
GRUDZIEŃ 2008 • Nr 12 (146) Miesięcznik lokalny • Egzemplarz bezpłatny

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
Wszystkim Mieszkańcom Pyskowic

życzymy spokoju, zdrowia, 
rodzinnego ciepła i radości

a także wielu szczęśliwych chwil 
i pomyślności w Nowym Roku.

Rada Miejska, Burmistrz Miasta,
Redakcja „Przeglądu Pyskowickiego”.

Panie Dyrektorze, w ostatnich dniach coraz częściej docierają do nas 
różne opinie odnośnie naszego szpitala. Przyznam, że niektóre napawają 
obawą o przyszłość szpitala. 
Proszę o kilka informacji na temat aktualnej sytuacji szpitala.
Rzeczywiście pojawiło się wiele różnych opinii i informacji. Przede wszyst-
kim Szpital w sposób ciągły zapewnia bezpieczną opiekę medyczną swoim 
pacjentom. Sytuacja finansowa szpitala faktycznie jest trudna. Za okres 10-
ciu miesięcy 2008r. zarejestrowana została strata netto w wysokości 1,29mln.
zł.,a zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.10.2008r.
stanowiły ponad 660tys. zł. Nie posiadamy natomiast zobowiązań wymagal-
nych z tytułów publiczno-prawnych.
Już na początku roku, podpisując umowę z Narodowym Funduszem Zdro-
wia na rok 2008, a w zasadzie na 4 m-ce, zdawałem sobie sprawę z trudności 
finansowych, jakie mogą mieć miejsce w Szpitalu w trakcie roku. Tym bar-
dziej, że byłem zobowiązany realizować od stycznia b.r. podwyżkę wynikają-
cą ze zmiany czasu pracy lekarzy, zgodnie z nowelizacją ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej oraz zobowiązaniami w wyniku akcji strajkowych. Nie-
stety koszty podwyżek nie znalazły pokrycia we wzroście wpływów z NFZ 
mimo prowadzonych długich i trudnych rozmów, czego przykładem był 
fakt, że jako jeden z ostatnich dyrektorów podpisałem warunki przedstawio-
ne przez ŚOW NFZ. Później jednak bez jakichkolwiek możliwości negocja-
cyjnych przedłużono te same warunki do końca czerwca b.r.
Od lipca 2008r. natomiast diametrialnie zmienił się system rozliczania 
świadczeń medycznych w umowach powszechnego systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych w lecznictwie szpitalnym według Jednorodnych Grup Pacjen-
tów.
Odbywało się to w warunkach dużej dezinformacji ze strony NFZ, przy no-
torycznie / do nadal/ zmieniających się wytycznych. 
Mimo trudności umowa z NFZ na rok 2008 winna zostać zrealizowana 

CO Z NASZYM 
SZPITALEM?
Rozmowa z Dyrektorem SP ZOZ Szpitala Powiatowego 
z siedzibą w Pyskowicach, Zygmuntem Cierpką.
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dokończenie na str. 5

NOWA PYSKOWICKA „TRADYCJA”
Jak co roku okres przed-
świąteczny jest odro-
binkę szalony. Wszy-
scy zgodnie wpadamy 
w zakupowe szaleństwo 
i spożywcze wariacje.

dokończenie na str. 2
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Informacje burmistrza
Na półmetku słów kilka

Szanowni Państwo,
kolejny rok prawie za nami, za kilka dni Święta Boże-

go Narodzenia, Sylwester i już witać będziemy kolejny 
2009 rok. Okres ten to także półmetek obecnej kadencji. 
Chciałbym zatem w kilku zdaniach przedstawić Państwu 
najważniejsze zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat 
inwestycje w naszym mieście.

Po pierwsze, wykonano długo oczekiwaną kanalizację 
sanitarną na ul. Wyszyńskiego. W ramach tego zadania in-
westycyjnego zrealizowano główny kolektor sanitarny wraz 
z przykanalikami do granic posesji. Łączny koszt wyniósł 
ok. 1,8 mln zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 
1,42 mln zł. W roku 2008 skorzystało z tej formy pomocy 
36 właścicieli posesji. Celem zachęcenia właścicieli posesji 
do likwidacji szamb i podłączenia się do kolektora sanitar-
nego zastosowano system dopłat z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Każdy właściciel posesji mógł otrzy-
mać dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów realizacji 
przyłącza, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. 

Po drugie, rozliczono i przekazano na majątek PWiK 
Sp. z o.o. w Gliwicach największą inwestycję proekologicz-
ną w naszym mieście, jaką była budowa rurociągu tłocz-
nego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Central-
nej Oczyszczalni w Gliwicach. Całkowita wartość tego 
zadania inwestycyjnego wyniosła ok. 7,2 mln zł, z czego 
dofinansowanie ze środków UE w ramach ZPORR wynio-
sło ok. 5,2 mln zł. 

Ponadto wykonano termomodernizację budynku 
Gimnazjum nr 1 wraz z remontem dachu i malowaniem 
elewacji. Łączny koszt w/w robót wyniósł ok. 790 tys. zł. 
Zrobiono także plac manewrowy dla pojazdów straży po-
żarnej w rejonie hali sportowej – koszt tych robót wyniósł 
ok. 143 tys. zł.

W ramach nakładów na obiekty oświatowe wyremon-

towano dachy w przedszkolach nr 1 i 2, wymieniono okna 
w przedszkolu nr 3, 4 i 5, wykonano podjazd dla niepełno-
sprawnych w SP 6. Łącznie wydatkowano ok. 1 mln zł.

W czerwcu 2008 r. Gmina Pyskowice złożyła wniosek 
o dofinansowanie  projektu p.n.: „Poprawa warunków 
kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla po-
trzeb niepełnosprawnych budynku i zaplecza sportowego 
Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2. 
Infrastruktura placówek oświaty, Priorytet VIII. Infra-
struktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Koszt 
całkowity tego projektu wynosi ok. 5 mln zł a poziom do-
finansowania ok. 4,2 mln zł.

W ubiegłym roku oddano do użytku pierwszy 24 
mieszkaniowy budynek TBS przy ul. Strzelców Bytom-
skich. Łączny koszt jego realizacji zamknął się kwotą ok. 
3,1 mln zł, z czego Gmina sfinansowała 30 % kosztów jego 
realizacji. Rozpoczęcie kolejnego budynku planowane jest 
na przełomie I i II kw. 2009 r.

Po zrealizowaniu w 2006 r. ul. Mieszka I rozpoczęto 
w 2008 r. budowę kolejnej docelowej nawierzchni - Al. 
Jana Pawła I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. 
Wieczorka. Pierwszy odcinek o dł. ok. 250 mb kosztował 
będzie ok. 600 tys. 

Bardzo ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa naszego 
miasta odgrywa wprowadzony w 2007 roku monitoring. 
Obecnie funkcjonuję pięć kamer obrotowych i dwie sta-
cjonarne.

Niezwykle istotną inwestycją była także modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta za łączną 
kwotę 1 240 000,00.

Dbamy również o nasze parki miejskie. Dokończony 
został remont parku na placu Piłsudskiego. Zrealizowano 

także I etap modernizacji Ogródka Jordanowskiego, który 
kontynuować planujemy w 2009 roku. Opracowany i przy-
gotowany został projekt remontu tzw. Starego Parku.

W miarę możliwości finansowych Gminy staramy się 
również remontować infrastrukturę drogową. Z waż-
niejszych zadań w tym zakresie udało się wykonać od-
wodnienie liniowe ul. Szczęść Boże, remont nawierzchni 
asfaltobetonowej na placu Kopernika oraz ulicy Astrów. 
Odnawiane są chodniki m.in. na ulicy Lompy (strona nu-
merów nieparzystych), Sikorskiego 25-35, Matejki 1, Ka-
rola Miarki, Strzelców Bytomskich 22, Sienkiewicza, Szo-
pena 2-4 a także przejście dla pieszych od ul. Krokusów do 
ulicy Czereśniowej. Wykonane zostały również parkingi 
m.in. przy ulicy Szpitalnej i Wojska Polskiego, Chopina 
oraz Drzymały 3 i Drzymały Boczna – I etap.

Dzięki dobremu przygotowaniu Gminy do współpracy 
z inwestorami coraz więcej firm realizuje swoje inwestycje 
w Pyskowicach. W okresie minionych dwóch lat powsta-
ło 5 nowych obiektów gospodarczych. Docelowo po za-
kończeniu wszystkich rozpoczętych inwestycji na terenie 
Pyskowic powstanie ok. 856 miejsc pracy. Ma to istotny 
wpływ na spadek bezrobocia w mieście z 1316 osób 
w 2005 roku do 213 w roku bieżącym.

Nie sposób wymienić wszystkich zadań realizowanych 
przez Gminę. Starałem się jednak pokrótce wymienić 
najważniejsze działania ostatnich dwóch lat. Wszystkich 
osobom angażującym się w życie społeczne, kulturalne 
i gospodarcze naszego miasta chciałbym w tym miejscu 
złożyć serdeczne podziękowania, a wszystkim mieszkań-
com Pyskowic życzyć spokojnych, radosnych Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w Nowym 
Roku.

Wacław Kęska

Jednak pyskowiczanie na 2 tygo-
dnie przed świętami zwolnili. Ry-
nek zmienił kolor, charakter, nawet 
zapachy były inne. Magia Bożego 
narodzenia od 4 lat dotyka nas 
inaczej – Kiermasz Świąteczny jest 
bowiem przedsięwzięciem z ideą, 
z przesłaniem, z dobrym duchem – 
nasza nowa tradycja.

Potrafimy spotkać się, porozma-
wiać, posłuchać muzyki, całymi 
rodzinami zjawiamy się po to, żeby 
być razem.

Oczywiście naszą nową tradycją 
jest również Mikołaj: jeden ogrom-
ny – dmuchany, wspierający się 
o budynek Ratusza i drugi praw-
dziwy – z prezentami. 

