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Nowe elementy oświetlenia świątecznego rozbłysły 
już w naszym mieście. W tym roku, oprócz własnych 
ozdób świetlnych, gmina po raz pierwszy zdecydowała 
się na nową formę, a mianowicie wypożyczenie. Dzięki 
temu możliwości w zakresie wyboru elementów ozdob-
nych są zdecydowanie większe.
Zmiana wystroju w  mieście, polegająca na rezygnacji 
z oświetlenia starymi, opatrzonymi już dekoracjami na 
słupach nie zawsze do tego się nadających i postawie-
nie na nowe trendy obowiązujące w modzie świątecznej 
pozwoliła pokazać nasze miasto w  nowych barwach. 
Pyskowice w obecnym sezonie mogą konkurować z in-
nymi miastami w  naszym regionie. W  końcu rozwój 
wpisany jest w naszą tradycję. 
O dekoracje bożonarodzeniowe  w Pyskowicach zadba-
ła firma Odeon s.c. z Gliwic, która wypożyczyła i  za-
montowała ozdoby.
Głównym punktem jest rynek miasta, na którym pięk-
nie ozdobiono choinkę, fontannę oraz ratusz. Na słu-
pach oświetlenia ulicznego elementy ozdobne można 
zauważyć m.in. przy ulicach: Traugutta (10 szt.), Ko-
lejowej (5 szt.), Piaskowej (4  szt.), Szopena (4 szt.), 
Wojska Polskiego (12 szt.) oraz na placach: Józefa Pił-
sudskiego (5 szt.) i kard. Stefana Wyszyńskiego (2 szt.), 
a także na skrzyżowaniu ulic: gen. Władysława Sikor-
skiego i Powstańców Śląskich. Dodatkowo na placach:  
Żwirki i  Wigury oraz Józefa Piłsudskiego ustawione 
zostały figury przestrzenne: bombka i prezenty.
Mamy nadzieję, że nowe świetlne dekoracje umilą zi-
mowe spacery i  wprowadzą świąteczny klimat w  Py-
skowicach.

Agnieszka Dymek Wydział GK

Wszystkim pyskowiczanom oraz czytelnikom 
„Przeglądu Pyskowickiego”
spokojnych i zdrowych, 
pogodnych oraz rodzinnych, 
Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w gronie najbliższych 
w cudownej atmosferze 
oraz 
wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2017 roku 
życzą
Rada Miejska
Burmistrz Pyskowic
oraz redakcja „Przeglądu Pyskowickiego”

OzdOby 
świąteczne

UwAGA, KOnKURS
redakcja „Przeglądu Pyskowickiego” zaprasza swoich czytelników do zabawy kon-
kursowej z nagrodami. Wystarczy, we wtorek, 20 grudnia br. o godzinie 9.00 zadzwo-
nić do siedziby redakcji pod nr tel. (32) 332 60 66 i odpowiedzieć na następujące 
pytanie: ile pocztówek zawiera nowa pyskowicka broszura pocztówkowa? Odpo-
wiedź znajduje się na łamach aktualnego numeru gazety. Pierwsze 20 osób, które 
zadzwonią do redakcji podając prawidłową odpowiedź otrzyma zestawy z gadże-
tami promocyjnymi Pyskowic (kalendarz na 2017 rok, torba ekologiczna, broszura 
pocztówkowa, magnes, opaska odblaskowa). zapraszamy do zabawy. Powodzenia!

diAMentOwe 
i zŁOte GOdy

czytaj na str. 2
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Informacje burmistrza

1 grudnia br. w  sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w  Pyskowicach odbyła się 
wyjątkowa uroczystość. Burmistrz Py-
skowic Wacław Kęska oraz Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd 
gościli pary małżeńskie obchodzące 
w  roku 2016 imponujące rocznice ślu-
bów, a mianowicie Diamentowe (60 lat) 
i Złote (50 lat) Gody.
Pary obchodzące Złote Gody otrzyma-
ły pamiątkowe Medale Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie od Prezydenta RP. 
Wszystkim jubilatom zostały wręczone 
pamiątkowe dokumenty, bukiety kwia-
tów i  upominki. Serdecznie gratuluje-
my i życzymy jeszcze wielu wspaniałych 
chwil spędzonych razem!

diAMentOwe i zŁOte GOdy 

inFORMAcJA URzĘdU StAnU cywiLneGO
Urząd Stanu cywilnego w Pyskowicach prosi pary małżeńskie obchodzące w 2017 r. "złote i dia-
mentowe Gody" o  zgłaszanie jubileuszu w  USc, pokój 109 (parter), Urząd Miejski w  Pyskowi-
cach. Prosimy o przedstawienie dowodów osobistych.

Diamentowe Gody w 2016 roku 
obchodzili: 
•Wiesława i Antoni Kochel
•Danuta i Czesław Dajnowscy
•Irena i Albin Piotrowicz
•Daniela i Jan Majchrzyk
•Waleria i Ludwik Magdziarz
•Ruta i Bronisław Siodłak

Złote Gody w 2016 roku obchodzili:
•Danuta i Maciej Ciemny
•Henryka i Henryk Michalscy
•Maria i Antoni Nowara
•Teresa i Leon Gliszczyńscy
•Zuzanna i Fryderyk Apanowicz
•Urszula i Ryszard Pitera
•Zyta i Tadeusz Mitkowscy
•Kazimiera i Stefan Janeczek
•Marianna i Józef Mazur 
•Danuta i Kazimierz Bujacz
•Weronika i Ginter Michalak
•Maria i Józef Wieczorek
•Bożena i Jerzy Ciemny
•Brygida i Gotfryd Szyguła
•Helena i Eryk Plura
•Janina i Paweł Oblonk
•Wanda i Edward Szarek
•Maria i Antoni Cimander

