmiotowego z historii. 

(pp)

… I mARCELA
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- Od jak dawna mieszka Pani w Pysko-
wicach?

- W tym roku minie 32 lata. W 1986 r. mój 
teść, który był jednym z dyrektorów w Za-
kładzie Aparatury Pomiarowej „Inco”, dał 
nam znać, że miasto przygotowało przetarg 
na działki budowlane. Ziemia była tańsza niż 
w Gliwicach, więc skorzystaliśmy z okazji. 
Wybudowaliśmy dom. Takie były początki. 
Teraz mieszkamy w nowym domu, ale w tej 
samej części miasta. 

- Można więc powiedzieć, że rodzina 
Bobkowskich zapuściła w Pyskowicach 
korzenie.

- I to silnie rozgałęzione. Osiedlił się tu-
taj mój syn z żoną i dziećmi, brat z rodziną. 
Mam tutaj zaprzyjaźnionych aptekarzy, leka-
rza rodzinnego i od 20 lat tą samą fryzjerkę, 
panią Sabinę, która przez ten czas stała się 
moją bardzo dobrą znajomą. Przez lata „do-
robiliśmy się” sporego grona pyskowickich 
przyjaciół.

- W naszym cyklu rozmów jest Pani ko-
lejną kobietą, która poddała się urokowi 
Pyskowic. Czy to miasto w jakiś szczegól-
ny sposób działa na panie?

- Wydaje mi się, że płeć nie odgrywa tu-
taj roli. Pyskowice przyciągają, tak by-
ło kiedyś i tak jest teraz, ciszą, spokojem, 
mnóstwem zieleni. Atutem jest ich położe-
nie komunikacyjne. Po uruchomieniu Dro-
gowej Trasy Średnicowej dojeżdżam do 
pracy w centrum Gliwic w 15 – 20 minut.  
A po niej, z dala od wielkomiejskiego huku, 
mogę odpocząć w otoczeniu zieleni. Dodat-
kowe zalety dokonanego przed laty wyboru 
odkryła obecna sytuacja, związana z koro-
nawirusem. Własny ogród pozwala do wo-
li korzystać ze świeżego powietrza, a wy-
godny dom zapewnia wszystko, co trzeba 
do wypoczynku i rekreacji. 

- Gdyby Pani jeszcze chwilę została w ro-
li ambasadorki naszego miasta. Co pokaza-
łaby Pani swoim przyjezdnym znajomym, 
żeby zareklamować Pyskowice?

- To zależy pod jakim kątem, chciała-
bym je „sprzedać”. Jeżeliby szukali miejsca  

do prowadzenia działalności gospodarczej 
wskazałabym tereny inwestycyjne, któ-
rych nie brakuje w ofercie miasta. Powie-
działabym również o przyjaznym klimacie 
dla przedsiębiorczości, dogodnym poło-
żeniu komunikacyjnym, czy o udogodnie-
niach infrastrukturalnych (m.in. dostęp-
ność sieci energetycznej, gazowej, wod-
no – kanalizacyjnej). Lokalizacja Pysko-
wic daje doskonałe skomunikowanie z au-
tostradami A1 i A4. Natomiast, gdyby roz-
glądali się za miejscem do osiedlenia po-
kazałabym akweny wodne w Dzierżnie, 
Pławniowicach i Czechowicach wraz z ich 
zielonym otoczeniem, zabrałabym na wy-
cieczkę rowerową do pałacu w Pławniowi-
cach czy zamku w Toszku, zaprowadziła 
na skwer Piłsudskiego i pod tężnię, do od-
nowionego parku miejskiego, a gdyby ta 
wizyta miała miejsce za jakiś czas – rów-
nież do zrewitalizowanego dworca kolejo-
wego, dla którego PA Nova S.A. przygoto-
wała koncepcję funkcjonalno – użytkową. 

- Praca przy projekcie odnowienia daw-
nego dworca to nie jedyne związki firmy  
z Pyskowicami. PA NOVA S.A. pomaga 
również przygotować projekt nowego stu-
dium zagospodarowania przestrzennego. 
Jedną z myśli przyświecających tym pla-
nom jest jest „Pyskowice – ekologia wpi-
sana w rozwój”. Jak Pani rozumie tę idę?