W tym roku nasz święty przybył 

z nieba – dosłownie – dzięki życzli-
wości Straży Pożarnej mógł skorzy-
stać z ich wielkiej drabiny. Potem 
rozdawał i rozdawał, i rozdawał, 
i rozdawał …… paczki dla małych, 
nieco większych i jak się okazało - 
całkiem już dużych dzieci.

Mamy jeszcze jedną nową tra-
dycję w Pyskowicach – tłum zado-
wolonych dzieciaków po spotkaniu 
z Mikołajem. 

Tradycja to określenie czegoś, 
co istnieje od dawna, co ma swoje 
znaczenie historyczne, kulturowe - 
wyobrażamy sobie Panią z siwym 
kokiem i zakurzoną laską. Nasza 
tradycja jest jeszcze niemowlęciem, 
ale za to bardzo dobrze rokującym. 

Szczególne podziękowanie kie-

rujemy do MZBM – PYSKOWI-
CE, MPGK – PYSKOWICE oraz 
sponsorów, dzięki którym Kier-
masz Świąteczny, Mikołaj i koncert 

Andrzeja Cierniewskiego mógł się 
wydarzyć. 

Adam Wójcik

NOWA PYSKOWICKA „TRADYCJA”
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Z prac Rady Miejskiej
26 listopada 2008 r. odbyła się XXVIII sesja Rady. Podczas obrad radni podjęli uchwały w niżej podanych sprawach: 

■ ustalenia stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Gminy Pyskowice 
– część stawek podatku od środków transpor-
towych została obniżona w stosunku do obec-
nie obowiązujących, średnio o 7,58% . Biorąc 
pod uwagę fakt, iż w sąsiadujących gminach 
stawki podatkowe, w niektórych rodzajach 
środków transportowych, kształtują się na 
niższym poziome aniżeli stawki ustalone 
uchwałą dnia 8 listopada 2007r. nr XIV/128/07 
na ternie naszej gminy, jak również biorąc pod 
uwagę specyfikę przedmiotu opodatkowa-
nia w podatku od środków transportowych, 
„uśredniono” ( w porównaniu z okolicznymi 
gminami ), stawki dla pojazdów wymienio-
nych w § 1 ust. 2, 4, 6 i 7 uchwały. Uchwała 
dostosowała również stawki podatkowe dot. 
autobusów do zapisów ustawowych. 
■ ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Pyskowice - stawki te uległy 
podwyższeniu, z uwzględnieniem wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj-
nych. Wskaźnik ten w I półroczu 2008r. wy-
niósł 4,2% w stosunku do I półrocza 2007r. 
Od 1 stycznia 2009r. zasady opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości nie ulegają 
zmianie. 
■ przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2009 rok,
■ udziału Gminy Pyskowice w projekcie „Sieć 
doradczo-szkoleniowa dla podmiotów eko-
nomii społecznej” realizowanego w ramach 
Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki 2007-2013 – Celem tego projektu 
jest wsparcie zakładania i funkcjonowania 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej 
poprzez przygotowanie adekwatnej do ich 
potrzeb oferty doradztwa i szkoleń umożli-
wiających uzyskanie wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do założenia i prowadzenia 

działalności w sektorze ekonomii społecznej. 
Beneficjentami projektu są miedzy innymi 
organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. Realizacja projek-
tu nastąpi poprzez utworzenie sieci punktów 
doradczo-szkoleniowych w tym na terenie 
Pyskowic. Zatrudnieni w ww. punktach do-
radczo-szkoleniowych, konsultanci będą 
prowadzili poradnictwo na rzecz podmiotów 
ekonomii społecznej i organizowali związane 
z tym zadaniem szkolenia. Gmina na wyko-
nanie w/w zadania udostępni zaplecze biu-
rowe. Zatrudnienie konsultanta, wyposażenie 
w sprzęt komputerowy i koszty szkoleń sfi-
nansowane zostaną ze środków pozyskanych 
na realizację projektu,  
■ przedłużenia czasu obowiązywania taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Py-
skowice przyjętych w Uchwale Nr XIV/123/07 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listo-
pada 2007r.- Uchwała ta została podjęta na 
wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach przedstawiony 
w dniu 21.10.2008 roku. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwi-
cach wniosek z dnia 21 października 2008r. 
uzasadnia w następujący sposób:
- istniejące warunki ekonomiczne pozwalają 
na stosowanie dotychczasowej taryfy na okres 
od 01.01.2009 do 13.04.2009,
- obowiązujące ceny umożliwiają pełne od-
zyskanie poniesionych kosztów w danej dzie-
dzinie, przychody pokryją wszystkie koszty 
eksploatacji, konserwacji i remontów, koszty 
finansowe oraz koszty bieżącej, koniecznej 
wymiany środków trwałych,
- utrzymanie dotychczasowych taryf w okre-
sie ich obowiązywania gwarantuje realizację 

zysku na poziomie pozwalającym pozyskanie 
środków na realizację planowanych i ko-
niecznych inwestycji. Ponadto przedłużenie 
obowiązywania taryfy umożliwi Przedsię-
biorstwu sporządzenie jednolitego rocznego 
planu ekonomicznego. Jeden termin obo-
wiązywania taryf w gminach, które Przed-
siębiorstwo obsługuje, zapewni przejrzystość 
rozliczeń oraz skuteczniejszą kontrolę nad 
kosztami. W czasie obowiązywania taryfy nie 
przewiduje się radykalnej zmiany warunków 
ekonomicznych mogących  mieć negatywny 
wpływ na funkcjonowanie Przedsiębiorstw,
■ zmiany Uchwały Nr XXXIX/363/06 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 lutego 
2006r. w sprawie szczegółowych zasad i try-
bu umarzania, odraczania i rozkładania na 
raty należności pieniężnych Gminy Pyskowice 
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja 
podatkowa oraz wskazania organu do tego 
uprawnionego. Zmiana dotychczasowej 
uchwały ma na celu uproszczenie procedury 
umarzania, odraczania terminu zapłaty i roz-
kładania na raty należności Gminy i jej jedno-
stek organizacyjnych, zwłaszcza w zakresie 
drobnych należności pieniężnych. Wprowa-
dzana zmiana uwzględnia interes publiczny 
jako przesłankę do umorzenia należności 
Gminy oraz usprawni proces umarzania nie-
wielkich kwot w sytuacji, gdy upomnienia 
wysyłane do dłużników nie przynoszą rezul-
tatów, a dalsze ściąganie ich w toku postępo-
wania egzekucyjnego okaże się nieracjonalne 
ze względu na znaczne koszty, 
■ dokonania zmian budżetu miasta na 2008r. 
W drodze przedmiotowej uchwały zwiększo-
no dochody m.in. o kwotę: 115 363 zł - uzu-
pełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego ze środków rezer-
wy ogólnej; 7 170 zł- zwiększenie dochodów 
z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach 
oświatowych; 746 zł - odszkodowanie za 
zalanie szatni w P-4. 9 466 zł - zwiększenie 
dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: 
rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania 
(2 173 zł w P-3; 7 293 zł w  P-4.
Zmniejszono także dochody o: 850 000 zł – 
jest to zmniejszenie środków z UE na dofinan-
sowanie budowy dróg na osiedlu domów jed-
norodzinnych przy ul. Wieczorka, ze względu 
na ustalony termin naboru wniosków o dofi-
nansowanie ze środków UE w ramach RPO na 
III kwartał 2009r.; 115 365 zł - zmniejszenie 
części równoważącej subwencji ogólnej. 
Zmniejszono wydatki:
- 850 000 zł - zmniejszenie środków zabezpie-

czonych na budowę dróg na osiedlu domów 
jednorodzinnych przy ul. Wieczorka. 53 960 zł 
 - zmniejszenie środków zabezpieczonych 
na wykonanie uzbrojenia działek na osiedlu 
domów jednorodzinnych przy ul. Czechowic-
ka – Wolności, ze względu na brak ważnych 
ofert w ogłoszonych przetargach nieograni-
czonych.

Wydatki budżetu zwiększono na:
- 53 960 zł - środki przeznaczone zostaną na 

remonty chodników.
- 1 050 zł - środki przeznaczone zostaną na 

zakup materiałów do wykonania obudów 
na grzejniki co w szatniach uczniowskich.

- 12 112 zł - środki przeznaczone zostaną 
na zakup kuchennego taboretu gazowego 
w P-3 (2 173 zł),  zakup karniszy do salki 
gimnastycznej i materiałów do pomalo-
wania szatni (946 zł) oraz wymianę okien 
(7 293 zł) w P-4, zakup fax-u i wykładzin 
podłogowych (1 700 zł) w P-5.

- 4 218 zł - środki przeznaczone zostaną na 
zakup mebli do kuchni szkolnej. 

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano 
zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków 
o kwotę 40 000 zł, co stanowi uporządkowa-
nie klasyfikacji budżetowej. 
Ww. kwota stanowi dotację dla Miasta Gli-
wice na dofinansowanie termomodernizacji 
obiektów jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach – 
wykonanie wyciągów spalin. 
Natomiast zmniejszenie planu wydatków 
o kwotę 153 000 zł stanowi zmniejszenie 
środków zabezpieczonych na wykonanie 
uzbrojenia działek na osiedlu domów jedno-
rodzinnych przy ul. Czechowicka – Wolności, 
ze względu na brak ważnych ofert w ogłoszo-
nych przetargach nieograniczonych, o czym 
już wyżej informowano.
Ponadto Rada przyjęła do wiadomości pro-
jekty kart inwentaryzacyjnch o numerach od  
I/743 do I/748 mienia komunalnego Gminy 
Pyskowice. Radni wysłuchali również infor-
macji na temat inwestycji gminnych – stanu 
ich realizacji i zamierzeń w tym zakresie. Wy-
słuchali także sprawozdania z pracy Komisji 
Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej. Należy 
również zaznaczyć, że radni mieli przyjem-
ność gościć na sesji Posła na Sejm RP, pana 
Mirosława Sekułę, który przybył do Pyskowic 
z własnej inicjatywy, by spotkać się z samo-
rządowcami i przedstawić sprawozdanie ze 
swojej działalności w Sejmie. 

