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Egzemplarz bezpłatny

Pismo lokalne Miesięcznik

WYGODNE „M” NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego rozpoczęło inwestycję w Pyskowicach. Ostatnie wolne mieszkania czekają
jeszcze w bloku Międzygminnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego przy ul. Strzelców
Bytomskich w Pyskowicach. Lokatorzy będą
mogli się do nich wprowadzić na początku
przyszłego roku.
Umowa z wykonawcą budynku przy ul. Strzelców Bytomskich podpisana została w grudniu
2015 roku. Na czterech kondygnacjach powstającego właśnie bloku znajdą się 24 nowoczesne
i funkcjonalne mieszkania o wysokim standardzie. Przygotowane zostaną lokale jedno, dwu
i trzypokojowe o powierzchni od 35 do 66 metrów kwadratowych. – Inwestycja zlokalizowana
jest w cichym zakątku miasta, z dogodnym dojazdem do autostrady A4. W pobliżu znajdują się
przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.
W budynku zastosowano ekologiczne rozwiązania, a jego architektura jest nowoczesna i funkcjonalna – podkreśla prezes Franciszek Paśmionka,
prezes MTBS w Tarnowskich Górach. Zakończenie budowy planowane jest na luty 2017 r. MTBS
przyjmuje jeszcze wnioski od zainteresowanych

INFORMACJA
W związku
z koniecznością
zachowania w okresie
rozliczeniowym (styczeń,
luty, marzec 2016 r.)
obowiązującego wymiaru
czasu pracy

URZĄD MIEJSKI
W PYSKOWICACH
25 MARCA 2016 r.
BĘDZIE CZYNNY

w godzinach
7.30 - 11.30

lokalami osób. Aby zamieszkać w wybranym
mieszkaniu wystarczy partycypacja w kosztach
jego budowy oraz wpłata kaucji w wysokości
12-krotnego czynszu. Wielkość partycypacji wy-

nosi, w zależności od metrażu, od 36 do 68 tys.
zł. Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na
stronie internetowej www.mtbstg.pl.
Beata Wiśniewska

UWAGA, KONKURS!

Z okazji jubileuszu
15-lecia działalności pyskowickiego Teatru Młodzieżowego Carpe Diem
przygotowaliśmy dla stałych czytelników „Przeglądu Pyskowickiego” małą
zabawę z upominkami.
30 pierwszych osób, które
w poniedziałek, 29 lutego
br. od godziny 10.00 zadzwonią do redakcji „Przeglądu Pyskowickiego” (tel.
32 332 60 66) z hasłem „15
lat Carpe Diem” otrzyma
pięknie wydaną płytę DVD
pt. „Carpe Diem znaczy żyj” ze spektaklem wystawionym i zarejestrowanym w 2011 roku z okazji jubile-

uszu 10-lecia istnienia teatru. Zapraszamy do zabawy
i życzymy powodzenia!
EM
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Informacje burmistrza
PARKOWANIE W NASZYM MIEŚCIE
Na ulicach naszych miast jest
coraz więcej aut. Niestety, liczba miejsc parkingowych w miastach nie rośnie równie szybko,
a pośpiech i stres nie są dobrymi
doradcami. Jednym z najczęściej
popełnianych wykroczeń jest parkowanie w miejscach niedozwolonych takich jak pasy zieleni oraz
przystanki komunikacji miejskiej.
Równie częstym przewinieniem jest
parkowanie na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach bądź w zbyt
małej odległości od nich. Duża
część kierowców zapomina, że minimalna odległość od przejścia dla
pieszych czy skrzyżowania, w jakiej
można zaparkować auto wynosi 10
m. W przypadku przystanku parkowanie jest zabronione w odległości
mniejszej niż 15 m od słupka lub
tablicy oznaczającej przystanek.
W przypadku przystanku z zatoką
parkowanie jest zabronione na całej
jej długości. Ograniczona szerokość
drogi zmusza często do parkowania

samochodu częściowo na chodniku.
Parkowanie na chodniku jest dozwolone, jeśli chodnik nie jest oznakowany znakami zakazu zatrzymywania się lub postoju, gdy parkuje
się równolegle do jezdni i gdy po
zaparkowaniu zostaje co najmniej
półtora metra dla pieszych. Należy
pamiętać, że nie jest to jedynie suchy przepis. Zastawiając chodnik
uniemożliwiamy przejazd wózka
dziecięcego czy inwalidzkiego. Osoby niepełnosprawne w naszym mieście nie mają łatwego życia. Do często popełnianych wykroczeń należy
również parkowanie na miejscach
parkingowych przeznaczonych właśnie dla nich. Miejsca te nie były
dobierane przypadkowo. Często
znajdują się w pobliżu aptek czy
wejść do sklepów, tak aby osoba niepełnosprawna miała jak najkrótszy
dystans od samochodu do punktu
docelowego. Najwięcej nieprawidłowości związanych z parkowaniem
pojazdów w Pyskowicach ma miej-

TELEWIZJA TVT
Telewizja TVT jest pierwszą w historii Górnego
Śląska koncesjonowaną cyfrową telewizją naziemną. Dzięki przejściu na nadawanie cyfrowe zasięg
telewizji powiększył się kilkakrotnie (aktualnie
ponad 3 mln. mieszkańców całej aglomeracji śląskiej). Oglądać Telewizję TVT można na: dekoderze DVBT kanał 47. Ustawienie odbioru jest proste.
Wystarczy włączyć telewizor z zainstalowaną zwy-

kłą anteną (nie satelitarną), potem pilotem ustawić automatyczne wyszukiwanie kanałów, znaleźć
bezpłatny kanał TVT, nacisnąć i gotowe. Ponadto
Telewizję TVT można oglądać w telewizjach kablowych, w między innymi UPC Kanał 361, Multiplay
Kanał 33, Vectra Kanał 6, Leon Kanał 45, Echo Star
Kanał 88, Jambox, Mediasat i innych. Telewizja
TVT nadaje programy codziennie, 24 godziny na
dobę, tworząc każdego dnia 4 godzinny program
premierowy. Stacja telewizyjna TVT jest jedyną
ciąg dalszy na str. 4

sce w rejonie Rynku i osiedla Wieczorka. Ponadto Strażnicy Miejscy
najczęściej podejmują interwencje
dotyczące parkowania pojazdów na
zakazie zatrzymywania na ul. Szopena, Strzelców Bytomskich i Wojska
Polskiego. Właściciele samochodów nie zważają na przepisy i nagminnie parkują auta w niedozwolonym miejscu. „Martwe pole”, na
którym według przepisów nie wolno
się zatrzymywać ani parkować, jest
wciąż zastawiane. Sami mieszkańcy
bardzo często zgłaszają dyżurnemu
Straży Miejskiej fakt nieprawidłowo
zaparkowanych pojazdów, które tamują lub utrudniają ruch. Dlatego
bardzo często w tych newralgicznych miejscach pojawiają się patrole
Straży Miejskiej, które w tej sprawie
podejmują bardzo wiele interwencji. Należy pamiętać, że interwencja
strażników nie zawsze kończy się
mandatem. W związku z popełnionym wykroczeniem, zgodnie z art.
41 Kodeksu Wykroczeń, Strażnik

