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Egzemplarz bezpłatny

XXIII DOŻYNKI
ZA NAMI...

•

Pismo lokalne Miesięcznik

WAKACYJNE
REMONTY
Jak co roku, gdy tylko zabrzmi ostatni szkolny dzwonek zapowiadający wakacyjną przerwę w nauce, zaczynają się w pyskowickich placówkach
oświatowych oraz w Miejskim Żłobku prace remontowe. Wakacje to doskonały czas na większe i mniejsze remonty oraz na odświeżenie pomieszczeń,
a także dokonanie drobnych napraw. Wszystko to po to, aby najmłodsi
mieszkańcy naszego miasta mogli wrócić po wakacjach do czystych, odnowionych, funkcjonalnych, a co najważniejsze bezpiecznych budynków
oraz sal szkolnych i przedszkolnych. W bieżącym roku na remonty w pyskowickich placówkach oświatowych i w Żłobku Miejskim przeznaczono
kwotę 252 tysięcy złotych. Remonty zostały przeprowadzone w prawie
wszystkich szkołach i przedszkolach, których organem założycielskim jest
Gmina Pyskowice, a także w Miejskim Żłobku.
ciąg dalszy na str. 4

Tegoroczne, już XXIII Dożynki
w Pyskowicach, a także pierwsze z
Radiem Silesia, tradycyjnie miały
miejsce w pierwszy weekend września. Dopisała pogoda, goście, pyszny kołocz, a także wykonawcy.
Sobotnie koncertowanie na „Placu Dożynkowym” rozpoczęła Blaskapelle Świbie, która raczyła nas
muzyką nie tylko ze sceny, ale również „wędrowała” z instrumentami
wśród zgromadzonych na placu gości. Następnie mogliśmy posłuchać
niezawodnego Darka Nowickiego

– wielokrotnego gościa w naszym
mieście. Jego wielka gala biesiadna
przypadła do gustu chyba wszystkim, gdyż przed estradą zgromadziło się wielu – zarówno starszych, jak
i młodszych. Kolejny wykonawca
– rockowa grupa Horyzont – nie
zgromadziła już tak wielu entuzjastów tego typu muzyki, ale zapewniła miastu mocne brzmienie.
Ostatnim punktem sobotniego programu był występ Antka Smykiewicza. Przyciągnął głównie młodszą
ciąg dalszy na str. 6

STREFA MALUCHA
W URZĘDZIE MIEJSKIM
Wszystkich rodziców i opiekunów, którzy przychodzą do Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach z dziećmi zachęcamy do korzystania ze specjalnej strefy malucha, która znajduje się w holu na pierwszym piętrze.
W oczekiwaniu np. na załatwienie sprawy, w kolejce do kasy czy
podczas przyjęć interesantów dzie-

ci mogą przyjemnie i kreatywnie
spędzić czas bawiąc się, rysując czy
rozwiązując łamigłówki. Mamy nadzieję, że miejsce to przypadnie do
gustu wszystkim dzieciom oraz ich
rodzicom, umilając, a także urozmaicając najmłodszym, często nudne
i męczące wizyty w urzędzie.
EM
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Informacje burmistrza
REWITALIZACJA
Nowa energia
dla rozwoju Pyskowic
Urząd Miejski w Pyskowicach
przy wsparciu firmy wykonawczej
KREATUS z Bielska-Białej rozpoczął prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Pyskowic do roku 2023. Dotychczas rewitalizacja kojarzona była
głównie z ożywieniem gospodarczym terenów poprzemysłowych,
ale obecnie jest ona ukierunkowana
na zwalczanie ubóstwa, bezrobocia,
nałogów, różnych form wykluczenia i innych problemów społecznych, a także powiązanych z nimi
problemów gospodarczych, środowiskowych czy przestrzennych.
Rewitalizacją można objąć obszar
nieprzekraczający 20% powierzchni gminy, zamieszkały maksymalnie przez 30% ludności, na którym
opisane problemy są najmocniej
odczuwalne. Dzięki skutecznej rewitalizacji możliwe będzie wyprowadzenie tych obszarów ze stanu
kryzysowego.
W Pyskowicach zakończono
już pierwszy etap działań związanych z opracowaniem Lokalnego
Planu Rewitalizacji, polegający
na zebraniu szczegółowych danych obrazujących występowanie
na terenie miasta różnych zjawisk
kryzysowych. Jest to niezbędne,

aby w wyniku pogłębionych analiz
wyznaczyć obszar do rewitalizacji,
a następnie wyłonić projekty, które
będą służyły rozwiązywaniu problemów występujących w tej części
miasta.
Na wszystkich etapach prac
nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice
przewiduje się bardzo duży udział
mieszkańców,
przedsiębiorców
oraz organizacji pozarządowych,
a także innych podmiotów, które
chcą współdecydować o rewitalizacji. Takie możliwości dają m.in.
konsultacje społeczne, spacery badawcze, spotkania informacyjne
z liderami opinii i społecznością lokalną, a także warsztaty oraz działania medialne.
Bardzo zależy mi na powodzeniu
rewitalizacji w Pyskowicach. Jestem
przekonany, że dobrze przygotowane projekty społeczne i inwestycyjne
wniosą nową energię w nasze miasto
i będą napędem do jego dalszego rozwoju. Aktualnie prowadzimy analizy, które pozwolą wyłonić na terenie
Pyskowic obszar, który najpilniej
potrzebuje rewitalizacji. Zachęcam
wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe
i innych zainteresowanych, aby aktywnie włączyli się w przygotowanie
Programu Rewitalizacji dla Pyskowic, zgłaszali dobre pomysły, opiniowali nasze propozycje. Stwórzmy
wspólnie plan, który zapoczątkuje
korzystne zmiany dla naszego miasta i wszystkich jego mieszkańców.
Wacław Kęska
Burmistrz Pyskowic

INFORMACJA
W związku z koniecznością zachowania
w okresie rozliczeniowym
(październik, listopad, grudzień 2016 r.)
obowiązującego wymiaru czasu pracy

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
BĘDZIE CZYNNY w godzinach
7.30 - 13.30

Pyskowicki Senior 60+
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Pyskowice wdrażany
jest Program „Pyskowicki Senior
60+”, przyjęty Uchwałą nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach w dniu 25.08.2016 r. Jego
głównym celem jest poprawa jakości życia osób starszych. W Programie uczestniczyć będą osoby po 60
roku życia, zamieszkałe na terenie
Pyskowic.
Informując o powyższym, zapraszam Państwa do współpracy, wierząc jednocześnie, że udział w Programie „Pyskowicki Senior 60+”,
zwiększy grono Państwa klientów,
wzmocni wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród
mieszkańców i wzbudzi ich zaufanie oraz zainteresowanie mediów.
Dodatkowo współpraca z Urzędem
Miejskim pogłębi zaufanie ze strony
mieszkańców.
Aby zostać Partnerem Programu
wystarczy złożyć swój akces (wypełnić deklarację) z propozycją oferowanych ulg całorocznych, a także

okazjonalnych np. w okresie świąt.
Realizacja systemu ulg będzie się
odbywała na podstawie dowodu
osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
Potwierdzeniem przystąpienia
Państwa do Programu będzie porozumienie podpisane z Burmistrzem
Pyskowic.
Zachęcam Państwa do udziału
w Programie i określenia elementów współpracy poprzez zastosowanie ulg przy oferowanych zakupach
i usługach.
Samorząd ze swojej strony zapewnia promocję firmy umieszczając informacje o udzielonych rabatach na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego.
Szczegółowe informacje o Programie
można uzyskać w Wydziale Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych pod
numerem telefonu: 32 332 60 04,
32 332 60 03 e-mail: j.ziobrowska@
pyskowice.pl.
Wacław Kęska
Burmistrz Pyskowic