- Pyskowice leżą na obszarze tworzącym 
zielone płuca Śląska. Myślę o zalesionych te-
renach na szlaku jezior Dzierżno i Dzierżno 
Małe, dwóch zbiorników w Pławniowicach, 
akwenie czechowickim oraz tych rozciągają-
cych w stronę Tarnowskich Gór. Taka loka-
lizacja to atut z uwagi na rozwój branży tu-
rystyki i rekreacji, to również szansa na oży-
wienie gospodarki mieszkaniowej. Obie te 
dziedziny, w powiązaniu z ulepszeniem ko-
munikacji publicznej, czemu służy m.in. plan 
uruchomienia szybkiej kolei podmiejskiej do 
Gliwic i dalej w głąb aglomeracji oraz mo-
dernizacja układu drogowego poprzez budo-
wę obwodnicy, to docelowo koła zamachowe 
rozwoju Pyskowic. 

- Dzieli Pani czas między Gliwice i Py-
skowice. Myśli Pani o sobie jako gliwi-
czance czy pyskowiczance?

- Jako o Ślązaczce. Czuję się bardzo sil-
nie związana z regionem, choć jestem jego 
mieszkanką dopiero w pierwszym pokoleniu. 
Moja rodzina pochodzi ze wschodu, z Gali-
cji. Tato należał do pierwszego rocznika Po-
litechniki Śląskiej, potem ściągnął do Gliwic 
mamę. 

Zawarta w pytaniu alternatywa – Pyskowi-
ce albo Gliwice – jest fałszywa. Są dwoma 
bardzo różnymi miejscowościami, dalekimi 
od siebie w charakterze, a przez to nieporów-
nywalnymi. Z kolei odmienności między ni-
mi przestają mieć znaczenie, jeżeli spojrzy-
my na Górny Śląsk jak na aglomerację, jak 
na miejski organizm powiązanych ze sobą 
ośrodków o funkcjach wyznaczonych przez 
lokalizację, historię, tradycję gospodarczą. 
W takim ujęciu kwestia, gdzie się mieszka, 
gdzie się pracuje, przestaje mieć istotne zna-
czenie. 

- Zapytam inaczej – jeżeli nie w Pysko-
wicach, to gdzie indziej mogłaby Pani spę-
dzić życie?

- Mamy swoje ulubione miejsce we Wło-
szech, w Dolomitach, które odwiedza-
my z rodziną rokrocznie, chyba już 20 lat. 
W Polsce za piękny region uważam Pie-
niny, zwłaszcza urokliwe rejony w okoli-
cy Czorsztyna i Niedzicy, a także Warmię 
i Mazury. Moje miejsce jest jednak tam, 
gdzie PA Nova S.A. i nie wyobrażam so-
bie, by teraz, po latach poświęconych bu-
dowie firmy, pozbyć się jej, zamknąć za 
sobą drzwi i spędzić dalsze życie na „wa-
kacjach emeryta”. Dobrze jest tak jak jest 
– tutaj mam swoje miejsce na Ziemi, ro-
dzinę, przyjaciół, pracę, a tamte miejsca 
niech pozostaną odskoczniami. 

- Czyli „Pyskowice – dobrze tu miesz-
kać”?

- Dla mnie to najlepsze miejsce pod słoń-
cem!

rozmawiał: 
Adam Pikul

PYSKOWICE – mÓJ BEZPIECZNY AZYL

Wybitni naukowcy, sportowcy, artyści, biznesmeni. Za sprawą 
ich osiągnięć robi się głośniej o Pyskowicach. Mieszkają u nas, 
a zdarza się, że są bardziej rozpoznawalni gdzie indziej. W cyklu 
„Znani znad Dramy” prezentujemy mieszkańców, których doko-
nania rozsławiają nasze miasto. Dzisiaj Ewa Bobkowska, prezes 
i współwłaściciel spółki PA Nova S.A. Stworzyła firmę deweloper-
ską, która od ponad 30 lat zajmuje się kompleksową obsługą inwe-
stycji w zakresie projektowo-budowlanym. Specjalizuje się w in-
westycjach dla sieci handlowych oraz w budownictwie przemysło-
wym. To również firma wyznaczająca trendy w gospodarce – mo-
że pochwalić się jednym z najbardziej nowoczesnych centrów ba-
dawczo – rozwojowych w kraju, specjalizującym się w inżynierii  
odwrotnej i skanowaniu obiektów wielkoformatowych. 
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Ważnym problemem stała się narasta-
jąca fala oszustw na popularnych portalach 
aukcyjnych, a w szczególności na OLX. 
Przestępcy stosują nową metodę – po za-
kończonej ofercie przesyłają sprzedają-
cemu (pokrzywdzonemu) link do strony 
umożliwiającej dokonanie „szybkiej płat-
ności”. Problem polega na tym, że strona ta 
jest fałszywa, a niczego niepodejrzewający 
sprzedający, który oczekuje zapłaty, chętnie 
współpracuje. 