Bożena Rutkowska

Pani lek. med.
Marii Stalmach

p. o. Ordynatora Oddziału Anestezjologii

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
Składa Dyrekcja Szpitala Powiatowego

z siedzibą w Pyskowicach
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Postęp technologiczny sprawia, że niemal co-
dziennie odbywają się premiery nowych, ulep-
szonych i bardziej nowoczesnych modeli urządzeń 
elektronicznych i elektrycznych. Szybko zamienia-
my stare sprzęty na nowe, nowe na najnowsze… 
Coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. 
A co dzieje się ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym – zepsutymi pralkami, zmywar-
kami, starymi odtwarzaczami video, kompute-
rami, sprzętem hi-fi, niepotrzebnymi telefonami 
komórkowymi, maszynkami do golenia, świetlów-
kami… czyli z tzw. elektrośmieciami…?

Aby ułatwić mieszkańcom Pyskowic pozbywanie się zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób zgodny 
z prawem, od listopada w mieście funkcjonuje specjalny punkt 
zbierania elektrośmieci. Od poniedziałku do piątku, do punktu 
można bezpłatnie oddawać zużyte lub zepsute urządzenia 
elektryczne i elektroniczne takie jak: sprzęt gospodarstwa 
domowego, sprzęt audiowizualny, komputerowy i oświetle-
niowy. Organizatorem tej formy zbierania elektrośmieci jest 
ElektroEko, największa w Polsce Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego, która organizuje i finansuje na 
terenie całego kraju proces zbierania i przetwarzania zebranych 
elektrośmieci. Punkt zbierania elektrośmieci w Pyskowicach 
jest firmowany przez ElektroEko i spełnia odpowiednie wymogi 
techniczne. Obsługiwany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które zajmuje się odbiorem 
i transportem zebranych elektrośmieci do odpowiednich zakła-
dów przetwarzania.

Aktualna lista adresów punktów zbierania w całej Polsce 
oraz informacje o elektrośmieciach znajdują się na stronach: 
www.elektrosmieci.pl oraz www.elektroeko.pl. Dostępna jest 
również bezpłatna infolinia ElektroEko 0 800 000 080 

W województwie śląskim punkty zbierania ElektroEko funk-
cjonują również w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach, Rudzie Ślą-
skiej, Siemianowicach Śląskich, Pszczynie, Rybniku, Sosnowcu, 
Łaziskach Górnych i Tarnowskich Górach. Pozostałe są w fazie 
tworzenia.

Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa 
o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ustawa 
o ZSEE z 29 lipca 2005 r.), według której wszystkie zużyte 
urządzenia działające na prąd lub na baterie – m.in.: pralki, 
lodówki, miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne, wiertar-
ki, telefony komórkowe, telewizory, komputery, video a także 
świetlówki i żarówki energooszczędne – to odpady, których 
nie można wyrzucać razem z innymi odpadami do śmietnika, 
ponieważ zanieczyszczają środowisko. Grozi za to kara grzywny 
do 5 000 zł. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrośmieci 
pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłat-
nie i w dowolnej ilości do specjalnego punktu zbierania oraz, 
w przypadku dokonywania zakupu nowego sprzętu, również do 
sklepu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). 

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na 
łonie przyrody bezpośrednio zanieczyszczają środowisko, stwa-
rzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe 
substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i ki-
neskopach) mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospoda-
rowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie 
przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konse-
kwencji niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną 

poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt. 
Zużyty sprzęt RTV, AGD, IT i oświetleniowy przekazany do 

przetworzenia poddawany jest demontażowi, a pozyskane 
z niego surowce do odzysku i recyklingu. Selektywna zbiórka, 
demontaż w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania 
oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji i pierwiast-
ków chroni środowisko naturalne przed skażeniem. Natomiast 
odzysk surowców i wykorzystanie ich do produkcji nowych 
urządzeń zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania za-
sobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów 
technologicznych. Na przykład do wyprodukowania kompu-
tera konieczne było użycie nieodnawialnych paliw kopalnych, 
np. węgla lub ropy, dziesięciokrotnie więcej niż wynosi masa 
naszego PC-ta. Z kolei z przeciętnego zużytego komputera oso-
bistego możemy odzyskać m.in. aluminium, którego recykling 
oszczędza produkty chemiczne oraz energię elektryczną.

Znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na 
wszystkich sprzętach elektrycznych i elektronicznych symboli-
zuje, że nie wolno wyrzucać tych urządzeń do śmietnika razem 
z innymi odpadami. 

Adres punktu zbierania 
ElektroEko Godziny otwarcia

ul. Zaolszany 3 Poniedziałek – Piątek
godz. 7 - 15

Rozwiązanie problemu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Punkt zbierania elektrośmieci w Pyskowicach

SPRAWOZDANIE
z publicznej dobrowolnej zbiórki pieniężnej 
na budowę Pomnika Patriotycznego w Py-
skowicach oraz poniesionych kosztów zwią-
zanych z tym przedsięwzięciem. Podstawa 
publicznej zbiórki to Decyzja Nr 9/07 Burmi-
strza Miasta Pyskowice z dnia 12.12.2007 r.
Zbiórkę przeprowadzono w okresie od 
1 grudnia 2007 r. do 31.10.2008 r. Z możli-
wością wpłat na konto w ESfG Bank Śląski 
o/ Pyskowice oraz do Kasy Społ. Komitetu 
Budowy Pomnika Patriotycznego w Pysko-
wicach za potwierdzeniem „ Dowód wpłaty 
KP”
Pozostałość z poprzedniego rozliczenia - 
3.635,77
Wpłaty ogółem – 28.089,12
Razem: 31.724,89
Koszty ogółem: 31.724,89
Za Zarząd Społ. Komitetu Budowy Pomni-

ka Patriotycznego Przewodniczący: 
kpt. w st. spocz. Stanisław Markowicz

SPRAWOZDANIE
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 mar-
ca 1933 r. o zbiórkach publicznych 
oraz rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. 
z późn. zm., Rzymskokatolicka Parafia 
św. Mikołaja w Pyskowicach przedsta-
wia sprawozdanie z przebiegu prze-
prowadzonej zbiórki publicznej, która 
odbyła się 6 i 7 grudnia br na pysko-
wickim Rynku w ramach Festynu Świą-
tecznego. 
Suma zebranych środków 3.980 zł.
Wykaz kosztów związanych z organiza-
cją i przeprowadzeniem zbiórki:
- decyzja administracyjna – 82 zł
- wydruk cegiełek – 500 zł
Dochód z przeprowadzonej zbiórki 
zostanie przeznaczony na kontynu-
ację prac związanych z wymianą okien 
w domu parafialnym.

Ks. Jan Podstawka, proboszcz

Pyskowice w zgodzie 
z naturą
Coraz więcej gmin w naszym 
kraju przeciwstawia się uży-
waniu jednorazowych folio-
wych toreb na zakupy. Rów-
nież Pyskowice postanowiły 
przyłączyć się do akcji elimi-
nowania „foliówek” i zastę-
powania ich ekologicznymi 
torbami na zakupy. Ładne 
i wygodne torby mamy rów-
nież dla Państwa. Do końca roku, z każdym kolejnym wy-
daniem „Przeglądu Pyskowickiego”, pierwszych 100 osób, 
które z aktualnym numerem zgłoszą się do Urzędu Miej-
skiego, otrzymają torbę, którą prezentujemy na zdjęciu.
Zapraszamy do udziału w naszej akcji „Żyj w zgodzie z na-
turą!”
Torby zostały sfinansowane ze środków Gminnego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Promocji Miasta. 
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w całości. Prognozujemy , że na koniec 
roku 2008 strata netto winna wynosić 
ok. kilkuset tysięcy zł. i konsekwentnie 
będziemy dążyć do ograniczenia wyso-
kości zobowiązań wymagalnych. 
Czy istnieje ryzyko likwidacji szpi-
tala?
Trudno mówić o ryzyku likwidacji. 
W obecnym stanie prawnym każda 
zmiana formy organizacyjnej Szpitala 
musi zostać poprzedzona jego likwi-
dacją.
Czy planuje się obecnie lub w okresie 
najbliższych miesięcy przekształce-
nie szpitala w spółkę prawa handlo-
wego.?
Procedura dotycząca reorganizacji 
Szpitala została wszczęta przez Organ 
Założycielski poprzez Uchwałę inten-
cyjną Rady Powiatu Nr XXV/184/2008 
w sprawie: podjęcia działań zmierzają-
cych do reorganizacji ZOZ w Knuro-
wie i SP ZOZ Szpital Powiatowy z sie-
dzibą w Pyskowicach.
Przewidywane jest utworzenie spółki 
prawa handlowego z uwzględnieniem 
udziałów pracowników Szpitala. Na 
dzień dzisiejszy nie znalazło to akcep-
tacji. 
Dnia 08.12.2008r Rada Społeczna 
Szpitala Powiatowego z siedzibą w Py-
skowicach negatywnie zaopiniowała 
wniosek Starosty Gliwickiego zmierza-
jący do likwidacji SP ZOZ Szpitala Po-
wiatowego z siedzibą w Pyskowicach 
oraz utworzenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
Jaka jest więc przyszłość szpitala? 
Czy będzie zachowana obecna ilość 
oddziałów, czy pozostanie gwarancja 
zatrudnienia obecnego personelu?
Według założeń profil działalności 
szpitala powinien zostać utrzymany 
w dotychczasowym zakresie, z możli-