POZNAJ URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
W tym numerze „Przeglądu
Pyskowickiego”
rozpoczynamy
serię artykułów,
które przybliżą
Państwu pracę
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Przestawimy w nich
pracę oraz zakresy poszczególnych wydziałów,
a także strukturę organizacyjną
naszego urzędu. Mamy nadzieję,
że cykl tych artykułów ułatwi Państwu wizyty oraz załatwianie spraw
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.
Wydział Spraw Obywatelskich,
Ochrony Informacji
i Zarządzania Kryzysowego
W pierwszej kolejności rzucimy
nieco światła na Wydział Spraw

Obywatelskich, Ochrony Informacji
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach. Zespół
tego Wydziału składa się z czterech
osób:
- Henryk Molenda - naczelnik wydziału,
- Aleksandra Delanowska-Mazur,
- Elżbieta Maj,
- Agnieszka Skoruppa (w ramach
zastępstwa za Ewę Żebrowską).
ciąg dalszy na str. 3
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Z prac Rady Miejskiej
„Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego”
to główny temat sierpniowej sesji
rady miejskiej. Jak co roku o tej porze, radni zapoznają się z informacją
dot. remontów w placówkach oświatowych i Żłobku. Komisja edukacji,
kultury i sportu naszej rady podczas swojego posiedzenia, w przeddzień sesji, odwiedziła te placówki
oświatowe, w których dokonano
znaczących remontów. Na remonty
placówek oświatowych i Miejskiego Żłobka w budżecie miasta roku
2016 przeznaczono kwotę 200000 zł.
Ponadto w związku z pilnymi potrzebami remontowymi burmistrz
miasta dodatkowo przeznaczył kwotę blisko 42000 zł. Więcej o wakacyjnych remontach w placówkach
oświatowych można przeczytać na
str. 1 i str. 4

W dalszej części sesji radni podjęli
uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały nr XX/143/2012
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie
określenia obwodu publicznego
Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach
przy ul. Strzelców Bytomskich 1
(dodano ul. Lokalną);
2) zmiany uchwały nr XX/144/2012
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie
określenia obwodu publicznego
Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 (dodano
ul. Sosnową);
3) przejęcia w sezonie 2016/2017
od Powiatu Gliwickiego zadania
zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na
terenie Gminy Pyskowice;
4) postulatu Rady Miejskiej w Py-

•

skowicach dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 w zakresie finansowania
gminnych inwestycji drogowych;
5) dokonania zmian budżetu miasta
na 2016 r.
6) przyjęcia Programu „Pyskowicki
Senior 60+” - Ta ostatnia uchwała
została podjęta z inicjatywy radnego Józefa Rubina – wiceprzewodniczącego rady. Jak czytamy
w uchwale, Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Pyskowice.
Jest skierowany do osób, które
ukończyły 60 lat i zamieszkują na
terenie Pyskowic. Celem Programu jest podniesienie aktywności
oraz zwiększenie dostępności
osób, które ukończyły 60 lat m.in.

„PYSKOWICKIE WIEŻE”

Trwa nabór wniosków o przyznanie wyróżnienia
„Pyskowickie Wieże”
Przypominamy, że do końca roku 2016 można
składać wnioski o przyznanie wyróżnienia „Pyskowickie Wieże”. Wręczenie wyróżnień za rok
2016 nastąpi w roku 2017.
Wnioski można złożyć w Urzędzie Miejskim
w Pyskowicach, w Biurze Obsługi Interesanta
pok. 107 (parter) lub bezpośrednio w Biurze
Rady Miejskiej p. 220, (I piętro) lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach,
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.
Wyróżnienie „Pyskowickie Wieże” zostało
ustanowione przez radę miejską w 2013 roku.
Przyznawane jest za szczególne działania na
rzecz Miasta i jego mieszkańców, w szczególności w sferze społecznej, edukacyjnej, sporcie, kulturze i gospodarce, w tym za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń industrialną. Wyróżnienie
może być również przyznane z uwagi na indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi.
Przyznawane jest w kategoriach:
1) osób fizycznych;
2) podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji, klubów sportowych.
Może być również przyznane cudzoziemcowi.
Tym samym podmiotom przyznawane jest tylko jeden raz. Z inicjatywą przyznania wyróżnienia mogą wystąpić:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach;
2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach;
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3) Burmistrz Miasta Pyskowice;
4) co najmniej 5 radnych;
5) co najmniej 50 mieszkańców Pyskowic ujętych w stałym rejestrze wyborców tejże Gminy;
6) podmioty gospodarcze działające na terenie
miasta Pyskowice;
7) instytucje, organizacje społeczne, kluby sportowe działające na terenie miasta Pyskowice.
Podmioty te w danym roku kalendarzowym
mogą zgłosić 1 kandydaturę do wyróżnienia.
W poprzednich latach wyróżnieni zostali:
1) śp. ks. Leonard Stroka – za wieloletnią, pełną
oddania pracę i zaangażowanie w działalność
na rzecz mieszkańców miasta Pyskowice,
2) Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” za wieloletnią, szczególną działalność na rzecz osób chorych i ich
rodzin,
3) Pan Władysław Macowicz – w uznaniu całokształtu działań na rzecz miasta, szczególnie
w sferze historii Miasta Pyskowice,
4) w kategorii stowarzyszeń wyróżnienie przyznano Młodzieżowemu Teatrowi Carpe
Diem w uznaniu całokształtu dokonań artystycznych, krzewienie wartości patriotycznych i chrześcijańskich oraz promocję Miasta
Pyskowice.
REGULAMIN przyznawania wyróżnienia „Pyskowickie Wieże” dostępny jest na stronie internetowej www.pyskowice.pl/samorzad/pyskowickie-wieze.html lub w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Bożena Rutkowska Biuro Rady Miejskiej

w zakresie usług rekreacyjnych,
sportowych, kulturalnych i innych. Realizacja programu odbywać się będzie poprzez: tworzenie
katalogu ulg i preferencji dla osób
uprawnionych,
oferowanych
przez partnerów Programu,
- pozyskiwanie partnerów do realizacji Programu,
- prowadzenie akcji promocyjnej
i medialnej na rzecz popularyzacji Programu.
W Programie udział biorą partnerzy, którymi są jednostki organizacyjne Gminy Pyskowice
oraz podmioty lub instytucje nie
powiązane kapitałowo i strukturalnie z Gminą Pyskowice, które
podpiszą porozumienie o współpracy w zakresie programu.
Bożena Rutkowska
Biuro Rady Miejskiej