Miejski może zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Może także ukarać
sprawcę wykroczenia mandatem
karnym lub w przypadku odmowy
jego przyjęcia skierować sprawę do
Sądu Rejonowego.
Straż Miejska w Pyskowicach
przypomina: Zgodnie z art. 92§1
Kodeksu Wykroczeń
Kto nie stosuje się do znaku lub
sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do
kontroli ruchu drogowego podlega
karze grzywny albo karze nagany.
Za zaparkowanie pojazdu w miejscu, gdzie obowiązuje pionowy
znak drogowy "B-35"- zakaz postoju lub "B-36"- zakaz zatrzymywania
się, strażnik miejski może nałożyć
mandat karny w wysokości 100 zł
i 1 punkt karny.
Henryk Molenda
Komendant Straży Miejskiej
w Pyskowicach

WYSTARCZY ODROBINA ŚWIADOMOŚCI…
Kolejny raz Stowarzyszenie Ludzie Miasta zachęca do
pomocy innym. Tym razem
nie trzeba wyciągać pieniędzy
z kieszeni ani nigdzie iść. Tym
razem wystarczy odrobina
świadomości.
Co roku każdy z nas ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Trzeba po prostu usiąść
i to zrobić. I choć jak prawie
każdy obowiązek - z zasady
nie jest przyjemny - to jednak
może być pożyteczny.
Mamy możliwość przekazać
1% zapłaconego przez nas podatku na cel charytatywny. Nic
nas to nie kosztuje. Wystarczy
o tym pamiętać, a samo działanie zajmie góra minutę naszego cennego czasu i pewne
jest, że nie będzie to „minuta
stracona”.
Pyskowickie Stowarzyszenie
zachęca do „zostawienia” 1%
w Pyskowicach lub w okolicy.
ciąg dalszy na str. 5

Niech Twój 1%
pomaga spełniać marzenia,
walczyć o zdrowie
KRS 0000231167
Stowarzyszenie
Przyjaciół Chorych
"Hospicjum
w Pyskowicach"

KRS 0000097900
cel szczegółowy:
dla Hani Cisowskiej
KRS 0000328818
Stowarzyszenie
KRS 0000037904
„Cała Naprzód”
cel szczegółowy:
9790 Motal Szymon Marek

KRS 0000339440
Fundacja Pomocy
KRS 0000037904
Dzieciom
cel szczegółowy:
Pomagamy z Uśmiechem
27963 Gabriel Alicja

KRS 0000007912
"Pyskowickie
Narodziny"
z Siedzibą
w Pyskowicach

KRS 0000037904
cel szczegółowy:
2944 KILIAN
DAWID RAFAŁ

KRS 0000037904
cel szczegółowy:
4542
Bednarek Grzegorz

KRS 0000097900
cel szczegółowy:
dla Amelii Szymiczek
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Z prac Rady Miejskiej
Za nami XVII sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 28 stycznia
br. W sesji wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska oraz Likwidator Spółki Ekofol II. Przedstawiciele
tych podmiotów przekazali radnym
bieżące informacje dot. składowiska
odpadów w Pyskowicach – Zaolszanach oraz odpowiadali na pytania radnych. Przedstawiciel WFOŚ
podkreślił m.in., że Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska podziela zatroskanie gminy w sprawie
składowiska odpadów. Zadeklarował również ścisłą współpracę
z burmistrzem w rozwiązywaniu
tego problemu.
W dalszej części sesji radni debatowali m.in. na temat skutków
dokonanych zmian w uchwale Rady
Miejskiej dot. zasad wynajmowania lokali oraz ich wpływu na stan
zadłużenia czynszowego. Zmiana
uchwały, jaka nastąpiła w czerwcu
2015 r. dała możliwość przywrócenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu osobom, które mieszkają
bez tytułu prawnego na skutek rozwiązania umowy najmu z powodu
zaległości czynszowych, jeżeli nastąpiła spłata zadłużenia. Warunek

ten uważa się za spełniony również
w przypadku, jeżeli zawarto ugodę
dotyczącą spłaty zadłużenia, w tym
w formie świadczenia zastępczego
i jest ona realizowana od co najmniej 6 miesięcy.
Podczas sesji radni podjęli również uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały nr XV/108/2015
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych;
- upoważnienia Burmistrza do
podjęcia działań zmierzających
do utworzenia związku metropolitalnego - z dniem 1 stycznia
2016 r. weszła w życie ustawa
z dnia 9 października 2015 r.
o związkach metropolitalnych.
Związek metropolitalny ma być
zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych
w danym obszarze metropolitalnym. W skład tego związku będą
wchodzić gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego.
Ustawa o związkach metropolitalnych wprowadziła też bardzo korzystne zmiany w ustawie z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach

-

-

-
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jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie, z którymi jednym
ze źródeł dochodów związków
metropolitalnych są udziały
w podatku dochodowym od osób
fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego,
w wysokości 5%. Przedstawiciele 14 miast na prawach powiatu
tworzących Górnośląski Związek
Metropolitalny na zgromadzeniu
w dniu 15 grudnia 2015 r. wyrazili wstępnie wolę utworzenia
związku metropolitalnego w trybie ustawy z dnia 9 października
2015 r. o związkach metropolitalnych i zobowiązali prezydentów miast do wystąpienia do rad
miast o podjęcie uchwał intencyjnych w tym zakresie.
nadania nazwy ulicy (kontynuacja istniejącego nazewnictwa ul. Poziomkowa);
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (2 uchwały);
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Poniżej przedstawiamy harmonogram
wywozu odpadów w 2016 roku dla zabudowy wielorodzinnej.
• Odpady komunalne niesegregowane: 2 razy w tygodniu (poniedziałki,
piątki);
• Odpady segregowane plastik, metale: 1 raz w tygodniu w miesiącach:
styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień (piątki);
2 razy w tygodniu w miesiącach od
maja do września (wtorki, piątki);
• Odpady segregowane makulatura
i opakowania wielomateriałowe: 1 raz
w tygodniu w miesiącach: styczeń,
luty, marzec, kwiecień, październik,
listopad, grudzień (czwartki); 2 razy
w tygodniu w miesiącach od maja do
września (wtorki, piątki);
• Odpady segregowane szkło: 1 raz
w tygodniu (czwartki);
• Odpady ulegające biodegradacji:
1 raz w tygodniu (środy);
• Odpady wielkogabarytowe: 2 razy
w miesiącu:

•

- 12, 26 stycznia
- 9, 23 lutego
- 8, 22 marca
- 5, 19 kwietnia
- 10, 24 maja
- 14, 28 czerwca
- 12, 26 lipca
- 9, 23 sierpnia
- 6, 20 września
- 4, 18 października
- 8, 22 listopada
- 6, 20 grudnia
Uwaga! W przypadku gdy dzień wywozu przypada w dzień wolny od pracy
wywóz będzie realizowany w następnym dniu roboczym.
Harmonogramy wywozu odpadów
dla zabudowy jednorodzinnej zostały
dostarczone do skrzynek pocztowych
mieszkańców. Wszystkie harmonogramy wywozu odpadów w 2016 roku, dla
zabudowy jedno i wielorodzinnej, dostępne są na stronie internetowej
www.pyskowice.pl w zakładce:
GOSPODARKA KOMUNALNA/Odpady.

w 2016 roku przez Powiat Gliwicki;
- ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz
określenia niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na
drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach
oświatowo-wychowawczych, dla
których organem prowadzącym
jest gmina Pyskowice;
- określenia kryteriów naboru do
klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest gmina Pyskowice w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem
szkoły;
- odwołania radnego Andrzeja Owczarka ze składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Rady
Miejskiej - w związku ze złożoną
rezygnacją.
Ponadto Komisje rady przedłożyły
radzie swoje sprawozdania z pracy
za ostatni rok.
Bożena Rutkowska
Biuro Rady Miejskiej

INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach prosi pary
małżeńskie obchodzące w 2016 r. "Złote i Diamentowe
Gody" o zgłaszanie jubileuszu do 31 marca 2016 r. w USC,
pokój 109 (parter), Urząd Miejski w Pyskowicach. Prosimy
o przedstawienie dowodów osobistych.

Rodzinie oraz wszystkim bliskim
słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Śp. Elżbiety Mikoś
wieloletniej i zasłużonej nauczycielki pyskowickich szkół
Radnej Rady Miejskiej III kadencji
oraz członkini Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Pyskowickiego” w latach 1998-2002
składa
Burmistrz Pyskowic, Rada Miejska
oraz członkowie Kolegium Redakcyjnego
“Przeglądu Pyskowickiego”
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DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA W RATUSZU
2016 rok otworzyliśmy wystawą
“Legendy związane z historycznymi
dziejami Pyskowic”. Wielu mieszkańców naszego miasta z łezką
w oku wspomina te piękne i edukacyjne inscenizacje pradawnej historii naszego 750-letniego grodu.
Ekspozycja, którą można oglądać
do końca lutego br., przedstawia
osiem legend opowiadających o zamierzchłych dziejach Pyskowic. Na
szczęście pozostał trwały ślad po
tym cennym przedsięwzięciu w postaci Albumu „Legendy Pyskowickie” wydanego przez Urząd Miejski
w Pyskowicach.
Kolejną propozycją wystawienniczą są „Śląskie zwyczaje” w malarstwie intuicyjnym. Obrazy wypożyczono z kolekcji Stowarzyszenia
„Barwy Śląska” Stanisława Gerarda
Trefonia do Galerii PODcień na
czas od 29 stycznia do 29 lutego br.
Temat wystawy był bardzo wdzięczną inspiracją dla artystów. Przybliżył on naszą małą ojczyznę - Śląsk.
Twórcy prezentując dziedzictwo
kulturowe i tradycje ściśle związane
z historią i wielkoprzemysłowym
charakterem regionu, zatrzymali na
płótnie czas dla przyszłych pokoleń.
Ze szczególną czcią artyści przedstawili ważny dla społeczności śląskiej kult świętych i patronów pracy
m.in. górników, najliczniejszej niegdyś grupy zawodowej na Śląsku.
Wystawa opowiada o zwyczajach,
obrzędach i tradycjach rodzinnych
Ślązaków na tak zwany „beztydzień

i od święta”. Wspólną wartością
przedstawionych zwyczajów jest
poczucie jedności i troski wzajemnej ludzi żyjących ze sobą w dużych
blokowiskach lub familokach, co
przejawia się solidarną obecnością
w najważniejszych
momentach
życia. Człowiek po prostu nie pozostaje sam, ani ze swoim smutkiem,
ani ze swoim szczęściem. Towarzyszy mu społeczność, która czy to go
przyjmuje w chwili narodzin, czy
go żegna na zawsze, czy raduje się
z nim w chwili zaślubin. Prócz tradycji i obrzędów z codziennego życia, równie ważna jest gwara śląska,
która jest niepowtarzalna i charakterystyczna tylko dla tego regionu.
Dodatkową atrakcją historyczną
w tym roku, prócz wystaw, których

autorem jest Władysław Macowicz,
będą prezentacje historyczne lokalnych pasjonatów historii. Pierwszą
z nich, poświęconą 100. rocznicy
Bitwy Pod Verdun i nad Sommą
przedstawił Roland Skubała. Uroczyste otwarcie ekspozycji odbyło
się 5 lutego br. w pomieszczeniach
II piętra ratusza. Autorem prelekcji na temat tych największych bitew I wojny światowej był Roland
Skubała, ale w wystawie czynny
udział wziął również kolejny mieszkaniec Pyskowic - Norbert Kozioł,
który jest wnukiem Alojza Koziola żołnierza i mieszkańca naszego miasta wówczas jeszcze Peiskretscham,
biorącego czynny udział w obydwu
bitwach. Większość rekwizytów pochodzi z prywatnych zbiorów Nor-