tRUdny, ALe OwOcny PÓŁMeteK
Szanowni Państwo,
zbliża się koniec roku, a zarazem mija półmetek bieżącej kadencji. To dobry czas, by dokonać pewnych podsumowań i rozliczyć się 
z wykonanych zadań. Przyznam, że to trudna i wymagająca kadencja, ale także bardzo owocna. Choć do „zbiorów” jeszcze daleko, to 
w wielu kwestiach wykonane zostały prace, które będą procentowały przez wiele lat. Ze względu na obszerny materiał, w tym nume-
rze „Przeglądu Pyskowickiego” przedstawię kwestię dotyczącą przede wszystkim pozyskiwanych środków zewnętrznych i wdrażanych 
programów, natomiast w kolejnym wydaniu gazety samorządowej – inwestycje realizowane z budżetu Gminy. dokończenie na str. 4
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Z prac Rady Miejskiej
24 listopada br. rada miejska obradowała po 
raz dwudziesty siódmy w  bieżącej kadencji. 
Głównym tematem sesji była „Informacja 
o  stanie realizacji zadań oświatowych gmi-
ny Pyskowice w  roku szkolnym 2015/2016”. 
Nasza gmina niezmiennie od lat prowadzi 5 
przedszkoli, 3 szkoły podstawowe, 2 gimna-
zja oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. W roku 
szkolnym 2015/2016 do szkół podstawo-
wych i gimnazjów uczęszczało 1479 uczniów 
i uczennic, liczba oddziałów w szkołach pod-
stawowych wynosiła 51, a w gimnazjach 18.  
Do  szkół podstawowych przyjęto wszystkie 
7-latki urodzone w  II poł. 2008 r. i  6-latki 
ur. w  2009  r. za wyjątkiem dzieci, którym 
odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 
W porównaniu z rokiem szkolnym 2014/2015 
nastąpiło zwiększenie liczby uczniów o  137 
osób i  liczby oddziałów o  5. Jeżeli chodzi 
o przedszkola, gmina Pyskowice dysponowała 
500 miejscami w publicznych przedszkolach, 
do których uczęszczało 474 dzieci w  wieku 
od 3- 5 lat. Dzieci 5-letnie odbywały roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 
W szkołach, przedszkolach i OPP zatrudnio-
nych było ogółem 230 nauczycieli, z czego 178 
w pełnym wymiarze, a 52 w niepełnym wy-
miarze czasu pracy. Przedstawiona radnym 
informacja zawierała również dane dotyczące 
m.in. wyników sprawdzianów i  egzaminów 
przeprowadzonych w  szkołach, pozalekcyj-
nych form realizacji zadań oświatowych, 
realizacji zadań opiekuńczych w  szkołach, 
działań w  zakresie profilaktyki społecznej. 
Przedstawiono także informację o  remon-
tach i  modernizacji oświatowej bazy lokalo-
wej. W  roku budżetowym 2015 na remonty 
i  inwestycje w placówkach oświatowych wy-
datkowano kwotę 312 842,17 zł. W bieżącym 
roku budżetowym przewiduje się wykonanie 
remontów i inwestycji w placówkach oświato-
wych na kwotę ok. 249 000 zł. 
Podczas sesji radni rozpatrzyli także 11 
projektów uchwał, w  wyniku czego podjęli 
uchwały w sprawie:
• określenia stawek podatku od nieruchomo-

ści na terenie Gminy Pyskowice – uchwała 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
Uchwała uwzględnia zmiany wysokości sta-
wek podatkowych w związku ogłoszeniem 
obwieszczenia Ministra Finansów z  dnia 
28  lipca 2016 r. w  sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych w  2017 r. (Monitor Polski z  2016  r. 
poz. 779). Stawki te uległy obniżeniu  na 
następny rok podatkowy o  0,9%. Zasady 
opodatkowania podatkiem od nierucho-
mości nie ulegają zmianie,

• przyjęcia Planu potrzeb Gminy Pyskowice 

w  zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na 2017 rok, 

• przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Pyskowice z  organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na 2017 rok”,

• Gminnego Programu Profilaktyki i  Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 
2017 rok,

• przystąpienia do przygotowania projektu 
uchwały ustalającej „Zasady i warunki sy-
tuowania obiektów małej architektury, ta-
blic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z  jakich mogą być wyko-
nane” dla miasta Pyskowice - jak czytamy 
w  uzasadnieniu, celem tego opracowania 
jest stworzenie zasad mających poprawić 
estetykę przestrzeni publicznej oraz prze-
ciwdziałać zjawiskom jej degradacji,

• przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu położonego w  rejonie ul. 
Młyńskiej - obszar proponowany do obję-
cia planem miejscowym o powierzchni ok. 
62  ha, obejmuje tereny położone po po-
łudniowej stronie jeziora Dzierżno Małe, 
po północnej stronie Kanału Gliwickiego 
oraz ul. Piaskowej (od osi drogi) i terenów 
rolnych, po zachodniej stronie terenów 
mieszkaniowych i rolnych. Na przedmioto-
wym obszarze, we fragmencie obowiązują 
obecnie dwa miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego: w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Pyskowice, 
zatwierdzony uchwałą nr XLIII/407/1997 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 li-
stopada 1997 r. oraz w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Pyskowice - dzielnica Dzierżno, 
zatwierdzony uchwałą nr XLII/395/2001 
Rady Miejskiej w  Pyskowicach z  dnia 21 
listopada 2001 r. Dla pozostałego obszaru 
obecnie brak jest miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,

• przyjęcia Raportu wykonania "Programu 
Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice" za 
lata 2014-2015,

• uchwalenia Programu Ochrony Środowi-
ska dla Gminy Pyskowice na lata 2016-2020 
z  uwzględnieniem perspektywy do roku 
2024,

• zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków na terenie Gminy Pyskowice - działając 

na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i  Kanalizacji Sp. z  o.o. w  Gliwicach, rada 
zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywać 
od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

• dokonania zmian budżetu miasta na 2016 
r. - m.in. zmniejszono dochody z  tytułu 
czynszów za wynajem lokali komunalnych. 
W  uzasadnieniu do uchwały czytamy, że 
przeprowadzona analiza wykonania bu-
dżetu wykazała, że zaplanowana kwota  
nie zostanie osiągnięta. Zmniejszono także 
dochody z tytułu sprzedaży mienia komu-
nalnego (prawdopodobnie zaplanowana 
kwota nie zostanie osiągnięta). Zmniejszo-
no również wydatki - m.in. środki zabez-
pieczone na realizację zadania "Budowa 
centrum przesiadkowego przy ul.  Wolno-
ści w  Pyskowicach i  ścieżek rowerowych", 
środki zabezpieczone na realizację zada-
nia "Opracowanie strategii miasta wraz 
z  programem rewitalizacji" - w  związku 
z przedłużającą się procedurą rozpatrywa-
nia wniosków o  dofinansowanie nie jest 
możliwe wykonanie ww. zadań. Zmniej-
szono także środki zabezpieczone na wy-
nagrodzenia pracowników Urzędu Miej-
skiego, Straży Miejskiej, USC  i Wydz. SO 
(oszczędności). Ponadto z  uwagi na niską 
liczbę dzieci zgłaszanych do zaszczepienia, 
zmniejszono środki na wykonanie szcze-
pień ochronnych przeciwko bakteriom me-
ningokokowym. W związku z przedłużają-
cą się procedurą rozpatrywania wniosków 
o  dofinansowanie, nie jest także możliwe 
wykonanie zadania: "Przebudowa pomiesz-
czeń w budynku przy ul. Sikorskiego 83 na 
Centrum Wsparcia Rodziny". Zwiększo-
no również wydatki, m.in., na  pokrycie 
kosztów zakupu rejestratora monitoringu 
wizyjnego budynku Urzędu Miejskiego 
i innych niezbędnych zakupów na potrzeby 
Urzędu oraz szkoleń pracowników. Zwięk-
szono wydatki w  szkołach, przedszkolach 
i Żłobku Miejskim (m.in. na zakupy urzą-
dzeń zabawowych, komputera, środków 
czystości, materiałów biurowych,  remont 
posadzki w sali dla dzieci (P3), malowanie 
sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1),

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2016 – 2019.

