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Elementy oświetlenia świątecznego rozbłysły już w naszym mieście. 
W bieżącym roku na wykonanie oświetlenia świątecznego miasta nasza 
Gmina przeznaczyła kwotę 67.576,18 zł. Wzorem roku ubiegłego część 
elementów oświetlenia świątecznego została wypożyczona na okres 
świąteczny. Dzięki temu możliwości w zakresie wyboru elementów 
ozdobnych są zdecydowanie większe. O dekoracje bożonarodzeniowe  
w Pyskowicach zadbała firma Odeon S.C. z Gliwic, która wypożyczyła  
i zamontowała ozdoby. Z nowości pojawił się renifer 3D na Placu Józefa 
Piłsudskiego, oświetlenie Alei 1 Maja, natomiast ubiegłoroczne figury 
przestrzenne – prezenty na Placu Żwirki i Wigury zostały zastąpione 
bombkami. Pozostałe lokalizacje, gdzie znajdują się elementy oświetle-
nia świątecznego to Rynek, na którym podświetlono fontannę, choinkę 
oraz Ratusz przy pomocy projektora oraz podświetlenie budynku Urzędu 

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

INFORMACJA
W związku z konieczno-

ścią zachowania w okresie 
rozliczeniowym (styczeń, 
luty, marzec 2018 r.) obo-
wiązującego wymiaru cza-
su pracy Urząd Miejski 
w Pyskowicach 2 stycznia 
2018 r. będzie nieczynny.

INFORMACJA
W związku z konieczno-

ścią zachowania w okresie 
rozliczeniowym (styczeń,  
luty, marzec 2018 r.) obo-
wiązującego wymiaru cza-
su pracy Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pyskowicach  
2 stycznia 2018 r. będzie 
nieczynny.

Miejskiego, a także elementy świetlne przy: ul. Wojska Polskiego,  
ul. Szopena, placu kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. gen. Władysława  
Sikorskiego, ul. Traugutta, ul. Kolejowej, ul. księdza Johannesa Chrząsz-
cza, ul. Oświęcimskiej, ul. Piaskowej w Dzierżnie. Łącznie na słupach 
oświetleniowych zamontowano 61 elementów oświetlenia świątecznego. 
Mamy nadzieję, że nowe świetlne dekoracje umilą zimowe spacery  
i wprowadzą świąteczny klimat w Pyskowicach. 

Aleksandra Paździorek  
Wydział GK 

Wszystkim pyskowiczanom oraz czytelnikom „Przeglądu Pyskowickiego”  
Spokojnych i zdrowych, pogodnych oraz rodzinnych,  

Świąt Bożego Narodzenia  
spędzonych w gronie najbliższych  

w cudownej atmosferze  
oraz wszelkiej pomyślności  

w nadchodzącym 2018 roku 
życzą

Rada Miejska  
Burmistrz Pyskowic 

oraz  
redakcja „Przeglądu Pyskowickiego”
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Informacje bur mi strza

5 grudnia br. w sali se-
syjnej Urzędu Miejskiego w Py-
skowicach odbyła się wyjątkowa 
uroczystość. Zastępca Burmistrza 
Pyskowic – Adam Wójcik oraz Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Pyskowicach – Józef Rubin go-
ścili pary małżeńskie obchodzące 
w roku 2017 imponujące rocznice 
ślubów, a mianowicie Diamentowe 
(60 lat) i Złote (50 lat) Gody. Pary 
obchodzące Złote Gody otrzymały 
pamiątkowe Medale Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie od Prezy-
denta RP. Wszystkim jubilatom zo-
stały wręczone pamiątkowe doku-
menty, bukiety kwiatów, upomin-
ki, a także pyskowickie materiały 
promocyjne. Serdecznie gratuluje-
my i życzymy jeszcze wielu wspa-
niałych chwil spędzonych razem! 

Diamentowe Gody  
w 2017 roku  
obchodzili: 

 Janina i Kazimierz Basak
 Marta i Hubert Erbisz
 Adela i Józef Karolak 
Maria i Władysław Macowicz
 Rozalia i Joachim Morys
 Magdalena i Tomasz Strzysz
 Barbara i Tadeusz Szafrańscy 

Złote Gody  
w 2017 roku  
obchodzili:

 Jadwiga i Helmut Bujara
 Wiesława i Józef Lipka
 Marianna i Józef Pierończyk
 Helena i Józef Szczerba
 Danuta i Henryk Wichary

Więcej zdjęć z uroczystości moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
www.pyskowice.pl w zakładce: 
Co, gdzie, kiedy? Wydarzenia kul-
turalne i sportowe/Złote i Diamen-
towe Gody.

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 2017

Diamentowe Gody

Złote Gody
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Z PRAC RADY MIEJ  SKIEJ
Tematem wiodącym listopadowej sesji ra-

dy miejskiej była „Informacja o stanie reali-
zacji zadań oświatowych gminy Pyskowice  
w roku szkolnym 2016/2017”. Zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-
wo oświatowe, burmistrz miasta, w terminie  
do dnia 31 października, przedstawia radzie in-
formację o stanie realizacji zadań oświatowych 
za poprzedni rok szkolny.