POZNAJ URZĄD MIEJSKI
W PYSKOWICACH
ciąg dalszy ze str. 2
Z wyjątkiem Aleksandry Delanowskiej-Mazur, którą znajdziemy na pierwszym piętrze, w pokoju 207,
wszyscy członkowie zespołu urzędują w pokojach
111, 112 i 114.
Zakres działalności:
• wszelkie sprawy związane z dowodami osobistymi: od przyjmowania wniosków o ich wydanie, przez samo wydawanie do przyjmowania
zgłoszeń i wydawania zaświadczeń o utracie lub
uszkodzeniu dowodu osobistego,
• zgłoszenia zameldowania, wymeldowania i wyjazdów za granicę dłuższych niż 6 miesięcy oraz
powrotu,
• kwestie dot.: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obronnych,
• wydział ten prowadzi również rejestr wyborców
oraz odpowiedzialny jest za organizację wszystkich wyborów i referendów.
KONTAKT:
Naczelnik wydziału, Henryk Molenda:
e-mail: h.molenda@pyskowice.pl, tel. 605-052-366
Kancelaria informacji niejawnych,
Aleksandra Delanowska-Mazur:
e-mail: a.delanowska@pyskowice.pl,
tel.: 32 332-60-21
Dowody osobiste, Elżbieta Maj:
e-mail: e.maj@pyskowice.pl tel.: 32 332-60-23
Zgłoszenia zameldowania/wymeldowania etc.,
Agnieszka Skoruppa:
e-mail: a.skoruppa@pyskowice.pl tel.: 32 332-60-22
W kolejnym wydaniu gazety przybliżymy Państwu
pracę Urzędu Stanu Cywilnego w Pyskowicach.
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„SZÓSTKA” MA NOWĄ DYREKTORKĘ
Dzień 30 sierpnia 2016 roku przejdzie do historii Szkoły Podstawowej
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
w Pyskowicach. W tym dniu bowiem pierwszą swoją konferencję
Rady Pedagogicznej poprowadziła
nowa dyrektorka „Szóstki”.
Beata Obłąk, bo to o niej mowa,
swoje oficjalnie urzędowanie rozpoczęła z dniem 1 września 2016 roku.
- Nie będę udawała, że się nie stresuję. Obawy i emocje towarzyszą mi
od kilku dni. Proszę o wyrozumiałość
i wybaczenie ewentualnych błędów mówiła witając się z Gronem. - Chcę
mądrze kontynuować to, co robiła
moja poprzedniczka. Ale trudno planować cokolwiek, skoro przed nami reforma oświaty i wiele niewiadomych.
Beata Obłąk jest rodowitą pyskowiczanką. Absolwentka Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Opolu (dzisiaj Uniwersytet Opolski), gdzie ukończyła
kierunek pedagogika wczesnosz-

Beata Obłąk to szósty w historii dyrektor SP6
kolna. W Szkole Podstawowej nr 6
w Pyskowicach pracuje od 1987 roku.
Dała się poznać nie tylko jako świetna
nauczycielka klas najmłodszych, ale
również jako twórczyni i prowadząca
przez lata uczniowskie kółko teatralne. Opiekowała się również samorządem uczniowskim oraz współtworzyła premierową klasę integracyjną.
W latach 90. zwierzyła się gazetce

szkolnej „Kurier”, że najbardziej lubi
sałatkę ryżową i marzy o zwiedzeniu
krajów skandynawskich. Ceni dobre
kino i książkę. - Ostatnio zaczytuję się
w twórczości amerykańskiej pisarki
Jodi Picoult - mówi Obłąk.
Beata Obłąk na stanowisku dyrektorki zastąpiła Annę ZwiorekRotkegel. Jej dwukadencyjne rządy
były dobrym czasem dla naszej szko-

ły. „Szóstka” dynamicznie się rozwijała, poszerzała się jej baza i oferta
edukacyjna, zwiększała ilość pomocy naukowych, a uczniowie odnosili
liczne sukcesy.
Gdyby nie nasza Ania, nasza Dyra
- jak sama się podpisywała pod luźnymi informacjami wieszanymi na
tablicy korkowej w pokoju nauczycielskim - wiele pomysłów i projektów nie zostałoby zrealizowanych.
Mówienie, że Zwiorek-Rotkegel zastała szkołę drewnianą, a zostawiła
murowaną, byłoby przesadą, wszak
poprzednie władze również stymulowały jej rozwój, to jednak za sprawą
ambitnej toszanki nastąpił gigantyczny „skok do przodu”. I nie ukrywamy,
że my nauczyciele, czasem łapaliśmy
się za głowę, kiedy nasza Szefowa
wpadała niczym burza do pokoju
i z entuzjazmem zaznajamiała nas ze
swoim kolejnym pomysłem.
ciąg dalszy na str. 9

WAKACYJNE REMONTY
ciąg dalszy ze str. 1
Poniżej przedstawiamy podsumowanie tegorocznych, wakacyjnych remontów:
W Gimnazjum nr 1 w szatni
przy sali gimnastycznej wykonano
wentylację mechaniczną, a także
wentylację grawitacyjną w sali lekcyjnej. W trakcie realizacji jest naprawa obróbek blacharskich szkoły.
Ponadto opracowywana jest dokumentacja modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy szkole.
W Szkole Podstawowej nr 4
przebudowano oraz wyremontowano świetlicę szkolną pełniącą
również rolę jadalni. Została ona
powiększona o przyległy korytarz
oraz podzielona ścianką z drzwiami przesuwnymi na dwa niezależne
pomieszczenia. Przed malowaniem
pomieszczeń wymieniona została
posadzka i instalacja elektryczna
z oświetleniem. W szkole pomalowano również pięć sal lekcyjnych,
WC na parterze, salę zajęć korekcyjnych i gabinet dyrekcji. Ponadto
wyremontowano parkiet w trzech
salach lekcyjnych, wymieniono
posadzkę w sali zajęć korekcyjnych
oraz naprawiono tynki i malowano

szatnię, korytarz i zejście przy szatni oraz salę zajęć korekcyjnych.
W Szkole Podstawowej nr 6
wykonano prace związane z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
W ramach tych prac wymieniono
17 drzwi do sal lekcyjnych na drzwi
ognioodporne. Na klatce schodowej zamontowano klapę oddymiającą z systemem sygnalizacji pożarowej oraz dwie ścianki z drzwiami
ognioodpornymi z systemem zamknięć ogniowych. Ponadto wymieniono hydranty wewnętrzne
oraz przebudowano wewnętrzną
instalację wodociągową w celu uzyskania normowego ciśnienia wody
w hydrantach. Na ukończeniu jest
również projekt przebudowy dróg
wewnętrznych, celem dostosowania
ich do przepisów przeciwpożarowych. Ponadto w szkole pomalowano salę lekcyjną, świetlicę, jadalnię
i szatnię przy bloku sportowym.
Wymieniono skrzydła drzwiowe
(27 sztuk) w pomieszczeniach sanitarnych oraz wyremontowano parkiet w sali lekcyjnej. Naprawiono
również pokrycie dachowe łącznika
i sali gimnastycznej.

