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Pismo lokalne Miesięcznik

POLSKA BIEGA 2016

Tegoroczny Bieg Wiosny organizowany w ramach akcji ogólnopolskiej Polska Biega odbył
się 20 maja br. na placu „dożynkowym” wokół ulic Wojska
Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. W biegu wzięło udział
320 zawodników w wieku od
3 do 74 lat.

Zawodnicy biegli po obwodzie
placu zielonego. Trasa biegu liczyła od 200 do 3200 m (w zależności
od wieku uczestnika). W imprezie
wzięli udział także miłośnicy marszu – Nordic Walking.
Najlepsi zawodnicy w każdej
kategorii wiekowej oraz dzieci
niepełnosprawne
uczestniczące
w imprezie otrzymały pamiątkowe
dyplomy, medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez
władze samorządowe. Nagrody

wręczał zastępca Burmistrza Miasta – Adam Wójcik. Cztery wylosowane osoby spośród uczestników
Nordic Walking oraz najmłodszy
zawodnik i zawodniczka otrzymali
również nagrody rzeczowe. Ponad-

to każdy uczestnik obdarowany
został słodyczami, napojami oraz
pamiątkową koszulką z logo akcji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy przyłączyli się do akcji promującej zdro-

PYSKOWICE PIĘKNIEJĄ,
A WANDALE NIE ŚPIĄ
Od maja w naszym mieście można podziwiać poustawiane w różnych punktach przestrzenne kompozycje kwiatowe popularnie zwane rzeźbami kwiatowymi.
Wykonane w tym roku rzeźby kwiatowe to dwa kosze
ustawione na płycie rynku, kalendarz pokazujący aktualną datę przy ul. Armii Krajowej (skarpa przy kościele pw. św. Stanisława) oraz stożek otoczony dywanem
z kwiatów przy parkingu obok kościoła pw. Nawrócenia
św. Pawła. Natomiast na placu Żwirki i Wigury pojawią się, po zakończeniu prac budowlanych, dwie wieże
kwiatowe.
Rzeźby kwiatowe są coraz bardziej popularne w polskich miastach. Podczas letnich spacerów mogą cieszyć
oczy i być tłem do rodzinnych fotografii. Miło by było,
gdyby na stałe wpisały się w krajobraz Pyskowic. Jednak na to jak wygląda nasze miasto największy wpływ
ciąg dalszy na str. 4

wy tryb życia. Bez Was nie byłoby
"Polska Biega".
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc i organizację imprezy. Serdecznie dziękujemy: Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury i Sportu, PPUH
"Fretpol", PPHU "Karlik" z Pyskowic, nauczycielom wychowania fizycznego, w szczególności Jackowi
Klimala, Pawłowi Bryła i Katarzynie Pisanko.
Organizatorem imprezy był Samorząd Pyskowic.
Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach dostępne są
na stronie www.pyskowice.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy?/ Wydarzenia
kulturalne i sportowe/Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Bożena Kikut

Dni Pyskowic
Światowe Dni
Młodzieży
22-24 lipca
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Informacje burmistrza
SKŁADOWISKO ODPADÓW
KOMUNALNYCH W PYSKOWICACH –
MITY A RZECZYWISTOŚĆ I KONKRETY

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
31 maja br.
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej
Duda nadał odznaczenia
państwowe z okazji
Dnia Samorządu
Ter ytorialnego.
Wśród
wyróżnionych znalazł się również Burmistrz Pyskowic Wacław Kęska,
który został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi
dla rozwoju samorządu terytorialnego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju
pracy zawodowej i społecznej.
Odznaczenie zostało wręczone
na uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim. Złoty Krzyż Zasługi to
odznaczenie państwowe ustanowione w 1923 roku. Nadawane jest
za zasługi dla państwa lub obywa-

teli, ofiarną działalność publiczną,
czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub
obywatelom. Krzyż przyznawany
jest w trzech stopniach – brązowym, srebrnym i złotym. Dzień
Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm RP dla
upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku
i w rocznicę 10-lecia odrodzenia
polskiego samorządu terytorialnego.
EM

24 maja br.
podczas koncertu
Gliwiczanie – Gliwiczanom, który
odbył się w Gliwickim
Teatrze
Muzycznym, Sekretarz Pyskowic
Edward Piotrowski
został odznaczony
Nagrodą
Honorową Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Gliwickiej za wieloletnią
działalność na rzecz rozwoju ziemi gliwickiej oraz zaangażowanie
w rozwiązywanie problemów społecznych. Nagrodę wręczył Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Gliwickiej – Ryszard Turczyniak
oraz wiceprezes – Adam Malik.
Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

foto: Janusz Ballarin

NAGRODA HONOROWA

przyznawana jest od 1977 roku za
szczególne osiągnięcia dla osób,
instytucji i organizacji społecznych
czy podmiotów gospodarczych ziemi gliwickiej. Od 2014 roku symbolem Nagrody Honorowej SPZG
jest rzeźba - młody faun z łabędziem - autorstwa Teodora Kalide,
jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy górnośląskich XIX wieku.
EM

Temat znany, wielokrotnie powtarzany, ale tegoroczna majowa
odsłona wnosi ciekawe i dziwne
nowości. Otóż nagle dowiadujemy
się, z rozpowszechnianej na terenie
miasta ulotki, że cyt. „Burmistrz
Miasta w 2003 i 2010 zmienił warunki umowy oddając zarządzanie
składowiskiem firmie prywatnej…”
(?) Ciekawe? Budowę i użytkowanie składowiska odpadów w Pyskowicach od początku tj. od 1995 r.
prowadziła firma EKOFOL II Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
zgodnie z umową zawartą z Gminą Pyskowice, z dnia 4 września
1995 r. spółkę akcyjną EKOFOL
II S.A. zarejestrowano 28 kwietnia
1994 r., a właścicielami akcji byli
i są Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach (60% akcji ) i Opolu (40% akcji). W stanie prawnym
spółki istotna zmiana natomiast
nastąpiła niestety w 2014 r., gdy jej
właściciele postawili ją w stan likwidacji. Tak więc ani w 2003 r., ani też
w 2010 r. nie nastąpiły żadne zmiany właścicielskie administratora
i eksploatatora składowiska odpadów w Pyskowicach.
Kolejne poruszane sprawy składanych wniosków dotyczących
zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego
miasta w kierunku rozbudowy składowiska odpadów to nic innego jak
realizacja założeń „Strategii rozwoju miasta na lata 2000-2010”, której
projekt został przyjęty Uchwałą
Rady Miejskiej nr XXIX/306/2000
z dn. 4.10.2000 r. To, że jej współautorem jest Pan Waldemar Paszkowski, przedstawiano już kilkukrotnie na Sesjach Rady Miejskiej.
Dokument, w którym przedstawiłem szczegółowe wyjaśnienie tego
zagadnienia znajduje się w protokole z XXI Sesji Rady Miejskiej
w Pyskowicach z dnia 28.04.2016 r.
i jest dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
w zakładce RADA MIEJSKA/protokoły z sesji Rady Miejskiej – VII

kadencja 2014-2018. Przypomnę
tylko, że wszystkie materiały, w których poruszano kwestie rozbudowy
składowiska, budowy kompostowni
i linii segregacji przedstawiane były
i omawiane na wielu różnych Komisjach Rady Miejskiej, a wszystkie
dokładnie wpisywały się w przedstawioną powyżej Strategię rozwoju miasta na lata 2000-2010, której
skutki, czego świadomy winien być
również jej współtwórca, wykraczały daleko w przyszłość.
Odnosząc się do stawianego zarzutu, że cyt. „…przyzwolił na eksploatację linii segregacji odpadów na
terenie przylegającym bezpośrednio
do działki sprzedanej przez Pana
Wiesława Leszczyńskiego…” mogę
jego autorów odesłać do uregulowań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
(z późniejszymi zmianami) prawo
budowlane, szczególnie rozdziału
8 zatytułowanego „Organy administracji architektoniczno–budowlanej i nadzoru budowlanego”. Wskazuje on kto posiada kompetencje do
wydawania pozwoleń na budowę
i dokonywania stosownych kontroli. Otóż jest to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a nie
Burmistrz Miasta. Linię segregacji
postawił EKOFOL II S.A. na swoim prywatnym terenie, natomiast
po powzięciu informacji o możliwych naruszeniach przepisów prawa w tym zakresie niezwłocznie
skierowałem wniosek o dokonanie kontroli do właściwego organu kontrolnego. Aktualnie sprawa
prowadzona jest przez Wojewódzki
i Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego.
Informacja o tym, że cyt. „Burmistrz nie rozwiązał skutecznie sprawy składowania odpadów, pomimo
że powinno ono zostać zamknięte
09.08.2015 r.” Zawarta między Gminą Pyskowice a firmą EKOFOL II
S.A. umowa, z której przytoczono
powyższy termin rzeczywiście wygasła z dniem 09.08.2015 r., jednak
autorzy tego tekstu świadomie pociąg dalszy na str. 4
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Z prac Rady Miejskiej
W czwartek, 19 maja br. pyskowiccy radni obradowali po raz 22. w tej kadencji. Tym
razem sesja rozpoczęła się już o godz. 12.00,
a głównym punktem porządku obrad był wyjazd do Radzionkowa – wizyta w Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 r.
Centrum Dokumentacji powstało z inicjatywy burmistrza Radzionkowa Gabriela Tobora,
na mocy porozumienia Gminy Radzionków
zawartego w 2012 r. z katowickim oddziałem
IPN. Uroczyste otwarcie Centrum nastąpiło 14
lutego 2015 roku.
Na miejscu, grupę radnych powitał burmistrz Radzionkowa oraz przewodniczący
Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia Eugeniusz
Marek – radny miasta Radzionków.
Pyskowice są jedną z gmin, które partycypowały w utworzeniu Centrum Dokumentacji. Celem Centrum jest upamiętnienie tysięcy
mieszkańców Górnego Śląska, internowanych
i wywiezionych w latach 1945-1948 przez
władze sowieckie do pracy na terenie byłego
ZSRR. Zgodnie z ustaleniami Instytutu Pamięci Narodowej w wyniku represji deportowano do niewolniczej pracy w ZSRR ok. 50 tys.
osób. Wielu spośród nich nigdy nie wróciło do
swoich domów. Centrum gromadzi materiały
dotyczące deportacji mieszkańców naszego re-