Jak wynika z przedłożonego sprawozdania, 
w roku szkolnym 2016/2017 nasza gmina na-
dal  prowadziła: 5 przedszkoli, 3 szkoły pod-
stawowe oraz gimnazja: Gimnazjum nr 1 im. 
Noblistów Polskich i Gimnazjum nr 2 im. Pry-
masa Tysiąclecia w Zespole Szkół. Gmina pro-
wadziła również Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej – jest to placówka prowadzona na podsta-
wie porozumienia ze Starostwem Powiatowym 
w Gliwicach. Istniejąca sieć szkół i przedszko-
li w pełni zaspokaja aktualne potrzeby miesz-
kańców w zakresie dostępu do oświaty. W ro-
ku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawo-
wych i gimnazjów uczęszczało 1343 uczniów  
i uczennic. Liczba oddziałów w szkołach pod-
stawowych wynosiła – 47, a w gimnazjach – 
17. Zgodnie z przepisami prawa, do szkół pod-
stawowych przyjęto dzieci urodzone w 2009 r.  
(i na wniosek rodziców – 6-latki, rocznik 2010). 
W roku szkolnym 2016/2017 gmina dyspono-
wała 520 miejscami w publicznych przedszko-
lach (do przedszkoli uczęszczało 516 dzieci  
w wieku od 3-6 lat; dzieci  sześcioletnie od-
bywały roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne). Zgodnie ze sprawozdaniem Sys-
temu informacji oświatowej, w szkołach, przed-
szkolach i OPP zatrudnionych było ogółem 229 
nauczycieli, z czego 175 w pełnym wymiarze, 
a 54 w niepełnym wymiarze czasu pracy, co 
dało łącznie 189,98 etatów. W każdej ze szkół 
zatrudnieni byli w pełnym wymiarze pedagog  
i psycholog. Dla wszystkich przedszkoli zatrud-
niony był w pełnym wymiarze logopeda.

W 2016 r. na remonty i inwestycje w placów-
kach oświatowych (szkołach i przedszkolach) 
wydatkowano kwotę 269 664,18 zł, z czego:
   37 423,65 zł – remonty w przedszkolach,
 232 240,53 zł – remonty i inwestycje 

w szkołach.
W 2017 r. przewiduje się wykonanie remon-

tów i inwestycji w placówkach oświatowych na 
kwotę ok. 337 tys. zł. 

Należy również podkreślić, że w roku szkol-
nym 2016/2017 kontynuowano realizację pro-
jektów unijnych w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Spo-
łeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnie-
nie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. 
Ograniczenie przedwczesnego kończenia na-
uki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształ-
cenia podstawowego i średniego, poddziałanie 

11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogól-
nego, o nazwie:
 „Szkolne drogowskazy” – projekt realizo-

wany wspólnie przez SP 4 i SP 6 – wartość 
dofinansowania – 301 566,15 zł, całkowita 
wartość projektu: 335 073,50 zł;

 „Młodzi giganci” – program wspierania 
uczniów w Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach 
– wartość dofinansowania 306 448,42 zł,  
całkowita wartość projektu: 340 498,25 zł.

Przedstawione radnym sprawozdanie zawie-
rało również dane dotyczące m.in. wyników  
egzaminów w gimnazjach, wyposażenia szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne lub mate-
riały ćwiczeniowe (tzw. darmowe podręczniki), 
rządowego programu pomocy uczniom – „Wy-
prawka szkolna”, pozalekcyjnych form realiza-
cji zadań oświatowych, form pracy z uczniem 
zdolnym. Przedstawiono także informację  
o przyznanych stypendiach motywacyjnych za 
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe oraz 
informację o realizacji zadań opiekuńczych  
w szkołach oraz działaniach w zakresie profi-
laktyki społecznej. 

W dalszej części sesji radni podjęli następu-
jące uchwały w sprawie:
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej,
 przystąpienia do sporządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu gminy Pyskowice dla terenów 
pokolejowych przy ul. Wolności,

 zasad udzielania dotacji na cele związane 
z realizacją „Programu budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w Gminie Py-
skowice na terenach nie objętych granicami 
Aglomeracji Gliwice,

 określenia stawek podatku od nieruchomo-
ści na terenie Gminy Pyskowice - uchwa-
ła uwzględnia zmiany wysokości stawek 
podatkowych w związku ogłoszeniem ob-
wieszczenia Ministra Rozwoju i Finan-
sów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie gór-
nych granic stawek kwotowych podatków  
i opłat lokalnych w 2018 r. (MP z 2017 r. 
poz. 800). Stawki te uległy podwyższeniu 
na następny rok podatkowy o 1,9%,

 określenia stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Gminy Pyskowi-
ce – uchwała przewiduje wzrost stawek po-
datku od środków transportowych na 2018 r.  
o 1,9%, w odniesieniu do poszczególnych 
rodzajów pojazdów, w stosunku do stawek 
obecnie obowiązujących. Wzrost stawek 
jest zgodny ze wzrostem określonym w ob-
wieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych 
granic kwotowych podatków i opłat lokal-
nych w 2018 r. (MP z 2017 r. poz. 800),

 stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pysko-
wicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pysko-
wicach,

 stwierdzenia przekształcenia dotychczaso-
wej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 
w Pyskowicach w ośmioletnią Szkołę Pod-
stawową nr 5 w Pyskowicach,

 stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pysko-
wicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pysko-
wicach,