APLIKACJA MOBILNA PYSKOWIC
Przypominamy o bezpłatnej aplikacji mobilnej
Pyskowic, która działa na
smartfonach i tabletach
z systemami operacyjnymi Android oraz iOS. To
nowoczesny i praktyczny
przewodnik po mieście,
w którym znajdują się
aktualności, kalendarium
wydarzeń, podstawowe
informacje o Pyskowicach, spis najpotrzebniejszych numerów telefonów, plan miasta,
a także rozbudowana baza danych miejsc.
Dodatkowym atutem aplikacji jest funkcja

wytyczania trasy do wskazanych
miejsc przy użyciu geolokalizacji. Aplikacja współpracuje
z GPS. Można z niej wejść na
pyskowickiego Facebook’a czy
sprawdzić rozkłady jazdy autobusów PKS i KZK GOP oraz
pociągów PKP. Aplikację można
pobrać na stronach internetowych: www.play.google.com oraz
www.itunes.apple.com wpisując
w wyszukiwarce – Pyskowice lub
przez stronę www.pyskowice.pl,
na której znajduje się baner przekierowujący na ww. strony. Serdecznie zapraszamy do
pobierania i do korzystania!		
EM

berta Kozioła, który pieczołowicie
przechowywał pamiątki rodzinne
po swoim dziadku. Wnikliwa prelekcja Rolanda Skubały na temat
przebiegu bitew cieszyła się ogromnym powodzeniem. Autorzy zadbali o wizualne atrakcje demonstrując
umundurowanie żołnierzy walczących pod Verdun i nad Sommą. Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji
do końca marca br. od poniedziałku
do piątku w godzinach 10.00-18.00.
Kolejną prezentacją będzie wystawa
o „Browarach śląskich”, którą przedstawi nam już 4 marca br. Maciej
Mazur - również mieszkaniec naszego miasta. Zapraszamy. Będzie
się działo.
Bożena Jarząbek

TELEWIZJA TVT
ciąg dalszy ze str. 2
stacją komercyjną, która w całości swój czas antenowy poświęca na tematy związane ze Śląskiem, tworząc
programy informacyjne, publicystyczne, historyczne
i poradnikowe.
Od 2015 roku Telewizja TVT raz w miesiącu przygotowuje Informator Pyskowicki przedstawiający
najważniejsze wydarzenia i informacje z życia naszego miasta. Premierowy odcinek na antenie Telewizji
TVT emitowany jest w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 19.30 (powtórki: trzeci czwartek miesiąca
o godz. 22.30 oraz trzeci piątek miesiąca o godz. 8.30
i 11.30). Informator Pyskowicki można również oglądać (także programy archiwalne) przez stronę internetową www.pyskowice.pl (klikając w baner z logo
Telewizji TVT) lub na stronie internetowej www.telewizjatvt.pl → Programy Samorządowe.
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SZKOŁA Z TRADYCJAMI I SUKCESAMI
Rok 1961 był przełomowy dla
szkolnictwa specjalnego w Pyskowicach i sąsiadujących gminach.
Powołano placówkę do zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w pracy z dziećmi
o niepełnosprawności intelektualnej
i często towarzyszącej jej niepełnosprawności ruchowej. Z biegiem lat
i w miarę pojawiających się potrzeb
wychowankami stały się także dzieci
niedostosowane społecznie. Dzisiaj
szkoła ma 127 uczniów. Realizuje
swoje zadania w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach, w Domu
Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach i Szpitalu Powiatowym
w Toszku. Kształcenie odbywa się
na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły zawodowej

o profilu kucharz i murarz-tynkarz.
Nadrzędnym celem kadry pedagogicznej jest przygotowanie uczniów
do jak najlepszego funkcjonowania
w życiu dorosłym.
Placówka dysponuje nowoczesnymi salami lekcyjnymi nauczania
wczesnoszkolnego, polonistyczną,
przyrodniczą, informatyczną, ceramiczną, krawiecką, gospodarstwa
domowego, multimedialną pracownią do nauki języka angielskiego, ze
sprzętem do efektywnych i atrakcyjnych dla uczniów metod nauczania
oraz nowoczesnym zapleczem sportowym i rekreacyjnym. Dzięki bardzo dobrym warunkom do nauki,
uczniowie odnoszą liczne sukcesy
w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim.

ZAWSZE MŁODZI DUCHEM…

Szkoła realizuje programy edukacyjne współfinansowane przez Unię
Europejską, w ramach których nawiązała kontakty z podobnymi
szkołami w Czechach, Niemczech
i na Ukrainie. Programy były okazją
do wymiany doświadczeń i rozwoju
nauczycieli pracujących z dziećmi
o szczególnych potrzebach edukacyjnych, a dla uczniów szansą na wyrównywanie braków edukacyjnych
i rozwoju zainteresowań oraz licznych wyjazdów w kraju i za granicę.
Nauczyciele z pasją podejmują działania umożliwiające integrację społeczną swoich wychowanków. Tradycją stały się spotkania z uczniami
szkół masowych i przedszkolakami,
w ramach których organizowane są
zabawy ruchowe, konkursy i zawody sportowe.

W roku bieżącym mija 55 lat od
powstania szkoły. Na jej dorobek
pracowało wielu oddanych pedagogów. Z każdym rokiem placówka
prezentuje bogatszą ofertę edukacyjno-terapeutyczną i wychowawczą, spełniając wymagania uczniów
i ich rodziców.
Jubileusz zaplanowany na 18
marca 2016 r. będzie okazją do
świętowania sukcesów i planowania
kolejnych działań na rzecz dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie.
Połączenie go ze Światowym Dniem
Osób z Zespołem Downa to dobra
sposobność do przypomnienia praw
każdego człowieka do godnego
i szczęśliwego życia.
Bogusław Hadzik
Dyrektor ZSS

WYSTARCZY ODROBINA
ŚWIADOMOŚCI…
ciąg dalszy ze str. 2
Udostępniamy konieczne dane (nr
KRS oraz cele szczegółowe) lokalnych organizacji lub potrzebujących
mieszkańców naszego miasta. Plakat
będzie dostępny również na fanpage’u Pyskowic na Facebook’u i stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.pyskowice.pl, dzięki czemu,
kiedy już będziecie Państwo wy-

pełniać deklarację i dotrzecie do
odpowiedniej rubryki, numer KRS
wybranej przez Was osoby będzie
„pod ręką”.
Każdy może skutecznie działać
- wystarczą chęci i odrobina świadomości. Za te dwie cenne cechy
już teraz serdecznie dziękujemy,
w imieniu swoim i adresatów naszej
akcji.
Anna Kutyła