•

gionu, takie jak wszelkie dostępne publikacje,
artykuły, wyniki prac badawczych oraz materiały dydaktyczne związane z wywózkami.
Ponadto znajdują się tam pamiątki przekazane
przez rodziny osób deportowanych w oryginale lub ich kopie, skany czy zdjęcia, z których
stworzono stałą ekspozycję. Warto podkreślić,
że z terenu obecnego Miasta Pyskowice wg danych IPN wywieziono ok. 281 mieszkańców.
Ideą działalności placówki jest zgromadzenie
w jednym, ogólnie dostępnym miejscu, maksymalnej wiedzy związanej z deportacjami i udostępnienie jej wszystkim zainteresowanym.
Jeżeli ktoś z czytających byłby szerzej zainteresowany działalnością Centrum, zapraszamy
do odwiedzenia strony internetowej www.deportacje45.pl, na której może odnaleźć wiele
informacji. Jeżeli ktoś jest w posiadaniu pamiątek rodzinnych z tamtego okresu i chciałby je
przekazać, bądź chciałby podzielić się historią
swojej rodziny, może w tym celu skontaktować
się z Centrum.
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. mieści się przy
ul. św. Wojciecha 118 w Radzionkowie. (adres
mail: kontakt@deportacje45.pl, tel. 32 307 35
36).
Po powrocie do Pyskowic radni przystąpili
do dalszej realizacji porządku obrad. W se-

PROBLEM DRÓG
Bardzo ważnym i aktualnym problemem w mieście jest
stan dróg oraz termin ich wykonania. Problem ciągle podnoszony przez mieszkańców. Nie wszystkie drogi, chodniki, ulice w mieście można wykonać w ciągu paru lat, tym bardziej
że wymaga to nakładów finansowych oraz wykonania projektu. Ostatnio często pojawia się problem wykonania chodnika
przy ul. Powstańców Śląskich oraz ważnego skrzyżowania
w mieście ul. Wyzwolenia i ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. Jeśli chodzi o wykonanie chodnika przy ul. Powstańców
Śląskich obecnie jest wykonywany projekt techniczny chodnika z pasem rowerowym powiększony o pas włączeniowy
z ul. Powstańców Śląskich w ul. Gliwicką oraz parking dla
użytkowników działek. Natomiast jeśli chodzi o modernizację skrzyżowania ul. Wyzwolenia (jest to droga powiatowa
z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego - droga gminna) w bieżącym
roku będzie zawarte porozumienie Gminy Pyskowice i Powiatu Gliwickiego w celu przygotowania wniosku na środki
zewnętrzne. Gmina zabezpiecza na ten cel niezbędne środki
finansowe, które wynikną z zawartego porozumienia. Powyższe zadania planuje się wykonać w sposób etapowy. Część
prac zostanie wykonanych w roku 2017, natomiast zakończenie w roku w 2018. Pozwoli to na znaczne poprawienie
płynności ruchu, jak także na zwiększenie bezpieczeństwa
użytkowników ruchu.
Justyna Berda
Radna RM
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sji po raz pierwszy uczestniczył nowo powołany zastępca burmistrza miasta Pyskowice
Adam Wójcik. Gościliśmy również młodzież
z Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach, która wraz
ze swoim opiekunem, nauczycielem historii,
Markiem Zawisem przez pewien czas przypatrywała się obradom rady.
W trakcie sesji omawiano temat dot. ciepłownictwa w mieście, m.in. przekazano radnym informację o zmianie udziałowca firmy
Idea’98, która zarządza systemem ciepłowniczym w naszym mieście.
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej (3 uchwały);
• zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXIV/261/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania;
• zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XLIV/347/10 z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie udzielania przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych;
• dokonania zmian budżetu miasta na 2016 r.
Bożena Rutkowska
Biuro Rady Miejskiej

OBOWIĄZEK
OZNAKOWANIA POSESJI
Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2015r., poz.
520 z późn. zm.). Tabliczka oprócz numeru porządkowego powinna zawierać
nazwę ulicy lub placu. Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego
przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu
Wykroczeń (Dz. U. 2015r., poz. 1094 z późn. zm.).
Prawidłowo oznakowane posesje mają istotne znaczenie dla usprawnienia
działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest
niezwykle ważna, m.in. ratownictwa medycznego, policji, straży pożarnej, kurierów, listonoszy, itp. Właściciele nieruchomości, które nie posiadają nadanego numeru porządkowego przez Urząd, zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 107 parter) wraz z kopią mapy
w skali nie mniejszej niż 1:10 000. Wniosek ten jest wolny od opłat.
W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców Pyskowic o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją
art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i przypominamy, że brak
oznaczenia może skutkować karą grzywny do 250 złotych albo karą nagany.
Marek Buchalik
Wydział GK
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PYSKOWICE RUSZAJĄ Z PROGRAMEM
„BUDOWA PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”
Program jest adresowany do osób, które nie mają możliwości podłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz dysponują odpowiednią ilością miejsca na swojej działce by umieścić na niej
przydomową oczyszczalnię wraz z systemem rozsączającym.
Pierwszym krokiem, do zgłoszenia udziału w programie jest imienne
wypełnienie ankiety przygotowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
Ankieta ma na celu rozeznanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków finansowanych w części
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach. Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz wysokość dofinansowania zostaną udostępnione po
ustaleniu ostatecznej listy osób biorących udział w projekcie.
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.pyskowice.pl
w zakładce: Gospodarka Komunalna/Ekologia lub można odebrać ją
osobiście w Urzędzie Miejskim Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 309, 310.

PRZYJMOWANIE SKARG
I WNIOSKÓW PRZEZ BURMISTRZA
Przypominamy, że Burmistrz Miasta lub jego Zastępca przyjmują
skargi i wnioski mieszkańców w każdy czwartek w godzinach od 15.00
do 17.00 (pok. 215, I piętro Urzędu Miejskiego). W tygodniu, w którym
w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach od 10.00 do 12.00, natomiast od 15.00 do 17.00 przez
wyznaczonych pracowników. W związku z dużym zainteresowaniem oraz
biorąc pod uwagę komfort i wygodę mieszkańców prosimy o wcześniejszy
kontakt z pracownikiem sekretariatu Burmistrza Miasta Pyskowice telefonicznie (32) 332 60 20 lub osobiście, do środy bezpośrednio poprzedzającej czwartkowy dzień przyjęć, celem odpowiedniego przygotowania się
do rozpatrzenia tematu. Dzięki wcześniejszej rejestracji możliwe będzie
szybkie, merytoryczne i kompleksowe załatwienie sprawy podczas jednej
wizyty w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Dodatkowo informujemy, iż
osoby, które nie dokonają wcześniejszej rejestracji również zostaną przyjęte przez Burmistrza Miasta lub jego Zastępcę, ale może się to wiązać
z dłuższym czasem rozpatrzenia sprawy i koniecznością następnych wizyt
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.
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PYSKOWICE PIĘKNIEJĄ,
A WANDALE NIE ŚPIĄ
ciąg dalszy ze str. 1
mamy my sami. Nie wystarczą nowe
fantazyjne ozdoby kwiatowe czy
nowe huśtawki by miasto stało się
piękniejsze. Najważniejsze jest to,
co dzieje się później, to jak dbamy
o rzeczy, które nas otaczają.
Niestety w naszym mieście dochodzi co pewien czas do różnych
aktów wandalizmu.
Kosze z kwiatami ustawione
na Rynku doświadczyły tego już
w pierwszych dniach po ich ustawieniu. Niektóre z kwiatów zostały
wydłubane przez ciekawskich ludzi,
a dodatkowo ktoś wszedł do środka
jednego z koszy niszcząc posadzone
w nim rośliny. Natomiast kalendarz
kwiatowy ucierpiał podczas wizyty psa, który po załatwieniu swoich potrzeb, wykopał część roślin.
Koszt ustawienia i pielęgnacji rzeźb
jest i tak wysoki, a jeżeli dodamy do
tego koszty naprawy uszkodzeń, to
może się okazać, że w kolejnym sezonie nie będzie nas stać na ozdoby
tego rodzaju. Zamiast iść zgodnie
z najnowszymi trendami ukwiecania miasta wrócimy do starych betonowych donic, które powinny być
odporne na akty wandalizmu.
Akty wandalizmu mają miejsce
nie tylko w stosunku do zieleni,
ale również do innych obiektów
znajdujących się na terenie miasta,
które mają służyć wszystkim mieszkańcom.
Ofiarą wandali nagminnie padają szyby w wiatach autobusowych.
Wydrapywane lub malowane są na
nich różne hasła i rysunki. Jednak