wością jego rozszerzenia dla pozyski-
wania dodatkowych środków finan-
sowych między innymi na realizację 
programu dostosowawczego tak, aby 
szpital mógł w dalszym ciągu prowa-
dzić działalność medyczną.
Dodatkowym atutem szpitala jest do-
konana w ostatnich latach moderni-
zacja budynku. W przypadku ewen-
tualnej restrukturyzacji czyni to go 
atrakcyjniejszym – czy pan dyrektor 
podziela tę opinię?
Nie do końca z tym określeniem bym 
się zgadzał, jednak realizowane za-
dania w ramach wieloletniego planu 
termomodernizacji podnoszą nie-
wątpliwie wartość budynku, a przede 
wszystkim uzyskuje się oszczędności 
eksploatacyjne.
Czy kierownictwo szpitala pracuje 
już w pełnym składzie personalnym? 
– jeżeli tak, to proszę o przedstawie-
nie.
Przez cały okres pracowaliśmy w peł-
nym składzie z tym, że stanowisko 
z-cy dyrektora ds. lecznictwa pełnił 
lek. med. Janusz Ciszewski jako p.o. 
dyrektora ds. lecznictwa.    Dyrektor 
Ciszewski po czterech miesiącach peł-
nienia obowiązków złożył rezygnację. 
Szanując decyzję dyrektora, przyjąłem 
ją w październiku.
W wyniku zaistniałej sytuacji po kon-
sultacji z Starostą Gliwickim złożyłem 
wniosek o zaopiniowanie kandydatury 
dr. n.med. Tomasza Pitscha na stano-
wisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa, 
która została pozytywnie zaopiniowa-
na prze komisję konkursową.
Jeżeli pan pozwoli, chciałbym w tym 
miejscu podziękować dyrektorowi Ja-
nuszowi Ciszewskiemu, który przez 7 
lat kierował Szpitalem, za zaangażowa-
nie, determinację, skuteczne działania 

na rzecz Szpitala i załogi oraz za to że 
mogłem być jednym z ogniw w tym 
działaniu.
Jak mówił kard. Leon Suenens: „Jest 
tyle rzeczy, za które nie można zapłacić 
pieniędzmi, tylko uśmiechem, chwilą 
uwagi i prostym dziękuję”
Kieruje Pan szpitalem już dosyć dłu-
go – jak Pan widzi przyszłość szpita-
la?
Rzeczywiście ze służbą zdrowia w Py-
skowicach jestem związany od kilkuna-
stu lat, natomiast Szpitalem kieruję od 
01.06.2007r. i muszę przyznać, że jest 
to najtrudniejszy okres w mojej trzy-
dziestoośmio letniej pracy zawodowej 
a zarazem jest ogromnym wezwaniem.
Jeżeli chodzi o przyszłość, to aktual-
nie złożyliśmy do ŚOW NFZ ofertę na 
świadczenia medyczne na rok 2009. Li-
czymy, że wysokość kontraktu będzie 
na miarę naszych oczekiwań.
Na pewno stoi przed nami ogrom-
ne wezwanie, lecz mając taką załogę, 
która swoją postawą i zaangażowa-
niem realizuje mimo wielu trudności 
podjęte zadania to jestem optymistą w 
kwestii przyszłości szpitala, a przyzna-
ne Szpitalowi nagrody, wyróżnienia 
mobilizują jeszcze bardziej do pracy, 
aby w kolejnych latach opinia o Szpi-
talu Powiatowym z siedzibą w Pysko-
wicach była jeszcze lepsza, bo proszę 
mi wierzyć, dobre opinie i zadowolenie 
pacjentów są największą nagrodą dla 
personelu i dyrekcji Szpitala.
Czy chciałby Pan jeszcze coś ważnego 
przekazać?
Korzystając z okazji, chciałbym skiero-
wać podziękowania wszystkim, którzy 
dali dowody wielkiego zrozumienia 
trudności, z jakimi przyszło nam się 
zmagać.
Są to władze Miasta i radni Pyskowic, 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach, 
władze ościennych gmin, Wielowsi, 
Rudzińca jak i firmy:
- Przedsiębiorstwo Transportu Kole-
jowego Zakład Napraw i Utrzymania 
Taboru Sp. z o.o w Pyskowicach,  
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o. o w Pysko-
wicach, 
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. Gliwice odział Py-
skowice oraz wielu indywidualnych 
darczyńców.
Za słowem „dziękuję” stoi postawa 
wdzięczności wynikająca z przekona-
nia, że nie jesteśmy sami.
Zbliżają się kolejne Święta Bożego Na-
rodzenia – czas świąteczny w naszych 
domach, miejscach pracy i na ulicach, 
ale przede wszystkim czas świąteczny 
w naszych sercach, w których więcej 
wiary i nadziei, życzliwości i zrozu-
mienia.
Te wyjątkowe, najpiękniejsze dni 
roku niech będą okazją do złożenia 
wszystkim najserdeczniejszych życzeń 
wszystkiego co dobre i niosące szczę-
ście.
Niech w wigilijną noc wszystkie domy 
pełne będą radości i rodzinnego ciepła, 
a miłość, przebaczenie i pokój promie-
niujące z betlejemskiego żłobka staną 
się drogowskazem życia prywatnego 
i publicznego w nadchodzącym 2009 
roku. Życzę, by okazał się on szczęśli-
wy oraz przyniósł spokój, spełnienie 
wszelkich planów i marzeń. 

Od Redakcji: Na bieżąco będziemy in-
formowali o sytuacji naszego szpitala 
w kolejnych numerach „Przeglądu Py-
skowickiego”.

Rozmawiał: Krzysztof Łapucha

CO Z NASZYM SZPITALEM?

Nowy pyskowicki serwis internetowy 
zyskał uznanie i liczne grono regularnie 
odwiedzających go Internautów. W son-
dzie przeprowadzonej od dnia urucho-
mienia, czyli od 2 stycznia 2008 r. do 
30 listopada, wzięło udział 1740 osób, 
z których 1137 oceniło serwis jako bar-
dzo dobry i dobry.

Do chwili obecnej odnotowano prawie 
250 000 wejść na stronę. By jeszcze bardziej 

zwiększyć atrakcyjność naszego serwisu 
wprowadziliśmy kilka nowości. Najbardziej 
zauważalna jest aplikacja świąteczna, a także 
znajdujący się pod nią ruchomy pasek wia-
domości. Wprowadziliśmy także newsletter, 
który znajduje się na końcu lewej kolumny. 
Zachęcamy Państwa do logowania się i ko-
rzystania z tego modułu. Ciekawostką są 
również tapety do pobrania oraz e-kartki. 
Znajdują się one w prawej kolumnie tuż pod 

działem „Prezentacja Gminy”. Do wyboru jest 
łącznie 15 kartek, zarówno miejskich jak 
i świątecznych - Bożonarodzeniowych. Wysy-
łajmy kartki z pyskowickiego serwisu. To miły 
prezent dla bliskich i znajomych oraz świetna 
promocja naszego miasta.

Odpowiadając na Państwa sugestie do-
tyczące spójnej bazy firm stworzyliśmy dział 
„katalog firm”, który znajduje się w lewej ko-
lumnie. Apelujemy do wszystkich firm i insty-

tucji w Pyskowicach, aby stworzyć wspólną, 
wszechstronną bazę. Ułatwi to bowiem nie 
tylko poszukiwanie danego przedsiębiorstwa 
czy instytucji i dotarcie do niej osobom za-
interesowanym w naszym mieście ale także 
stanowi świetną reklamę.

Dziękując za okazane zainteresowanie, 
zapraszamy do odwiedzania i korzystania 
z serwisu www.pyskowice.pl

Agnieszka Kazubek

NOWOŚCI W PYSKOWICKIM SERWISIE INTERNETOWYM
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Największą popularnością cie-
szyły się nowości tegoroczne tzn 
„Smakołyki proboszcza”, które 
zostały sporządzone własnoręcz-
nie przez tutejszego gospodarza. 
Ogromnym powodzeniem cieszyły 
się nalewki wiśniowe i aroniowe, 
dżemy, wiejski smalec, pierniki, 
suszone grzyby, orzechy i wiele in-
nych dodatków świątecznych. Po-
zostałe stoiska przyciągały magią 
zapachów: były świeżo pieczone 

placki ziemniaczane, bigos, zapie-
kanki i frytki, ale również kawa i 
ciasto, dla dzieci specjalnie pieczo-
ne gofry i gorąca czekolada. Dużą 
popularnością cieszyło się grzane 
wino i kiełbaski z grilla. 

Parafianie i zaproszeni goście, 
a w szczególności dzieci, spotkali 
się również ze świętym Mikoła-
jem. Spotkanie to poprzedził wy-
stęp zespołu „Wesołe Podwórko” z 
Bluszczowa, który zaprezentował 

widowisko „Kubuś Puchatek i jego 
przyjaciele”.

Oprawę muzyczną wprowadza-
jącą nas w świąteczną atmosferę 
przygotowali Marcin Kowarsz i 

Przemysław Ossoliński 
Licznie zebrani parafianie i ich 

goście, miłe rozmowy i spotkania 
świadczą o potrzebie takich wła-
śnie spotkań w obrębie parafii. 

Piąty „Festyn Adwentowy” w Parafii MBNP
Tradycją stały się już spotkania adwentowe przy parafii Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Pyskowicach. Piąty już „Festyn Adwentowy” 
odbył się w pierwszą niedzielę Adwentu 30.XI.2008. Na placu przy ko-
ściele przygotowano stoiska z ze smakołykami, przekąskami, ozdo-
bami świątecznymi. 

Ruszają bezpłatne szczepienia 
przeciwko meningokokom
Władze Pyskowic zdecydowały się sfinansować swoim mieszkańcom szczepionkę przeciwko 
bakteriom meningokokowym typu C. Tym samym nasza Gmina dołącza do rosnącego grona 
samorządów, które chcą sprostać najważniejszym społecznym oczekiwaniom, aktywnie 
angażując się w ochronę zdrowia i życia swoich mieszkańców. 

Decyzja ostateczna zapadła podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 22 października, kiedy podjęto 
uchwałę przyjmującą „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych 
na terenie Gminy Pyskowice przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C.” O zakup szczepionek 
wnioskowała Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Szczepieniami objęte zostaną dzieci siedmioletnie zamieszkałe w Pyskowicach. Program będzie 
realizowany do 2010 roku w następujący sposób:

- w 2009 roku akcją objęte będą dzieci urodzone w 2001 i 2002 r.
- w 2010 roku – dzieci urodzone w 2003r. 
Realizatorami programu będą pyskowickie NZOZ-y, które przeprowadzą szczepienia nieodpłatnie. 
Zakażenia meningokokowe są wywołane przez bakterie zwane meningokokami, które mogą wy-

wołać zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsę, czyli uogólnioną odpowiedź organizmu na 
zakażenie, określane mianem inwazyjnej choroby meningokokowej. 