W Przedszkolu nr 1 pomalowano dwie sale zajęć na parterze oraz
klatkę schodową i korytarz na piętrze. W Przedszkolu nr 2 wymieniono posadzki w szatni i pokoju
dyrektora, pomalowano szatnię
i klatkę schodową oraz wykonano
miejscową wymianę płytek ściennych w kuchni. W Przedszkolu
nr 3 pomalowano górny hol oraz
naprawiono urządzenia zabawowe. W Przedszkolu nr 4 pomalowano klatkę schodową z holami
oraz dwa pomieszczenia sanitarne.
W Przedszkolu nr 5 naprawiono
urządzenia zabawowe.
W Miejskim Żłobku przeprowadzono kapitalny remont łazienki
oraz pomalowano dwa hole i klatki schodowe. Wymieniono dwoje
drzwi wejściowych, a także zamontowano trzy daszki nad drzwiami
(roboty współfinansowane były
z budżetu państwa w ramach „Programu Maluch”).
Wykonawcami remontów były
miejscowe firmy, między innymi
Zakład Remontowo-Budowlany
Dietmar Burczyk z Pyskowic, Zakład MAL-BUD Józef i Mariusz
Cichoń z Chechła oraz firma FRET

POL Alfred Podolak z Pyskowic.
Wykonawcą specjalistycznych robót z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych była firma PSOFIX
Jacek Zielonka z Zabrza, a hydranty wymieniła firma GAZ-POŻ Paluch Dariusz z Toszka. Wszystkie
remonty wykonane zostały w terminie. Z pewnością przyczynią się
one do poprawy komfortu, bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków kształcenia i wychowania
naszych dzieci.
Wakacje 2016 dobiegły końca.
Wraz z pierwszym wrześniowym
dzwonkiem pyskowickie dzieci
powróciły do szkół, przedszkoli
czy Żłobka Miejskiego. Wszystkim pyskowickim przedszkolakom
i uczniom, a także ich rodzicom
oraz nauczycielom życzymy wielu sukcesów edukacyjnych i dydaktycznych w roku szkolnym
2016/2017. Mamy nadzieję, że
powrót po wakacyjnej przerwie
do szkoły czy przedszkola będzie
dzięki ww. remontom trochę przyjemniejszy.
Gerard Przybyła
Wydział PPI
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MODERNIZACJA
SKRZYŻOWANIA
UL. WIEJSKIEJ
Z UL. WIEJSKĄ BOCZNĄ

30 sierpnia br. nastąpił odbiór techniczny modernizacji skrzyżowania
ul. Wiejskiej z ul. Wiejską Boczną. Wiosną bieżącego roku ogłoszono
przetarg na wykonanie Projektu Technicznego dla ww. zadania i według
tego projektu zrealizowano prace. Zarówno ul. Wiejska jak i ul. Wiejska
Boczna (aż do EKO-PRO-HUT) są drogami gminnymi, których zarządcą jest Burmistrz Miasta. Wykonanie ww. zadania było zaplanowane
w budżecie miasta już w poprzednim roku, niemniej jednak ze względu
na konieczność ustalenia nowej niwelety, kierunki odprowadzenia wody
powierzchniowej oraz zaprojektowanie warstw konstrukcyjnych drogi
w taki sposób, aby przenoszone były 40-tonowe obciążenia, realizację
zadania ponownie umieszczono w tegorocznym budżecie.
Powierzchnia robót wyniosła 850m2 (warstwy konstrukcyjne kruszywa łamanego 20 cm, podbudowy z betonu asfaltowego 12 cm, warstwy
wiążącej z betonu asfaltowego 8 cm i warstwy ścieralnej mieszanki SMA
4 cm). Zabudowano 30 mb krawężnika najazdowego kamiennego. Wartość robót, które wykonała wyłoniona w przetargu firma P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie, wyniosła 233.341,39 zł.
Ewa Hermanowicz
Wydział GK

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE KOMUNIKAT
Informujemy, że Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach rozpoczyna prace nad projektem ,,Rocznego programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2017 rok”.
W związku z powyższym zwracamy się o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych możliwych do realizacji przez ww. organizacje.
Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem ,,Rocznego
programu….”, gdyż zwiększa to szansę na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.
Wiesław Szustakowski
Wydział KSiSS
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NOWA NAWIERZCHNIA
UL. RÓŻANEJ

Pod koniec sierpnia br. zakończone zostały prace na ul. Różanej w Pyskowicach. Ulica ta na wskazanym odcinku była w bardzo złym stanie technicznym i ekonomiczne nieuzasadnione już było wykonywanie remontów
bieżących, czyli częściowych. W związku z tym postanowiono wymienić
całościowo nawierzchnię na ww. odcinku. Zadanie to znajduje się w planie
rzeczowo - finansowym na 2016 r.
W ramach prac:
- położono 882m2 nakładki betonowej o gr 4 cm,
- zabudowano 290 mb krawężnika 15x30,
- dokonano regulacji 14 studni z częściową wymianą na nowe.
Łączny koszt robót, które wykonała wyłoniona w przetargu firma P.U.H.
DOMAX Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie, wyniósł 69.830,73 zł.
Ewa Hermanowicz -Wydział GK

PYSKOWICE
„W NOWYM ŚWIETLE”
Podczas wakacyjnych miesięcy w Pyskowicach rozbłysły nowo
wybudowane lampy typu LED przy
ul. Wolności. W ciągu zamontowano 19 latarni ulicznych, które dbają
o komfort i bezpieczeństwo użytkowników ulicy Wolności. To pierwszy tego typu system oświetleniowy
w naszym mieście. Ta nowoczesna
i przyjazna środowisku naturalnemu technologia charakteryzuje się
niskim poborem energii oraz dużą
mocą oświetleniową.

Na terenie naszej Gminy pojawiła
się także pierwsza lampa solarna zamontowana na przystanku autobusowym przy ulicy Piaskowej. Włącza
się ona automatycznie po zmierzchu
i jest przyjazna środowisku. Jeśli takie rozwiązanie się sprawdzi, to kolejne lampy solarne zostaną zamontowane w miejscach, w których nie
ma możliwości podłączenia latarni
ulicznych do sieci elektrycznej.
Agnieszka Dymek
Wydział GK

6

Przegląd Pyskowicki  

Od czerwca 2014 roku realizowany jest ogólnopolski program
wspierania rodzin wielodzietnych
Karta Dużej Rodziny. W ramach
programu członkom rodzin wielodzietnych wydawane są karty
uprawniające do zniżek na różnego
rodzaju towary i usługi oferowane
przez Partnerów Karty Dużej Rodziny. Rodzicom karty wydawane
są dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku
życia, jeżeli kontynuują naukę,
natomiast osobom niepełnosprawnym – na czas ważności orzeczenia
o niepełnosprawności. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje o możliwości oraz
chce zachęcić lokalnych przedsiębiorców, instytucje, właścicieli firm
z różnych branż do przystąpienia do
ogólnopolskiego programu Karty
Dużej Rodzina jako Partner.

Status partnera programu daje
korzyści, takie jak wzrost rozpoznawalności, pozyskanie lojalnych,
starych i nowych klientów, a tym
samym większe zyski, możliwość
wsparcia rodzin wielodzietnych
i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu. Partnerzy mogą posługiwać się znakiem
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodzi-
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ny” w materiałach promocyjnych
i informacyjnych. Liczba partnerów
stale rośnie i aktualnie w programie
uczestniczy ponad 1000 firm i instytucji, oferujących zniżki dla rodzin
w ok. 10,5 tys. miejsc w Polsce.
Obecnie firmy i instytucje, które
zechcą przystąpić jako Partnerzy
do programu Karta Dużej Rodziny
mogą to zrobić szybciej i wygodniej