DOWODY OSOBISTE - KOMUNIKAT

Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Pyskowicach rozpoczęło nowy rok 2016 zorganizowaniem dla swoich członków „Dnia Babci
i Dziadka”. Dziarscy seniorzy swoje spotkanie przy dobrej kawie i ciasteczku spędzili ochoczo tańcząc i śpiewając w takt ulubionych melodii. Mogą
być oni przykładem dla młodszego pokolenia, jak sympatycznie i z humorem można spędzić wspólnie czas. Podczas spotkania nie odbyło się bez
niespodzianek. Jak to bywa przy dobrej zabawie nie zabrakło „przebierańców” i ubiorów z różnych stron świata. Wśród „przebierańców” znalazła
się wróżąca cyganka, która chętnie „przepowiadała przyszłość” i wróżyła
uczestnikom wydarzenia. Młodzi duchem seniorzy wspierają się nawzajem,
a uśmiech niech gości na ich twarzach przez długie i spokojne lata. Tak
trzymać!
Ludomira Bytnar

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przypomina, iż nie można
się posługiwać unieważnionym dowodem osobistym. Dowód osobisty
zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze
Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu
jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen,
a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się
dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować
negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.
Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie
nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie
służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw.
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WSPOMNIENIE

O ŚP. ELŻBIECIE MIKOŚ (1942 – 2016)
Elżbieta Mikoś urodziła się 14 listopada
1942 roku w Świętochłowicach - Lipinach.
Córka Jana Olszok i Marii z domu Sonntag.
W dzieciństwie uczęszczała do przedszkola
w Lipinach, a następnie do szkoły podstawowej. W roku 1953 jej ojciec przyjął ofertę pracy w zakładach mechanicznych „Łabędy”, co
było powodem przeprowadzenia się rodziny
do Pyskowic, gdzie kontynuowała naukę
w Szkole Podstawowej nr 3. Po ukończeniu
szkoły w roku 1956 złożyła podanie o przyjęcie do Państwowego Liceum Pedagogicznego
w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu wstępnego została przyjęta na rok szkolny 1956/57.
5 czerwca 1961 roku otrzymała Świadectwo
Dojrzałości Liceum Pedagogicznego, które
dawało kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych oraz uprawniało do studiowania w szkołach wyższych.
Po zarejestrowaniu się w Wydziale Oświaty w Gliwicach, Elżbieta Mikoś została skierowana do pracy w szkołach podstawowych:
najpierw nr 2, następnie nr 1 i nr 6 w Pyskowicach.
Zawód nauczycielki był jej ulubionym zawodem, który wykonywała z własnego wyboru. Lubiła ten zawód, kochała z wzajemnością
młodzież, którą uczyła. Bardzo często otaczana
była gromadką dzieci, mówiącą do niej „nasza
Pani”. Miała licznych przyjaciół w środowisku
nauczycielskim, darząc się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. ŚP. Elżbieta była osobą zorganizowaną. Posiadała niezwykłą umiejętność łączenia pracy zawodowej z dalszym pogłębianiem
wiedzy. Podjęła studia magisterskie na Wydziale

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie Historii – specjalność nauczycielska. Po
zdaniu egzaminów końcowych i obronie pracy
magisterskiej, 4 grudnia 1979 roku, uzyskała tytuł magistra historii.
Po latach pracy nauczycielskiej władze oświatowe, wojewódzkie i państwowe, doceniły jej
wkład w dziedzinie nauczania młodzieży i rozwoju oświaty przyznając honorowe dyplomy i na-

grody finansowe. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach
nadano jej ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
KATOWICKIEGO. Uchwałą Rady Państwa
odznaczona została za dwudziestoletnią wyróżniającą pracę pedagogiczną ZŁOTYM
KRZYŻEM ZASŁUGI. Pracowała też społecznie. W wyborach do samorządu, uzyskała mandat Radnej. Działała jako Radna na
rzecz szkół lokalnych i rozwoju oświaty. Była
członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Pyskowickiego”.
Uczestniczyła w trzech pielgrzymkach
zorganizowanych przez Diecezję Opolską
do Lourdes, La Salette i Watykanu, gdzie jej
grupa została przyjęta przez papieża Jana
Pawła II, co zostało uwiecznione na wspólnym zdjęciu.
Urodziła, wychowała i wykształciła dwoje
dzieci (syn jest lekarzem, córka magistrem
germanistyki), doczekała się czworga wnucząt. Darzyła ich wielką miłością i uczuciem.
Była szczęśliwa, gdyż czuła się spełniona zarówno rodzinnie jak i zawodowo.
W czasie ciężkiej choroby była otoczona
troskliwą opieką lekarską, pielęgnacyjną i bytową
ze strony rodziny. Zmarła 29 stycznia 2016 roku.
Jeszcze za życia, pragnieniem jej było, aby żyjący przyjaciele, przyjaciółki i znajomi, zapamiętali
ją jako osobę czułą, ciepłą, życzliwą, pełną życia
i optymizmu.
Cześć jej pamięci.
Wspomnienie o ukochanej Mamie Elżbiecie
napisała córka Jolanta

„NOWY START W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
W styczniu 2016 r. przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach ruszył projekt
unijny „Nowy start w lepszą przyszłość,” który potrwa do końca 2017 roku. Jego celem jest
zaktywizowanie mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku 15 – 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej, tzn. zagrożone ubóstwem,
wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne
zawodowo i długotrwale bezrobotne, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne mogą liczyć
na wszechstronne wsparcie i pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
Jedną z największych zalet projektu jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb i moż-

liwości każdej z osób biorących w nim udział,
biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku
pracy. Nad realizacją założonych celów oraz nad
każdym z uczestników, przez cały okres trwania
projektu, będzie czuwał jego opiekun lub pracownik socjalny. Podopieczni będą mogli liczyć
na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru form aktywizacji zgodnie z ich preferencjami
i oczekiwaniami.
Udział w projekcie zapewnia szeroki wachlarz
kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
ciekawe warsztaty rozwoju zainteresowań, treningi specjalistyczne, kursy, szkolenia, pomoc
specjalistów, turnus rehabilitacyjny dla osób
niepełnosprawnych. Ponadto przewidziane są
również wyjazdy szkoleniowe i integracyjne. Na
uczestników projektu czekają liczne imprezy ple-