 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 
im. Noblistów Polskich z siedzibą w Pysko-
wicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1,

 Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 
2018 r.,

 przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Pyskowice z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na 2018 r.”,

 szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie projek-
tów aktów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji,

 zmiany uchwały nr XL/296/2017 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 paź-
dziernika 2017 r. w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu 
na zakup myjni automatycznej do pracowni 
endoskopowej dla Szpitala w Pyskowicach 
Sp. z o.o.,

 zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Pyskowicach,

 określenia zasad zwrotu wydatków na 
świadczenia z pomocy społecznej w for-
mie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na 
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków 
okresowych i zasiłków celowych,

 zmiany uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłącze-
niem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak rów-
nież trybu ich pobierania,

 dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.

Bożena Rutkowska 
Biuro Rady Miejskiej
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Przypominamy mieszkańcom Pyskowic 
o trwającej na terenie naszej gminy „Akcji Zi-
ma”. Prace związane z zimowym utrzymaniem 
dróg i chodników gminnych prowadzi Urząd 
Miejski w Pyskowicach. Wykonawcą prac zi-
mowego utrzymania dróg gminnych jest firma 
Tönsmeier Południe Sp. z o.o. w Rudzie Ślą-
skiej, oddział w Pyskowicach. Umowa z niniej-
szą firmą obowiązuje do dnia 31.12.2017 r. 
Wszelkie zgłoszenia dot. akcji zimowej prowa-
dzonej na terenie Gminy Pyskowice należy 
zgłaszać do Urzędu Miejskiego pod nr tel.  
32 332 60 16 lub bezpośrednio firmie Tönsmeier 
Południe Sp. z o.o. Oddział w Pyskowicach  
tel. 32 233 26 01 lub 600 082 790. Pod koniec 
grudnia po rozstrzygnięciu przetargu na realiza-
cję zadania pn. „Całoroczne utrzymanie dróg 
gminnych w 2018 r.” zostanie zawarta nowa 
umowa z Wykonawcą prac. 

Wykonawcą prac zimowego utrzymania 
chodników miejskich, przystanków autobu-
sowych oraz ulic wewnętrznych (osiedlo-
wych) jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkal-
nych – Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go Sp. z o.o. w Pyskowicach (tel. 32 233 21 07).

Drogi powiatowe:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zloka-

lizowanych na terenie Gminy Pyskowice (tj. Po-
wstańców Śląskich 2985S, Gliwicka 2905S oraz 
ul. Wyzwolenia 2905S) w tegorocznym sezonie 

AKCJA ZIMA
zimowym prowadzi Gmina Pyskowice na pod-
stawie zawartego porozumienia z Powiatem Gli-
wickim. Wszelkie zgłoszenia dot. akcji zimowej 
prowadzonej na drogach powiatowych na tere-
nie Gminy Pyskowice należy zgłaszać do Urzę-
du Miejskiego pod nr tel. (32) 332 60 16. Fir-
ma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych: Tönsmeier Południe Sp. z o.o.,  
ul. Kokotek 33 w Rudzie Śląskiej, Oddział  
w Pyskowicach ul. Zaolszany 3.

Osoba odpowiedzialna z ramienia  
Wykonawcy:
 Radosław Weingricht, 

tel. 32 233 26 01,  
tel. 600 082 790

Drogi Wojewódzkie:
Na podstawie porozumienia zawartego pomię-

dzy Województwem Śląskim a Powiatem Gli-
wickim, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach 
w sezonie zimowym 2017/2018 będzie prowa-
dził zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich.

Informacje o nieprzejezdności dróg woje-
wódzkich na terenie miasta Pyskowice, tj. ul. Po-
znańska i ul. Gliwicka (DW 901) należy zgła-
szać w następujący sposób:
 Kierownikowi Akcji Zimowej 

ds. dróg wojewódzkich z ramienia Zarządu 
Dróg Powiatowych – Dariusz Wieteska  
tel. 32 234-06-96, kom. 605-435-730

 Wykonawcą realizującym zimowe 
utrzymanie dróg wojewódzkich jest firma 
HUCZ Sp. z o.o. Sp. K., 42-283 Boronów, 
ul. Częstochowska 14.