xxiii DOŻYNKI ZA NAMI...
ciąg dalszy ze str. 1
część naszego miasta, która przyjęła go
bardzo ciepło, a szczególnie jego hit –
Pomimo burz. Antek zakończył świętowanie tego dnia, a miasto zasypiało,
przygotowując się do najważniejszego
punktu dożynkowego – mszy świętej.
To od niej rozpoczęło się niedzielne
świętowanie dożynek. Mszy św. przewodniczył Opat Cystersów z Jędrzejowa o. Edward Kazimierz Stradomski,
a piękne, iście dożynkowe kazanie
wygłosił o. Jan Paweł Strumiłowski.
Funkcję tegorocznych starostów rolniczego święta pełnili Beata i Piotr Kropszowie. Dekorację kościoła stanowiły
plony z pól: dynie, słoneczniki, kwiaty
i kukurydza, a także korona dożynkowa. Na koniec mszy podziękowanie za
przygotowanie święta złożyli Burmistrz
naszego miasta – Wacław Kęska, a także Proboszcz Parafii Nawrócenia św.
Pawła – ksiądz Jerzy Krawczyk.
Dalsze dożynkowe świętowanie
rozpoczęły koncerty na placu. Najpierw pojawiła się Stiff Capella, następnie Bożena Mielnik Band, Freje,
Zespół Time oraz uwielbiana przez
wielu Jesika. Śląskie granie z minuty
na minutę przyciągało coraz więcej
osób przed estradę. Każdy mógł zaopatrzyć się w pyszny kołocz dożynkowy
z jednej z toszeckich piekarni, a także
wziąć udział w loterii fantowej, z której dochód zostanie przeznaczony na
dalsze witraże w kościele Nawróce-
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nia św. Pawła. Zarówno w sobotę, jak
i w niedzielę, panowała piękna, letnia
pogoda. W momencie sprzedaży ostatnich losów spadły pierwsze krople
deszczu, które szybko przerodziły się
w ulewę z błyskawicami. W związku z tym losowanie przeprowadzono
w namiocie gastronomicznym i tam,
na zaimprowizowanej scenie, rozlosowano 14 nagród, wśród których był
m.in. rower, tablet, kurs prawa jazdy
czy roczny karnet na siłownię. W tym
roku zmieniono zasady loterii, losowano do skutku, także szansę na wygraną
mieli jedynie ci, którzy pozostali na
„Placu Dożynkowym”.
Pomimo niesprzyjającej, wieczornej
aury, udało się ponownie uruchomić
nagłośnienie na scenie i dwa ostatnie
zespoły, czyli De Silvers oraz gwiazda
wieczoru – Masters mogły dać swoje
koncerty, a publiczność i tym razem
dopisała.
Dożynki w naszym mieście organizowane są już od wielu lat. W tym roku
jednak można było zaobserwować kilka istotnych zmian. Po raz pierwszy
– bez korowodu, po raz drugi – z problemami pogodowymi w niedzielne
popołudnie…
W imieniu organizatorów XXIII Dożynek w naszym mieście dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w pomoc
i organizację tegorocznego, rolniczego
święta.
Katarzyna Ochocka

wrzesieŃ 2016
poprzez nowy Moduł Obsługi Partnera dostępny na
stronach: www.rodzina.gov.
pl oraz www.empatia.mpips.
gov.pl. W celu zgłoszenia
swojej firmy należy wypełnić e-deklarację, w której
należy wskazać proponowane zniżki. Umowa zostanie
podpisana po uzgodnieniu
warunków współpracy przez
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej lub Wojewodę (dla pomiotów działających
lokalnie). Co ważne, by dołączyć do
Parterów Karty Dużej Rodziny nie
trzeba być dużą firmą.
Wzory umów, formularz zgłoszeniowy, czy broszura informacyjna
dostępne są na stronie www.rodzina.gov.pl.
Ewa Nowicka
OPS Pyskowice

MOTOKINO
W PARKU MIEJSKIM

W piątek 26 sierpnia br., dzięki uprzejmości Samorządu Miasta
Pyskowice, Park Miejski stał się kinową salą na świeżym powietrzu.
Punktualnie o godzinie 20.00 ryk motocyklowych silników oznajmił mieszkańcom, że oto po raz trzeci odbędzie się pokaz filmów
o tematyce podróżniczo-motocyklowej w ramach festiwalu MOTOKINO 2016. Do pyskowickiego parku licznie przybyli śląscy
motocykliści oraz mieszkańcy naszego miasta, którzy rozsiedli się
wygodnie na przyniesionych kocach piknikowych oraz przygotowanych leżakach. Naszą imprezę z roku na rok odwiedza coraz liczniejsza grupa widzów, podróżników, motocyklistów oraz symaptyków
dobrego filmu.
Podczas tegorocznej edycji zostały zaprezentowane trzy moto
produkcje: „Moto Italia” – Michała Krztonia, „Alpy” – produkcja
członków Klubu motocyklowego SĄSIEDZI oraz „LadakhBaby”
pełnometrażowy film Mateusza Widucha, który był jednym z gości
festiwalu. Wszyskie filmy zostały nagrodzone gromkimi brawami
przez licznie zgromadzoną festiwalową publiczność.
Na uczestników festiwalu czekał przygotowany poczęstunek
ufundowany przez zaprzyjaźnione firmy: Restauracja Elefant, piekarnia MDJ oraz Zakład Miesny Suchanek. Do dyspozycji fanów
MOTOKINA były także wygodne leżaki plażowe udostępnione
przez C.H. Europa Centralna. Oczywiście impreza nie mogłaby się
odbyć gdyby nie zaangażowanie ludzi o wielkich sercach, którzy jak
co roku wspomogli naszą inicjatywę. Dlatego w szczególny sposób
chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wsparli tegoroczną
edycję MOTOKINA począwszy od Beaty Antosik ze Stowarzyszenia Ludzie Miasta, Salonowi Fryzjerskiemu - Paweł Garczarek,
Firmie Labusek, Wikom - Grzegorz Wiża, Dramax Pyskowice, ITS
electronic - Adrian Hoinka, Tonsmeier, ArtDepartment, Sim-Tech
oraz AZ-Motors.
Już dziś zaparszamy na kolejną edycję festiwalu. Do zobaczenia
za rok.
Maciej Drozd
Klub Motocyklowy Sąsiedzi Pyskowice

wrzesieŃ 2016

WAKACJE 2016
Tegoroczny letni wypoczynek dobiegł już
końca. Dla dzieci, które spędziły wakacje
w miejscu zamieszkania władze samorządowe
Pyskowic przygotowały atrakcyjny program
wycieczek jednodniowych i wyjazdów do
kina. Zorganizowano wycieczki do: Krakowa, Kłodzka, Biskupic, Wieliczki, trzykrotnie
do kina oraz dwukrotnie: do Żor, Ochabów
i Ogrodzieńca.