nerowe, koncerty, karnety do kina, na basen oraz
na siłownię.
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na
stronie internetowej: www.nowy.pcpr-gliwice.pl.
Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy
do siedziby biura przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta
Starego 17, tel. (32) 233-79-83, (32) 332-66-16,
(32) 332-66-14. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz do złożenia Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na
ww. stronie.
Projekt „Nowy start w lepszą przyszłość” jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Barbara Terlecka – Kubicius
Dyrektor PCPR w Gliwicach
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JEZUS – HANYSEM? CZEMU NIE!
22 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach, już po raz siedemnasty odbył
się Wojewódzki Przegląd Zespołów Szopkowych. W szranki z najlepszymi grupami teatralnymi
z naszego regionu, stanął również
zespół „Noblerki” z Gimnazjum
nr 1 w Pyskowicach. Przedstawialiśmy własną, nieco kabaretową wersję Bożego Narodzenia,
o czym najlepiej świadczy tytuł:
"Jako się Jezus hanys w Pyskowicach urodził". Cóż... zapowiadało
się obiecująco i ... stresująco.
O tym jakie emocje panowały na
i poza sceną, najlepiej opowiedzą
uczestnicy. „Na początku przesłuchań mocno się obawiałam i stresowałam, ale kiedy wyszłam na scenę
poczułam się jak ryba w wodzie”. mówi Weronika S. Oglądając inne
przesłuchania uczestnicy od razu
poczuli, że będzie to trudna walka. Występy były zróżnicowane nie
tylko pod względem artystycznym
i wiekowym, ale także tematycznym. Domyślamy się, że jury miało
twardy orzech do zgryzienia. Już
po skończonym występie, kiedy
emocje opadły, kiedy wspominaliśmy uśmiechnięte podczas naszego przedstawienia twarze jurorów,
zrodziła się w nas nadzieja, że może
coś z tego będzie. Może jakieś wyróżnionko malutkie chociaż... Wie-

dzieliśmy, że ze wszystkich zespołów (a było ich około dwudziestu)
tylko dwa wystąpią na niedzielnej
gali, więc na taki sukces nawet nie
liczyliśmy. Tymczasem...
„Kiedy dostałam informację
o ponownym występie, tym razem
na gali rozdania nagród, czułam, że
zaszliśmy bardzo daleko”. - mówi
dalej Weronika S. Natalia M. wspomina: „Gdy dowiedziałam się, że
moja grupa wystąpi jeszcze raz,
zaczęłam skakać i krzyczeć z radości, mogłam wtedy przenosić góry.
Jednak, gdy emocje opadły zastanawiałam się czy to oznacza, że wygraliśmy? Myśli zaczęły kotłować
się w mojej głowie. Jednym słowem
oczekiwanie na efekty ciężkich starań to najgorsza rzecz w życiu”. Dla
Wiktorii G. sam udział w konkursie
to już wygrana, ale występ na gali?!
Rzeczywiście, wszyscy tak czuliśmy,
nie przejmując się tym, czy wygraliśmy, czy też nie. Wiedzieliśmy, że
daliśmy z siebie wszystko. Minęła
sobota, minęła niedziela i przyszedł
czas na rozstrzygnięcie naszych
obaw i nadziei. Podczas gali rozdania nagród wszystkim towarzyszyły
emocje, kibicowaliśmy i życzyliśmy
zwycięstwa każdej grupie konkurentów. Ale gdzieś w sercu, na dnie,
liczyliśmy, że może... Rozpoczęto
wręczanie nagród. „Pierwsze wyniki usłyszały przedszkolaki, które

wszystkich nas zauroczyły. Następne nagrody były przyznawane
szkołom podstawowym. Nasze zdenerwowanie coraz bardziej wzrastało. Kiedy jury przeszło do dzieci
starszych (wolimy określenie - młodzieżowej), wszystkie „Noblerki”
mocno złapały się za dłonie. Trzecie
miejsce... nie my. Drugie miejsce…
też ktoś inny. Pierwsze miejsce...
Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach!
Wygraliśmy! Wszyscy zaczęliśmy
skakać, klaskać, piszczeć, krzyczeć
i przytulać się jednocześnie. Nasza
euforia sięgnęła zenitu. Weszliśmy
na scenę powitani owacjami na
stojąco. Wszystkich nas rozpierała
duma”. - kończy Natalia M. Ale to
nie koniec naszych radości! Oprócz

pięknej statuetki za pierwsze miejsce, dostaliśmy dwie nagrody dodatkowe - wyróżnienia w kategorii
Osobowość Sceniczna - dla Natalii
Musioł za głos, co góry przenosi
oraz dla Mateusza Spury i Weroniki
Schlengi za najbardziej kochającą
się rodzinę.
Dziękujemy gorąco naszej Pani
Reżyser, bez której na pewno byśmy
tak daleko nie zaszli. Dziękujemy
jury i widowni za miłą atmosferę,
i za każdą chwilę spędzoną na scenie. Do następnego roku!
Wiktoria Gruszka
Natalia Musioł
Weronika Schlenga
Michalina Warecka

DOKAŃCZAMY ORGANIZACJĘ MUZEUM MIEJSKIEGO
Szanowni Mieszkańcy Pyskowic.
W 2003 roku Pan Burmistrz – Wacław Kęska po rozmowie ze mną
podjął w styczniu decyzję o organizowaniu Muzeum w Ratuszu.
Na sesji w dniu 21 maja 2003 roku
Rada Miejska kierowana przez p.
Jana Żebrowskiego podjęła uchwałę przekazującą Ratusz Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury do zagospodarowania na Muzeum. Organizacyjnie tym działaniom podjęła się Pani
Grażyna Dittrich – ówczesna dyrektorka MOK-u. Organizację Muzeum zaplanowano na pierwszym
piętrze. Organizacja Muzeum Miejskiego rozpoczęta została pierwszą
wystawą zatytułowaną: „Pyskowice
na mapach Śląska”, którą otwarto
uroczyście 18 września 2003 roku

połączoną z różnymi eksponatami
związanymi z historią miasta oraz
regionu. Wydarzenie to przybliżam
załączonym zdjęciem z przecinania
wstęgi przez Pana Burmistrza –