największą plagą jest rozbijanie
szyb. Wspomnieć tutaj można zdarzenie z 2013 r. kiedy to podczas
jednej nocy grupa młodych ludzi
rozbiła 20 szyb. Sprawcy tego zdarzenia zostali ukarani. W bieżącym
roku na razie wybito tylko jedną
szybę w wiacie przystanku autobusowego przy ul. Szopena 1. Koszt
naprawy takiej szyby to kwota około 550 zł.
Place zabaw powinny cieszyć najmłodszych mieszkańców, jednak
zamiast kupować nowe huśtawki,
karuzele czy domki zmuszeni jesteśmy wydatkować środki finansowe
na naprawy spowodowane przez
wandali. W ubiegłym roku dwa
razy naprawiano ogrodzenie na placu zabaw na placu dożynkowym.
W mieście zdarzają się też kradzieże ławek parkowych czy też
podpalenia tzw. altanek śmietnikowych albo kradzieże metalowych
pokryw od studzienek kanalizacji
deszczowej.
W roku 2015 Gmina poniosła
z tego tytułu łączne straty w kwocie
16.500 zł.
To jak wygląda nasze miasto
w dużej mierze zależy od nas i od
tego czy dbamy o nie, czy jesteśmy
w stanie zareagować na próby dewastacji. Powiadomienie policji lub
straży miejskiej nie wymaga wiele
wysiłku, a może pomóc zaoszczędzić publiczne środki, które można
wydać na coś przydatnego.
Agnieszka Dymek
Paweł Baran
Wydział GK

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W PYSKOWICACH – MITY A RZECZYWISTOŚĆ I KONKRETY
ciąg dalszy ze str. 2
mijają kilka istotnych szczegółów,
które w sposób zasadniczy zmieniają istotę cytowanego zapisu. Po
pierwsze umowa ta dotyczy wyłącznie terenu, na którym zlokalizowane
są I, II i III kwatery składowiska odpadów, stanowiące własność Gminy
Pyskowice. Kwatery I i II zostały już
dawno zamknięte i zrekultywowane. Natomiast III kwatera została
wyłączona z eksploatacji, a od 2013
r. występowałem pisemnie do firmy
EKOFOL II o wykonanie jej rekul-

tywacji, co determinowało możliwość przekazania terenów Gminie
Pyskowice. Spółka EKOFOL II
S.A. mimo moich wystąpień, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Katowicach, nie wykonała przedmiotowej rekultywacji
wskazując na zapis umowy, w którym określony został dwuletni termin (tj. do 2017 r.) wykonania rekultywacji po zakończeniu trwania
umowy. Nadmieniam, że wszystkie
te uwarunkowania doskonale znają
autorzy tekstu oraz były Pan Radny

Rady Miejskiej w Pyskowicach. Natomiast prowadzone bardzo intensywne działania odnośnie zamknięcia składowiska odpadów, wszczęte
po uzyskaniu informacji o fatalnym
stanie finansowym spółki EKOFOL
II S.A. (od lipca 2014 r.) doprowadziły do faktycznego zamknięcia
również IV kwatery składowiska
odpadów usytuowanej na terenach
stanowiących własność firmy EKOFOL II. S.A. Aby Gmina Pyskowice
nie ponosiła kosztów związanych
z rekultywacją instalacji składowi-

ska odpadów komunalnych będzie
możliwość skorzystania z dotacji jaką na ten cel może w 100%
przeznaczyć Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Aktualnie
prowadzone są intensywne prace
powołanego w Urzędzie Miejskim
zespołu, celem uzyskania zapewnienia finansowania rekultywacji
składowiska odpadów z WFOŚiGW
w Katowicach.
Wacław Kęska
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DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SP 4
28.04.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach odbył się
„Dzień Osób Niepełnosprawnych”.
Uczniowie starszych klas wzięli
udział w zajęciach na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Zostały im przybliżone zagadnienia dotyczące wszelkiego rodzaju
niepełnosprawności, a podczas
warsztatów mieli okazję „na własnej skórze” doświadczyć trudności
w funkcjonowaniu, z którymi na
co dzień zmagają się osoby niepełnosprawne. Aby utrwalić uczniom
zdobyte wiadomości, a także zachęcić do głębszego zastanowienia się

nad trudnymi aspektami codziennego życia, z którymi borykają się
osoby niepełnosprawne, w szkole

ogłoszono konkurs pt. „Jak mogę
pomóc osobie niepełnosprawnej?”.
Zadaniem uczniów było przygoto-

II POWIATOWY TURNIEJ
SZACHOWY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

12 maja br. rozegrano II Powiatowy
Turniej Szachowy Szkół Podstawowych. Zawody zorganizowane przez
Stowarzyszenie Ludzie Miasta, które
uzyskało na ten cel dotację ze środków Starostwa Powiatowego w Gliwicach, odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach.
Wystartowało osiem szkół podstawowych z powiatu gliwickiego: Szkoła
Podstawowa nr 4, 5, 6 z Pyskowic,
Szkoła Podstawowa z Poniszowic,
Szkoła Podstawowa z Byciny, Szkoła Podstawowa z Toszka oraz Szkoła
prowadzona przez Stowarzyszenie na
rzecz Sołectwa Chechło. Turniej odbył
się na dystansie 7 rund po 15 minut
dla każdego zawodnika. Do zawodów
przystąpiło 49 uczestników. W kategorii Open, po raz drugi, zwyciężył
Piotr Grodzicki - uczeń 3 klasy Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach

–zdobywając komplet punktów. Drugie i trzecie miejsce również otrzymali
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6:
Maksymilian Urbańczyk (6 punktów)
i Kamil Bednarek (5,5 punkta). Wyniki w poszczególnych klasyfikacjach
dostępne są na stronie internetowej:
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/najlepsi-szachisci.html.
W klasyfikacji szkół wygrała Szkoła
Podstawowa nr 6 z Pyskowic, drugie
miejsce zajęła szkoła z Chechła, trzecie z Poniszowic. Wszyscy zawodnicy,
dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Gliwicach, otrzymali dyplomy i upominki, a najlepsi puchary
oraz medale. Serdecznie gratulujemy
wszystkim zawodnikom i opiekunom.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie.
Anna Kohut

wanie pracy konkursowej na zadany
temat w dowolnej formie (plastycznej, pisemnej, plakatu). Uczniowie
z wielkim zaangażowaniem wzięli
udział w konkursie. Napłynęło wiele niezwykle oryginalnych i interesujących prac, spośród których
jury wyłoniło trójkę zwycięzców.
Uczniowie otrzymali wspaniałe
nagrody, a prace wszystkich uczestników konkursu do dziś ozdabiają
korytarze szkoły, tym samym skłaniając do chwili refleksji nie tylko
przechodzących obok uczniów.
Patrycja Kasperczyk
Beata Macioszek

SUKCESY NAJMŁODSZYCH
UCZNIÓW SP4 W KONKURSACH
OGÓLNOPOLSKICH
Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie
całorocznej pracy szkoły, w tym wyników i osiągnięć uczniów. Tegoroczny obfitował w wiele sukcesów najmłodszych.
W grudniu 2015 roku uczniowie klas drugich i trzecich wzięli
udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA.
Nasi finaliści osiągnęli bardzo wysokie wyniki w zakresie edukacji czytelniczej, ortograficznej, matematycznej i plastycznej:
1. Konkurs czytelniczy „Abecadło”.
I miejsce - Maja Bąk z klasy 2 b
III miejsce - Michał Pietruszewski z klasy 2 b
2. Konkurs ortograficzny „Ortografek”.
I miejsce – Maja Bąk z klasy 2 b
Wyróżnienie – Agata Florczyk z klasy 3 a
3. Konkurs matematyczny „Plusik”.
Wyróżnienia - Amalia Łukaszyk z klasy 2 b, Maja Bąk z klasy
2b, Jakub Pańczak z klasy 2b, Bartosz Gabryel z klasy 3a, Mateusz
Wilcz z klasy 3, Oliwier Śliwiński z klasy 3a, Maja Sidor z klasy 3a
4. Konkurs plastyczny „Plastuś”.
III miejsce – Aleksandra Rogala z klasy 2b
Wyróżnienie – Alicja Kloza z klasy 2a
II miejsce – Paulina Buchta z klasy 3c
III miejsce – Wiktoria Strębska z klasy 3a
11 stycznia br. czterdziestu czterech uczniów nauczania zintegrowanego wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUSEK, która weryfikowała wiedzę z zakresu edukacji polonistycznej,
społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Podkreślenia wymaga
fakt, iż spośród 19 tysięcy 175 dzieci z całej Polski, dwie uczennice
z klasy drugiej odniosły sukces. Trzecie miejsce zajęła Maja Bąk
zdobywając 205/210 punktów. Natomiast trzynastą lokatę i tytuł
laureatki otrzymała Amelia Łukaszyk.
Naszym „małym-wielkim” laureatom gratulujemy sukcesów,
dziękujemy za udział w konkursach oraz życzymy wytrwałości
w dalszym pogłębianiu wiedzy.
Jolanta Chrzanowska-Romańska
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DKMS W PYSKOWICACH TO NIE TYLKO
REJESTRACJA W BAZIE
2015 r., w lutym dostała legitymację,
a już pod koniec marca otrzymała
informację, że może zostać dawcą,
że ktoś już czeka na jej komórki.
Może ten ktoś czekał już w grudniu,
gdy ta osoba się rejestrowała? Może
i na Ciebie i Twoją decyzję ktoś już
czeka? Jeżeli podjąłeś już decyzję,
a brakuje Ci czasu, żeby samemu