Przy pomocy fałszywej strony interneto-
wej sprawcy wyłudzają dane z karty płatni-
czej pokrzywdzonego, łącznie z kodem we-
ryfikacyjnym CVC/CVV, który umożliwia 
potwierdzanie dokonywanych w internecie 
płatności. Po uzyskaniu tych danych sprawca 
uzyskuje możliwość robienia zakupów przez 

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

internet na nasz koszt. Lampkę ostrzegawczą 
zapalają u ofiary komunikaty bankowe do-
tyczące potrąceń z konta, jednak zazwyczaj 
jest już za późno. W wyniku takiej nieuda-
nej transakcji sprzedający zazwyczaj traci od 
kilkuset do kilku tysięcy złotych z własnego 
konta (w zależności od jego zasobności i za-
sad dokonywania transakcji internetowych  
w danym banku). 

Niefrasobliwość pokrzywdzonych, po-
mimo kampanii informacyjnych prowadzo-
nych m.in. przez banki, powoduje, że w dal-
szym ciągu przybywa takich spraw. Przez 
trzy pierwsze miesiąc bieżącego roku Ko-
misariat Policji w Pyskowicach został po-
wiadomiony o 16 takich przestępstwach, 
gdzie sposób działania sprawców był ze so-
bą zbieżny.

W związku z powyższym radzimy:
• bardzo uważnie czytać wszystkie wiado-

mości przychodzące po zakończonych 
aukcjach z danego portalu oraz komuni-
katów bankowych,

• nie używać linków do stron z płatnościa-
mi przesyłanych przez pseudo-kupują-
cych,

• nigdy nie podawać osobom trzecim ko-
dów weryfikacyjnych CVC/CVV,

• w razie wątpliwości odstąpić od konty-
nuowania realizowanej płatności, a spra-
wę zgłosić do swojego banku oraz porta-
lu aukcyjnego;

• w razie zaistnienia przestępstwa zabez-
pieczyć całą korespondencję dot. zdarze-
nia i złożyć zawiadomienie o przestęp-
stwie w jednostce policji.

asp. Jarosław Stachel
tel. komórkowy: 727 032 416
tel. stacjonarny: 47 85 905 52
e-mail: dzielnicowy.pyskowice1@gliwice. 
ka.policja.gov.pl

Rejon nr 1:
  1. AL. 1-GO MAJA 1
  2. BRACI PISKO
  3. CICHA
  4. DĄBROWSKIEGO
  5. KRÓTKA
  6. LIGONIA
  7. MOZARTA
  8. PL. KOPERNIKA
  9. PL. PIŁSUDSKIEGO 1–2
10. POZNAŃSKA
11. STRZELCÓW BYTOMSKICH 14–24
12. SZPITALNA
13. WIELOWIEJSKA
14. WOJSKA POLSKIEGO 14–25 oraz 42–60
15. TARGOWA

POLICJA RADZI

12 kwietnia Zarząd Transportu Metro-
politalnego wprowadził zmiany w rozkła-
dzie czterech połączeń. Na liście są rów-
nież dwie „pyskowickie” linie – nr 71 i 207. 
Nowe plany kursów obowiązywać będą we 
wszystkie dni robocze. 

Kurs autobusu linii 71, który odjeż-
dżał o godz. 19.11 z przystanku Szpi-

OD 12 KWIETNIA  
NOWY ROZKłAD AUTOBUSÓW 71 i 207

talna, został przesunięty o 10 minut, na 
19.21 

Z kolei na linii 207 pojawiły się dodat-
kowe autobusy – odjazd z Toszka do Py-
skowic o 19.06, a w stronę przeciwną  
o 19.24. Nastąpiło również przesunię-
cie kursu z Toszka z godz. 19.20 na 19.55  
i skrócenie połączenia do Placu Wyszyń-

skiego. Autobusy tej linii jeżdżą według do-
tychczasowego rozkładu począwszy od kur-
su z godziny 20.12 z Placu Wyszyńskiego.

(pp)
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Urząd miejski prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie kosz-
tów wymiany przestarzałych, węglowych pieców na ekologiczne źródła 
ogrzewania. Maksymalne kwota dotacji to 4 tys. zł. Termin przyjmowa-
nia wniosków upływa 30 czerwca, a realizowane będą w kolejności wpły-
wu i do wyczerpania zapasów.