Wacława Kęskę, Przewodniczącego
Rady Miejskiej – Jana Żebrowskiego i organizatora wystawy –tj. autora niniejszego tekstu. Od tego czasu
przez kolejne lata przygotowywano

dokończenie organizacji Muzeum,
a w pomieszczeniach przeznaczonych na ekspozycje po roku 1945
prezentowano wystawy tematyczne
związane z historią Pyskowic. W
styczniu 2016 roku otwarta została
ostatnia wystawa tematyczna poświęcona legendom Pyskowic. Od
marca wypełnimy pomieszczenia
pierwszego pietra eksponatami
muzealnymi do naszych czasów.
Dokończenie organizacji Muzeum
jest związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, podczas których zagraniczna grupa młodzieży zagości
również w Pyskowicach w lipcu
bieżącego roku. Muzeum będzie
mogło zapoznać przybyszów z historią naszych Pyskowic.
Władysław Macowicz
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PODARUNEK
OD SERCA
DLA MAŁYCH
PACJENTÓW
Pyskowickie Stowarzyszenie Ludzie
Miasta wspominając niezwykłą szczodrość mieszkańców naszego miasta i okolic, postanowiło odpowiedzieć na apel
pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu
i przeprowadzić w Pyskowicach zbiórkę
darów dla potrzebujących dzieci – pacjentów kliniki.
Zbiorka nie ma generować dodatkowych wydatków dla darczyńców, a zmobilizować np. do wiosennego przejrzenia
szaf. Dzieci tak szybko rosną, że może
robiąc porządki znajdziecie zbyteczne rzeczy, z których Wasze pociechy już wyrosły,
a na które być może czekają mali pacjenci
z oddziałów pediatrycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 1 w Zabrzu. „Małych pacjentów na oddziałach pediatrycznych jest sporo. Jedne
otoczone są troskliwą opieką najbliższych,
a inne niestety pozostawione są same sobie,
zapłakane... i to właśnie, tym ostatnim możemy pomóc. Coraz częściej zdarzają nam
się przyjęcia do szpitala z tzw. wskazań
socjalnych - dzieci zabrane pijanym rodzicom, wychłodzone, głodne, przywiezione
przez pogotowie po interwencji policji. Często w brudnych, dziurawych ubraniach…
Ratujemy się tym co mamy, często zdarza
się, że inni rodzice przynoszą nam rzeczy
po swoich dzieciach, widząc ogrom biedy
i nieszczęścia” – tak uzasadnia potrzebę
pomocy dr Małgorzata Rusek – pracownik kliniki.
Zbieramy przede wszystkim rzeczy używane (koniecznie czyste, niezniszczone).
Można przynieść również rzeczy nowe
(np. kosmetyki):
 ubrania - piżamki, dresy, bluzeczki,
bieliznę, skarpetki, legginsy, rajstopki,
kapcie itp.;
 kołderki, poduszki, poszewki, koce,
ręczniki;
 książki, gry.
Rzeczy można przynosić do Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach,
sala nr 3 (parter) od 29 lutego do 4 marca
br. w godz. 16.00-18.00 lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu tel.
515-080-973.
Anna Bąk
Stowarzyszenie Ludzie Miasta
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PIERWSZE KROKI
Z TEATRZYKIEM PIK POK

Jak podają legendy i tradycje,
o północy w Wigilię Bożego
Narodzenia, zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Większość z nas podchodzi do tych
historii z przymrużeniem oka,
ale... i z nutką nadziei, że jednak o północy uda się usłyszeć
kilka słów od naszego pupila.
A co takiego powiedziałyby nam
zwierzaki, gdyby rzeczywiście
potrafiły mówić ludzkim głosem? O tym opowiadały jasełka
przygotowane przez teatrzyk
PIK POK. Najmłodsze dzieci
z naszej szkoły, czyli 6–latki,
w tym roku rozpoczęły swoją
przygodę z teatrem w Ognisku

Pracy Pozaszkolnej. W ostatni
przedświąteczny dzień szkolny,
22 grudnia ub.r., nauczyciele
i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej SP5 w Pyskowicach obejrzeli jasełka pt. „Zimowe przebudzenie”. Piękną scenografię
do spektaklu wykonał Mirosław
Goliszewski.
Pierwsze przedstawienie na
prawdziwej scenie, przed publicznością naszego miasta,
miało miejsce podczas 24. Finału WOŚP i wypadło wspaniale.
Ciężka praca na zajęciach teatralnych, jak i z rodzicami w domu,
przyniosła wspaniały rezultat.
Pomimo ogromnej tremy, jaka

towarzyszyła małym aktorom,
w Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych „Radlińskie Betlejki 2016”, teatrzyk
zdobył II miejsce w swojej kategorii. Przedstawienie zostało również docenione w XVII
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach, gdzie zespół otrzymał
„Srebrną Szopkę”.
Teatrzyk PIK POK będzie
kontynuował zabawę w teatr,
zapewniając wiele niezapomnianych przeżyć swojej publiczności.
Gabriela Bisz

SPROSTOWANIE
W styczniowym numerze „Przeglądu Pyskowickiego” nr 1 (231) w tekście
dotyczącym nieodpłatnych szczepień dzieci przeciwko meningokokom
błędnie podany został adres jednego z podmiotów realizujących ww.
szczepienia. Powinno być: NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego – Lekarska Spółka Partnerska ul. Sikorskiego 83, a nie jak zostało napisane ul.
Sikorskiego 64a.
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PRZEDSZKOLAKI U SENIORÓW
26.01.2016 r. w siedzibie Klubu „Seniora 50 +” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. W uroczystościach
wzięli udział przedstawiciele Samorządu – Przewodnicząca RM
Jolanta Drozd oraz Burmistrz Miasta Wacław Kęska. Starostę
Powiatu reprezentowała Magdalena Fiszer-Rębisz, która odczytała list z życzeniami. Przedstawiciele Samorządu nagrodzili
okolicznościowymi dyplomami: Annę Koźba, Urszulę Stypa,
Annę Szelaszuk, Józefa Kozakiewicza, Janusza Stasiuka i Józefa Mandrelę. W części artystycznej wystąpili mali wykonawcy
z Przedszkola nr 1, którzy dali popisowy koncert muzyczny, za
co otrzymali gromkie brawa na stojąco. Szczególnie podobała
się Babciom, Dziadkom i zaproszonym gościom kolęda „Cicha
Noc” wykonana w języku migowym. Mali twórcy zostali obdarowani przez seniorów słodyczami i owocami. Dziękujemy
przedszkolakom, wychowawcom i dyrektor Przedszkola nr 1 –
Iwonie Kupczyńskiej.
Józef Rubin