Wszystkie uchwały rady są dostępne w Biule-
tynie Informacji Publicznej na stronie www.
bip.pyskowice.pl. 

Bożena Rutkowska
Biuro Rady Miejskiej
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Od dłuższego czasu skupiamy się na pozyskiwaniu 
oraz na realizacji projektów dofinansowywanych 
przez źródła zewnętrzne. W  poprzednich latach 
wykonano między innymi: rurociąg tłoczny kana-
lizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Gliwi-
cach, dwa boiska „Orlik”, a także drogę dojazdową 
wraz z  uzbrojeniem terenu do strefy aktywizacji 
gospodarczej przy ul. Poznańskiej (ul. Lokalna). 
Zadania te otrzymały dotacje w kwotach znacznie 
przewyższających połowę kosztów budowy – łącz-
nie ponad 9 mln złotych.
W  związku z  rozpoczęciem nowej perspektywy 
finansowej UE przystąpiliśmy do realizacji RPO 
WSL na lata 2014 -2020 w  ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przez cały 
2015 rok program był ciągle na etapie negocjacji 
i  ustaleń, zarówno na poziomie Urząd Marszał-
kowski – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Unia Europejska, jak też na poziomie Subregionu 
Centralnego. Ostatecznie z końcem 2015 roku zo-
stały przyjęte i zatwierdzone kluczowe dokumenty 
związane z  realizacją RPO w  województwie ślą-
skim. Dopiero na ich podstawie Urząd Marszał-
kowski rozpoczął nabór wniosków w poszczegól-
nych konkursach. Od tego czasu złożyliśmy cztery 
wnioski o dofinansowanie zadań:
• Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta 

Pyskowice na lata 2016 – 2023 środki z  Mini-
sterstwa Rozwoju z  działania „Pomoc Tech-
niczna” (obecnie podpisujemy umowę): war-
tość projektu 54.000 zł, kwota dofinansowania 
48.600 zł,  termin realizacji – 2017 rok.

• Realizacja projektu „Przebudowa pomieszczeń 
na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w bu-
dynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach” 
(aktualnie została podpisana umowa), środki 
z  RPO WSL ZIT poddziałanie 10.2.1. kwota 
dofinansowania 430.898,99 zł, wartość projektu 
506.939,99 zł, termin realizacji – 2017 rok.

• Realizacja projektu „Termomodernizacja Ze-
społu Szkół przy ul. Szkolnej 2 w Pyskowicach” 
(obecnie wniosek w  ocenie formalnej), środki 
z RPO WSL ZIT poddziałanie 4.3.1 wnioskowa-
na kwota dofinansowania 2.945.732,44 zł, war-
tość projektu 3.801.346,90 zł planowany termin 
realizacji – 2017 rok.

• Realizacja projektu „Termomodernizacja Szko-
ły Podstawowej nr 6 przy ul. Wyzwolenia 4 
w  Pyskowicach” (obecnie wniosek w  ocenie 
formalnej), środki z RPO WSL ZIT poddziała-
nie 4.3.1. wnioskowana kwota dofinansowania 
1.752.050,39 zł, wartość projektu 2.061.235,75 
zł, planowany termin realizacji – 2017 rok.

Już w  przyszłym roku zostaną złożone kolejne 
wnioski o  dofinansowanie z  RPO WSL ZIT ter-
momodernizacji pozostałych budynków szkół, 
przedszkoli, żłobka oraz siedzib MOKiS-u i Urzę-
du Miejskiego. Również w 2017 r. zostaną złożone 
wnioski o  dofinansowanie zadań wynikających 

z  programu rewitalizacji, o pozyskanie środków 
na budowę ścieżek rowerowych powiązanych 
z lokalnymi centrami przesiadkowymi, a także na 
rozbudowę oświetlenia miejskiego hybrydowego 
w oparciu o odnawialne źródła energii.
W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” 
we wrześniu został złożony wniosek o dofinanso-
wanie projektu: „Budowa dróg na osiedlu mieszka-
niowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Py-
skowicach – budowa ulic Jaworowej, Orzechowej 
i  Kasztanowej”. Wartość projektu to 2.479.343 zł, 
z  czego wnioskowana kwota dofinansowania to 
1.239.843 zł. Wniosek ten przeszedł pomyślnie we-
ryfikację formalną oraz merytoryczną i  oczekuje 
na przyznanie dofinansowania. W przyszłym roku 
planowane jest złożenie w ramach tego programu 
wniosku o  dofinansowanie budowy brakującego 
odcinka ulicy Lokalnej, łączącego ulicę Wyzwo-
lenia z ulicą Poznańską. Właśnie sfinalizowaliśmy 
wykup ostatnich brakujących działek pod budowę 
tej drogi.
W trakcie realizacji są kolejne projekty edukacyj-
ne. Miasto Pyskowice jest aktualnie beneficjentem 
dwóch projektów o  łącznej wartości 680.864 zł, 
„Szkolne drogowskazy” - Szkoła Podstawowa nr 4 
oraz nr 6, a także „Młodzi giganci” - Gimnazjum 
nr 1, realizowanych w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020.  
Jednocześnie w  przyszłym roku będą opracowy-
wane i składane wnioski w ramach innych dostęp-
nych programów, między innymi do „Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej na 2017 rok”.
Pyskowice, jako jedyna gmina w  powiecie gli-
wickim realizują Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
W  naszym mieście korzysta z  niego prawie 300 
osób.
Trwają prace związane z opracowaniem Lokalnego 
Programu Rewitalizacji do roku 2023. Rewitaliza-
cja służy zwalczaniu ubóstwa, bezrobocia, wyklu-
czenia społecznego i  innych problemów społecz-
nych, dotyczących wytypowanych części gminy, 
w  powiązaniu z  poprawą warunków do rozwoju 
gospodarczego (m.in. nowe miejsca pracy), roz-
woju infrastruktury publicznej (m.in. sieci ko-
munikacji publicznej, dróg i parkingów itp.) oraz 
poprawy stanu środowiska (m.in. zwalczanie tzw. 
niskiej emisji, likwidacja nielegalnych wysypisk 
śmieci itp.). Dzięki rewitalizacji można poprawić 
jakość życia i  zahamować wiele niekorzystnych 
procesów np. migrację zarobkową młodych ludzi 
poza gminę, degradację obiektów komunalnych, 
zanieczyszczania środowiska i wiele innych.
Ogromną pracę wykonaliśmy również w dziedzi-
nie ekologii. By pozyskać jak najpewniejsze dane 
przeprowadzamy ankietyzację wśród mieszkań-
ców w  zakresie inwentaryzacji zasobów gminy, 