W myśl regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania w 2021  

CZEKAJą PIENIąDZE NA LIKWIDACJę „KOPCIUChÓW”
roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych 
dofinansowanie dotyczy wymiany niskowydajnego i nieekologicznego 
urządzenia, będącego jedynym źródłem ogrzewania, na ekologiczne i wy-
sokosprawne - tj. kocioł gazowy lub węglowy retortowy (min. 5 klasy wg 
normy PN-EN 303-5:2012) lub kocioł zasilany prądem elektrycznym.

Dotacje kierowane są do właścicieli mieszkań na terenie Pyskowic, 
w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a dodatkowo 
przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej nie jest możliwe 
lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Kwota dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów zakupu nowego urzą-
dzenia grzewczego – przy czym nie może być większa niż 4.000,00 zł.

Druk wniosku wraz z regulaminem przyznawania dotacji oraz mapą 
określającą obszar miasta objęty możliwością przyłączania do sieci cie-
płowniczej są do pobrania na stronie internetowej www.pyskowice.pl  
w zakładce Dla mieszkańców – Ekologia – Dotacja na pokrycie kosztów 
zmiany systemów grzewczych oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzę-
du Miejskiego w Pyskowicach (pok. 107 lub hol na parterze budynku).

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawiru-
sa COVID-19, wszelkie informacje udzielane są przez pracowników 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Pyskowi-
cach telefonicznie, pod numerem 32 332 60 12 i 32 332 60 14. Pro-
simy o ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum.

(pp)

To już III edycja konkursu, który stanowi publiczną kampanię eduka-
cyjną. Jego celem jest promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, 
poprzez wspieranie innowacyjnych i oryginalnych, ekologicznych przed-
sięwzięć lokalnych.

W ramach konkursu finansowane mogą być tzw. działania „miękkie” 
jak np. kampanie edukacyjne lub działania „twarde”, czyli różnego ro-
dzaju inwestycje ekologiczne, jak miało to miejsce w ubiegłym roku.  
II edycję wygrało zadanie „Zakup i montaż wolnostojących kolektorów 
słonecznych – lamp solarnych hybrydowych pozyskujących energię sło-
neczną na potrzeby oświetlenia alei ogrodowych oraz parkingów na tere-
nie ROD WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej”.

Wygrana przyznawana jest w formie dotacji celowej z budżetu gminy 
Pyskowice do kwoty 50.000,00 zł. Co bardzo ważne, rozpoczęcie reali-
zacji zadania musi nastąpić po dniu zawarcia z gminą umowy o dofinan-
sowanie, a termin jego zakończenia nie może być dłuższy niż do 29 paź-
dziernika 2021 r.

Szczegóły konkursu opisane są w regulaminie dostępnym na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach https://www.pyskowice.pl 
w zakładce: Dla mieszkańców / Ekologia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pysko-
wicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska, najlepiej, w związku z sytuacją epidemiczną, tele-
fonicznie pod numerem 32 332 60 14 lub 32 332 60 12. (pp)

PYSKOWICE – EKOLOGIA WPISANA W ROZWÓJ
dokończenie ze str. 1

zielona strona miasta

ŚmIECI TO WSPÓLNA SPRAWA... 
dok. ze str. 2
Rosną również inne koszty zagospodarowania odpadów – ceny odbio-

ru surowców wtórnych i usług recyklingowych, energii paliw, wynagro-
dzeń pracowników firm „śmieciowych”. Wszystko to przekłada się na ce-
ny uzyskiwane przez gminę w przetargach. Dla przykładu w 2013 było 
to 2,3 mln zł, a w 2021 jest – 6.073.056,54 zł. W konsekwencji samorząd 
Pyskowic został zmuszony do wprowadzenia nowej wysokości opłat. Od 
stycznia stawka za odpady posegregowane wzrosła z 27,50 zł na oso-
bę do 34,80 zł, a w podwyższonej wysokości, za odpady oddawane tyl-
ko w postaci zmieszanej, wynosi dwukrotność opłaty podstawowej, czy-
li aż 69,60 zł/osobę. 

Nie tylko koszty utylizacji
Ale wzrost opłat nie wynika tylko ze wzrastających kosztów zagospo-

darowania odpadów. Zwiększa się również ilość śmieci. W 2018 roku z 
terenu Pyskowic odebrano ich ponad 6,8 tys. ton, rok później blisko 7,2 
tys. ton. W ślad za tym, co zastanawiające, nie przybywa jednak osób de-
klarujących potrzebę odbioru odpadów. Skutkuje to tym, że zwiększa się 
ciężar kosztów w przeliczeniu na mieszkańca. 