Osobą bezpośrednio zaangażowaną  
w zimowe utrzymanie dróg jest Piotr Hucz,  
tel. 512-142-004 lub 517-511-398,  
lub 34 353-92-53 lub 34 375-61-00

Drogi Krajowe:
Prace związane z utrzymaniem przejezdności 

dróg krajowych na terenie miasta Pyskowice wy-
konuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad, ul. Myśliwska 5 z siedzibą w Katowi-
cach – rejon w Zabrzu ul. Chudowska 1. Informa-
cje o nieprzejezdności dróg krajowych na terenie 
miasta Pyskowice tj. droga nr DK 94 obwodnica 
miejska oraz ul. Mickiewicza od skrzyżowania  
z obwodnicą w kierunku Byciny zgłaszać bezpo-
średnio (dyżury pełnione są całodobowo):
 w siedzibie rejonu w Zabrzu 

ul. Chudowska 1, tel. 32 234 06 92
 w Obwodzie Drogowym w Brzezince, 

ul. Białostocka 3 tel. 32 270 15 10.
Głównym Wykonawcą realizującym zadanie 

jest: REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o., ul. Ka-
szubska 2, 44-100 Gliwice.

Telefony kontaktowe osób bezpośrednio  
zaangażowanych w zimowe utrzymanie dróg:
 Grzegorz Staszewski – tel. kom. 607 072 410
 Arkadiusz Pawlas – tel. kom. 667 082 236

Aleksandra Paździorek  
Wydział GK 

Nadchodzący okres świąteczno-noworoczny skłania mieszkańców 
Pyskowic do zakupu różnego rodzaju fajerwerków. Należy bezwzględ-
nie pamiętać o chronieniu dzieci przed oddziaływaniem materiałów  
pirotechnicznych, z których korzystać powinny osoby dorosłe – trzeźwe.

Absolutnie nie kupujmy podobnych wyrobów o niewiadomym pocho-
dzeniu. Materiał pirotechniczny powinien zawierać nazwę, oznaczenie 
klasy, numer normy, nazwę i adres producenta lub importera, instrukcję 
użytkowania w języku polskim. Zgodnie z obowiązującym prawem obo-
wiązuje zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom do lat 18.

Nie wolno rzucać petard i fajerwerków w miejsce, gdzie przebywają 
ludzie, w kierunku zabudowań, samochodów, substancji łatwopalnych. 
Jest dopuszczalne odpalanie dopuszczonych prawnie ww. wyrobów wy-
łącznie na otwartej przestrzeni.

Tylko umiejętna obsługa zgodnie z załączonymi instrukcjami obsłu-
gi wielu dostępnych na rynku środków pirotechnicznych pozwoli zapo-
biec doznaniu niebezpiecznych urazów, w postaci np. ran szarpanych dło-
ni, twarzy jak i wyeliminuje ewentualne zaprószenia ognia. Pamiętajmy,  
że wyroby pirotechniczne są materiałami niebezpiecznymi, dlatego po-
nosimy odpowiedzialność za szkody, które mogą wyrządzić.

Wobec powyższego wyrażam nadzieję, że przedstawione zasady ko-
rzystania ze środków pirotechnicznych sprawią, że w naszym mieście ko-
lejne Święta Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku będą bezpieczne  
i szczęśliwe, czego wszystkim życzę.

Arkadiusz Kotasiński  
Radny Rady Miejskiej

FAJERWERKI  
NIE  ZAWSZE  
BEZPIECZNE

Szanse są równe, a wy-
grać może każdy. Pyskowi-
ce zgłosiły swój udział w 
projekcie „Powietrze bez 
śmieci”. 

Czym jest smog, jak mu 
zapobiegać, ale też jak funk-
cjonować, kiedy już jest. Za-
chęcamy do zdobywania wie-
dzy poprzez konkurs, gdzie 
do wygrania czeka 5 Nauko-
wych Stacji Zabaw PGNiG. 
Jedna z nich może już niebawem powstać w naszym mieście. Stacje skła-
dać się będą m.in. z: ławek, kwietników, symulatora smogu, tablic eduka-
cyjnych, elementów do wspinania.

Zasady są proste. Nasze miasto zgłosiło już swoją lokalizację tj. plac 
przy zbiegu ulic Jaworowej, Kasztanowej i Orzechowej. Wystarczy 
głosować w dniach od 8 stycznia do 28 lutego 2018 r. na naszą kandyda-
turę. Każde oddanie głosu poprzedzone będzie odpowiedzią na pytanie 
dotyczące problemu zanieczyszczenia powietrza. 

Gminy, które zdobędą najwięcej głosów wygrywają - wiedzę i nagrodę 
główną. Szczegóły już wkrótce na stronach: www.pyskowice.pl oraz 
www.facebook.com/GminaPyskowice/.