która stanowi postawę do opracowania PNG, 
PONE, ewidencji przydomowych oczyszczalni, 
szamb, zbiorników bezodpływowych oraz bazy 
azbestowej.
W listopadzie br. został przyjęty przez Radę Miej-
ską Program Ochrony Środowiska. Jego wdroże-
nie powinno przyczynić się m.in. do realizacji idei 
zrównoważonego rozwoju miasta, efektywnie wy-
korzystującego swoje zasoby, oszczędności energii, 
a  także poprawy warunków zdrowotnych miesz-
kańców. Z kolei w tym miesiącu przedstawiony zo-
stanie RM projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Pyskowice na lata 2016-2031 oraz Program 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenach nieobjętych granicami aglomeracji Gli-
wice. Kończymy również prace nad Programem 
Ograniczenia Niskiej Emisji, który chcielibyśmy 
złożyć na sesję styczniową. Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska wszystkim za-
interesowanym mieszkańcom udziela szczegóło-
wych informacji na temat programów ekologicz-
nych pozwalających na uzyskanie dopłat.
Powyższe działania zwiększają również szanse na 
pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, 
które można wykorzystać na realizację zadań 
związanych z ochroną środowiska. Priorytetowym 
zadaniem jest kompleksowa modernizacja parku 
miejskiego. 16 listopada br. w  ramach programu 
pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” realizowanego przez LGD Leśna 
Kraina Górnego Śląska, Gmina Pyskowice złożyła 
wniosek o  dofinansowanie projektu pn. „Zago-
spodarowanie terenu Parku w  Pyskowicach etap 
I”. Zgodnie z planem rozpatrzenie wniosków oraz 
przyznanie dotacji powinno nastąpić na przełomie 
I i II kwartału 2017 r. Natomiast w przyszłym roku 
Gmina Pyskowice zamierza wnioskować o środki 
finansowe na dokończenie zadania pn. „Zagospo-
darowanie terenu Parku w  Pyskowicach etap I”. 
W Parku Miejskim zaplanowano m.in. plac zabaw, 
linarium, siłownię, miejsce grillowe oraz ścieżkę 
nordic walking.
Obecnie trwają prace nad najważniejszą uchwałą, 
tj. budżetem miasta na przyszły rok. Po raz drugi 
przedstawiłem propozycję Pyskowickiego Budże-
tu Obywatelskiego. Pierwszy raz, w projekcie bu-
dżetu na 2015 r. pomysł ten nie zyskał akceptacji, 
jednak wierzę, że tym razem będzie inaczej. Bu-
dżet obywatelski jest narzędziem umożliwiającym 
mieszkańcom współdecydowanie o  wydatkowa-
niu części środków z budżetu gminy. Dzięki niemu 
możecie Państwo przygotowywać własne projekty 
i popierać te zgłoszone przez innych, które w Pań-
stwa opinii najbardziej przyczynią się do poprawy 
życia lokalnej społeczności. 

Wacław Kęska
Ciąg dalszy artykułu w styczniowym numerze 

„Przeglądu Pyskowickiego”

tRUdny, ALe OwOcny PÓŁMeteK
dokończenie ze str. 2
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Pierwszy weekend grud-
nia w  Pyskowicach to 
przede wszystkim Festyn 
Świąteczny na pyskowic-
kim rynku. Jak co roku 
Samorząd Pyskowic, 
Miejski Ośrodek Kultury 
i  Sportu wspólnie z  Pa-
rafią św. Mikołaja przy-
gotował dla nas wiele atrakcji. 
Prócz smakołyków ze stragano-
wych półek czy emocji związa-
nych z loterią fantową mogliśmy 
zobaczyć, na specjalnie do tego 
celu przygotowanej scenie, mło-
dych laureatów X Wojewódzkie-
go Konkursu Kolęd, Pastorałek 
i Pieśni Zimowych „Zaśpiewaj-
my Kolędę Jezusowi”. Podczas 
koncertu zostały rozdanie na-
grody i statuetki. 
Prawdziwym jednak hitem so-
botniego wieczoru był występ 
KOLI i  JULI, który zgromadził 
na pyskowickim rynku nie tylko 
wielką rzeszę fanów, ale mnó-

stwo mieszkańców i gości przy-
jezdnych. Poza nim zobaczyć 
mogliśmy Zespół Pieśni i Tańca 
Miedarzanie oraz duet – Dag-
mara Dorda i Michał Kosztura.
Kiermasz niedzielny ściągnął na 
rynek również wielu widzów, 
a to za sprawą św. Mikołaja, któ-
ry jak co roku nagrodził wszyst-
kie dzieci słodkościami. 
Najmłodsi mogli nie tylko 
otrzymać słodki podarek, ale 
także obejrzeć wspaniałe miko-
łajkowe przedstawienie. Zaraz 
po św. Mikołaju wystąpiły ze-
społy: AVOKADO i ARKADIA 
BEND.                   Agata Sitarek

Jak co roku w czasie trwa-
nia adwentu Parafia Mat-
ki Boskiej Nieustającej 
Pomocy zorganizowała 
Kiermasz Świąteczny. 
Odbył się on w Pierwszą 
Niedzielę Adwentu. Ten 
symboliczny dzień roz-
poczyna okres przygoto-
wań do obchodów Świąt 
Bożego Narodzenia. Kiermasz wprowadza nas w  nastrój świąteczny 
zapewniając dobrą zabawę, dobry posiłek, a  także możliwość podzi-
wiania kolorowych straganów i zakupu ozdób świątecznych. Na placu 
przed kościołem w rozmieszczonych straganach można było nabyć go-
rący grzaniec, ciepłe posiłki, napoje oraz produkty wykonane osobiście 
przez księdza proboszcza. Ponadto dostępne były świąteczne pierniki, 
domowe przetwory, a także typowe świąteczne smakołyki. Kiermaszu 
nie można byłoby nazwać świątecznym, gdyby nie znalazły się na nim 
świąteczne ozdoby. W tym roku oczywiście ich nie zabrakło. Przeglą-
dając kolorowe stroiki, bombki mikołajki i lampki można było poczuć 
ducha nadchodzących świąt. Zadbano też o dobrą rozrywkę dla odwie-
dzających. Atmosferę umilała muzyka grana przez Marcina Kowarsza. 
Ponadto na scenie zorganizowano przedstawienie z  udziałem dzieci. 
Najmłodsi uczestnicy nie mogli narzekać, gdyż pojawił się specjalnie 
dla nich sam Święty Mikołaj. Można powiedzieć, że wszyscy czekają 
już na Święta Bożego Narodzenia, a zorganizowany kiermasz parafial-
ny pozwolił odczuć ich namiastkę. Wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację kiermaszu - serdecznie dziękujemy.   Krzysztof Łapucha