Do zakażenia meningokokami może dojść w każdym wieku. Niemniej jednak podwyższone ryzyko 
infekcji występuje w zbiorowiskach ludzkich, np. żłobkach, przedszkolach, szkołach, schroniskach mło-
dzieżowych, internatach, akademikach lub koszarach, ponieważ w takich warunkach ułatwione jest 
przenoszenie się zarazków przez bliski kontakt. Sprzyja to również powstawaniu ognisk epidemicznych. 
Dzieci w wieku 7 lat są w znacznym stopniu narażone, gdyż wchodzą w środowisko szkolne, w większe 
skupisko ludzkie. W tym wieku wzrasta ilość kontaktów społecznych. Przebywanie w grupie oraz typo-
we dla dzieci i młodzieży zachowania (np. picie ze wspólnego naczynia ) sprzyjają infekcji. 

Szczegóły dotyczące akcji szczepień podawane będą na bieżąco!
Justyna Fijołek-Ziobrowska

Rodzina Sawczuk 
składa serdeczne podziękowania 
wszystkim darczyńcom, sponsorom 
i ludziom dobrej woli za pomoc w 
zakupie przenośnych szyn służących 
do transportu niepełnosprawnej córki 
- Małgosi

Burmistrz Miasta Pyskowice
ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne

na zbycie nieruchomości gruntowych (bez obciążeń) położonych w Pyskowicach na południe od byłej linii kole-

jowej Gliwice-Pyskowice Miasto przeznaczonej pod budowę garaży.

Przedmiotem przetargów jest sprzedaż 3 udziałów po 1/17 części każdy w prawie własności niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 500/12 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 52396, o pow. 

0,0648 ha,

uzbrojenie – jest możliwość podłączenia do sieci energii elektrycznej, kanalizacja deszczowa w pobliżu. 

Cena wywoławcza netto: 1.856,00 zł za 1/17 części działki stanowiącej jeden udział.

Wadium: 200,00 zł (wniesione w pieniądzu). 

Do wylicytowanej ceny udziału zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

Przetargi odbędą się w dniu 21.01.2009r. od godz. 10.00 w kolejności od numeru udziału 11, 12 i 17 przyszłego 

garażu co 30 minut, na każdy udział oddzielnie w sali 222 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 3.

Jeden udział w nieruchomości oznacza możliwość lokalizacji jednego garażu wraz z dojazdem.

Okazanie granic nieruchomości w terenie nastąpi w dniu 14.01.2009 r. o godz. 11.00.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zgodę Ministra Spraw We-

wnętrznych na nabycie ww. udziałów we współwłasności nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium na każdy udział oddzielnie z podaniem numeru 

lokalizacji przyszłego garażu uwidocznionego na planie sytuacyjnym działki nr 500/12. 

Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu 16.01.2009r. do godz. 15.00 w kasie Urzędu Miejskiego w 

Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, lub przelewem na konto budżetu miasta nr 12 84570008 2003 0000 

0316 0006 w Banku Spółdzielczym Gliwice Oddział Pyskowice przy Pl. Piłsudskiego. 

UWAGA !

Warunek wniesienia wadium uważa się za spełniony, gdy środki pieniężne znajdą się na rachunku organizatora 

przetargu najpóźniej w dniu 16.01.2009r. 

Każdy nabywca udziału winien dodatkowo uiścić przed zawarciem umowy nabycia kwotę 100,40 zł z tytułu wy-

konania przez Gminę uzgodnień technicznych do pozwolenia na budowę.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwar-

ciem przetargu.

Informacji udziela Wydział GNiR Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. 032 

332-60-74.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygra przetarg będzie zarachowane na poczet ceny 

nieruchomości.

Jeżeli osoby ustalone nabywcami nieruchomości nie uiszczą należnej kwoty w terminie najpóźniej do dnia za-

warcia umowy kupna, bądź bez usprawiedliwienia nie przystąpią w oznaczonym dniu i godzinie do zawarcia 

umowy, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie 

podlega zwrotowi. Istnieje możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej każdorazowo po urządzeniu lub moderniza-

cji drogi, albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej.

Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku informacja o odwoła-

niu przetargu podająca przyczyny jego odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
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Głównym tematem listopadowego spotkania Komisji Rewizyjnej była 
ocena działań Burmistrza Miasta w zakresie prowadzonego nadzoru 
nad instytucjami związanymi z kulturą  i sportem w Pyskowicach oraz 
analiza projektu budżetu na 2009 rok. Zanim rozpatrzono powyższe 
zagadnienia, wrócono do sprawy poruszanej w trakcie poprzedniego 
spotkania – pisma mieszkańca do Przewodniczącej Rady Miejskiej. 
Z dokumentacji przygotowanej na komisję i wyjaśnień złożonych przez 
pracowników UM wynikało, że sprawa trafiła do sądu i czeka na roz-
strzygnięcie. W związku z powyższym członkowie komisji postanowili 
wrócić do tematu niezwłocznie po otrzymaniu z Sądu Rejonowego 
w Gliwicach postanowienia w tej sprawie. 
Członkowie KR zapoznali się ze sprawozdaniem wydziału odpowie-
dzialnego za prowadzenie nadzoru nad instytucjami związanymi z kul-
turą i sportem. Radni pytali o plany rozbudowy i modernizacji stadionu 
sportowego i przyszłość piłki nożnej w Pyskowicach. Omawiano tez 
prognozy terminu zakończenia podziału nieruchomości, na której wy-

budowany jest Ośrodek Sportu i Rekreacji (korty tenisowe) i ewentual-
nej jego sprzedaży. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe planuje się 
przeznaczyć na budowę nowoczesnych boisk przyszkolnych. W trakcie 
omawiania „Projektu budżetu na 2009 rok” Skarbnik Miasta przedsta-
wiła zamierzenia na rok przyszły – planowane dochody i wydatki w po-
szczególnych paragrafach. Radni szczególnie zainteresowani byli wy-
datkami planowanymi na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach 
programu „ORLIK 2012” (w obecnej chwili zbyt duża kwota przypada 
na dofinansowanie z budżetu miasta, w którym obiekt jest budowany, 
gdyż ustalone sztywno dotacje zewnętrzne na ten cel nie nadążyły nad 
wzrastającymi kosztami budowy) oraz środkami przyznanymi na na-
prawę ulic, chodników i budowę parkingów przyblokowych. W mieście 
jest jeszcze wiele wąskich uliczek o nawierzchni wymagającej remontu 
i „ciasnych” parkingów niemogących pomieścić stale wzrastającej liczby 
pojazdów. 
Na zakończenie członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli „Plan pracy Ko-
misji Rewizyjnej na 2009 rok”.

Akcja miała zainspirować dzieci i młodzież do 
tego, aby umiały wykorzystać swój wolny czas, 
rozwijać swoje możliwości i talenty.
Do kampanii nasza Gmina przystąpiła po raz trzeci. Zaangażowanie 
wykazały szkoły podstawowe i gimnazjalne, gdzie pod okiem pedago-
gów zorganizowano szereg konkursów, imprez sportowych oraz zajęć 
profilaktycznych.
Hasło przewodnie tegorocznej kampanii dla szkół podstawowych 
brzmiało: „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Głównym jej celem było 
wzmacnianie poczucia własnej wartości, czerpanie siły do unikania za-
chowań ryzykownych, podnoszenia sprawności fizycznej i prowadzenie 
zdrowego stylu życia. 
Natomiast gimnazjalistom towarzyszyło hasło: „Zdobywamy Mount 
Everest” symbolizujące nieprzeciętne wyzwania oraz odpowiedzialność 
za każdy krok na drodze do realizacji celów życiowych. 
Poza programowymi konkursami oferowanymi przez organizatorów 
przeprowadzono szereg rozgrywek sportowych połączonych z pogadan-
kami profilaktycznymi, m.in. biegi przełajowe, rzut do celu, skok w dal, 
gry zespołowe tj. piłka nożna i ręczna. Znalazła się również propozycja 
skierowana do rodziców. Podczas indywidualnych spotkań u psycholo-
ga i pedagoga szkolnego otrzymali oni ulotki z kampanii, których treści 
zwracały uwagę na problem spędzania czasu wolnego ze swoimi dzieć-

mi. Wśród przedsiębiorców handlujących alkoholem na terenie naszego 
miasta uczniowie pyskowickich szkół wraz z opiekunami rozprowadzili 
materiały propagujące przestrzeganie prawa w sprzedawaniu używek 
W miasto wyruszyła również grupa uczniów, która wręczała kierowcom 
ulotki propagujące zachowanie trzeźwości za kierownicą. 
Laureatami tegorocznej akcji zostali:
- Justyna Marczewska z Gimnazjum nr 2
- Magdalena Telepko z Gimnazjum nr 2
- Karolina Szczygieł z Gimnazjum nr 2
- Julia Słomska z Szkoły Podstawowej nr 5
- Kamil Kołasiński z Gimnazjum nr 2
- Łukasz Jonkisz z Zespołu Szkół Specjalnych 
- Kamil Książek z Szkoły Podstawowej nr 6
- Klasa II c z Gimnazjum nr 1
- Grupa Profilaktyczna z Gimnazjum nr 1
- Klasa I f z Gimnazjum nr 1
- Świetlica Szkolna przy Szkole Podstawowej nr 4
Nagrody ufundowane przez Głównego Organizatora – Stowa-
rzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania 
oraz Burmistrza Miasta Pyskowice wkrótce zostaną wręczone 
zwycięzcom. Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy! 

Justyna Fijołek-Ziobrowska

Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Dzień Seniora
Na zaproszenie Rady Miejskiej 
i Burmistrza Miasta Pyskowice ok. 180 
seniorów z naszego miasta zgromadziła 
w niedzielę 23.11.2008 r. Sala Wido-
wiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Pyskowicach. 