- Obowiązujący w naszym kraju system utylizacji odpadów opiera się 
na samofinansowaniu. Oznacza to, że pełne koszty jego funkcjonowania 
pokrywają wytwórcy śmieci, czyli mieszkańcy. Tym samym im więcej 
osób uiszcza opłatę, tym niższy osiąga ona poziom. Tymczasem z danych 
wynika, że aż ok. 19 proc. pyskowiczan pozostaje poza systemem poboru 
opłat. Informacje GUS mówią, że na koniec czerwca 2019 r. nasze mia-
sto zamieszkiwało ok. 18,4 tys. osób, zaś liczba deklaracji to niecałe 15 
tys. – wyjaśnia Agnieszka Dymek, naczelnik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska UM Pyskowice. 

Skąd taka rozbieżność, nawet uwzględniając poziom ujemnego przy-
rostu demograficznego na przestrzeni ostatnich lat? Urzędnicy tłuma-
czą, że zdarza się, iż mieszkańcy zapominają zgłosić fakt powiększe-
nia rodziny i nie deklarują nowo narodzonego dziecka. Inny przypadek 
to taki, że na etapie budowy domu zgłaszają symboliczną jedną osobę,  
a gdy już się sprowadzą w komplecie, ucieka ich uwadze dokonanie ko-
rekty i podanie właściwej liczby osób zamieszkujących posesję. Podob-
nie dzieje się w związku z nieruchomościami wynajmowanymi, w któ-
rych liczba użytkowników zmienia się w czasie, ale dane – nawet jeże-
li zmiana byłaby na korzyść wynajmującego, bo zmniejszyła się liczba 
wynajmujących – nie są aktualizowane. Inny przykład to brak zgłaszania 
osób – być może z nieświadomości – które zamieszkują lokal okresowo. 

- Chodzi na przykład o osoby studiujące, które normalnie przebywają 
poza rodzinnym domem w akademiku lub na stancji, ale wracają do nie-
go chociażby na okres wakacji, czy jak w związku z obecną sytuacją pan-
demii – na czas nauki zdalnej. I wreszcie ostatni z przykładów – są oso-
by, które zamieszkują w Pyskowicach, ale zameldowane są gdzie indziej,  
w których system pobierania opłat za odbiór śmieci pozwala uniknąć 
płatności od osoby. W Gliwicach zależna jest ona od metrażu i jest jedna-
kowa dla każdej nieruchomości o takiej samej powierzchni, bez względu 
na liczbę zajmujących ją osób – tłumaczy A. Dymek.

Z wyliczeń Urzędu Miasta Pyskowice wynika, że gdyby liczba zadeklaro-
wanych w związku z opłatą „śmieciową” mieszkańców odpowiadała rzeczy-
wistej, stawka mogłaby ulec obniżeniu nawet o ponad 18 proc., czyli do ok. 
28 – 29 zł w przeliczeniu na osobę. No właśnie – w przeliczeniu na osobę. 
Im więcej tych osób w systemie, tym niższe rachunki za wywóz odpadów. 
Jeżeli będziemy płacić wszyscy, każdy zapłaci mniej. (pp)
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Pod koniec marca w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego odbyło się uroczyste uhonoro-
wanie laureatów kampanii Zachowaj Trzeź-
wy Umysł. Nagrody wręczył burmistrz Py-
skowic – Adam Wójcik. Główną – oczysz-
czacz powietrza – otrzymało rodzeństwo 
Alicja i Michał Wyszomierscy ze Szkoły 
Podstawowej nr 5. 

O samym konkursie pisaliśmy szerzej w po-
przednim numerze. Rodzeństwo Wyszomier-

Przypadający 21 marca Światowy Dzień Ze-
społu Downa to święto ustanowione w 2005 ro-
ku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia 
Zespołu Downa. Od 2012 obchodom patronu-
je Organizacja Narodów Zjednoczonych. W ten 
dzień, jak zawsze od 7 lat, społeczność Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Pyskowicach przygoto-
wała wielkie, kolorowe, skarpetkowe, niezwy-
kle radosne, ciekawe i wesołe obchody. 

Nie inaczej było w tym roku. Niestety, ze 
względu na epidemię koronawirus nie można było 
zaprosić gości z zewnątrz. Lecz i tak, przestrzega-
jąc wszelkich rygorów epidemicznych, w ponie-
działek, 22 marca odbyła się w szkole impreza de-
dykowana uczniom i osobom z Zespołem Downa 
a także osobom z autyzmem i Zespołem Asperge-
ra. Był to dzień pełen zabaw, edukacji i tolerancji. 