Wielu pyskowiczan kojarzy już
Fundację DKMS. Jedni z kampanii
medialnych, inni z różnorodnych
akcji plenerowych. W Pyskowicach
takie akcje to już pomału tradycja.
Już kilkukrotnie pyskowiczanie
mogli się zarejestrować do bazy
szpiku kostnego i zostać potencjalnymi dawcami. Dwa razy podczas Dożynek, a raz w trakcie akcji
„Pomóż Danielowi i innym”, która
została przeprowadzona w Pyskowicach i w Toszku, a także w szkole
Daniela. Dotychczas tylko w bazie
DKMS, jako potencjalni dawcy, zarejestrowało się 1137 pyskowiczan
(w samej akcji dla Daniela do bazy
dodano 338 osób). W tym miejscu
chcemy napisać jak jesteśmy dumni z mieszkańców naszego miasta
i okolic, oraz jak ważna i potrzebna
jest decyzja o zarejestrowaniu się
w bazie.
Jest wiele osób, które tę decyzję
podjęło, ale są też osoby, które tej
pomocy potrzebowały i takie, które
mogły już pójść krok dalej i oddać
swój szpik innym.
Kasia - młoda pyskowiczanka,
która kilka lat temu zachorowała
na białaczkę, w listopadzie 2015 r.
otrzymała szpik od chłopaka o rok
starszego od niej.
Maciek - po przejściu serii dodatkowych badań oddał swój szpik 50letniej kobiecie z Włoch.
Daniel - dla którego prowadzona była akcja „Pomóż Danielowi
i innym”, odnalazł swojego genetycznego bliźniaka i już jest po
przeszczepie – jak twierdzą lekarze
– książkowo wraca do zdrowia.
Na koniec chcemy pokazać, że
rejestracja w bazie ma sens! Jedna
z osób „zwerbowanych” w grudniu

dopełnić formalności. Jeżeli masz
wątpliwości lub nurtują Cię pytania.
Czekamy na Ciebie 23 i 24 lipca (od
godz. 16.00) na XVII DNIACH RODZINY I XXXI DNIACH PYSKOWIC. Nie czekaj, dołącz do świadomych potencjalnych dawców, byś
nie musiał kiedyś żałować, że zrobiłeś to za późno. Być może gdzieś

czeka ktoś chory, czeka właśnie na
Ciebie – na lekarstwo, które nosisz
w sobie. TRZY osoby z naszego
miasta miały to szczęście, by uratować komuś życie, komuś całkowicie
obcemu. Może Ty będziesz kolejną?
Beata Antosik
Stowarzyszenie Ludzie Miasta
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WAKACJE 2016
BIBLIOLATO 2016
Oddział dla dzieci pl. Piłsudskiego 1
Hasło przewodnie: „Czas na wakacje!”
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy, piątki
w godz. 12.00-13.30
Lipiec: 1.07. - 29.07.2016
„Lato Muminków”- zajęcia czytelniczo-plastyczne
„Co by tu dzisiaj zrobić”- zabawy kreatywne
„Ahoj, piraci!”- zajęcia plastyczne
„Kolorowe i pomysłowe”- poznajemy ciekawe techniki plastyczne
„Akademia gier i zabaw”- turniej gier planszowych i komputerowych
„Nitką malowane”- zajęcia kreatywne
Sierpień: 1.08. - 26.08.2016
„Z Nelą w nieznane”- zajęcia czytelniczo-plastyczne
„Kolorowanie i wypoczywanie”- zabawy kreatywne
„Strachy na Lachy czyli Wakacje z dreszczykiem”- zajęcia
czytelniczo-plastyczne
„Pędzel w roli głównej-mój pomysł na mural”- zajęcia kreatywne
„Pod znakiem Wielkiej Przygody”- zajęcia czytelniczo-plastyczne i konkurs do cyklu powieściowego „Kroniki Archeo”
Agnieszki Stelmaszyk
„W świecie mistrzów reklamy” – zabawy kreatywne
Zakończenie zajęć 31.08.2016 r. o godz. 13.00.
Filia nr 1 (ul. Traugutta)
Hasło przewodnie: „Wakacyjne podróże z książką”
Zajęcia odbywać się będą codziennie w godz. 12.00-13.30
Lipiec: 4.07. - 31.07.2016
„Podróże po kontynencie afrykańskim i nie tylko ” – zajęcia
czytelniczo-plastyczne na podstawie książki H. Sienkiewicza
„W pustyni i w puszczy” (rok sienkiewiczowski)
„Dobre maniery w sieci” – zajęcia czytelniczo–plastyczne na
podstawie książki Zofii Staniszewskiej „Dzieci w sieci dobrych manier”
„Przygarnę psa” – na podstawie książki Ewy Kozyra-Pawlak
„Liczypieski” – konkurs plastyczny
„Życie w oceanie” – zajęcia plastyczne
„Bohaterowie z Krainy Oz” – zajęcia z modeliną i plasteliną
„Zostań projektantem mody – Martynka” – na podstawie
serii książek „Martynka”
„Wesołe robótki” – zajęcia plastyczne
Gry komputerowe, gry planszowe
Sierpień: 1.08. - 31.08.2016
„Podróż do przeszłości” – zajęcia czytelniczo –plastyczne
„Kolumna Lomo” – zajęcia plastyczne
„W bajkowym świecie origami„ –zajęcia czytelniczo-plastyczne na podstawie książek Doroty Dziamskiej „Filmowe
Origami czyli Origami płaskie z koła, kwadratu i trójkąta”,
„Bajkowe kółeczka czyli Origami płaskie z koła”
„Odbuduj z ruin zamek Piastowski w Opolu” - konkurs plastyczny
„Małe cudeńka – kolorowe mozaiki” – zajęcia plastyczne
„Wesołe robótki” – zajęcia plastyczne
Gry komputerowe, gry planszowe
Zakończenie 31.08 2016 o godz. 12.00.

Urząd Miejski w Pyskowicach zaprasza dzieci
i młodzież na Wakacje 2016

WYCIECZKI JEDNODNIOWE:

4 lipca - ŻORY - Miasteczko Westernowe
Twinpigs (w programie m. in: pojedynek
rewolwerowców, pokaz iluzji, napad na
bank, pokaz kowbojski, zabawa na urządzeniach zabawowych, strzelanie z łuku,
kino 5D, koło młyńskie i inne atrakcje koszt 36 zł, MC Donald*)
7 lipca - KŁODZKO (w programie m.in.:
zwiedzanie z przewodnikiem Twierdzy
Kłodzkiej; część górna i podziemny labirynt, pobyt w Muzeum Ziemi Kłodzkiej;
udział w warsztatach, grach i zabawach koszt 22 zł, MC Donald*)
13 lipca - KRAKÓW (w programie m. in.:
zwiedzanie z przewodnikiem Parku Edukacji Globalnej, interaktywne zwiedzanie
Wiosek Świata połączone z warsztatami, zwiedzanie z przewodnikiem Rynku
w tym Kościół Mariacki, Sukiennice, itp.
- koszt 30 zł, MC Donald*)
19 lipca - GLIWICE - kino Cinema City film pt. „Szajbus i pingwiny” - koszt 11 zł
22 lipca - OCHABY - Dream Park (w programie m. in.: zwiedzanie oceanarium,
park miniatur, dinozaury, plac zabaw, kino
2D i 6D, park linowy, kule wodne i inne
atrakcje - koszt 31 zł, MC Donald *)

2 sierpnia - GLIWICE - kino Cinema City
- film pt. „Epoka Lodowcowa: Mocne uderzenie” - koszt 11 zł
11 sierpnia - BISKUPICE - Gród Rycerski (w programie m. in.: ręczne czerpanie
papieru, pisanie gęsim piórem, pokaz walk
rycerskich, rzut włócznią, tkanie, strzelanie z łuku, pobyt w zbrojowni, grill z kiełbaskami - koszt 38 zł, MC Donald*)
17 sierpnia - WIELICZKA - kopalnia soli
(w programie m. in: zwiedzanie kopalni,
udział w warsztatach: „Śladami legend
wielickiej kopalni”; zabawy, quizy, tropienie śladów Skarbnika, obiad 125 m pod
ziemią, pobyt w tężni solankowej - koszt
45 zł – bez obiadu, 61 zł z obiadem)
22 sierpnia - GLIWICE - kino Cinema
City - film pt. „Mój przyjaciel smok” koszt 11 zł
26 sierpnia - OGRODZIENIEC - (w programie m. in.: zwiedzanie zamku z przewodnikiem, pobyt w Parku Rozrywki;
park miniatur, park doświadczeń fizycznych, dom legend i strachów - koszt 37 zł,
MC Donald*)
* cena nie obejmuje pobytu w MC Donaldzie

Uwaga! Na wszystkie wycieczki zapisy od 20 czerwca w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego pok. 102. Przy zapisach wymagane są: pesel dziecka i zgoda rodziców. Wszelkie informacje
udzielane są pod numerem tel. (32) 332 60 77. Nie przyjmujemy zapisów
telefonicznie!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wakacji!
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KOPALNIA STRAJKUJE...