W miesiącu listopadzie tradycyjnie obcho-
dzone są Dni Seniora. Przy dobrym kołaczu 
i kawie w rytm śląskich przebojów w wyko-
naniu Jacka Kieroka z Radia Piekary wszyscy 
wspaniale się bawili. Z radością spogląda-
łem na dorosłych, którzy potrafili zachować 
w sobie coś z młodych lat. Wspólne śpiewy 
znanych śląskich melodii zjednoczyły naszych 
Seniorów.
Impreza doskonale przygotowana pod wzglę-
dem artystycznym i logistycznym przez pra-
cowników Miejskiego Ośrodka Kultury i Spor-
tu. Impreza godna powtórzenia w przyszłym 
roku. W imieniu Seniorów – DZIĘKUJEMY

Józef Rubin, radny

Z prac Komisji Rady Miejskiej
KOMISJA REWIZYJNA

Władzom Samorządowym, 
Rodzinie, Przyjaciołom, 

Znajomym i Sąsiadom oraz 
wszystkim uczestniczącym 

w pogrzebie 

Ś.p. Wiktora Eisenbeis 
za modlitwę, 

złożone wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania 

składa 
Żona z Rodziną

TURNIEJ PIŁKARSKI
15 listopada w Hali Sportowej im. Huberta Wa-
gnera odbył sie turniej piłkarski w Futsalu drużyn 
trampkarzy i juniorów. Startowały drużyny: PRZY-
SZŁOŚĆ-CIOCHOWICE; ZAMKOWIEC-TOSZEK; 
CZARNI -PYSKOWICE; REMEDIUM-PYSKOWICE.
W kategorii trampkarzy zwyciężył zespół Remedium-
Pyskowice przed Zamkowcem-Toszek. Najjlepszym 
strzelcem został Kewin Cieślak. 

Wśród juniorów zwyciężyła drużyna Czarnych-Py-
skowice przed Zamkowcem-Toszek.
Najlepszym strzelcem w tej kategorii został Patryk 
Dąbrowski
Wszystkim drużynom wręczono puchary, statuet-
ki i nagrody, które ufundowało Starostwo Powiato-
we w Gliwicach oraz Urząd Miejski w Pyskowicach. 
Organizatorami turnieju były drużyny z Pyskowic: 
CZARNI I REMEDIUM.

Marian Brych

Serdeczne podziękowania 
lek. med. 

Leszkowi Kubiakowi, 
pielęgniarkom: 

Joannie Pordzik, Ewie 
Szulc, Eli Kulińskiej oraz 

siostrze Urszuli i Pani Kry-
stynie 

za szczególną pomoc 
i troskę w walce 
z chorobą męża 

składa
Emilia Kostrzewa z Rodziną
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Rada Miejska w Pyskowicach
uchwala

§ 1 określa wysokość stawek podatku od nie-
ruchomości na terenie Gminy Pyskowice:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób
   zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł 
od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych: 
a) zajętych na prowadzenie działalności 
w zakresie bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego – 0,26 zł od 1 m2 powierzchni.
b) innych niż wymienione pod lit. a), w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,37zł od 
1 m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,62zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych
   lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,81 zł od 1 m2
   powierzchni użytkowej, 
3) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym
   materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
5) od pozostałych budynków lub ich części:
a) zajętych na prowadzenie działalności w za-
kresie bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go 3,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) innych niż wymienione pod lit. a) w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 6,64 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2 % ich wartości, określonej 

na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7 
ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm).
§ 2 Zwalnia w całości z podatku od nierucho-
mości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na po-
trzeby prowadzenia działalności w zakresie 
kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty 
oraz opieki społecznej przez podmioty nie 
działające w celu osiągnięcia zysku a świad-
czące usługi na rzecz mieszkańców miasta,
2) nieruchomości lub ich części zajęte na po-
trzeby prowadzenia działalności w zakresie
   ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem 
nieruchomości lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) nieruchomości lub ich części zajęte na po-
trzeby świadczenia usług opiekuńczych oraz 
prowadzenia placówek opiekuńczych i wy-
chowawczych przez podmioty nie działające 
w celu osiągnięcia zysku a świadczące usługi 
na rzecz mieszkańców miasta. 
4) nieruchomości lub ich części zajęte na 
potrzeby świadczenia stacjonarnej opieki 
zdrowotnej i publicznego ratownictwa me-
dycznego z wyjątkiem nieruchomości lub ich 
części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.
§ 3 Podatek można regulować w kasie Urzę-
du Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać 
wpłat na rachunek bankowy budżetu gminy 
w:  B.S. Gliwice O/ Pyskowice 66 8457 
0008 2003 0000 0316 0004
§ 4 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Py-
skowicach nr XIV/127/07 z dnia 28 listopada 
2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy Pysko-
wice. 
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Pyskowice.
§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Py-
skowice.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2009roku. 

UCHWAŁA XXVIII/228/08
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
art.5 i art.7 ust.3 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z 
dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2009r. (Monitor Polski nr 59 poz. 531), na wniosek Burmistrza Miasta:

UCHWAŁA XXVIII/227/08 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 121,poz.844 z późn. zm. ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 
29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (Monitor Polski nr 14 
poz. 531) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2009r. (Monitor Polski nr 78 poz. 692 ) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala
§ 1 Ustala stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice:
1.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  626,-
powyżej 5,5 do 9 włącznie 1 040,-
powyżej 9 Poniżej 12 1 240,-

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita w tonach
Stawka podatku w złotych

2 osie
Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub 

równoważne
Inny system zawieszenia osi

12 13 2 000,- 2 000,-
13 14 2 100,- 2 100,-
14 15 2 150,- 2 150-
15  2 200,- 2 200,-

3 osie
12 17 2 050,- 2 050,-
17 19 2 080,- 2 080,-
19 21 2 100,- 2 100,-
21 23 2 130,- 2 130,-
23 25 2 150,- 2 150,-
25 2 200,- 2 200,-

4 osie i więcej
12 25 2 050,- 2 050,-
25 27 2 100,- 2 100,-
27 29 2 150,- 2 150,-
29 31 2 200,- 2 200,-
31 2 220,- 2 220,-

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach Stawka podatku w złotych
Nie miej niż Mniej niż

3,5 7 1 352,-
7 12 1 452,-

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

2 osie
Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub 

równoważne
Inny system zawieszenia osi

12 18 1 770,- 1 770,-
18 25 1 780,- 1 780,-
25 31 1 800,- 1 800,-
31 1 820,- 1 820,-

3 osie
12 40 1 846,- 1 846,-
40 2 280,- 2 280,-

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poni-
żej12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie miej niż Mniej niż
7 12 1 040,-

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi 
pneumatyczne lub 

równoważne

Inny system 
zawieszenia 

osi
1 oś

12 18 1 030,- 1 030,-
18 25 1 060,- 1 060,-
25 1 128,- 1 128,-

2 osie
12 28 1 128,- 1 128,-
28 33 1 200,- 1 200,-
33 38 1 320,- 1 320,-
38 1 608,- 1 608,-

3 osie
12 37 1 248,- 1 248,-
37 1 368,- 1 368,-

7.  Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
1 poniżej 30 miejsc 626,- 
2 równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 846,- 

 
§ 2 Podatek można regulować w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać wpłat na rachunek bankowy 
budżetu gminy w:  BS Gliwice O/ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004
§ 3 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XIV/128/07 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek 
podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.
§ 5 1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Pyskowice.  
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.  Jolanta Drozd, Przewodnicząca RM Jolanta Drozd, Przewodnicząca RM
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Burmistrz Miasta Pyskowice 
zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/199/08 z dnia 04.12.2008r. przezna-

czył do oddania w dzierżawę nw. nieruchomości gruntowe:
część działki nr 253/5 k.m.18 obr. Pyskowice o pow. 11,7m2, objęta księgą 
wieczystą KW Nr 64004. 
część działki nr 467/17 k.m.18 obr. Pyskowice o pow. 125m2, objęta księgą 
wieczystą KW Nr 23919.  
Ww. zarządzenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 
3 oraz na stronach internetowych Urzędu.

Na tydzień przed rozpoczęciem adwentu, w nocy z 22 
na 23 listopada, ponad dziewięćdziesiąt par bawiło 
się na Zabawie Dożynkowo - Andrzejkowej w Ciocho-
wicach, którą zorganizowała Parafia Nawrócenia św. 
Pawła w Pyskowicach wraz z Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury i Sportu. Zabawy wpisały się już na dobre w pysko-
wicką tradycję. We wrześniu, dziękując za udane zbiory, 
bawimy się na Dożynkach, a w listopadzie możemy 
świętować i dziękować tym, którzy pomogli zorganizo-
wać Święto Plonów. Zabawa ta jest również okazją do 
wyrażenia swojej wdzięczności wszystkim sponsorom 
i darczyńcom, którzy w 2008 roku hojnie wspomagali 
i czynnie uczestniczyli w życiu naszego miasta.
Prowadzący: Henryk Sibielak i Marek Ochocki wraz z ks. Dzie-
kanem Leonardem Stroką i Wiceburmistrzem Pyskowic, Wie-
sławem Leszczyńskim uroczyście rozpoczęli zabawę. Zaproszo-
nym sponsorom wręczono okolicznościowe dyplomy i drobne 
upominki. Wśród nagrodzonych osób na szczególne uznanie 

zasłużyli: Prezes Huty Łabędy S.A. Zenon Górniak, właściciel 
gospodarstwa ogrodniczo-rolnego - Zbigniew Klimowicz, Sy-
billa i Marek Szmidt – firma POLMARKUS, Marta i Ireneusz Ci-
chy – pizzeria ROMA, Marzena i IreneuszWachowicz - IR-PLAST, 
Grażyna Makselon - piekarnia MAX, Krzysztof Borszowski – 
piekarnia KATARZYNKA, Herbert Suchanek - Zakłady Mięsne 
Zaolszany, Alina Graczyk – sieć sklepów KAPSEL.
W trakcie zabawy przeprowadzono zabawne konkursy. Nie 
zabrakło tradycyjnego turnieju tanecznego, w którym główną 
nagrodą - oprócz pamiątkowego dyplomu - była „statuetka 
mistrzów tańca”. Oprawę muzyczną zapewnił zespół KOSTAR. 
Kolejną atrakcją tego wieczoru była loteria fantowa z cennymi 
nagrodami. Każdy los wygrywał i brał dodatkowo udział w lo-
sowaniu nagród głównych: kursów językowych ufundowanych 
przez Szkołę Języków Obcych LEVEL i laptopa ufundowanego 
przez właścicieli pizzerii ROMA. Całkowity dochód z zabawy 
został przekazany na częściową spłatę długu za brukowanie 
placu wokół Kościoła Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach. 

Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Zamówiony 
autobus odwiózł gości do domu o godzinie 5.00 rano. W tym 
roku zabawa odbywała się w iście zimowej scenerii. W pięknym 
ciochowickim plenerze można się było poczuć jak w bajce, kro-
cząc po kostki w białym puchu.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zor-
ganizowania zabawy: sponsorom, pyskowickim rolnikom oraz 
gościom organizatorzy serdecznie dziękują i już dzisiaj zapra-
szają na zabawę karnawałową, która odbędzie się 21 lutego 
2009 roku w Ciochowicach. 

Katarzyna Ochocka

Noc zabawy i humoru w Ciochowicach

X Konferencja dyrektorów szkół 
- nowa jakość edukacji
W dniach 20-21 listopada 
2008 odbyła się jubileuszo-
wa X Krajowa Konferencja 
„Dyrektora Szkoły”, pod ho-
norowym patronatem Mi-
nistra Edukacji Narodowej 
w Centrum Konferencyjno 
– Kongresowym w Warsza-
wie. 
Uczestniczyło w niej ponad 
500 osób, w tym także delega-
cja dyrektorów pyskowickich 
placówek oświatowych.
Spotkanie otworzyła redaktor 
naczelna „Dyrektora Szkoły” Irena Dzierzgowska. 
Konferencja poświęcona była planowanym zmianom w oświacie, założeniom nowej podstawy programowej 
oraz sposobom wdrażania zmian. Prelegentami byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: wice 
minister Zbigniew Marciniak, doradca ministra Michał Federowicz, ekspert Stefan Wlazło oraz Katarzyna Hall – 
minister Edukacji Narodowej. Szczególne zainteresowanie wywołał wykład profesora Wiktora Osiatyńskiego na 
temat roli edukacji w społeczeństwie obywatelskim. 
Podczas konferencji odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono statuetkę  „Osobowość Polskiej Edukacji”, 
nagrodę w konkursie zorganizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer i redakcję miesięcznika „Dyrektor 
Szkoły”. W tym roku ten zaszczyt przypadł Izabeli Dzieduszyckiej, twórczyni ruchu Przymierza Rodzin i współ-
założycielce Fundacji Konkursu Pro Publico Bono. Elżbieta Piotrowska Alwin uhonorowała najwierniejszych 
uczestników Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” oraz instytucje stale współpracujące z miesięcznikiem
Do planowanych zmian w oświacie szkoła powinna się dobrze przygotować. Zmiany maja wejść krok po kroku 
począwszy od roku szkolnego 2009/2010. Nowe programy i podręczniki będą sukcesywnie wprowadzane przez 
kolejne sześć lat. Proces ten rozpocznie się od nowego roku szkolnego. Bardzo chcielibyśmy, aby nasze szkoły 
stawały się coraz bardziej skuteczne, przyjazne i nowoczesne. Może stać się to jedynie przy współpracy szkół 
z rodzicami uczniów oraz władzami miasta. Jesteśmy przekonani, że nowe wyzwania dadzą nam nowa energią, 
aby edukacja stała się dla uczniów procesem bardziej przyjaznym, podczas którego zdobędą więcej umiejęt-
ności, bez których funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości jest dla dziecka bardzo utrudnione. Mamy 
nadzieję, że wszyscy będziemy pracować nad wprowadzeniem zmian, ponieważ dobro dziecka jest podstawo-
wym wyznacznikiem i drogą do osiągnięcia pożądanych zmian w polskiej oświacie.

Dyrektorzy pyskowickich szkół

Z okazji 90 - tej rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w dniu 
11 listopada 2008 r. w kościele p.w. 
św. Mikołaja odprawiona została 
Msza św. - zamówiona przez Urząd 
Miasta w intencji Ojczyzny, którą 
sprawował i homilię wygłosił ks. Jan 
Podstawka - proboszcz parafii.
Po Mszy św. poczty sztandarowe: Koła 
Miejskiego Związku Kombatan tów 
R.P i Byłych Więźniów Politycznych, 
Górników i Szkół nr 6, 4, 5, Władze 
Miasta, liczne Społeczeństwo udało się 
pod Pomnik Patriotyczny, przy którym 
wartę honorową pełnili żołnierze Wojsk 
Lądowych z Garnizonu w Gliwicach. Po 
odegraniu hymnu państwowego i wy-
głoszeniu przez Władysława Macowicza 
rysu historycznego dot. odzyskania Nie-
podległości, wiązanki kwiatów złożyli:
w imieniu Władz Miasta i Społeczeń-
stwa p.p. Jolanta Drozd – przewod-
nicząca Rady Miejskiej, Waldemar 
Paszkowski - z-ca przewodniczącego 
Rady Miasta, Wacław Kęska - burmistrz 
miasta i Wiesław Leszczyński - z-ca 

burmistrza miasta, w imieniu Koła 
Miejskiego Związku Kombatantów R.P 
i Byłych Więźniów Politycznych kpt. 
w st. spocz. Stanisław Markowicz w to-
warzystwie członków Koła, w imieniu 
Koła Terenowego Związku Wypędzo-
nych z Kresów Wschodnich R.P. p. p. 
Mieczysław Paszkowski i Władysław 
Macowicz, w imieniu Komisariatu Poli-
cji Państwowej w Pyskowicach delega-
cja funk cjonariuszy z nadkomisarzem 
Mariuszem Luszawskim.
Wszystkim uczestnikom tej doniosłej 
uroczystości serdecznie dziękuję za 
patriotyczną postawę, ze szczególnym 
uwzględnieniem Dowództwa Garni-
zonu Wojska Polskiego w Gliwicach.

kpt. w st. spocz. Stanisław Markowicz
Wiceprzewodniczący Koła Miejskiego 

Z.K.R.P i B.W.P. w Pyskowicach 

Uroczystość Rocznicowa
Przy Pomniku Patriotycznym
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Nowoczesny model pomocy społecznej realizo-
wany w Pyskowicach zakłada usamodzielnia-
nie klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli 
oferowanie takiego wsparcia, które odbiorcy 
spożytkują trwale w odbudowywaniu i wzmac-
nianiu siebie samych w pełnieniu ról rodzinnych, 
zawodowych i społecznych. Krótko mówiąc – nie 
dajemy ryby, ale wędkę z kursem samodzielnego 
wędkowania w zestawie. 

Oprócz profesjonalnej pracy socjalnej dysponujemy także 
innymi instrumentami, które wykorzystujemy w aktywizo-
waniu społeczności lokalnej. Należą do nich prace społecznie 
użyteczne i kontrakt socjalny, a nowością w bieżącym roku 
jest realizacja projektu systemowego dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej „Trampolina – sięgaj wyżej”. Tytuł 
projektu jest metaforą oddającą istotę celów i działań, w któ-
rych uczestniczą klienci Ośrodka. To 16 osób wybranych do 
projektu w oparciu o pozytywne kryteria naboru, a więc naj-
większe zaangażowanie w poprawę własnej sytuacji życiowej, 
nastawienie na rozwój osobisty i zawodowy, chęć podjęcia 
pełnej odpowiedzialności za własne życie oraz usamodziel-
nienie poprzez wyjście z kręgu klientów pomocy społecznej. 
Oferta merytoryczna projektu, a więc treningi, poradnictwo, 
kursy i konsultacje świadczone przez profesjonalistów są wła-
śnie tą tytułową trampoliną, od której beneficjenci mogą się 
odbić po to, by sięgnąć wyżej – po niezależność i lepszą jakość 
życia. Projekt jest realizowany w OPS od czerwca br., ,a jego 
zakończenie przewiduje się na 18 grudnia 2008 r. Opiekuna-
mi merytorycznymi projektu są pracownicy Ośrodka - pani 
Magda Patkowska i pan Michał Król. Możliwość aplikowania 
o unijne środki zawdzięczamy zarówno Radzie Miejskiej w Py-
skowicach, Burmistrzowi Miasta jak i pracownikom Ośrodka, 
a przede wszystkim samym uczestnikom, bo wszyscy ci ludzie 