Już kilka razy udowodniliśmy, że razem możemy WYGRAĆ!
Agnieszka Dymek  

Wydział GK 

NAUKOWA STACJA  
ZABAW PGNiG  

DLA PYSKOWIC?
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Są nazwiska, przy których milkną nawet naj-
więksi sceptycy. Są życiorysy, w które uwie-
rzyć trudno, bo tak skomplikowane, że aż nie-
wiarygodne. Są ludzie – ikony, które nie dały 
sobie odebrać ani godności, ani wolności.

Profesor Wanda Półtawska – więźniarka obo-
zu dla kobiet w Ravensbrück, lekarz psychiatra, 
działaczka Pro–life, wykładowca akademicki, 
opiekunka trudnej młodzieży, przyjaciółka Ka-
rola Wojtyły, Dama Orderu Orła Białego. Już 
tylko jeden z tych tytułów wystarczy, żeby czuć 
respekt przed osobą takiego formatu. Trudno 
więc się dziwić, że pomysł zaproszenia Pani 
Profesor do Szkoły Podstawowej nr 3 wydał się 
średnio realizowalny. No bo jak? Przez kogo? 
Jakim sposobem? Zadawaliśmy sobie takie py-
tania, ale kiedy idea sprowadzenia wystawy  
„I trzeba było żyć… Kobiety w KL Ravens-
brück” nabrała realnych kształtów, trzeba było 
działać. Z pomocą przyszedł ks. Adam Bryła, 
wikary parafii św. Mikołaja. Zdobył numer do 
Pani Profesor i dzielnie do niej zadzwonił. Każ-
dy, kto miał okazję spotkać Panią Doktor wie, 
jak wielkie to wyzwanie, rozmawiać z taką oso-
bą. Jak bardzo przy pierwszym zetknięciu wy-
daje się surowa i rzeczowa. Jak człowieka para-
liżują i strach, i szacunek, i Bóg wie, co jeszcze. 

I udało się. Spotkanie odbyło się 15 listopada 
br. w naszej sali gimnastycznej. Goście zapro-
szeni, wystawa ustawiona, i ten strach, czy 
wszystko pójdzie dobrze. Z ogromną wdzięcz-
nością przyjęłyśmy pomoc ze strony Marii Lo-
rens, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24  
w Rudzie Śląskiej, której mama znała Wandę 
Półtawską jeszcze z obozu.  To ona pokazała 
nam, jak dotrzeć do prawdziwej cioci Dusi. Jak 
w tej kruchej i schorowanej kobiecie zobaczyć 
coś więcej, niż tylko wielki format osobowości 
– dla jednych kontrowersyjnej, dla innych – 
godnej podziwu. Jak bardzo godnej podziwu, 
można było odczuć, kiedy w sali wypełnionej 

LEKCJA HISTORII I CZŁOWIECZEŃSTWA
po brzegi ludźmi, głównie młodymi, nastąpił 
efekt fali i wśród braw, na stojąco, słuchacze – 
pełni sił, zdrowi i młodzi – witali wprowadzaną 
przez licealistę, prelegentkę. Ten podziw był  
w skupionych twarzach i w ciszy, trwającej pół-
torej godziny, kiedy Wanda Półtawska mówiła.

O czym? Mocno rozczarowali się ci, co przy-
szli słuchać wykładu historycznego byłej więź-
niarki na temat realiów życia w hitlerowskim 
obozie zagłady. Pani Profesor nie po to przyje-
chała, żeby streszczać podręczniki. Nie przyje-
chała też mówić o swoim życiu: „Dziecko – po-
wiedziała do mnie podczas wcześniejszej roz-
mowy telefonicznej – ja nie będę opowiadać  
o swoim życiu! Ja mam 96 lat, ja w połowie tej 
opowieści umrę!”. Dama Orła Białego mówiła, 
dlaczego warto pamiętać obóz, dlaczego tak 
dumna jest z naszej inicjatywy zaproszenia jej 
do szkoły. Nie na rekolekcje dla dorosłych, nie 
na sympozjum dla naukowców, ale do szkoły, 
gdzie się tworzy człowieka. Gdzie się temu 
człowiekowi kształtuje duszę, czyli to, co naj-
ważniejsze. Była więźniarka, obuta w filcowe 
kapcie, bo tylko takie obuwie od czasów obozu 
znoszą jej zmasakrowane eksperymentami me-
dycznymi nogi, mówiła, że zło jest tam, gdzie 
nie ma dobra. Że piekło jest tam, gdzie ludzie 
nie wyciągną do siebie rąk.

Dostało się nam. I rodzicom, i nauczycielom, 
i katechetom, i wreszcie uczniom, do których 
skierowane było pytanie: „Co dzisiaj zrobiłeś 
dobrego? Nie przyjemnego, a dobrego. Co zro-
biłeś? Czy naprawdę uważasz, że warto mieć 
więcej w komórce, niż w głowie?”. Z samych 
tylko strzępków zdań Pani Profesor można by 
ułożyć sporą książkę złotych myśli. Złotych, bo 
niezbędnych w drodze do drugiego człowieka.