Zwieńczeniem wycieczek był upragniony
pobyt w MC Donaldzie. Dla sympatyków kina
zorganizowano wyjazdy do Gliwic na filmy
pt. „Szajbus i pingwiny”, „Epoka lodowcowa:
Mocne uderzenie” i „Mój przyjaciel smok”.
Łącznie we wszystkich wycieczkach wraz
z opiekunami wzięło udział 659 uczestników.
Opiekę nad naszymi podopiecznymi sprawowały panie z pyskowickich szkół: Jolanta Mazur, Anna Płoskonka, Iwona Trzęsicka, Joanna
Bachul, Katarzyna Zborowska, Natalia Gut,
Barbara Szczepańska, a także panie: Katarzyna
Zdradowska i Justyna Fijołek-Ziobrowska.
Wszystkim opiekunom, którzy czuwali nad
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz stwarzali przyjemną oraz ciepłą atmosferę składamy serdeczne podziękowania.
Na terenie naszego miasta odbywały się
również zajęcia sportowe i turnieje organizowane przez animatorów na Orlikach przy
Szkole Podstawowej nr 6 i Zespole Szkół oraz
przez pyskowickie kluby sportowe w dyscyplinach: piłka nożna, siatkowa, taekwon-do
i tenis stołowy. We wszystkich zajęciach sportowych uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu naszego miasta. Ponadto władze samorządowe Pyskowic zorganizowały na boisku przy
ul. Wieczorka dwa Turnieje Piłki Koszykowej,
w których udział wzięła młodzież z Pyskowic
i okolic.
Radość dzieci oraz zadowolenie rodziców
świadczy o tym, że tegoroczne wakacje po raz
kolejny można zaliczyć do bardzo udanych.
Bożena Kikut
Wydział KSiSS
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KOLONIA LETNIA NAD MORZEM
Podczas tegorocznych
wakacji Gmina Pyskowice
zorganizowała wypoczynek letni w formie kolonii
nad morzem dla 15 dzieci
systematycznie uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w lokalu
przy ul. Dąbrowskiego 2
w Pyskowicach. Kolonia
odbyła się w dniach 10-19
lipca br., dzieci mieszkały w Ośrodku Wypoczynkowym „Jaroszowiec”
w miejscowości Łazy. Kolonia w całości sfinansowana została z środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Podczas kolonii dzieci miały okazję odwiedzić
Mielno i przystań rybacką w Unieściu, gdzie mogły poznać pracę „ludzi morza”. Następnie podopieczni pojechali do Gąsek, gdzie znajduje się
druga pod względem wielkości w Polsce latarnia
morska, z której dzieci mogły podziwiać piękny

widok na nadmorską okolicę. W programie kolonii była również całodniowa wycieczka autokarowa do Kołobrzegu połączona ze zwiedzaniem katedry z XIII-XV w. (jedyny pięcionawowy kościół
w Polsce), a na zakończenie dzieci wzięły udział
w rejsie statkiem pirackim.
Wszyscy uczestnicy kolonii dobrze się bawili zwiedzając i aktywnie wypoczywając. Dzieci
wróciły uśmiechnięte, pełne pozytywnych wrażeń
i wspomnień.
Beata Chmielewska
Wydział KSiSS

WAKACJE NA SPORTOWO
W dniach od 4 do 29 lipca br.
w Hali Widowiskowo-Sportowej
im. H. Wagnera w Pyskowicach
MOKiS zorganizował sportowe
wakacje dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia odbywały się trzy razy
w tygodniu (poniedziałki, wtorki
i piątki) w godzinach 9.00-13.00.
Każdy uczestnik i uczestniczka
skorzystać mogli ze specjalnie

przygotowanych na tę okoliczność gier i zabaw ruchowych
i znaleźć „coś dla siebie”. Z naszej oferty korzystało od 40-47
osób dziennie. Zajęcia odbywały
się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry instruktorów: Daniel Adamczyk, Kamil Dwojak
oraz autor tego tekstu.
Udział w zajęciach był bez-

płatny. Jedynym warunkiem
uczestniczenia w organizowanej
przez MOKiS akcji było wypełnienie przez rodziców karty zapisu, a także dużo chęci i dobrego humoru.
Bogusław Matwiejczuk
Kierownik Hali Widowiskowo
-Sportowej im. H. Wagnera
w Pyskowicach
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BIBLIOLATO 2016
Jak co roku Miejska Biblioteka
Publiczna w Pyskowicach zaprosiła dzieci do wspólnego spędzania
wakacji. Oferta „Bibliolata” miała
zaspokoić potrzeby wszystkich,
którzy postanowili spędzić wolny
czas na zajęciach stacjonarnych
w bibliotece. „Czas na wakacje” - to
hasło przewodnie przygotowanego
programu przez Oddział dla Dzieci”. Obejmował 12 bloków zagadnieniowych, które realizowano od
1 lipca do 26 sierpnia w każdy poniedziałek, środę i piątek miesiąca.
Zainaugurowały go zabawy kreatywne „Co by tu dzisiaj zrobić?”
poświęcone sposobom twórczego
spędzania wolnego czasu. Następne zajęcia „Kolorowe i pomysłowe”
przeznaczono na prezentację nowych technik plastycznych. Życiu
morskich rozbójników poświęcono
zajęcia „Ahoj, piraci”, zgłębiając tajniki korsarskich zwyczajów. Małe
arcydzieła z włóczki wykonano

na zajęciach „Nitką malowane”.
Sierpień został zainicjowany cyklem zajęć czytelniczo-plastycznych
z Nelą, reporterką National Geographic. Wszechobecna reklama
i jej wpływ na wybory była punktem wyjściowym zajęć „W świecie
mistrzów reklamy”. „Pod znakiem
Wielkiej Przygody” spotkano się
za sprawą Agnieszki Stelmaszyk
i książek z cyklu „Kroniki Archeo”.
Ostatnie zajęcia przeznaczono na
kolorowanie pikselowych kolorowanek. Uroczyste zakończenie
z rozdaniem dyplomów odbyło się
31 sierpnia br.
Program wakacji przygotowanych przez Filię Nr 1 przebiegał
pod hasłem „Wakacyjne podróże
z książką”. Na lipcowych zajęciach,
które odbywały się codziennie
uczestnicy poznali fragmenty książek H. Sienkiewicza, Z. Staniszewskiej i E. Kozyry-Pawlak. W trakcie zajęć czytelniczo-plastycznych

Kredyty
Pomoc w obniżeniu rat
Tel 731 255 504

Nowo otwarte

Centrum Dietetyczne Naturhouse

w Pyskowicach ul. Wojska Polskiego 2C
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na bezpłatne konsultacje z dietetykiem!

Wprowadź pozytywne zmiany
do swojego życia!
Umów się na bezpłatną konsultację
tel. 513-798-776

ZATRUDNIMY!
KIEROWCÓW Z PRAWEM JAZDY KAT. C, C+E
Wymagania:
- prawo jazdy kat. C, C+E
- karta kierowcy
- aktualne badania
- świadectwo kwalifikacji
- zaświadczenie o niekaralności
Zapewniamy:
- umowę o pracę
- wynagrodzenie 4-5 tys. zł
- terminowe wynagrodzenie
Kontakt telefoniczny: 602–114 –306, 606-839-256
e-mail: bradlodz@op.pl

powstało wiele prac wykonanych
różnymi technikami. W sierpniu
w czasie spotkań młodzi czytelnicy
wraz z Wandą Chotomską poznawali polskie legendy. W ostatnim
tygodniu wakacji uczestnicy „Bibliolata” udali się na wycieczkę do
Opola, gdzie zwiedzili Wieżę Pia-

stowską oraz Narodowe Centrum
Piosenki Polskiej. Za zasponsorowanie przejazdu autokarowego serdecznie dziękuję Radnemu Robertowi Bonkowi.
Z różnorodnych propozycji zajęć
skorzystało ponad 50 dzieci.
Ilona Surman