Szanowni Mieszkańcy naszego 
grodu. Dziś medalem utrwala-
jącym 750-lecie nadania praw 
miejskich Pyskowicom i  drugim 
związanym z  dziesięcioleciem 
działalności Muzeum utrwalam te 
wydarzenia. 
Dziękuję serdecznie Władzom 
Pyskowic, że zdecydowały o  or-
ganizacji Muzeum Miejskiego 
w  2003 roku. Działalność Mu-
zeum zakończona została po dwu-
nastu latach. Dziękuję również 
mieszkańcom Pyskowic za współ-
udział w organizacji różnych wy-

staw i  ich zwiedzanie. Ta duża 
ilość zorganizowanych wystaw 
utrwaliła historię naszego grodu 
i  rozszerzyła wiedzę o  różnych 
wydarzeniach związanych z  dzie-
jami naszego miasta. Działalność 
Muzeum przyczyniła się również 
do wydania szeregu książek zwią-
zanych z dziejami Pyskowic. 
Przekazując podziękowania za 
istnienie Muzeum Miejskiego 
w  Pyskowicach jestem bardzo 
wdzięczny Władzom i  Mieszkań-
com Pyskowic. 

Władysław Macowicz
30 listopada br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia działalności Straży Miejskiej 
w Pyskowicach. W wydarzeniu udział wzięli komendant i funkcjo-
nariusze pyskowickiej Straży Miejskiej, a także przedstawiciele py-
skowickiego samorządu: Burmistrz Wacław Kęska, Zastępca Burmi-
strza Adam Wójcik, Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Rubin, którzy wrę-
czyli komendantowi Straży Miejskiej w Pyskowicach Robertowi 
Rutkowskiemu list gratulacyjny z życzeniami i podziękowaniami za 
dotychczasową działalność jednostki. Podczas uroczystości zostali 
także wyróżnieni za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz lo-
kalnej społeczności funkcjonariusze pyskowickiej Straży Miejskiej: 
Ryszard Janda, Wojciech Krzaczyński, Grzegorz Kołodziej oraz Ro-
bert Rutkowski.       EM

świąteczny KieRMASz 
PARAFiALny

PAMiątKA MUzeUM

FeStyn świąteczny 
nA RynKU

25-Lecie StRAŻy MieJSKieJ 
w PySKOwicAcH

Red.: Informujemy, że od dnia 21 października 2016 r. dotychczasowe
„Muzeum Miejskie” działa pod nazwą „Centrum Wystawiennicze”.
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W  tym numerze przyjrzymy się 
bliżej pracy Wydziału Finansowo 
- Budżetowego, jego ogólnemu za-
kresowi działalności, a  także jego 
pracownikom i  ich kompetencjom. 
Kasa Urzędu oraz wszystkie pokoje 
Wydziału Finansowo - Budżetowe-
go zlokalizowane są na pierwszym 
piętrze Urzędu Miejskiego w Pysko-
wicach. 
W ramach zakresu obowiązków tego 
wydziału znajdują się:
•	księgowość budżetowa,
•	księgowość podatkowa,
•	rozliczanie podatku VAT, 
•	wymiar podatku rolnego, 

leśnego od osób fizycznych oraz 
prawnych,

•	wymiar podatku od 
nieruchomości od osób 
fizycznych oraz prawnych,

•	podatek od środków 
transportowych, 

•	egzekucja podatków,
•	opłata od posiadania psów,
•	obsługa KASY – pokój 201, 

I piętro, czynna w godzinach 
pracy Urzędu, 

•	rozliczenia płacowe,
•	sprawozdawczość budżetowa,
•	zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej.

KONTAKT
Beata Kowalska-Rozwadowska - 
naczelnik wydziału (pokój 211):
e-mail: b.kowalska@pyskowice.pl
finanse@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-31
Księgowość budżetowa (pokój 205):
tel.: (32) 332-60-36
Elżbieta Sznajder
e-mail: e.sznajder@pyskowice.pl
Leokadia Lachur
e-mail: l.lachur@pyskowice.pl
Marzena Maj 
e-mail: m.maj@pyskowice.pl
Tatiana Romik
e-mail: t.romik@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-26
Adriana Kowalska - rozliczanie 
podatku VAT (pokój 225):
e-mail: a.kowalska@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-63
Wymiar podatku rolnego, leśnego od 
osób fizycznych; wymiar podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych 
(pokój 203):
tel.: (32) 332-60-34
Barbara Erenfeld
e-mail: b.erenfeld@pyskowice.pl
Tomasz Bujara

e-mail: t.bujara@pyskowice.pl
Mariola Stawarczyk - księgowość 
podatkowa (pokój 202):
e-mail: 
m.stawarczyk@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-35
Małgorzata Kuczera  - podatek od 
środków transportowych, zwrot 
podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej, opłata od posiadania psów; 
wymiar podatku rolnego, leśnego od 
osób prawnych; wymiar podatku od 
nieruchomości od osób prawnych 
(pokój 210):
e-mail: m.kuczera@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-30
Anna Krok - obsługa KASY 
(pokój 201):
e-mail: a.krok@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-33
Ewa Urbanowska - rozliczenia 
płacowe (pokój 209):
e-mail: 
e.urbanowska@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-37
Beata Wódka-Gazda - egzekucja 
podatków (pokój 213):
e-mail: b.gazda@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-64
Iwona Siepiel-Bełkot - 

sprawozdawczość budżetowa
(pokój 205a):
e-mail: i.siepiela@pyskowice.pl
W  kolejnym wydaniu „Przeglą-
du Pyskowickiego” przyjrzymy się 
pracy Biura Rady Miejskiej w  Py-
skowicach. Mamy nadzieję, że cykl 
tych artykułów ułatwi Państwu zała-
twianie spraw w Urzędzie Miejskim 
w Pyskowicach.