STRAJK I PACYFIKACJA KOPALNI WUJEK
3-16 GRUDNIA 1981 R.

Wróćmy myślami do nocy z 12 na
13 grudnia 1981 roku. Wydarzyły
się wówczas tragiczne chwile w życiu Polaków. Wprowadzenie stanu
wojennego. Strajki okupacyjne, protesty, walka o lepsze jutro. 16 grudnia rozegrały się wydarzenia, które
na zawsze zapisały się na kartach
historii naszej ojczyzny. Historii,
o której musimy pamiętać. Dzięki

Muzeum KWK ,,Wujek” w Katowicach przy Śląskim Centrum Wolności i Solidarności mamy taką sposobność. Znajduje się tam wystawa
dotycząca dziejów kopalni ,,Wujek”,
ekspozycja obrazująca wydarzenia,
które rozegrały się w dniach 13-16
grudnia 1981 roku, makieta, na której przedstawiono przebieg zdarzeń
oraz wiele zdjęć i innych eksponatów. Z końcem kwietnia br. wystawę
,,KOPALNIA STRAJKUJE...Strajk
i pacyfikacja Kopalni ,,Wujek” 1316 grudnia 1981 r.” przeniesiono do
Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Na początku maja uroczystego otwarcia wystawy dokonał
Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego
Centrum Wolności i Solidarności
w Katowicach. W otwarciu wzięli również udział przedstawiciele
władz samorządowych Pyskowic,
Kuratorium Oświaty w Katowicach
oraz dyrektorzy pyskowickich szkół

i placówek kulturalno - oświatowych. Lekcje historii, w których
wzięli udział uczniowie naszej
szkoły, poparte obrazem z kart wystawy przemówiły do wyobraźni.
Wywołały wiele wzruszeń, były źródłem cennych informacji o historii
naszego regionu i Polski. Obecnie
wystawa jest udostępniona mło-

dzieży szkolnej z Pyskowic i okolic.
Serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy dyrektorowi Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności za możliwość wypożyczenia
wystawy, za czas, w którym uczniowie w sposób bardzo namacalny zetknęli się z historią.
Anna Siemińska

GIMNAZJUM NR 1 NA RAJDZIE IPN-U
Był 23 maja. Słońce przygrzewało dosyć mocno. Załadowane plecaki, mocno związane buty
nie pozostawiały wątpliwości. Przechodnie, widząc ponad trzydziestoosobową grupę, wiedzieli, co się święci. Tak! To oni. Rajd IPN-u.
W głowie tysiąc myśli na sekundę – „Daleko
jeszcze?”, „Czy pan Zawis przygotował nas dosyć
mocno?”. Jednak przewodnik nie pozostawiał
złudzeń: jeszcze parę godzin marszu.
Marcin powoli zwalnia. Z powodu zmęczenia?
Bynajmniej! Otaczający nas widok powodował
zachwyt połączony z intensywnym łapaniem
powietrza, co było skutkiem stromizny szlaku
Rajcza – Hala Rysianka.
Kiedy na horyzoncie pojawiło się upragnione
schronisko, każdy – poprawiając ledwo wiszący
olbrzymi plecak – dostał porcję energii potrzebną do szybkiej lokacji, uzupełnienia płynów, by
za chwilę rozpocząć test wiedzy historycznej dotyczącej Żołnierzy Wyklętych, która była tematyką rajdu. Forma testu: wędrówka od jednego
punktu z pytaniami do drugiego dawała wiele
radości. Zwłaszcza, że dla niektórych kompas to
urządzenie niekoniecznie zrozumiałe.
Gdyby ktoś zapytał, co widać z Hali Rysianki, odpowiedź byłaby prosta: Tatry, Małą Fatrę,

Babią Górę. To można sprawdzić nie wychodząc
z domu. Jednak, aby tego doświadczyć, trzeba
ruszyć z miejsca. Trzech śmiałków z Gimnazjum
nr 1, po otrzymaniu zgłoszenia podjęło się tego
zadania.
Każdy z trzech dni rajdu zapełniony był po
same brzegi. Bieg sprawnościowy (powalone
drzewa, zjazd po linie, przeszkody, czołganie
itp.), marsz na orientację (nieznany teren, kompas), strzelanie, rzut granatem - to tylko część
zadań do wykonania w ramach konkursu. Natomiast pozostałe zabawy (m.in. nocne podchody)
prowadzone przez harcerzy nie pozwalały nikomu na chwilę nudy.
Zapał, historyczne przygotowanie i werwa
spowodowały, że nasi chłopcy doskonale poradzili sobie wśród śląskich drużyn (m.in. szkoły z
Katowic, Sosnowca, Żywca), zajmując 2 miejsce
w kategorii gimnazjalnej, natomiast w pojedynczych konkurencjach typu: strzelanie do celu i
rzut granatem Jakub Szczepański otrzymał miejsce pierwsze.
Każda drużyna otrzymała nagrody, zaś naczelnik OBEP zachwycony był współpracą naszego gimnazjum z instytutem.
Kiedy trzeciego dnia schodziliśmy w stronę

Węgierskiej Górki, aby przy schronie Wędrowiec zakończyć rajd, Adrian, Jakub i Marcin żałowali, że już niedługo wychodzą z gimnazjum.
Pozostała jednak nadzieja, że w przyszłym roku
kolejni uczniowie tak godnie i pięknie będą reprezentowali naszą szkołę i nasze miasto.
ks. Adam Bryła

DARMOWE
SZKOLENIA BHP
W PYSKOWICACH
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wraz z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych oddział
w Sosnowcu zaprasza na bezpłatne
szkolenia z zakresu: BHP okresowe dla pracodawców i innych osób
kierujących pracownikami (16h);
BHP okresowe dla pracowników
administracyjno-biurowych (8h);
BHP okresowe dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych (8h); Seminarium
z zakresu BHP (8h) – tematyka seminariów w zależności od potrzeb.
Dodatkowe informacje: Ośrodek
Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach, ul. Powstańców Śląskich 7,
tel.: 32 233-31-59, e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl, www.kursy.
pyskowice.zdz.pl.
W trakcie trwania każdego ze
szkoleń oraz seminariów dodatkowo zorganizowane będą jednogodzinne zajęcia praktyczne z zakresu
resuscytacji prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.
Szkolenia skierowane są do:
• pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 249 osób), w tym
rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy oraz
osób kierujących pracownikami
jak również prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo
przemysłowe, handel hurtowy
i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych i motocykli,
opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport
oraz edukacja,
• pracowników
zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych
i pracowników administracyjnobiurowych w małych i średnich
przedsiębiorstwach (zatrudniających do 249 osób) w jednym
z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel
hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów
samochodowych
i motocykli, opieka zdrowotna
ciąg dalszy na str. 14
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TEATR TAŃCA ALACARTE
Teatr Tańca Alacarte działa
w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu nieprzerwanie od 14 lat. Chociaż
na przestrzeni lat skład teatru ulegał zmianie, jego trzon, czyli Sandra
Połeć, Patrycja Suchan, Dominika
Serafin i Agata Gabryel swoją pasją
do tańca udowadniają, że da się połączyć taniec i codzienne obowiązki, takie jak matura, studia, praca.
Dziewczyny przez te wszystkie lata
dzielnie stawiały czoło konkurencji
na festiwalach w Polsce i za granicą. W tym sezonie również, chociaż
był to sezon, który przyniósł kilka
zmian. Po pierwsze szeregi kobiet
w naszym teatrze zasilił mężczyzna
Tomasz Copik, a po drugie Teatr
prezentował się głównie na festiwalach związanych z teatrem tańca oraz w prezentacjach solowych,
zdobywając: na II Festiwalu Teatrów
Tańca „Poruszenie” w Krapkowicach Nagrodę Główną, na Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych
w Zgierzu III miejsce, Główną
Nagrodę na Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych
w Bydgoszczy, II miejsce w kat. solo
Agata Gabryel oraz I miejsce w kat.
solo Sandra Połeć na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego „Power Dance” w Katowicach,
III miejsce w kat. solo Sandra Połeć,
I miejsce w kat. solo Agata Gabryel,
II miejsce w kat. duet Agata Gabry-

foto: Bartosz Kruk
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el i Sandra Połeć oraz I miejsce dla
trio Patrycja Suchan, Agata Gabryel i Sandra Połeć na konkursie
choreograficznym „Strefa Tańca”
w Bielsku Białej i tą najważniejszą,
wyjątkową, przyznaną z rąk profesor Ewy Wycichowskiej, Elżbiety
Pańtak i Ryszarda Kalinowskiego
- znakomitości tanecznych, które
zawodowo związane są z teatrami
tańca w Polsce, Nagrodę Główną na
II Konkursie Teatrów Tańca w Kielcach. Nadmienić tu też trzeba, że
Tomek otrzymał nagrodę specjalną podczas tego konkursu - udział
w warsztatach tanecznych organizowanych w Lubelskim Teatrze
Tańca, a nagroda za najlepszą choreografię powędrowała do autorki
tego tekstu.
Osiągnięte miejsca mówią same
za siebie i widać, że forma dziewczyn i Tomka nie spada. Przed nimi
kolejne wyzwania. Podczas wakacji wyjeżdżają na dwa konkursy