Wanda Półtawska. Kobieta, która po powro-
cie z obozu poszła pokłócić się z księdzem,  
a spotkała Karola Wojtyłę. Kobieta, która po 
potwierdzonej diagnozie złośliwego raka jajni-

ka poprosiła Karola, żeby po jej śmierci zajął 
się jej mężem, a dzięki modlitwie ojca Pio żyje 
do dziś. Wanda Półtawska – dowód na to, że 
człowiekiem można pozostać w każdych wa-
runkach. Wanda Półtawska, która w swoim kra-
kowskim mieszkaniu nie wiesza na ścianie 
zdjęć z Wojtyłą, z Pio, z Popiełuszką, ale zakła-
da nimi kartki w ulubionych książkach. Która 
zagadnięta – „No, to ma pani kolegę w niebie” 
odpowiada – „A, bo to jednego?”. Była u nas. 
Ale z wielu serc do tej pory nie wyjechała. I oby 
została w nich na zawsze.

Agnieszka Nalepka 

– takimi słowami Zespół Przebudzenie rozpoczął koncert charytatyw-
ny dla Klary. Jak piękne i prawdziwe są te słowa okazało się w niedzielne 
popołudnie 26 listopada, kiedy to w MOKiSie zebrało się kilkaset „anio-
łów”, które zechciały pomóc maleńkiej Klarze. Cudowny koncert, ka-
wiarenka ze smacznym ciastem, stoiska ze smakołykami na ciepło i z rę-
kodziełem wykonanym od serca, cegiełki z różnorodnymi upominkami 
przekazanymi przez kolejne „anioły”, finał licytacji – ponad 130 przed-
miotów! – to atrakcje, które sprawiły, że całe wydarzenie miało niesamo-
witą atmosferę, wyczuwalną tuż po przekroczeniu progu domu kultury  
i niesamowity efekt. W puszkach znalazło się 26.175,28 zł, a to nie ko-
niec bo datki wciąż spływają. Na koncie dla Klary znajduje się w tej 
chwili 32.569,31 zł. Kolejny raz mieszkańcy Pyskowic i okolic pokaza-
li jacy są niesamowici, jak potrafią się zmobilizować i jak wiele ofiaro-
wać, aby pomóc innym. Nie sposób wymienić wszystkich, dzięki którym 
ta impreza się udała. Wasze wsparcie przerosło nasze wyobrażenie. Dzię-
kujemy, że BYLIŚCIE i wspieraliście nas w tym dniu. 

Beata Antosik  
Stowarzyszenie Ludzie Miasta Foto. Marcin Witkowski

KONCERT CHARYTATYWNY DLA KLARY

Foto. Krzysztof Kołodziej

„Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień. Znajomą mają twarz mijają mnie, mijają cię…” 
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Jak co roku w czasie rozpoczynającego się 
adwentu Parafia Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy zorganizowała tradycyjny Kiermasz 
Świąteczny. Odbył się on w pierwszą Niedzie-
lę Adwentu. Ten symboliczny dzień rozpoczy-
na okres przygotowań do obchodów świąt Bo-
żego Narodzenia. Kiermasz wprowadza nas  
w nastrój świąteczny. Na placu parafialnym 
liczne kramy kusiły miejscowymi smakołyka-
mi, grzanym winem, ciepłymi posiłkami, na-
pojami oraz domowymi przetworami muśnię-
tymi talentem kulinarnym samego proboszcza. 
Jak zawsze był Święty Mikołaj, który obdaro-
wał wszystkie dzieci prezentami. Ponadto na 
scenie zorganizowano przedstawienie z udzia-
łem dzieci. Parafia zadbała o dobrą rozrywkę 
dla odwiedzających kiermasz, a nie byłby 
świąteczny, gdyby nie znalazły się na nim 
świąteczne ozdoby, kolorowe stroiki, bombki, 
mikołajki, lampki. Można było poczuć ducha 
nadchodzących świąt. Plac parafialny, na któ-
rym co roku odbywa się kiermasz to wyjątko-

we miejsce. Można powiedzieć, że wszyscy czekają już na Święta Boże-
go Narodzenia, a kiermasz parafialny pozwolił odczuć ich namiastkę. 
Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację kiermaszu – serdecz-
nie dziękujemy.

Krzysztof Łapucha

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ PARAFIALNY

Pyskowicką tradycją stał się Festyn Świąteczny Świętego Mikołaja. 
W drugi weekend Adwentu parafia św. Mikołaja razem z Samorządem 
Miasta oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu zaprosiła pyskowi-
czan oraz gości do wspólnej zabawy, a atrakcji nie brakowało. W sobotę 
rozpoczęliśmy od rozstrzygnięcia dwóch świątecznych konkursów. Pra-
cownicy Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych nagrodzili wspa-
niałymi upominkami wszystkich uczestników konkursu na ozdobę bożo-
narodzeniową. Następnie  wysłuchaliśmy i nagrodziliśmy laureatów XI 
Wojewódzkiego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych „Za-
śpiewajmy Kolędę Jezusowi”. Liczną publiczność zgromadził na rynku 
Jacek Silski oraz Kapela Góralska Hajduk. Drugi dzień był równie cieka-
wy. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od występu Orkiestry Dętej 
Huty Łabędy. Najmłodszych uczestników festynu, organizatorzy zaprosi-
li do zabawy z Pingwinami, które przygotowały dzieci na spotkanie ze 
Świętym Mikołajem. Każdy z maluchów otrzymał drobny upominek. 
Później, dalej w świątecznym klimacie, bawiliśmy się z Siostrami Wajs 
oraz zespołem Mirka Jędrowskiego. 