Z czym kojarzymy Śląsk? Dla jednych bę-
dzie to krajobraz z kopalniami, dla innych ku-
linarne smaki, jeszcze inni pomyślą o gwarze,  
a może o śląskich legendach? Dla nas ten ostatni 
element stał się inspiracją i motywem przewod-
nim dla projektu nazwanego „Stacja Legenda”. 
Opowiadanie legend jest nośnikiem kultury, pa-
mięci i historii. Czy obecnie ktoś jeszcze zna 
śląskie baśnie i legendy? Czy w Pyskowicach 
mieszkańcy znają te stare opowiadania? 

Stowarzyszenie Stacja Pyskowice znane jest 
w naszym mieście między innymi z cyklicz-
nej imprezy „Stacja Integracja” i wydarzenia 
towarzyszącego tj. historycznej gry miejskiej. 
W tym roku postanowiliśmy zaprosić na cztery 
śląskie legendy: o Meluzynie, Utopku, Skarb-

Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Py-
skowicach i Wydział Kultury i Promocji pysko-
wickiego urzędu zapraszają na cykl spotkań on-
line z autorami literatury dziecięcej. Wykła-
dy można obejrzeć na na stronie MBP, kana-
le youtube oraz profilu społecznościowym bi-
blioteki. Projekt posiada dofinansowanie z pro-
gramu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu (MKDNiS) Partnerstwo dla 
Książki 2021.

Tematem spotkania inauguracyjnego 16 
kwietnia był rozwój literatury dla dzieci i mło-

 „WIRTUALNIE TEŻ FAJNIE”
dzieży w Polsce na przykładzie najciekawszych 
zbiorów z kolekcji Muzeum Książki Dziecięcej 
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawa. A potem 
zapowiada się jeszcze ciekawiej.

Autorów cyklu dobrano w sposób reprezenta-
tywny dla danego gatunku twórczości dla dzie-
ci – od opowiadań, przez komiksy, książki przy-
godowe, po takie o zdrowym żywieniu.

W planach jest sześć spotkań, wśród których 
nie brakuje prawdziwych gwiazd literatury dla 
najmłodszych. Jeżeli wszystko dopisze mło-
dych czytelników z Pyskowic odwiedzą online: 

Anna Onichimowska, Grzegorz Kasdepke, Ju-
styna Bednarek, Arkadiusz Niemirski, Tomasz 
Samojlik, Marzena Żurek.

Program projektu zakłada również wirtualne 
wycieczki do bibliotek dla dzieci miast partner-
skich Pyskowic z Ukrainy, Francji i Niemiec.

Przygotowanie cyklu kosztować będzie po-
nad 14 tys. zł, z czego ponad 11 tys. zł stanowi 
dofinansowanie MKDNiS z Funduszu Promo-
cji Kultury, na który składają się środki z dopłat 
ustanowionych dla gier hazardowych.

(pp)

STACJA LEGENDA
ku i Beboku. Pomogą nam one na nowo odkryć 
piękno śląskiej gwary oraz tradycyjnych histo-
rii opowiadanych przez lata w naszym regionie. 

W ramach projektu „Stacja Legenda” zostały 
nagrane w formie wideo legendy, opowiedziane 
przez Dominikę Kierpiec-Kontny i Rafała Kier-
piec – znanych jako Śląsko Bajarka. Emisji fil-
mów towarzyszą konkursy. Przewidziane jest 
również wydarzenie – niespodzianka. 

Filmy oraz szczegóły konkursu zamieszcza-
ne są na profilu Stowarzyszenia na Facebooku 
oraz na kanale YouTube. Zapraszamy do oglą-
dania i zabawy!

Projekt „Stacja Legenda” jest dofinansowany 
ze środków Gminy Pyskowice. 

Stowarzyszenie Stacja Pyskowice

Atrakcjom przyświecało hasło „Dzień kolo-
rowej skarpetki”. Każdy mógł przyjść w skar-
petkach nie do pary w różnych, wesołych kolo-
rach. Skarpetki mogły być w paski, w kropki, za 
kolano lub za kostkę, cienkie i grube, ale musia-
ły być z różnych par. 