NARODOWE CZYTANIE 2016
2 września br. w parku
przy placu Józefa Piłsudskiego odbyło się Narodowe
Czytanie powieści Henryka
Sienkiewicza pt. „Quo vadis”.
Ogólnopolska akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej
ma na celu popularyzację
czytelnictwa oraz polskich
pisarzy.
Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Miasta,
Miejska Biblioteka Publiczna
w Pyskowicach oraz Miejski
Ośrodek Kultury i Sportu
w Pyskowicach. W akcję
włączyli się również uczniowie Gimnazjum Nr 1.
Do przeczytania fragmentów powieści zaproszeni zostali: Wacław
Kęska – Burmistrz Pyskowic, Jolanta Drozd
– Przewodnicząca RM w Pyskowicach, Bogusław Domagała – Radny RM w Pyskowicach, Marek Ochocki – Radny RM w Pyskowicach, Andrzej Owczarek – Radny RM
w Pyskowicach, Marek Drobnicki - Radny
RM w Pyskowicach, Anna Smyl – Radna
Powiatu Gliwickiego, Henryk Sibielak – Dyrektor MOKiS w Pyskowicach, Magdalena

Fiszer-Rębisz z Biura Promocji Starostwa
Powiatowego w Gliwicach, Magdalena Drobnicka oraz Beata Tuszyńska – stała czytelniczka i przyjaciółka biblioteki.
Czytaniu „Quo vadis” towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez dzieci w czasie
zajęć pn. „Bibliolato 2016”.
Dziękując wszystkim za udział w tej szlachetnej akcji zapraszam za rok.
Ilona Surman
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„SZÓSTKA” MA NOWĄ DYREKTORKĘ
ciąg dalszy ze str. 4
A ilu z nas po cichu mówiło „Co Ona zaś wymyśla!”
Ale Ania tak łatwo nie rezygnowała. Jak coś postanowiła, brnęła do celu... I - teraz - w momencie,
kiedy podsumowujemy jej dwie kadencje, widzimy,
że było warto. Bo dzięki dyrektor Annie ZwiorekRotkegel:
- szkoła imponuje bogatą ofertą edukacyjną
z klasami integracyjnymi, języka mniejszości
narodowej i klasami sportowymi,
- szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem
boisk ORLIK 2012 oraz nową salą gimnastyczną,
- prawie wszystkie sale wyposażone są w rzutniki
i ekrany multimedialne,
- uczniowie korzystają na lekcjach z laptopów, co
jest efektem uczestnictwa w projekcie „Cyfrowa
Szkoła”,

Anna Zwiorek-Rotkegel przez 8 lat kierowała
SP6 Pyskowice

SERWIS KOMPUTEROWY PC POMOC

- pogotowie komputerowe u Klienta
- serwis komputerów, laptopów
- usługi informatyczne

798-867-888
www.pcpomoc.com

kiermasze świąteczne i zabawy karnawałowe,
- wnętrze szkoły jest kolorowe, estetyczne, klasy
które integrowały środowisko szkolne.
wyremontowane,
Na wysokości zadania nasza Dyrektor stanę- szkolna świetlica imponuje wyposażeniem
ła szczególnie na początku 2012 roku. Wtedy to
w sprzęt sportowy, gry, multimedia,
- męskie czwórki z SP6 od lat regularnie przywo- spłonęła sala gimnastyczna. Sprzątanie i wietrzeżą medale z Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży nie budynku trwało dobrych kilkanaście dni. Ale
Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej, a uczniowie wszelkie procedury związanie z szacowaniem strat
zajmują wysokie lokaty w wielu turniejach siat- i remontem przebiegały nad wyraz sprawnie. Dzięki determinacji dyrektor sala gimnastyczna szybko
karskich,
- szkoła zaangażowana jest w ogólnopolski pro- została odbudowana.
Uff, wyszła laurka. Ale to wszystko fakty i dowód
gram „Lekkoatletyka dla każdego”, zdobywała liczne certyfikaty np. „Szkoła w ruchu” czy na to ile energii i serca w swoją pracę wkładała była
dyrektor. Oczywiście wiele powyższych osiągnięć
„Szkoła z klasą”,
- szkoła wygrała konkurs Ministerstwa Spraw to zasługa pracy nauczycieli, rodziców, pomocy
urzędu i władz miasta, ale niezbędne było „zielone
Zagranicznych „Polska dla wszystkich”,
- dwoje uczniów klas szóstych SP nr 6 zajęło światło” i życzliwość Szefowej. I chociaż były poI miejsce w kraju w konkursie „Koledzy ze szko- tknięcia - wszak nie ma ludzi idealnych - to bilans
ły, znajomi z sąsiedztwa” organizowanym przez rządów Anny Zwiorek-Rotkegel jest nad wyraz dodatni.
Muzeum Historii Żydów Polskich,
Na końcu rzecz najważniejsza. Dla nas - nauczy- szkołę regularnie odwiedzali ciekawi goście
cieli i pracowników SP6 - Ania była dobrym szem.in. medaliści olimpijscy,
- ”Szóstka” stale zaangażowana była w różne pro- fem. Ludzkim, życzliwym, uśmiechniętym.
Za pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego
jekty - m.in. unijne,
- lekcje przyrody odbywały się często w przy- oraz za wszystko, co otrzymaliśmy Aniu od Ciebie,
szkolnym arboretum, a historii w kolorowej, serdecznie Ci dziękujemy.
Grono Pedagogiczne i pracownicy
pełnej naściennych malowideł sali historyczSzkoły Podstawowej nr 6
nej,
z Oddziałami Integracyjnymi
- w szkole funkcjonuje kółko łucznicze, a uczniow Pyskowicach
wie mogą wybierać w ciekawych ofertach spędzania wolnego czasu - np. zajęcia tenisa stołowego, aikido czy też
koło szachowe,
ANGIELSKI
HISZPAÑSKI
NIEMIECKI
- sprawnie zorganizowano 50-lecie SP
nr 6, a uroczystość
ZAJÊCIA GRUPOWE
odbiła się szerokim,
W SIEDZIBIE SZKO£Y
pozytywnym echem
w środowisku lokalZAJÊCIA INDYWIDUALNE
Z DOJAZDEM DO TWOJEGO DOMU
nym,
- w „Szóstce” uruchoPyskowice, Szk. Podst. nr 6, Wyzwolenia 4
ma³e grupy
profesjonalizm
miono radiowęzeł,
nowoczesne metody
mi³a atmosfera
a dzięki świetnej Rauœmiechniêci lektorzy
507 237 007 wykwalifikowana kadra
dzie Rodziców ordzieci
m³odzie¿
doroœli
klienci biznesowi
ganizowano festyny,

www.level.edu.pl

Punkt Opłat

Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.

Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice ul. Szopena 1
tel. 32 333 20 80