są współautorami i współrealizatorami projektu, za co ser-
decznie wszystkim dziękujemy. 
Warto wspomnieć, że podejmujemy szereg innych działań, 
a szczególnie chcemy pamiętać o pyskowickich dzieciach. 
Z inicjatywy pań Marty Treter i Joanny Kukurowskiej – pra-
cowników Ośrodka, we współpracy z Caritas i proboszczem 
Parafii Św. Mikołaja, ks. Janem Podstawką oraz przy wsparciu 
społeczności lokalnej, tj. różnych instytucji, firm i osób pry-
watnych dnia 17 grudnia br. organizujemy Mikołajki dla dzieci 
z rodzin wspieranych przez OPS. Równie serdecznie dziękuje-
my wszystkim darczyńcom i sponsorom w imieniu własnym, 
Caritas, Parafii Św. Mikołaja i dzieci, którym prezenty sprawią 
wiele radości. Szczególne podziękowania kierujemy do pana 
Henryka Sibielaka, dyrektora MOKiS – u, bo to za Jego sprawą 
znaleźliśmy przyjazne miejsce do realizacji obu przedsięwzięć, 
czyli „Trampoliny” i Mikołajek. Nie możemy zapomnieć o opie-
ce merytorycznej ze strony pana Adama Wójcika, kierownika 
ds. artystycznych, któremu dziękujemy za profesjonalne 
wsparcie.
Wiele podziękowań wyraziliśmy także 21 listopada br. w Dniu 
Pracownika Socjalnego, który zbiega się ze Światowym Dniem 
Życzliwości. I rzeczywiście – te uroczyste chwile świętowane 
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta, uświetnione obecnością na-
szych Gości, także były okazją do okazania naszej wdzięczności 
za wsparcie i współpracę poprzez ofiarowanie „Faworka OPS” 
tym, którzy wiele dobrego uczynili dla mieszkańców Pyskowic 
i na rzecz działań pomocowych realizowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. W tym roku do „Faworytów” należą:
- pani Jolanta Drozd – Przewodnicząca Rady Miejskiej, na ręce 
której złożyliśmy podziękowania dla wszystkich radnych,
- pan Wacław Kęska – Burmistrz Miasta i pan Wiesław Lesz-
czyński – Zastępca Burmistrza, którym złożyliśmy podzięko-
wania dla Władz Miasta i wszystkich pracowników Urzędu,
- pan Henryk Molenda – Komendant Straży Miejskiej, który 

odebrał „Faworka” dla wszystkich swoich pracowników,
- pan Henryk Sibielak – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu, któremu dziękujemy za wsparcie Jego i pracowników 
MOKiS,
-pan Waldemar Obłąk – radny RM, któremu zawdzięczamy tak 
dobrą współpracę w obszarze wolontariatu,
- ks. Jan Podstawka – proboszcz Parafii Św. Mikołaja, który 
wraz z Caritas i parafianami wspiera nowoczesny model po-
mocy społecznej,
- pani Krystyna Jaszczyk – organizator usług opiekuńczych 
z ramienia Caritas w Pyskowicach otrzymała od nas podzięko-
wania za wieloletnią współpracę na rzecz chorych, starszych 
i niepełnosprawnych,
- pan Bartłomiej Muszewski – lekarz, któremu jesteśmy 
wdzięczni za zrozumienie i wsparcie w naszych działaniach na 
rzecz klientów OPS.
Życząc nam wszystkim dalszych, równie owocnych i skutecz-
nych działań na niwie pomocy społecznej, pragnę także złożyć 
wszystkim pyskowiczanom w imieniu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej jeszcze inne życzenia – te świąteczne, ciepłe, serdecz-
ne, skłaniające do zadumy i czynienia dobra – dla siebie i dla 
innych oraz sprzyjających okoliczności do realizacji wszystkie-
go, co nas samych czyni lepszymi.

Lidia Selerzyńska-Martela
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pyskowicach

Szanowni mieszkańcy Py-
skowic - w styczniu 2009 
roku planujemy otwar-
cie w Muzeum w Ratu-
szu wystawy poświęco-
nej Kresowianom, dziś 
również mie szkańcom 
naszego miasta. Mówi-
my o Kresowianach, to 
znaczy o tych, którzy 
po zakończeniu II Woj-
ny Światowej przybyli 
do Pyskowic z terenów 
wschodnich II Rzeczy-
pospolitej. Los rzucił ich 
na tereny Śląska, gdy ich 
ro dzinne ziemie włączo-
ne zostały do Związku 

Radzieckiego.
Otwarcie wystawy pla-
nujemy na miesiąc sty-
czeń, by przypomnieć 
wyda rzenia związane 
z pierwszym wywozem 
na Sybir naszych roda-
ków z terenów zajętych 
przez Sowietów w 1939 
roku. Jedną z mieszka-
nek naszego miasta, któ-
ra przeżyła wywóz na 
Sybir, jest pani Krystyna 
Zdon, której zdjęcie za-
łączam do niniejszej in-
formacji. W minionych 
latach w rozmowie z pa-
nią Krystyną poznałem 

Jej tragiczne przeżycia na 
zesłaniu i będę się bardzo 
cieszył, gdy stan zdrowia 
Pani pozwoli na spotka-
nie się z nami w czasie 
otwarcia wystawy.
Sądzę, że zaprezentowa-
ne na wystawie materiały 
wypożyczone od Kre-
sowian i zgromadzone 
na przestrzeni wielu lat 
pozwolą przybliżyć nam 
i kolejnym pokoleniom 
tragiczne losy tych Pola-
ków.
W organizacji wystawy 
współpracowały z nami 
władze pyskowickiego 

Koła Kresowian z Preze-
sem panem Stanisławem 
Markowiczem, za co bar-
dzo dziękujemy. Kończąc 
tę informację, zapraszam 
na otwarcie wystawy – 
już w styczniu. 

Władysław Macowicz

Kresowianie – wystawa w Muzeum w Ratuszu

KURS WĘDKOWANIA,
CZYLI PROJEKT SYSTEMOWY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

KASA URZĘDU 
CZYNNA
Poniedziałek, wtorek,
środa:
7:30 – 15:30

Czwartek, piątek:
08:00 – 16:00

W ostatnim roboczym dniu 
miesiąca kasa czynna do go-
dziny 13:00

W ostatnim roboczym dniu 
roku kasa czynna do godziny 
11:00
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W uroczystości wraz z Przewod-
niczącą Rady Miejskiej – Jolantą 
Drozd oraz Zastępcą Burmistrza 
Miasta – Wiesławem Leszczyńskim 
uczestniczyły rodziny jubilatów 
a także delegacje z zakładów pracy, 
w których zatrudnieni byli jubilaci. 
Spotkanie przygotowane zostało 
przez pracowników Urzędu Stanu 
Cywilnego w Pyskowicach – Lucy-
nę Przymeńską oraz Sonię Biryń-
czyk.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeń-
skiego (diamentowe gody) obcho-
dzili Państwo:
Janina i Stanisław LUBIENIECCY, 
Halina i Jan BORKOWSCY.
Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego (złote gody) obchodzili 
Państwo:
Maria i Ryszard PANEK, Waleria 
i Ludwik MAGDZIARZ, Emma 

i Ryszard SZOSTAKIEWICZ, 
Adelajda i Werner KUPKA, Maria 
i Jan LIS, Maria i Kazimierz DI-
DUSZKO, Helena i Józef DROZD, 
Maria i Jan KOJ, Irena i Stefan 
EWERTOWSCY, Magdalena i To-
masz STRZYSZ, Stefania i Cze-
sław SŁOMSCY, Maria i Henryk 
PACIA, Krystyna i Józef TUREK, 
Maria i Karol WIENCHOR, Ade-
lajda i Ireneusz LEWANDOWSCY, 
Irmgarda i Mieczysław SOŁTYSIK, 
Alina i Stefan ZIĘTEK, Halina 
i Tadeusz WALA, Alicja i Fryde-
ryk MIKA, Lidia i Alojzy LIPOK, 
Erna i Franciszek KLYTTA, Wanda 
i Albert KWAŚNICCY, Hildegarda 
i Józef IGNASZAK, Helena i Ge-
rard GEMULLA, Jadwiga i Janusz 
STASZEK, Regina i Piotr SOJDA.

Piotr Denisiewicz
zdjęcia: Ginter Klaka

MAŁŻONKOWIE NA MEDAL!
Tradycyjnie już w listopadzie Burmistrz Miasta – Wacław Kęska odznaczył małżonków obchodzących 
50-lecie pożycia małżeńskiego medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Delegacja reprezentowana była przez następujące oso-
by: Jolantę Drozd – przewodniczącą Rady Miejskiej, 
Wiesława Leszczyńskiego – wieceburmistrza miasta, 
Annę Smyl – prezesa Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-
Francuskiej, Leszka Kubiaka – wiceprezesa Stowarzy-
szenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej oraz Waldemara 
Paszkowskiego – wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej.
Wizyta naszej delegacji rozpoczęła się od oficjalne-
go powitania i spotkania się z Merem, Radnymi oraz 
przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaźni Francu-
sko-Polskiej w La Ricamarie. Wskazano przy tej okazji 
na zawiązane przyjaźnie pomiędzy mieszkańcami na-
szych miast i wymianę dotychczasowych doświadczeń 
w rozwijającej się współpracy na przestrzeni dziesię-
ciolecia.
Punktem kulminacyjnym wizyty były obchody Bar-
bórkowe – św. Barbara czczona jest przez lokalną spo-
łeczność jako patronka górników i strażaków. Podczas 

obchodów tej uroczystości zasłużeni strażacy uhono-
rowani zostali nagrodami i medalami przez Mera oraz 
swoich przełożonych. Obchody uświetnione zostały 
koncertem francuskiej muzyki filmowej w wykonaniu 
reprezentacyjnej orkiestry górniczej z La Ricamarie.
Delegacja spotkała się również z zaprzyjaźnionymi oso-
bami ze Stowarzyszenia Przyjaźni Francusko-Polskiej, 
w tym z Jeanem Rabesco – prezesem towarzystwa.
Wizyta przebiegała w ciepłej i sympatycznej atmosfe-
rze. Przekazane zostały z naszej strony na ręce Mera 
słowa życzliwości i przyjaźni oraz budowy partnerstwa 

w zjednoczonej Europie. Podczas wizyty omówione 
zostały dalsze kierunki współpracy i wymiany do-
świadczeń na najbliższe lata w różnych dziedzinach 
funkcjonowania naszych miast.
Na zakończenie wizyty Pan Marc Faure zwrócił się 
z prośbą o przekazanie ciepłych pozdrowień dla 
wszystkich mieszkańców naszego miasta, co niniej-
szym czynię w imieniu całej delegacji.

Waldemar Paszkowski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wizyta w La Ricamarie – już 10 lat minęło...

Krzysztof Łapucha – redaktor naczelny.
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W dniach między 5-8 grudnia br. na 

zaproszenie Pana Marca Faure’a - 

mera La Ricamarie delegacja miasta 

Pyskowice uczestniczyła w obchodach 

jubileuszowych z okazji 10-lecia 

nawiązania współpracy partnerskiej La 

Ricamarie - Pyskowice.