- w dniach 30.06. - 03.07. do Polic
koło Szczecina, gdzie jako jeden
z 5 teatrów z Polski i Niemiec zakwalifikował się na Teatralną Elipsę
Kreatywności, natomiast w dniach
5-7.08. wezmą udział w Drawskich
Prezentacjach Tanecznych w Drawsku Pomorskim.
Ale to nie wszystko. Jeszcze przed
wyjazdem do Szczecina 24.06.
o godz. 18.00 będzie można zobaczyć kunszt taneczny i aktorski
Teatru Alacarte, ponieważ na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu w Pyskowicach zaprezentuje swój najnowszy spektakl pt.
„Przenikanie”, natomiast 25.06. na
zaproszenie szkoły tanecznej Let’s
Dance z Gliwic wystąpi w Teatrze
Muzycznym.
Zapraszamy serdecznie na spektakl i trzymamy kciuki za dalszy
rozwój artystyczny.
Anna Hampel Instruktor
Teatru Tańca Alacarte

10

Przegląd Pyskowicki  

XII POWIATOWY PRZEGLĄD
MAŁYCH FORM
SCENICZNYCH
W JĘZYKU NIEMIECKIM

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku szkolnym Zespół Szkół
w Pyskowicach po raz 12. zorganizował Powiatowy Przegląd Małych
Form Scenicznych w Języku Niemieckim dla szkół podstawowych
i gimnazjów z powiatu gliwickiego.
Podczas tegorocznych popisów aktorskich mieliśmy przyjemność gościć 6 szkół, wśród których znalazło się 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Imprezę dodatkowo uświetnili swoimi występami uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 5. Klasa 1c pod kierunkiem Katarzyny Stryjakiewicz rozczuliła zebranych gości wiązanką tańców i piosenek, zespół
taneczny pod kierunkiem Katarzyny Pisanko przedstawił ciekawy układ
choreograficzny, a na zakończenie przy dźwiękach pięknej, relaksacyjnej muzyki klasa 3b zaprezentowała zebranym gościom przedstawienie
pt. „Nadąsana Gąsienica”, które przygotowała Janina Marzec.
Zmagania uczestników oceniało 3 – osobowe jury. Dzięki naszym
sponsorom (DFK Racibórz, Konsulat Republiki Federalnej Niemiec –
Opole oraz Urząd Miejski Pyskowice) najlepsze grupy otrzymały nagrody rzeczowe, wszystkie szkoły materiały dydaktyczne do nauki języka
niemieckiego, a każdy uczestnik drobny upominek.
Wyniki tegorocznego przeglądu:
I miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pyskowicach – „ Abenteuer am Rhein”;
ZSO nr 12, Szkoła Podstawowa nr 17 w Gliwicach – „ Julchen will nicht
schlafen”;
II miejsce:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilczy – „ Groβfamilienurlaub”;
III miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach – „ Das Gespenster”;
Szkoła Podstawowa nr 6 w Pyskowicach – „ Auf dem Markt”;
Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Pyskowicach
– „ Aschenputtel”.
Pragniemy również nadmienić, iż swą obecnością zaszczycili nas Zastępca Burmistrza Pyskowic – Adam Wójcik, Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej – Józef Rubin, internetowe radio „ Mittendrin” oraz gazeta „ Obeschlesische Stimme”.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie oraz udział i gorąco zapraszamy
za rok na XIII edycję przeglądu.
Katarzyna Durczyńska
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DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE
SZKÓŁ SPECJALNYCH
Z początkiem czerwca odbył
się w Zespole Szkół Specjalnych
w Pyskowicach Integracyjny Dzień
Dziecka dla uczniów z terenu Powiatu Gliwickiego pod hasłem „Na
sportowo, czyli zdrowo”.
Głównym organizatorem imprezy była nasza szkoła oraz Starostwo
Powiatowe w Gliwicach.
Swoją obecnością zaszczyciła nas
wicestarosta Powiatu Gliwickiego,
Ewa Jurczyga, która wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych
w Pyskowicach, Bogusławem Hadzik uroczyście otworzyła to wyjątkowe święto.
Na boisku szkolnym po raz drugi został rozegrany Powiatowy
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
Chłopców o puchar dyrektora szkoły. Wzięły w nim udział następujące drużyny z Powiatu Gliwickiego:
SP w Toszku, SP w Kleszczowie, SP
nr 4 w Pyskowicach, Gimnazjum
nr 1 w Pyskowicach, Gimnazjum
nr 2 w Pyskowicach oraz uczniowie
z ZSS w Pyskowicach. Mecze sędziowane były przez Jerzego Wojewódzkiego, przyjaciela naszej szkoły - „ojca chrzestnego polskiej piłki

brali udział w licznych atrakcjach
zorganizowanych przez gospodarzy
imprezy. Były to m.in. konkurencje
sprawnościowo-zwinnościowe, gra
w boole i memory, zabawy rzutne,
tory przeszkód, malowanie twarzy
oraz różnorodne zajęcia plastyczne.
Dużych emocji dostarczyły również
integracyjne wyścigi rzędów, zorganizowane przez nauczycieli szkoły.
Nie było tu osób przegranych, liczyła się przede wszystkim dobra
zabawa.
W uroczystych obchodach Dnia
Dziecka swoją obecnością zaszczycili nas policjanci z Komisariatu
w Pyskowicach oraz strażacy z JGR
w Pyskowicach. Dużą atrakcją okazały się pokazy umiejętności policji,
ich umundurowanie oraz prezentowanie strojów interwencyjnych.
Następną atrakcją w tym dniu była
prezentacja wozu strażackiego oraz
pokaz zastosowania armatek wodnych i piany gaśniczej przeprowadzony przez strażaków.
Chętni mogli również sprawdzić
na własnej skórze, jak czuje się osoba przebywająca w zadymionym
pomieszczeniu w czasie pożaru

halowej”. Po zaciętym boju pierwsze
miejsce w turnieju zdobyła drużyna
z ZSS w Pyskowicach, drugie - SP
z Toszka, a trzecie - SP nr 4 z Pyskowic. Po zakończeniu turnieju każda
z drużyn otrzymała pamiątkowy
puchar, a wszyscy uczestnicy festynu nagrodzeni zostali pamiątkowymi medalami ufundowanymi przez
Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
Równocześnie na terenie wokół
szkoły nasi uczniowie oraz zaproszeni goście ze SP nr 6 w Pyskowicach,
SP w Kleszczowie i SP w Kotulinie,

oraz własnoręcznie gasić pożar gaśnicami przeciwpożarowymi. Te
czynności edukacyjne zapewniła
uczniom festynu firma "Kompleksor" z Gliwic.
Podczas festynu na uczestników
czekały zdrowe, naturalne posiłki,
sałatki owocowe oraz drobne przekąski. Wszelkie atrakcje podczas
tego dnia zorganizowane były dzięki współpracy szkoły z okolicznymi przedsiębiorcami, którzy dzięki
swojej hojności i otwartemu sercu
ciąg dalszy na str. 13
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WARSZTATY „ART”
W ZESPOLE SZKÓŁ

Land art, decoupage, quilling
czy scapbooking, to nie jakieś obco
brzmiące słowa, a techniki plastyczne, w które wdrożyli się uczniowie
uczęszczający do świetlicy Zespołu
Szkół w Pyskowicach.
Od kilku tygodni świetlica szkolna w poniedziałkowe poranki
zamienia się w pracownię sztuki
i przez dwie godziny dzieci poznają
tajniki plastyki.
Zajęcia mają na celu:
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych,
• nabywanie nowych umiejętności
poprzez zaznajomienie się z różnymi formami plastycznymi,
• kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
• poprawę wizerunku świetlic
szkolnych w środowisku,
• przyswojenie możliwości wykorzystania materiałów recyklingowych.
W ramach warsztatów nasi
podopieczni uczestniczą w zajęciach artystycznych. 16.05.2016 r.
uczniowie wzięli udział w szkoleniu z quillingu. Jest to technika
z rodzaju papieroplastyki. Służy
do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt
sprężyny spiralnej i odpowiednio
uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru.
Pierwszo i drugoklasiści zostali
przeszkoleni i wykonali fantastyczne prezenty dla swoich mam. Zajęcia poprowadziły zaprzyjaźnione
nauczycielki i dzieci ze świetlicy
ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Gli-

wic. Dzięki uprzejmości Piekarni
Marysieńka wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek,
za który serdecznie dziękujemy.
W czwartek 19.05.2016 r. nauczyliśmy się kolejnej formy,
jaką jest decoupage. Zrobiliśmy
z niej również prezent dla mam.