BAL Z MARKETEM
CARREFOUR
2 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach odbył się coroczny bal karnawałowy. Nauczyciele postarali się o karnawałowy wystrój sali. Nie zabrakło balonów,
serpentyn i innych barwnych dekoracji. Zaś uczniowie naszej
szkoły przebrali się za różne postaci ze świata bajek i filmów.
Nie zabrakło wśród nich klaunów, superbohaterów, księżniczek, strażaków i innych egzotycznych gości. Słowem sceny
żywcem przeniesione z weneckich ulic. Wszyscy bawiliśmy
się w rytmie znanych i lubianych przebojów. Podczas zabawy
zostały rozstrzygnięte liczne konkursy i zabawy m.in. pokaz
strojów karnawałowych czy wzorowa frekwencja uczniow-

ska, a nagrody ufundował Carrefour Market w Pyskowicach.
Uczniowie otrzymali odblaskowe emblematy, gry usprawniające pamięć, a że atmosfera była bardzo radosna i gorąca,
dzięki naszemu sponsorowi, każde dziecko mogło ugasić pragnienie prozdrowotnym napojem.
Bardzo dziękujemy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni kierownictwu Carrefour Market Pyskowice oraz wszystkim osobom
wspierającym wszelkie przedsięwzięcia podejmowane przez nas
na rzecz uczniów w szkole specjalnej w Pyskowicach – powiedział dyrektor szkoły Bogusław Hadzik.
Jagoda Wagner

BEZPIECZNE
GOSPODARSTWO ROLNE
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
ogłasza XIV Konkurs „Bezpieczne
Gospodarstwo
Rolne”, organizowany we
współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Celem konkursu jest
promocja zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwach rolnych. Warunkiem
uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa
rolnego w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS do 31 marca
2016 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o warunkach udziału
w konkursie dostępne są w Placówce Terenowej KRUS w Gliwicach (tel. 32 302 90
12), a także na stronie internetowej KRUS
www.krus.gov.pl.
Zgłoszone do konkursu gospodarstwa
oceniane są przez komisje konkursowe na
szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W ich skład wchodzą specjaliści
z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą
Straż Pożarną i inne instytucje działające
w środowisku wiejskim. Zastosowanie się
do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń i zmniejszenia
ryzyka wypadków i chorób zawodowych
rolników i ich rodzin.
Komisje Konkursowe w zgłoszonych go-

spodarstwach będą oceniać
elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo
pracy, między innymi:
- ład i porządek w obrębie
podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
- stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
w tym schodów i używanych drabin oraz
instalacji i urządzeń elektrycznych;
- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory inne zabezpieczenia
przed wypadkami;
- stan techniczny maszyn i urządzeń
stosowanych w gospodarstwie;
- warunki obsługi i bytowania zwierząt
gospodarskich;
- stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej;
- rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym;
- estetykę gospodarstw.
Do udziału w dorocznym Konkursie Kasa zaprasza właścicieli dużych, jak
i małych gospodarstw rolnych. Konkurs
jest szansą na zaprezentowanie własnego
warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych,
poddanie gospodarstwa profesjonalnemu
audytowi bezpieczeństwa pracy, oraz zdobycia nagród, z których najcenniejszą jest
wysokiej jakości ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS.
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ZARZĄDZENIA
Zarządzenie nr RZ.0050.014.2016 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22.01.2016 r.
w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej oraz ogłoszenie wykazu wydzierżawianej nieruchomości.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2015 poz. 1515 ), art. 13 ust. 1, art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015, poz.1774), Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/261/2009 z późn.zm. z dnia
29.04.2009 w sprawie określania zasad zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:
- część działki nr 416/39 km² obr. Pyskowice o pow. 1200m², KW Nr GL1G/00117337/1.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3, a ponadto informację
o wywieszeniu wykazu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz
na stronach internetowych tut. Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Miasta Pyskowice
Zarządzeniem Nr RZ.0050.028.2016 z dnia 09.02.2016 r. przeznaczył do dzierżawy nieruchomości
gruntowe położone w Pyskowicach stanowiące:
- działkę nr 154, km.7 obr. Pyskowice o pow. 0,6690 ha,
- część działki nr 270/26, km.3 obr. Pyskowice o pow. 1100 m2,
- działkę nr 201, km.12 obr. Pyskowice o pow.0,6280 ha i część działki nr 207, km.12 o pow.
0,1990 ha,
- część działki nr 39, km.9 obr. Pyskowice o pow. 30 m2,
- działkę nr 165/18, km.11 obr. Pyskowice o pow. o pow. 305 m2,
- część działki nr 1136/22, km.19 obr. Pyskowice o pow. 84 m2.
Zarządzeniem Nr RZ.0050.030.2016 z dnia 10.02.2016 r. przeznaczył do zbycia nieruchomość lokalową (lokal garażowy) położony w Pyskowicach przy ul. Wieczorka.
Ww. zarządzenia zostały wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach internetowych Urzędu.
Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem Nr RZ.0050.029.2016 z dnia 10.02.2016 r. przeznaczył do sprzedaży nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny oraz uchylił pkt 2 w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.285.2015 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia
23.12.2015 r.:
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 43,43A,43B
- lokal mieszkalny nr 6 z wejściem z klatki schodowej od ul. Gen. Wł. Sikorskiego 43A

luty 2016

OGŁOSZENIA
Pożyczki bez BIK-u,
w 15 minut.
Tel. 731 255 504

Sprzedam mieszkanie
3 pokoje
w Pyskowicach
tel. 532-361-658
Punkt Opłat

Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty
itp. Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice ul. Szopena 1
tel. 32 333 20 80

SPRZEDAM MIESZKANIE
- w centrum Pyskowic - do remontu
- pokój z kuchnią, 35m² - II piętro
- cena do negocjacji
608 845 177

Wynajmę
lub sprzedam

Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem Nr RZ.0050.031.2016 z dnia 10.02.2016 r. przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu n/w lokal mieszkalny:
ul. Władysława Sikorskiego 43,43A,43B
- lokal mieszkalny nr 1 z wejściem z klatki schodowej od ul. Wł. Sikorskiego 43A.
Ww. zarządzenia zostały wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz ogłoszone na stronach internetowych Urzędu.

lokal użytkowy

w Pyskowicach
o powierzchni łącznej 210 m²

Tel. 690 000 979
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W lutym
za grosze:
nasiona kwiatów i warzyw
donice i paletki na rozsady
wapno do bielenia drzew

Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. 32 233 97 29

KONKURS
WIELKANOCNY
ZAPRASZAMY

DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROSŁYCH

do udziału w konkursie
o tematyce świątecznej
w zależności od wieku stwórz
niepowtarzalną pisankę, kartkę,
palmę lub stroik wielkanocny
dostarcz do MOKiSu w Pyskowicach

do 8 marca 2016 r.

wygraj cenne nagrody i odbierz je
podczas wernisażu najlepszych prac
11 marca 2016 r. o godz. 17.00
szczegóły w regulaminie
na stronie
www.mokis.pyskowice.pl
lub pod nr tel.
503-649-169
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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
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