Sprzedam mieszkanie
3 pokoje
w Pyskowicach
tel. 572-861-127

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
Redaktor naczelny: Krzysztof Łapucha. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Obłąk, P. Denisiewicz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów, nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Każdy z autorów bierze odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w artykułach, informacjach i komunikatach.
Nakład: 3200 egzemplarzy, Skład i druk: Epigraf s.c. Jan Kalnik, Teresa Kalnik, ul. Bernardyńska 19, 44-100 Gliwice, tel. (32) 279 08 56.
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ZARZĄDZENIA
Burmistrz Miasta Pyskowice
Zarządzeniem nr RZ.0050.170.2016 z dnia 31.08.2016 r.
przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców n/w lokale
mieszkalne:
ul. Józefa Lompy 10
lokal mieszkalny nr 2, klatka II,
ul. Ignacego Paderewskiego 10
lokal mieszkalny nr 1, klatka I,
ul. Ignacego Paderewskiego 13
lokal mieszkalny nr 4, klatka III,
Pl. Józefa Piłsudskiego 1 - ul. Strzelców Bytomskich 14
lokal mieszkalny nr 3 z wejściem z klatki schodowej nr VI od Pl.
Józefa Piłsudskiego 1
ul. Józefa Lompy 8
lokal mieszkalny nr 6, klatka III,
ul. Henryka Dąbrowskiego 5
lokal mieszkalny nr 5, klatka IV,
lokal mieszkalny nr 1, klatka V
Zarządzeniem nr RZ.0050.171.2016 z dnia 31.08.2016 r.
przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu n/w lokale
mieszkalne:
ul. Wojska Polskiego 5
- lokal mieszkalny nr 5, klatka III,
ul. Ignacego Paderewskiego 9
- lokal mieszkalny nr 1, klatka I,
ul. Wojska Polskiego 9
- lokal mieszkalny nr 12, klatka I
Zarządzeniem Nr RZ.0050.172.2016 z dnia 05.09.2016 r.
przeznaczył do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone
w Pyskowicach stanowiące:
1. część działki nr 739/1 km.11 obr.Pyskowice o pow. 2m2,
2. część działki nr 1337/2 km.6 obr.Pyskowice o pow. 2m2,
3. część działki nr 875/16 km.10 obr.Pyskowice o pow. 10m2,
4. część działki nr 1190/11 km.10 obr.Pyskowice o pow. 4m2,
5. część działki nr 2/62 km.15 obr.Pyskowice o pow. 42m2,
6. część działki nr 1/175 km.14 obr.Pyskowice o pow. 6m2,
7. część działki nr 2/20 km.17 obr.Pyskowice o pow. 36m2,
8. część działki nr 3/5 km.17 obr.Pyskowice o pow. 8m2,
9. część działki nr 4/6 km.17 obr.Pyskowice o pow. 12m2,
10. część działki nr 8/2 km.17 obr.Pyskowice o pow. 8m2,
11. część działki nr 10/17 km.17 obr.Pyskowice o pow. 38m2,
12. część działki nr 7/11 km.17 obr.Pyskowice o pow. 10m2,
13. część działki nr 39/1 km.17 obr.Pyskowice o pow. 13m2,
14. część działki nr 4/23 km.16 obr.Pyskowice o pow. 40m2,
15. część działki nr 12/6 km.16 obr.Pyskowice o pow. 20m2,
16. część działki nr 856/28 km.10 obr.Pyskowice o pow. 10m2.
Zarządzeniem Nr RZ.0050.173.2016 z dnia 05.09.2016 r.
przeznaczył do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone
w Pyskowicach stanowiące:
1. część działki nr 1177/11, km.19, obr.Pyskowice, o pow.336m2,
2. część działki nr 999/129 km.1 obr.Pyskowice, o pow. 238m2,
3. część działki nr 253/5, km. 18, obr. Pyskowice, o pow. 1675,5m2,
część działki nr 251/5, km.18 obr. Pyskowice, o pow. 921,5m2
i część działki nr 266/5, km. 18 obr. Pyskowice, o pow. 800m2,
4. część działki nr 633/80 km.1 obr.Pyskowice, o pow. 882m2,
5. działka nr 507/22 km.12, obr.Pyskowice, o pow. 18m2, działka

nr 513/22 km. 12 obr. Pyskowice, o pow. 207m2,
6. część działki nr 703/39 km.1 obr.Pyskowice, o pow. 250m2.
7. część działki nr 288/19 km.3 obr.P-ce, o pow. 0,7314 ha, część
działki nr 308/1 km.3 obr.P-ce, o pow. 0,6720 ha, część działki
nr 282/22 obr. P-ce, o pow. 0,1312 ha, działkę nr 311/2 obr. P-ce,
o pow. 0,5543 ha.
Zarządzeniem Nr RZ.0050.174.2016 z dnia 05.09.2016 r.
przeznaczył do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone
w Pyskowicach stanowiące:
1) część działki nr 288/19 km.3 obr.P-ce, o pow. 0,2500 ha,
2) część działki nr 2/62, km.15 obr.P-ce, o pow. 2m2,
3) część działki nr 968/40, km.10 obr.P-ce, o pow. 57m2,
4) część działki nr 593/31, km.3 obr.P-ce, o pow. 157m2,
5) część działki nr 567/95 o pow. 680m2, część działki nr
568//95, o pow. 790m2 km.6 obr.Pyskowice,
6) część działki nr 282/22, km.3 obr.P-ce, o pow. 2500m2,
7) część działki nr 913/103 i 916/115 km.1 obr.P-ce wraz
z dostępem do drogi publicznej ul. Poznańskiej po działkach
o numerach: 747/115, 924/115 do wydzierżawienia pow. 32m2,
8) część działki nr 285/22 km.3 obr.P-ce, o pow. 300m2.
Zarządzeniem Nr RZ.0050.175.2016 z dnia 05.09.2016 r.
przeznaczył do zbycia nieruchomości lokalowe - dwa lokale
garażowe położone w Pyskowicach przy ul. Wieczorka wraz
z oddaniem udziału w prawie użytkowania wieczystego działki
nr 1/4 i 1/7.
Zarządzeniem nr RZ.0050.178.2016 z dnia 5.09.2016 r.
przeznaczył do sprzedaży nieruchomość gruntową, objętą księgą
wieczystą nr GL1G/00110444/5, stanowiącą działkę nr 1148/177
o pow. 0,0041 ha.
Ww. zarządzenia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (II piętro)
w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców
Bytomskich 3 oraz na stronie www.bip.pyskowice.pl.

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” planuje w drugiej połowie października 2016r. ogłoszenie pierwszego naboru wniosków na dofinansowanie operacji. W ramach planowanego naboru
wniosków limit środków wyniesie 2 550 000zł, a dofinansowanie będzie
można otrzymać na operacje związane z rozwojem turystycznym obszaru oraz budowaniem zintegrowanego, wykształconego i aktywnego
społeczeństwa.
Kolejne konkursy będą organizowane do 2020 roku, zgodnie z harmonogramem naboru dostępnym na stronie LGD.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i szczegółowymi informacjami na stronie Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego
Śląska” www.lesnakrainalgd.pl, a także w biurze LGD, przy ul. Leśnej
2 w Koszęcinie.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina Górnego Śląska”
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Pan Naturalski

we wrześniu poleca:
cebulki kwiatowe i krzewy owocowe
ziemie i podłoża torfowe
donice ceramiczne i z tworzyw
środki zwalczające gryzonie i krety

Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. 32 233 97 29
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Tłumaczenie dokumentów oraz asysta w urzędach
Kursy językowe:
 dzieci od 6 lat
 dorośli 30+, zajęcia w soboty
 przygotowanie do matury i innych egzaminów

Ziemięcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917
www.angielski.pyskowice.biz

AGD OUTLET
z rynku niemieckiego nowy/powystawowy
Raty
pralki
cja
w
lodówki
G aran
spor t
zamrażarki
wy Tran
o
k
t
a
d
o
D
zmywarki
mikrofale
Sklep Firmowy Pyskowice
kuchnie elektryczne
ul. Powstańców Śląskich 7
piekarniki
pn.-pt. 10.00-18-00, sob. 9.30-13.00
płyty indukcyjne
tel. 500 267 878, 603 790 069
płyty ceramiczne
www.agdoutletrtv.pl
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Pl. Piłsudskiego 4, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 33 83

ODDZIAŁ PYSKOWICE

www.bsgliwice.pl