bumów ze zdjęciami i pamiątkami
rodzinnymi. Podstawowymi materiałami do ozdabiania są: kolorowy
papier, ozdobne nity, urządzenia do
ich mocowania, klej, pieczątki dekoracyjne, farbki, szablony, naklejki
dziurkacze, wzorki. Dziewczynki
i chłopcy wyczarowali z papieru

Dzieci z wielkim entuzjazmem podeszły do zajęć i wykonały prawdziwe cuda. Decoupage to technika
zdobnicza. Polega na naklejaniu
wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby
wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany.
6.06.2016 r. gościliśmy w naszych
murach Joannę Trojanowską, która zaprezentowała nam technikę
scrapbooking. Jest to sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania al-

różnorodne albumy, które na pewno ucieszą niejednego tatę z okazji
zbliżającego się święta. Pani Asi serdecznie dziękujemy za życzliwość,
poświęcony czas i materiały!
W czerwcu zaplanowaliśmy jeszcze warsztaty land art, czyli sztuki
ziemi. O naszej świetlicy można
mówić wiele, ale zapewnić możemy,
że nigdy się tutaj nie nudzimy!
Beata Krasówka
Wychowawczyni świetlicy
Zespołu Szkół
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BEZPŁATNE
KURSY
E-LEARNINGOWE

Miejska Biblioteka Publiczna
w Pyskowicach dzięki współpracy
z firmą Funmedia zaprasza do skorzystania z nowej oferty darmowych
kursów językowych i specjalistycznych będących multimedialnymi
i w pełni interaktywnymi narzędziami wspomagającymi naukę języków
obcych oraz rozwój umiejętności
specjalistycznych.
Użytkownicy
zdobywają wiedzę dzięki grom, fotolekcjom, filmom, dialogom z native speakerami i ćwiczeniom.
Dostępne kursy:
Niemiecki - multimedialny kurs
języka niemieckiego na poziomie
A1-B1;
Włoski - multimedialny kurs języka
niemieckiego na poziomie A1;
Photoshop 123 - obsługa popularnego programu graficznego;
Pisz 123 - rozwija umiejętność
szybkiego, bezwzrokowego pisania
na klawiaturze metodą dziesięciopalcową;
Pamiętaj 123 - uczy technik szybkiego czytania, poprawia pamięć
fotograficzną.
Kody dostępu do korzystania
z 5 kursów można otrzymać w każdej naszej placówce bibliotecznej.
Kody aktywne będą do 31.12.2016 r.
Ich ilość jest ograniczona.
Więcej informacji na stronie:
http://www.bibliotekapyskowice.pl/
index.php/334-bezplatne-kursy-123.
Ilona Surman

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Wakacje zbliżają się dużymi krokami. Wielu z Was wyjedzie na kolonie, obozy lub do rodziny. Jednak
pewna część zostanie w mieście,
gdzie będzie miło i aktywnie spędzać czas wolny. Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach zaprasza
do korzystania ze swojego boiska,
na którym można doskonalić swoje
umiejętności sportowe. W imieniu
dyrektora szkoły oraz wszystkich
uczniów bardzo prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

oraz dbanie o ład i porządek na
terenie szkoły, a także boiska. Zdarzają się niestety przypadki dewastacji tego terenu w szczególności
płyty boiska, bramek i ogrodzenia.
Dbajmy wspólnie o porządek i mile
spędzajmy czas. Unikajmy takich
sytuacji, a jeżeli jesteś świadkiem
niszczenia, dewastacji mienia
ZAREAGUJ!
Jagoda Wagner
Zespół Szkół Specjalnych
w Pyskowicach
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FESTYN RODZINNY W ZESPOLE SZKÓŁ
W słoneczną i ciepłą sobotę 21
maja br. na terenie Zespołu Szkół
przy ul. Szkolnej 2 odbył się tradycyjny Festyn Rodzinny. Wszyscy
obecni z pewnością byli zadowoleni. Atrakcji było co niemiara!
Program zabawy był bardzo bogaty, każdy znalazł coś dla siebie.
Festyn miał na celu integrację szkolnego środowiska. Bo w jego organizację włączyli się wszyscy - rodzice,
nauczyciele i uczniowie.
Oficjalnego otwarcia dokonała
dyrektor Zespołu Szkół Jolanta Dąbrowska wraz z przewodniczą Rady
Rodziców Moniką Sobelską. W rolę
prowadzącej jak zwykle wcieliła się
niezastąpiona Janina Marzec. Następnie scena została oddana najmłodszym uczniom naszej szkoły,
którzy zaśpiewali garść przebojów
dla swoich rodziców. Z ust gości
nie znikał uśmiech, a nogi aż rwały się do tańca. Później scenę zajęli
językowcy - uczniowie wyśpiewali
w języku angielskim i niemieckim
piosenki, zaprezentowali też nie-

mieckojęzyczne
przedstawienie.
Każdy występ był długo oklaskiwany. Hitami okazały się „Balladyna na wesoło” przygotowana
przez uczniów kl. 6a, przedstawienie - „Dzień z życia szkoły” (kl. Ib
gimnazjum) oraz „Balladyna” wystawiona przez II a gimnazjum.
W czasie festynu uczniowie mieli
możliwość wzięcia udziału w teleturnieju „Milion w minutę”, w turnieju sprawnościowo-językowym
„Potyczki językowe”.
Atrakcji sportowych również nie
brakowało. W czasie imprezy odbyła się V Edycja Turnieju o Tytuł

Mistrzów w szachy, warcaby, tysiąca, mecz piłki nożnej (rodzice i nauczyciele contra młodzież), mecz
dwójek siatkarskich (rodzice-dzieci), mecz piłki siatkowej - dziewczęta (rodzice i nauczyciele contra reprezentacja uczennic), mecz
piłki siatkowej – chłopcy (rodzice
i nauczyciele contra reprezentacja
uczniów).
Na basenie pod czujnym okiem
nauczycieli urządzono „Hawaje”,
dzieci miały możliwość skorzystania
z kąpieli na rajskiej wyspie. W czasie kiermaszu można było zakupić
rośliny doniczkowe czy odbić dłoń

w gipsie. Urządzona została także mała galeria prac plastycznych,
wystawa średniowiecznych grodów,
zbiór złudzeń optycznych. Dużym
powodzeniem cieszył się kiermasz
niespodzianek, gdzie chętnych było
więcej niż dostępnych losów. Naszym atutem była gastronomia. A to
za sprawą przepysznych ciast, które
upiekły specjalnie na imprezę nasze
niezastąpione mamusie. Kto zjadł
ciasto i wypił kawę, mógł spróbować soczystych dań z grilla i czegoś
konkretniejszego. Bigos pachniał
z daleka.
Festyn znów okazał się naszym
sukcesem. Każdy z gości znalazł coś
dla siebie. Dzięki sponsorom, zaangażowaniu Rady Rodziców, pracowników, nauczycieli i uczniów
wszyscy miło oraz ciekawie spędzili
ten sobotni dzień. W imieniu społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za rok!
Beata Krasówka
Nauczycielka Zespołu Szkół
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EKO-PLANETA 2016

Tej wiosny uczniowie naszej szkoły, czyli Zespołu Szkół w Pyskowicach – Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2, po raz kolejny
wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Eko-Planeta, który ma na
celu zwrócenie uwagi na zagrożenia naszej Ziemi i propagowanie wiedzy przyrodniczej. Dzięki temu konkursowi my – uczniowie mogliśmy
sprawdzić nasze wiadomości o świecie roślin i zwierząt, biorąc udział
w teście, a także pochwalić się swoimi zdolnościami językowymi lub
plastycznymi w drugiej kategorii, wykonując pracę pt. „Drzewa i krzewy w Polsce”.
Jak co roku edycja tego konkursu cieszyła się dużą popularnością, ale
spośród kilku tysięcy uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów z całej Polski nagrody zdobyli tylko najlepsi. Nie można narzekać na brak chętnych, młodych przyrodników z naszej szkoły próbujących swoich możliwości w tym konkursie. Przygotowywani pod czujnym okiem pan Ewy Uznańskiej oraz Małgorzaty Jenorowskiej wypadli
bardzo dobrze. Dwie osoby z naszej szkoły zostały szczególnie wyróżnione na tle całej Polski. Jak się okazało, wśród laureatów znalazłyśmy
się i my – Zuzanna Skorupa z klasy VI (trzecie miejsce w przedziale
Adept) i Emilia Rain z klasy I gimnazjum (drugie miejsce w przedziale
Gimnazjalista).
Wręczenie nagród (sprzętu elektronicznego i książek) odbyło się
30 maja br. na wydziale Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Organizatorzy konkursu, czyli Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”
oraz władze Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, pogratulowali nam wiedzy, a także zaprezentowali nowoczesny budynek
i laboratoria swojej uczelni. To było fajne przeżycie.
Zuzanna Skorupa
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DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Tegoroczny przegląd działalności
dzieci w sekcjach plastycznych Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pyskowicach pod kierunkiem instruktora Ewy Hajduk związany jest
przede wszystkim z jubileuszem 10lecia ich wspólnej pracy. W związku
z tym po raz pierwszy instruktorka

swój talent plastyczny pod czujnym
okiem swojej instruktorki. Przez
minione 10 lat Ewa Hajduk poczyniła ogromny krok w kierunku rozwoju zawodowego, co przeniosło się
z powodzeniem na twórczość dzieci
będących pod jej opieką. Niektórzy
z uczestników zajęć, a jest ich po-

prezentuje również małą część własnej twórczości. Myśl, która wieńczy ich spotkania przez te wszystkie
lata to: „Radość tworzenia i bycia
razem”. Galeria PODcień ma zaszczyt prezentować co roku kolejne
osiągnięcia dzieci, które rozwijają

nad stu trzydziestu, to prawdziwi
„weterani”, uczęszczający na zajęcia
od samego początku. Zaczynali mając zaledwie kilka lat w najmłodszej
grupie „Pędzelek”, z wiekiem awansowali do grupy starszej pod nazwą
ciąg dalszy na str. 14

DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE
SZKÓŁ SPECJALNYCH
ciąg dalszy ze str. 10
wsparli nasze przedsięwzięcie.
Za pomoc i wsparcie serdeczne
podziękowania należą się sponsorom naszej imprezy: Starostwu
Powiatowemu w Gliwicach, firmie
DB Schenker, Zakładowi Masarskiemu Herbert Suchanek w Pyskowicach, Zakładowi Masarskiemu
„Marciniszyn" w Pniowie, Zakładowi Masarskiemu Madej&Wróbel
w Pyskowicach, Zakładowi Produkcji Ogrodniczej „Klimowicz”
w Paczynie, Firmie Carrefour w Py-

skowicach, Piekarni „Katarzynka"
w Pyskowicach, Piekarni "Smakosz"
w Bycinie.
Wspaniała pogoda, nowe znajomości, liczne atrakcje, poczęstunek,
ciekawe
nagrody
i owocowy zawrót głowy oraz liczne akcesoria edukacyjne otrzymane
od sponsorów spowodowały, że tegoroczny Dzień Dziecka na długo
zostanie w pamięci uczniów.
Bardzo dziękujemy.
Hanna Sitek-nauczyciel ZSS

Miejsce postoju mammobusu:

Miejsce postoju mammobusu:

przy MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY i SPORTU

w PYSKOWICACH

dziedziniec za budynkiem MOKiS

od 5 do 8 LIPCA (od wtorku do piątku) w godz.: 10.00-17.00
11 i 12 LIPCA (poniedziałek i wtorek) w godz.: 8.30-15.30
BEZ ZAPISÓW! Wybór dnia dowolny. Więcej informacji tel. (32) 278 98 96
Mammografia finansowana jest przez NFZ w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.

14

Przegląd Pyskowicki  

DZIAŁALNOŚĆ
WYSTAWIENNICZA
ciąg dalszy ze str. 13
„Piramida”. Można przypuszczać, że z szeregów naszych małych plastyków wyrośnie niejeden wirtuoz
tej dziedziny, kontynuując naukę w Wyższych Szkołach Sztuk Pięknych. Osobiście mam tylko nadzieję, że jak już staną się artystami profesjonalnymi,
to z sentymentem wrócą na łono rodzimej galerii
PODcień w Pyskowicach, która zawsze będzie stała
dla nich otworem
Czerwiec to miesiąc, w którym kończy się rok
szkolny i inne zajęcia pozalekcyjne. Tworzy to klimat do podsumowania dotychczasowych osiągnięć.
Kolejną propozycją wystawienniczą jest wystawa autorstwa uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
w Pyskowicach, to podróż przez barwne cztery
pory roku. Eksponowane dzieła powstawały pod
bacznym okiem nauczycieli zajęć plastycznych oraz
technicznych: Marty Filas, Hanny Wierzbickiej
oraz Darii Kotylak. Część prac to owoc ciekawych
warsztatów i konkursów plastycznych. Zmiany zachodzące w przyrodzie oraz otaczający nas świat,
były największą inspiracją do wykonania tak wielu
ciekawych prac przez naszych wrażliwych na piękno
uczniów. Szkoła umożliwia dzieciom udział w różnych zajęciach, dzięki którym nasi podopieczni
rozwijają swoją wyobraźnię i pasję twórczą. Wykorzystując wiele ciekawych technik oraz metod
plastycznych rozwijamy ekspresję twórczą oraz
ogromną kreatywność naszych podopiecznych. Zapraszamy serdecznie do podróży przez „CZTERY
PORY ROKU” widziane i odczuwane przez naszych
wspaniałych młodych artystów.
Bożena Jarząbek
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DARMOWE SZKOLENIA BHP
W PYSKOWICACH

ciąg dalszy ze str. 9
i pomoc społeczna, budownictwo, transport
oraz edukacja,
• uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów wchodzących na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy.
Szkolenia okresowe BHP zakończone zostaną wydaniem stosownych zaświadczeń: „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny
z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi
zmianami). Uczestnicy seminarium z zakresu
BHP otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu
kursu” (zaświadczenie wydawane na podstawie
§ 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego.)
Pani lek. med.

Marioli
Malinowskiej – Cholewka
Kierownikowi Izby Przyjęć
wyrazy najszczerszego
współczucia i żalu
z powodu śmierci

MATKI
Składa Zarząd Szpitala
w Pyskowicach sp. z o.o.
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OGŁOSZENIA
Kredyty
Pomoc w obniżeniu rat.
Tel 731 255 504
SERWIS KOMPUTEROWY PC POMOC

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

798-867-888
www.pcpomoc.com

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

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

59m2 + 50m2 pomieszczeń
magazynowych
Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 21
tel. 663 089 802

ZA R Z Ą D ZENIA
Burmistrz Miasta Pyskowice
Zarządzeniem Nr RZ.0050.115.2016 z dnia 13.06.2016
r. przeznaczył do dzierżawy nieruchomości gruntowe
położone w Pyskowicach stanowiące:
1) działka nr 761/49 km.12 obr.P-ce, o pow. 0,3704 ha,
działka nr 50 km.12 obr.P-ce, o pow. 0,1480 ha i działka nr 759/47 obr. P-ce, o pow. 0,0068 ha,
2) działka nr 229/114, km.12 obr.P-ce, o pow. 0,5870
ha,
3) część działki nr 249/74, km.19 obr.P-ce, wraz z dostępem do drogi ul. Sikorskiego po działce nr 248/74
o pow. 28m2,
4) część działki nr 1315/3, km.6 obr.P-ce, o pow. 36m2.
Zarządzeniem Nr RZ.0050.116.2016 z dnia

13.06.2016 r. przeznaczył do dzierżawy nieruchomości
gruntowe położone w Pyskowicach stanowiące:
1. działka nr 92, km.3, obr.Dzierżno, o pow.0,1760 ha,
działka nr 93, km.3, obr.Dzierżno, o pow.0,2300 ha,
działka nr 94, km.3, obr.Dzierżno, o pow.0,2630 ha,
działka nr 99, km.3,
obr.Dzierżno, o pow.0,6820 ha, działka nr 267/95,
km.3, obr.Dzierżno, o pow.0,3700 ha,
2. część działki nr 2/45 km.15 obr.P-ce, o pow. 54m2,
3. działka nr 158, km.13, obr.P-ce, o pow.0,8350 ha,
działka nr 159, km.13, obr.P-ce, o pow.0,7050 ha,
działka nr 161, km.13, obr.P-ce, o pow.0,6770 ha,
4. część działki nr 507/32 km.2 obr.P-ce, o pow. 3m2,
5. część działki nr 2/62 km.15 obr.P-ce, o pow. 30m2,

6. działka nr 164/7, km.5, obr.P-ce, o pow.0,1056 ha,
7. część działki nr 9/23 km.16 obr.P-ce, o pow. 7m2,
8. część działki nr 1/175, km.14, obr.P-ce, o pow. 78m2,
195m2, 300m2, 322m2, 420m2,
9. część działki nr 1136/22, km.19, obr.P-ce,
o pow.84m2,
10. część działki nr 1/175 km.14 obr.P-ce, o pow.
24m2.
Ww. zarządzenia zostały wywieszone na urzędowej
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach
internetowych Urzędu.
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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

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

Pan Naturalski
w czerwcu poleca:
krzewy ozdobne i owocowe
środki ochrony roślin
preparaty zwalczające krety i ślimaki

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

PYSKOWICKIE PARASOLKI
Biuro Promocji i Współpracy
Partnerskiej Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach powiększyło swoją
ofertę materiałów promocyjnych
przeznaczonych do sprzedaży o automatyczne, składane parasolki
z logo naszego miasta. Parasolki
w 5 wersjach kolorystycznych: granatowym, niebieskim, fioletowym,
różowym oraz łososiowym w cenie
23,73 zł można nabyć w pokoju 226
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
(I piętro). Informacje o pozostałych

materiałach i gadżetach oraz o sposobie ich dystrybucji dostępne są na
stronie internetowej www.pyskowcie.pl w zakładce: MULTIMEDIA/
MATERIAŁY PROMOCYJNE.
Polecamy!
EM
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