W listopadzie br., w ramach wspólnego opraco-
wywania Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta 
Pyskowice do roku 2023, odbył się cykl spo-
tkań m.in. z mieszkańcami, przedstawicielami 
organizacji pozarządowych i lokalnymi przed-
siębiorcami. Działania związane z diagnozowa-
niem problemów społecznych, gospodarczych, 
technicznych i środowiskowych są częścią pro-
jektu "Opracowanie Lokalnego Planu Rewita-
lizacji Miasta Pyskowice do roku 2023", który 
uzyskał dofinansowanie ze środków Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
Dzięki tym funduszom oraz środkom własnym 
lokalnego samorządu w  najbliższym czasie 
w  Pyskowicach opracowany zostanie strate-
giczny dokument, uławiający wprowadzanie 
oczekiwanych zmian społeczno-gospodar-
czych na obszarze rewitalizowanym.
O  roli przedsiębiorczości w  działaniach rewi-
talizacyjnych rozmawiano podczas warsztatów 
adresowanych do lokalnych firm działających 
na terenie Pyskowic, które odbyły się w Urzę-
dzie Miejskim w Pyskowicach 25 listopada br. 

Blisko trzygodzinna dyskusja poświęcona była 
najważniejszym problemom Pyskowic, przede 
wszystkim tym, które dotykają również lokal-
nych przedsiębiorców i ich pracowników.
25 listopada br. spotkali się przedstawicie-
le organizacji pozarządowych, uczestniczący 
w  opracowywaniu Lokalnego Planu Rewitali-
zacji Miasta Pyskowice do roku 2023. Głów-
nym celem spotkania była dyskusja o lokalnych 
problemach społecznych oraz omówienie moż-
liwości realizacji wspólnych działań partner-
skich, które mogą dobrze przysłużyć się rewita-
lizacji. Podczas warsztatów typowano miejsca, 
które wymagają jak najszybszej interwencji, 
zarówno jeśli chodzi o  problemy społeczne, 
jak też wizerunek przestrzeni publicznej czy 
stan techniczny infrastruktury. Zebrano wiele 
cennych uwag oraz ciekawych propozycji dzia-
łań, w które chcą się zaangażować organizacje 
pozarządowe we współpracy z innymi partne-
rami.
Samorządowcy na spotkaniu 29 listopada br. 
również pozytywnie odnieśli się do rekomen-

dowanego obszaru, zwracając jednocześnie 
uwagę, że najważniejsze jest w tej sprawie zda-
nie mieszkańców Pyskowic, którzy dzięki rewi-
talizacji powinni odczuć poprawę jakości życia 
i odnowę więzi lokalnych.
W  gronie mieszkańców Pyskowic i  przedsta-
wicieli lokalnego samorządu dyskutowano 
o problemach oraz oczekiwaniach wobec przy-
gotowywanej rewitalizacji Pyskowic. Spotka-
nie odbyło się 30 listopada br. w  sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Mieszkań-
cy z aprobatą odnieśli się do zaproponowanego 
kształtu obszaru rewitalizowanego na terenie 
Pyskowic, który dzieli się na dwa mniejsze 
podobszary: pierwszy – w  centralnej części 
miasta wraz z Rynkiem, drugi – w południowej 
części miasta, przy węźle kolejowym. W trakcie 
dyskusji zaproponowano włączenie do obszaru 
rewitalizowanego m.in.  tzw. placu dożynko-
wego oraz kilku innych obiektów w  centrum 
miasta.

Piotr Kowalski
Naczelnik Wydziału PPI

dzień wOLOntARiUSzA

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza, obchodzonego 5  grudnia, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Py-
skowicach składa serdeczne życzenia 
wszystkim wolontariuszom z  Zespołu 
Szkół im. Marii Konopnickiej w  Pysko-
wicach oraz z Gimnazjum nr 1 w Pysko-
wicach, którzy swoim wolnym czasem, 
umiejętnościami, energią dzielą się 
z  naszymi podopiecznymi. Życzymy 
Wam spełnienia marzeń, realizacji za-
mierzonych celów, a przede wszystkim 
tego, aby każdy dobry uczynek i każde 
dobre słowo wracało do Was dając siłę 
do dalszej pracy.

Joanna Kukurowska
OPS Pyskowice

POznAJ URząd MieJSKi w PySKOwicAcH
wydziAŁ FinAnSOwO - bUdŻetOwy

LOKALny PLAn RewitALizAcJi MiAStA PySKOwice
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Kredyty
Pomoc w obniżeniu rat

Tel 731 255 504

Kupię mieszkanie M5 lub M4 
w Pyskowicach z ogrzewaniem 

miejskim i balkonem.
Tel. 793-295-154

Punkt Opłat
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.

Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80

STRAŻ MIEJSKA
w Gliwicach

zatrudni 8 pracowników 
w Wydziale Prewencji.
Szczegóły ogłoszenia: 

sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/
nabory,428

SERWIS KOMPUTEROWY PC POMOC
- pogotowie komputerowe u Klienta
- serwis komputerów, laptopów
- usługi informatyczne

798-867-888
www.pcpomoc.com

Sprzedam mieszkanie
3 pokoje

w Pyskowicach
tel. 532-361-658

Zrodzony na sianie w półmroku stajenki
Śpi w ramionach Maryi Jezus malusieńki
Świętą noc złocista gwiazda opromienia

Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia
Lulajże, Jezuniu, snem cichym, szczęśliwym

Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.
 

Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz obfitości darów od Bożej Dzieciny w Nowym Roku

życzy
Krystyna Urbańska

Radna Powiatu Gliwickiego

22 listopada br. rozpoczęła się modernizacja chod-
ników przy parzystych numerach ul. Szkolnej. Re-
mont ten, obejmujący 631m2 powierzchni, polega 
na wymianie krawężników oraz płytek betonowych 
na kostkę betonową o grubości 6cm, a prowadzony 
jest od ul. Czyżyków do ul. gen. Władysława Si-
korskiego. Całkowity koszt wykonywanych robót 
to 75.000,30 zł. Wykonawcą prac, po wygranym 
przetargu, jest gliwicka firma COMPLEX-BRUK 

Robert Jendrysik. Do końca bieżącego roku planu-
je się zakończyć realizację ww. zadania.
W tym roku planowany jest jeszcze remont na-
wierzchni ul. Konopnickiej – wymiana asfaltu na 
kostkę betonową o grubości 8 cm oraz moderni-
zacja chodników przy placu Karola Miarki. To czy 
inwestycje te zostaną zakończone jeszcze w 2016 r. 
zależne będzie od warunków pogodowych.