Uczniów odwiedził też ciekawy gość – To-
masz Smalec z Poniszowic, który ukończył 
ZSS w Pyskowicach 24 lata temu. Dziś ma nie-
zwykłą pasję – zbiera szaliki klubów sporto-
wych, a także miast, a nawet zespołów muzycz-
nych. Niezwykłą kolekcję rozwieszono na dra-
binkach w sali gimnastycznej. 

Udało się też połączyć z dyrekcją Zakladni 
a Parkticka Skola w Opawie. To właśnie cze-
scy przyjaciele wciągnęli pyskowicką szkołę do 
wspólnego świętowania tego dnia. 

Data Światowego Dnia Zespołu Downa nie 
jest przypadkowa. 21 marca to urodziny wio-
sny, pory symbolicznej dla nadziei, a jednocze-
śnie liczba w dacie wiąże się z istotą zaburzenia 
– trisomią 21 chromosomu.

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ
Zdjęcie: HANNA WIERZBICKA

SZKOLNY DZIEŃ INNOŚCI

LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEJ KAmPANII „ZAChOWAJ 
TRZEŹWY UmYSł” Z NAGRODAmI

skich zostało laureatami w kategorii fotogra-
fia, przeprowadzonej pod hasłem „Tymek  
i Tola na ekologicznej ścieżce”. Wyróżnienia 
i nagrody rzeczowe w konkursie indywidual-
nym literacko – plastycznym „Wehikuł czasu” 
otrzymały z kolei Lena Łukasiewicz i Natalia 
Pakuszewska z tej samej szkoły.

Pamiątkowy dyplom dla SP nr 5 za uczest-
nictwo w kampanii odebrał dyrektor szkoły – 
Jacek Klimala.

Wszyscy laureaci otrzymali również mate-
riały promocyjne naszego miasta. Serdecznie 
gratulujemy!

(pp)
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Po raz szósty Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach 
razem ze Stowarzyszeniem Ludzie Miasta zorganizowali konkurs 
plastyczny o tematyce wielkanocnej. 

Organizacja konkursów w czasie pandemii jest trudna, szczegól-
nie dlatego, że nie możemy zaprezentować pięknych prac szerokiemu 
gronu odbiorców. Tym bardziej cieszy zaangażowanie młodych arty-
stów, którzy mimo wszystko prace wykonali i przynieśli do MOKiS. 

Jury przyznało nagrody w 6 kategoriach. Dzięki współpracy z gmi-
ną Pyskowice oraz sponsorem Dom100.eu udało się upominkami na-
grodzić wszystkich uczestników zabawy. Zdjęcia prac oraz podsumo-
wanie konkursu można zobaczyć na www.mokis.pyskowice.pl

Beata Antosik, MOKiS Pyskowice

Członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Ludzie Miasta razem 
z seniorkami z Dziennego Domu Seniora+ w Pyskowicach po raz 
kolejny sztrykowanymy, heklowanymi i szytymi dziełami udekoro-
wali na Wielkanoc pyskowicki rynek.

Na drzewach przed ratuszem zawisły filcowe pisanki, a na płycie 
rynku stanęły dwa (prawie dwumetrowe) jaja obszyte kwadratami 
z wełny i udekorowane kwiatuszkami. 

Sztrykowanie i heklowanie, a także obszywanie jaj, zajęło wiele 
godzin, ale mamy nadzieję, że efekt mieszkańcom Pyskowic i go-
ściom odwiedzającym nasze miasto przypadł do gustu. 

Bardzo dziękujemy każdemu kto przyłączył się do naszej inicja-
tywy, zwłaszcza Marcinowi oraz Łukaszowi i Dawidowi z firmy 
Lakotech za wykonanie stelażów. 

Beata Antosik, Stowarzyszenie Ludzie Miasta

Niedawno przekonaliśmy się jakie małe arcydzieła potrafią two-
rzyć osadzeni Zakładu Karnego (ZK) w Zabrzu podczas zajęć readap-
tacji społecznej. 30 marca 2021 r. jako Stowarzyszenie Ludzie Miasta 
podpisaliśmy z ZK porozumienie o współpracy.

Powodem sformalizowania dotychczasowej kooperatywy była 
pierwsza (na pewno nie ostatnia!) akcja charytatywna na rzecz py-
skowickiego społeczeństwa. Osadzeni stworzyli ceramiczne wytwo-
ry o tematyce wielkanocnej, które trafiły do podopiecznych pysko-
wickiego hospicjum. 