Mirosław Tomczak – Naczelnik Wydziału GK

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i  obojętne w  Pyskowicach-Zaolszanach. 
KGK inicjatorem spotkania w UM. 
W  dniu 21 listopada 2016 r. w  sali sesyjnej UM odbyło się kolejne z  posiedzeń Komisji Go-
spodarki Komunalnej w  Pyskowicach. Tym razem jednym z  głównych tematów było Skła-
dowisko odpadów innych niż niebezpieczne i  obojętne w  Pyskowicach-Zaolszanach.  
Nie po raz pierwszy komisja podejmowała ten trudny i ważny dla mieszkańców naszego miasta 
temat, ale tym razem spotkanie miało szczególny wymiar. Komisja Gospodarki Komunalnej za-
prosiła bowiem wszystkich zainteresowanych w sprawie, czyli uczestników procesu decyzyjnego.  
Przypomnę, że celem tego spotkania było wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z funk-
cjonowaniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach-Zaolsza-
nach. Przekazano także informacje o bieżących działaniach prowadzących do zamknięcia obiektu. 
Spotkanie podzielone było na cztery bloki tematyczne. Kolejno zabierali głos: przedstawiciel 
EKOFOL S.A. w  likwidacji - podsumował dotychczasowe działania; przedstawiciel Głównego 
Instytutu Górnictwa - przedstawił wyniki badań środowiska gruntowo-wodnego w rejonie skła-
dowiska; przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- omówił stan prowadzonych działań w zakresie przyznania promesy na pełne zrekultywowanie 
składowiska w Pyskowicach (na tą chwilę wiadomo, że Rada Nadzorcza podjęła już ostateczną 
decyzję o przyznaniu promesy – pokrycie 100% wydatków); przedstawiciel Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska - odniósł się do potencjalnych zagrożeń na składowisku; przed-
stawiciel EKOTEST S.C. - omówił proces opracowywania ekspertyzy i  instrukcji eksploatacji, 
związanej z III i IV kwaterą składowiska; przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. - odniósł się do odbioru odcieków, prowadzenia analiz jakości wody; przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Ochrony Środowiska – zapoznał z procedurą przygotowania 
do wydania decyzji dotyczącej zamknięcia III i IV kwatery składowiska. Z ramienia Gminy głos 
zabrał naczelnik wydziału GK, który odniósł się do potencjalnych zagrożeń i prowadzonych dzia-
łań wyjaśniających oraz przedstawił wstępną koncepcję w zakresie powołania spółki zarządzającej 
składowiskiem (zgodnie z prawem, monitoring składowiska powinien być prowadzony przez 30 
lat od uzyskania decyzji o jego zamknięciu – faza poeksploatacyjna).
Po wystąpieniach poszczególnych instytucji odbyła się dyskusja, w trakcie której wymieniano po-
glądy, dzielono się wątpliwościami i  starano się doprecyzować harmono-
gram kolejnych działań. Istotą sprawy jest, aby przyjęte terminy nie zostały 
przekroczone ale – co najważniejsze – wszystkie zadania zostały wykonane 
z należytą starannością. Sprawa ta nie zakończy się z dnia na dzień. Pewne 
działania i procesy wymagają czasu. Ważne jednak, by doprowadzić do koń-
ca sprawę zamknięcia składowiska zgodnie z decyzją wydaną przez Mar-
szałka Województwa.
Było to pierwsze spotkanie w UM, które odbyło się w tak szerokim i kom-
petentnym kręgu osób/instytucji w sprawie niezwykle ważnej dla mieszkań-
ców Pyskowic. Niechaj stanowi to dla nas wszystkich pouczającą lekcję na 
przyszłość. W sprawach kluczowych, gdzie współpracujemy  i prowadzimy 
rozmowy z wieloma instytucjami musimy być inicjatorami, aktywniej włą-
czać się w dyskusje i prowadzić otwarty dialog. Jest to również mobilizujące 
dla instytucji, z którymi współpracujemy. Razem stanowi to mocne podsta-
wy, które gwarantują osiągnięcie wspólnego sukcesu, w którym wygranymi 
będą MIESZKAŃCY PYSKOWIC.

Marek Ochocki
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej

SKŁAdOwiSKO OdPAdÓw innycH niŻ 
niebezPieczne i ObOJĘtne

SzKOLnA, KOnOPnicKA, KAROLA MiARKi – ReMOnty
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W  związku z  sukcesem i  po-
wodzeniem, a  co za tym idzie 
wykupieniem całego nakładu 
przeznaczonego do sprzedaży, 
publikacji pt. „Pyskowice na 
starych pocztówkach” Biuro 
Promocji i  Współpracy Part-
nerskiej UM w  Pyskowicach 
przygotowało dla mieszkańców 
naszego miasta niespodziankę 
w postaci broszury pocztówko-
wej. Broszura zawiera 14 kolo-
rowych pyskowickich pocztó-
wek z przełomu XIX i XX wieku 
wraz z  opisami. Pocztówki te 
mogą być zarówno materiałem 
kolekcjonerskim, jak również, 
ze względu na przygotowany 
rewers, nadają się do wysyłania. 
Broszury pocztówkowe dostęp-
ne są w cenie 6,11 zł za sztukę.
W  sprzedaży pojawiły się rów-
nież magnesy pamiątkowe 
w  czterech wariantach graficz-
nych. Dwa z nich przedstawiają 

z  różnych perspektyw pysko-
wicki Rynek, pozostałe jezio-
ro Dzierżno Małe oraz ogólną 
panoramę Pyskowic. Autorem 
grafik jest pyskowicki artysta 
– Mirosław Słomski. Magnesy 
z  herbem miasta, o  wymiarach 
90x65 mm można nabyć za 2,30 
zł za sztukę w  Biurze Promo-
cji i  Współpracy Partnerskiej 
Urzędu Miejskiego w  Pyskowi-
cach (pok. 226, I piętro). Infor-
macje o  pozostałych materia-
łach i gadżetach oraz o sposobie 
ich dystrybucji dostępne są na 
stronie internetowej miasta 
www.pyskowice.pl w  zakładce: 
Multimedia/MateriałyPromo-
cyjne. Polecamy!                EM

Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem 
Nr RZ.0050.243.2016 z dnia 2.12.2016 r. przeznaczył 
do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną 
w Pyskowicach przy ul. Kolonia Pyskowicka 9 – dz. nr 1130/80 
zabudowana częścią budynku drewnianego niemieszkalnego 
i wolnostojącym budynkiem gospodarczym murowanym.
Ww. zarządzenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 3 (II piętro) oraz ogłoszone na 
stronach internetowych Urzędu.

Tłumaczenie dokumentów oraz asysta w urzędach
Kursy językowe:
 dzieci od 6 lat
 dorośli 30+, zajęcia w soboty
 przygotowanie do matury i innych egzaminów

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Ziemięcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

ZARZĄDZENIE

Wydawca: GMINA PYSKOWICE
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. (32) 332 60 66, fax.: (32) 332 60 02, e-mail: gazeta@pyskowice.pl
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Ubiegłoroczna oferta poradni skiero-
wana do rodziców, dzieci, nauczycieli 
spotkała się z dużym zainteresowaniem. 
Dlatego też systematycznie rośnie liczba 
osób korzystających z naszego wsparcia. 
Oprócz fundamentalnych zadań porad-
ni jakimi jest diagnoza: psychologicz-
na, pedagogiczna, logopedyczna, dzia-
łalność terapeutyczna, konsultacyjna 
(spotkania z  rodzicami, nauczycielami) 
pracownicy systematycznie poszerzali 
zakres współpracy ze środowiskiem lo-
kalnym docierając ze swoją pomocą do 
szerokich kręgów odbiorców.  Nowością 
od zeszłego roku szkolnego było anga-
żowanie uczniów do działania na rzecz 
wolontariatu. Wolontariusze pod kie-
rownictwem Iwony Zając stworzyli sieć 
wsparcia dla innych uczniów wymaga-
jących pomocy w  nauce. Dobrowolna 
chęć niesienia pomocy innym wynikają-
ca z potrzeby zrobienia czegoś dobrego 
i pożytecznego to godna postawa, którą 
należy promować. Dzięki temu mło-
dzież nawiązała nowe znajomości, zdo-
była doświadczenia i umiejętności dzie-
lenia się z innymi swoją wiedzą. Młodzi 
ludzie uczyli się współpracy i działania 
na rzecz drugiego człowieka, a  także 
wspólnoty społecznej. Dotychczasowa 
praktyka w  prowadzeniu wolontariatu 
w poradni wyszła naprzeciw potrzebom 
uczniów i  w  związku z  dalszym zapo-
trzebowaniem będzie kontynuowana 
również w tym roku szkolnym. Cieszy-
my się zatem, że jest to również jeden 
z  priorytetów Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na rok szkolny 2016/2017. 
Warto również zaznaczyć, że oprócz 
terapii psychologicznej, pedagogicznej 
czy logopedycznej w  poradni jest rów-
nież prowadzona profesjonalna psycho-

terapia zaburzeń rozwoju osobowości 
i  trudności adaptacyjnych oraz indywi-
dualna terapia podtrzymująca ukierun-
kowana na redukcję problemów roz-
wojowych. W  trakcie wakacji poradnia 
organizowała także zajęcia dla uczniów 
szkół podstawowych z  Pyskowic, Wie-
lowsi, Rudzińca, Pławniowic i  Tosz-
ka pn. „Wyspa odkrywania skarbów”. 
Uczestnicy brali udział w zajęciach dia-
gnozujących i rozwijających inteligencje 
wielorakie wg teorii Howarda Gardne-
ra, poznając własny profil uzdolnień, 
który może się zmieniać w ciągu całego 
życia. Zadowolenie uczniów z  udziału 
w zajęciach zachęca nas do kontynuacji 
tego projektu również w przyszłoroczne 
wakacje. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rodziców pragnącym podnosić 
własne kompetencje wychowawcze po-
radnia organizuje cyklicznie „Szkołę dla 
rodziców”, która wspiera umiejętności 
rodzicielskie. W  „zabieganych” czasach 
niepewności i  lęków rodzice również 
potrzebują wsparcia, aby skuteczniej 
oddziaływać na swoje dzieci. Należy 
pamiętać, że to rodzice są pierwszymi 
i najlepszymi nauczycielami postaw ży-
ciowych.
Pełna oferta poradni jest dostępna na 
naszej stronie internetowej, a o szczegó-
ły dotyczące oferty można pytać zarów-
no osobiście w poradni, jak i telefonicz-
nie: (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 
tel. (32) 233 32 23, www.ppp-pyskowice.
pl). Zapraszamy wszystkie osoby zain-
teresowane do korzystania z  różnorod-
nych form pomocy oferowanych 
przez naszą poradnię.

Wirginia Fułat
Psycholog Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej

nOwe MAteRiAŁy PROMOcyJnePORAdniA PSycHOLOGicznO-
PedAGOGicznA

SyLweSteR nA RynKU
31 grudnia (sobota) na pyskowickim rynku od godz. 23.00 odbędzie 
się zabawa sylwestrowa. Wśród atrakcji m.in. pokaz sztucznych ogni 
oraz muzyczne hity mijającego roku. Życzenia noworoczne pyskowi-
czanom złoży Burmistrz Pyskowic Wacław Kęska. Serdecznie zaprasza-
my do wspólnej zabawy! Organizatorzy: Samorząd Pyskowic i Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach.
Program:
23.00 - 1.00 Muzyczne hity mijającego roku
23.55 Życzenia Noworoczne Burmistrza Pyskowic
24.00 Pokaz sztucznych ogni
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44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1
tel. 32 333 20 80, kom. 792 241 130
www.fustart.accadia.com.pl

  chwilówki
  punkt opłat

  ubezpieczenia
  korzystne kredyty

biuro kredytowe

Sklep Firmowy Pyskowice
ul. Powstańców Śląskich 7

pn.-pt. 10.00-18-00, sob. 9.30-13.00
tel. 500 267 878, 603 790 069

www.agdoutletrtv.pl

AGD OUTLET
pralki
lodówki
zamrażarki
zmywarki
mikrofale
kuchnie elektryczne
piekarniki
płyty indukcyjne
płyty ceramiczne

Raty
Gwarancja

Dodatkowy Transport

z rynku niemieckiego nowy/powystawowy
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najblizejludzi.pl

Prowizja - 0%

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Do 30 000 zł bez dodatkowych zabezpieczeń.

Bank Spółdzielczy w Gliwicach

Przykład reprezentatywny na dzień: 22.08.2016r. 

*RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa, zawierająca wszystkie koszty kredytu tj. koszt prowizji i odsetek od kredytu za cały okres kredytowania 
OSTATECZNE WARUNKI ZALEŻĄ OD: wiarygoności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Okres Kwota
miesięcznej raty RRSO*

Koszty kredytu

kredytowania

11 równych rat
w wysokości - 438.48 zł 9,9345 0,00 zł 261,82 zł 261,82 zł
12-sta ostatnia rata
w wysokości 438.54 zł

9,9306 0,00 zł 510,35 zł 510,35 zł

Całkowity 
koszt

kredytu

Całkowita 
kwota do 
zapłatyProwizja 

jednorazowa

Odsetki za 
okres 

kredytowania

12 
miesięcy 5 261,82 zł

24 
miesiące 

23 równe raty
w wysokości 229.60 zł    
24 -ta ostatnia rata
w wysokości 229.55 zł

5 510,35 zł

Wersja  spłaty kredytu  annuitetowa  

Przykład
reprezentatywny:

9,9345 9,9306

kwota kredytu  5.000 zł  (całkowita kwota kredytu)

oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 9.5  %
prowizja od udzielonego kredytu 0 %
RRSO w zależności od okresu kredytowania                        lub

Weź Wygodny KREDYT
NA SZCZĘŚCIE

Skorzystaj z nowej promocji i zrealizuj swoje marzenia!

O / Pyskowice     Pl. Piłsudskiego 4, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 33 83

www.bsgliwice.plODDZIAŁ PYSKOWICE