W ten sposób udało nam się wnieść trochę radości, otuchy i nadziei 
w serca pacjentów, a osadzonym udowodnić, że ich praca nie idzie na 
marne i że potrafią zrobić coś dobrego dla innych. Wiemy, że to nie 
była jedyna inicjatywa – pakiet ,,pluszoumilaczy” (ręcznie szytych 
królików) oraz poduszek trafił do małych wojowników na oddział he-
matologii i onkologii dziecięcej w Zabrzu. Gratulujemy osadzonym  
i opiekunom zdolności, kreatywności, zaangażowania i już się cieszy-
my na kolejne akcje.

Beata Antosik, Stowarzyszenie Ludzie Miasta

VI KONKURS WIELKANOCNY

RYNEK W ŚWIąTECZNYm KLImACIE

ŚWIąTECZNE OZDOBY OD WIęŹNIÓW TRAFIłY  
DO PODOPIECZNYCh PYSKOWICKIEGO hOSPICJUm
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Wiadomość o śmierci Grzegorza Kołodzieja, 
wieloletniego funkcjonariusza Straży Miejskiej,  

napełniła nas żalem. 
Łącząc się w żałobie składamy wyrazy  

głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim. 
Burmistrz Miasta Pyskowice, Rada Miejska w Pyskowicach 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 08.04.2021  

w wieku 86 lat zmarł dr Gerard Świtalik.
Utraciliśmy wspaniałego,skromnego człowieka,  

który był związany z miastem Pyskowice  
przez całe swoje życie.

Odszedł od nas lekarz niezwykle oddany swojej pracy,  
cieszący się szacunkiem i autorytetem  

wśród pracowników służby zdrowia jak i pacjentów.
Ceniony był za życzliwość, serdeczność,  
profesjonalizm, wiedzę i kompetencje.
„Zostawiłeś wielką pustkę po sobie,  

którą trudno będzie zapełnić,  
nasz świat zubożał bezpowrotnie”.

Koleżanki i Koledzy oraz Współpracownicy  
z Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 1 w Pyskowicach

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci Andrzeja Sibielaka. 

Bratu zmarłego, Henrykowi Sibielakowi  
oraz całej rodzinie składamy szczere kondolencje  

i wyrazy współczucia 
Burmistrz Miasta Pyskowice, Rada Miejska w Pyskowicach 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

PYSKOWICZANIN WYDAł SWOJą DRUGą POWIEŚĆ
Piotr Pietrzak jest pyskowiczaninem i absolwentem szkół 

z naszego miasta. Z wykształcenia to producent telewizyjny i fil-
mowy, przez kilka lat związany z telewizją Polsat jako dzienni-
karz ekonomiczny, od ponad dekady inwestor giełdowy. A od nie-
dawna – również autor. Właśnie ukazała się jego druga książka 
„Postscriptum”.

Piotr, dwudziestoczteroletni student akademii sztuk pięknych, 
szuka miłości swojego życia. Nawiązuje romans z żoną wpływowe-
go mecenasa sztuki. Jednak gdy los stawia na jego drodze Agniesz-
kę, przekonuje się, że życie i miłość nie są łatwą ścieżką, ale naje-
żonym pułapkami torem przeszkód. Z pozoru przelotny flirt szybko 
okazuje się mocną relacją, która nikogo nie pozostawi obojętnym – 
zachęca do lektury wydawca .

„Postscriptum” oraz debiut Pietrzaka „Nic więcej” to opowieści  
o życiu i jego namiętnościach. O nierównej walce z losem i próbach 
zdefiniowania samych siebie. Jednak przede wszystkim są to opowie-
ści o miłości, która potrafi zmienić męską duszę. Obalają odwieczny 
mit o tym, że to kobiety mają monopol na miłość. Są świadectwem te-
go, że to mężczyźni kochają mocniej – rekomenduje wydawca.

(pp)
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Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 32 333 20 80 Niniejszym informuje się,  
że pod adresem ul. Wojska Polskiego 2 c w Pyskowicach, 

otwarto Filię Kancelarii Adwokackich 
adw. Justyny Hildebrand, adw. Sławomira Kowalskiego  

oraz adw. Jakuba Hildebrand.
W okresie maja oraz czerwca 2021 roku Kancelarie  

będą udzielały bezpłatnych porad prawnych 
po wcześniejszym umówieniu terminu  

pod niżej wskazanymi numerami telefonów:

adw. Justyna Hildebrand (tel. 501 591 008) 

adw. Sławomir Kowalski (tel. 606 513 510)

adw. Jakub Hildebrand (tel. 519 088 480)

Wypełniamy i wysyłamy PIT-y.  
Rozliczamy podatki z zagranicy.

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

tel. 792 241 130