Beata Antosik  
MOKiS Pyskowice

FESTYN ŚWIĄTECZNY  
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
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Pojawiła się możliwość wykonania instala-
cji fotowoltaicznej w budynkach zabudowy jed-
norodzinnej z możliwością dofinansowania in-
westycji ze środków unijnych, gdzie wkład  
finansowy właściciela nieruchomości wyniesie 
nie więcej niż 15% wartości inwestycji powięk-
szonej o należny podatek VAT.

Co to jest fotowoltaika?
Przy zastosowaniu instalacji fotowoltaicz-

nej następuje wytwarzanie energii elektrycz-
nej przy wykorzystaniu energii słońca. Pozy-
skaną energię możemy wykorzystać w dowolny 
sposób np. zasilając domowe urządzenia elek-
tryczne. Dzięki temu zwiększamy efektywność 
energetyczną naszych gospodarstw domowych.  
W dużej mierze zmniejszamy ilość energii po-
branej z sieci od dostawcy i tym samym zmniej-
szamy koszty związane z opłatami za energię 
elektryczną. W związku z tym, iż w perspek-

INSTALACJE  FOTOWOLTAICZNE  
– DOFINANSOWANIE 

tywie czasu ceny za energię wzrastały i nadal 
przewiduje się ich wzrost, inwestycja w mon-
taż ogniw fotowoltaicznych staje się bardzo ko-
rzystna i atrakcyjna.

Założenia dofinansowania, o które będzie 
się ubiegać Gmina są następujące:
-  dofinansowanie przeznaczone będzie dla osób 

fizycznych, a ubiegać się o nie będą mogli 
właściciele/współwłaściciele nieruchomości;

-  dofinansowanie obejmie 100 nieruchomości;
-  warunkiem koniecznym będzie potwierdze-

nie zameldowania wnioskodawcy na terenie 
naszej Gminy;

-  nie można posiadać żadnych zobowiązań  
z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz in-
nych należności wobec Gminy;

-  budynek, do którego dostarczana będzie  
energia elektryczna wytwarzana z instalacji 

fotowoltaicznej musi być oddany do użytku 
do dnia 28.12.2017 r;

-  trzeba będzie okazać kopie wszystkich ra-
chunków za energię elektryczną z pełnego ro-
ku kalendarzowego;

-  mieszkańcy zainteresowani ubieganiem się  
o dofinansowanie zobowiązani będą do:
 wypełnienia specjalnej ankiety,
 poddania swojej nieruchomości oględzi-

nom technicznym,
 podpisania umowy przedwstępnej (w przy-

padku zakwalifikowania nieruchomości  
do realizacji inwestycji),

-  termin zgłoszeń tj. wypełnienie i złożenie an-
kiety w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 3 upływa  
z dniem 29 grudnia 2017 r.

Aleksandra Paździorek  
Wydział GK 

Jak ten czas leci! Ani się obejrzeliśmy a już trzecia edycja Festiwalu 
Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku na Śląsku 2017 za nami. 

W tym roku Festiwal, zorganizowany przy współpracy z Międzynaro-
dowym Nieprzetartym Szlakiem, odbywał się po raz dwudziesty. Hono-
rowy patronat nad imprezą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego prof. dr hab. Piotr Gliński.

Ale wróćmy do wydarzenia w Pyskowicach. W tym roku, jak i w latach 
poprzednich, organizatorem imprezy na Śląsku był Zespół Szkół Specjal-
nych w Pyskowicach, a odbywała się ona pod hasłem „Rock and Roll”. 
Współorganizatorem akcji był Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Py-
skowicach, a pomysłodawcą i kreatorką Daria Kotylak, pedagog specjal-
ny, nauczycielka w ZSS w Pyskowicach.

Na zaproszenie szkoły specjalnej w Pyskowicach w wydarzeniu brali 
udział reprezentanci szkół, przedszkoli i ośrodków z całego regionu: 
Przedszkole nr 3 w Pyskowicach, Gminne Przedszkole nr 8 w Przezchle-
biu, Szkoła Podstawowa nr 6 w Pyskowicach, Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej „Tęcza” w Pyskowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej 
„Tęcza” przy Fundacji Różyczka w Gliwicach, Ośrodek Re-
habilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 
Bytomiu, Szkoła Podstawowa nr 40 w Bytomiu.

Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor ZSS w Pyskowi-
cach Bogusław Hadzik, a tym samym dał znak do rozpoczę-
cia zabawy w rytmie rockandrollowych piosenek. Atmosfera 
była cudowna, zabawni prowadzący rozweselali publiczność 
i zachęcali do aktywnego udziału, występujący zaś wspania-
le przygotowani przedstawiali swoje talenty. W czasie prze-
rwy w występach zadbano także o poczęstunek dla każdego 
gościa.

„Jako nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowi-
cach miałam możliwość obserwować całe przygotowania do 
imprezy. To, co mnie szczególnie uderzyło to pełna integracja 
uczniów z nauczycielami. Dzieci, bez jakiegokolwiek przy-
musu, oferowały swoją pomoc, dając z siebie cały swój ta-
lent. Nawet ci, którzy zwykle stoją trochę na uboczu, nawet 
oni byli zaangażowani. Według mnie największym sukcesem 
pani Darii i innych nauczycieli tej placówki jest sprawienie, 
że te niepełnosprawne dzieci czują się potrzebne, ważne,  
że potrafią stworzyć coś wielkiego” – komentuje pani Hanna.

ROCK AND ROLL W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
W tym wyjątkowy festiwalu nie było przegranych. Każdy występujący 

otrzymał nagrodę i dyplom uznania za poniesiony wkład i pracę, bo prze-
cież nieważne kto wygrywa, ważne by dobrze się razem bawić.

„W Festiwalu Nieprzetartego Szlaku na terenie Zespołu Szkół Specjal-
nych w Pyskowicach uczestniczymy od początku. Jest to dla nas niezwy-
kłe przeżycie, nie tylko artystyczne, ale przede wszystkim, integracyjne  
i adaptacyjne. Dla naszych dzieci to ważne: sukces odniesiony w przyja-
znej atmosferze daje możliwości na przyszłość. Jesteśmy pod ogromnym 
wrażeniem organizacji i pięknej oprawy artystycznej. Mamy nadzieję,  
że zostaniemy zaproszeni za rok” komentuje pani Agnieszka z przedszko-
la w Przezchlebiu.

Pani Agnieszko i wszyscy pozostali – czujcie się już zaproszeni  
na kolejny, XXI Festiwal Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku. 

Rock and Roll to jest to!
Hanna Wierzbicka
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Sprzedam mieszkanie 
3 pokoje w Pyskowicach

tel. 532-361-658

Tegoroczne obchody ogólnopolskiej akcji 
„Święto Drzewa” odbyły się pod hasłem: 
„Drzewo – Przyjaciel”. Do październikowych 
działań zaproszeni zostali uczniowie klas siód-
mych oraz drugich i trzecich klas gimnazjal-
nych Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Pyskowicach. 

Wpisując się w główne założenia programu, 
uczniowie klas gimnazjalnych posadzili na tere-
nie Szkoły Podstawowej nr 3 kilka drzew. 

Aby umożliwić młodym ludziom poszerzenie 
wiedzy biologicznej, doskonalenie umiejętności 
korzystania z różnych źródeł informacji oraz ry-
walizację z rówieśnikami, nauczycielki biologii 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowały już po 
raz piąty konkurs „Co wiem o drzewach?”. 
Uczestnicy, rozwiązując przygotowany dla nich 
test, musieli wykazać się przede wszystkim wie-
dzą botaniczną zdobywaną na lekcjach w szkole. 
Mogli jednak wspomóc się również dostępną dla 
nich literaturą, jaką dysponują biblioteki szkolne 
czy też Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowi-
cach. Pomocne okazały się także nieocenione 
przestrzenie Internetu. Pytania konkursowe doty-
czyły budowy i fizjologii drzew, rozpoznawania 
gatunków, ochrony drzew i zbiorowisk leśnych 
oraz ich znaczenia. Spośród wielu uczestników  

ŚWIĘTO DRZEWA 2017
I miejsce zdobył Tomasz Skowronek, II miejsce 
ex aequo zdobyli – Magdalena Kuc i Maciej 
Klossek, zaś III miejsce – Wiktoria Niemiec. 

Dla młodych osób interesujących się fotogra-
fią przygotowano drugi konkurs – „Drzewa po-
śród nas.” Aby wziąć w nim udział, uczniowie 
musieli wykonać zdjęcia drzew lub urokliwych 
miejsc pośród drzew w naszym mieście. Z tego 
zadania doskonale wywiązały się: Paulina We-
soły, która zdobyła I miejsce, Agnieszka Kule-
sza – zdobywczyni II miejsca, Oliwia Nietopiel 
– laureatka III miejsca oraz Magdalena Kuc, 
która otrzymała wyróżnienie.

Wydawca: GMINA PYSKOWICE. 
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Nakład 3000 egzemplarzy. Skład i druk: Zakład Poligraficzny W. Wiliński, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. (32) 231-32-16

Punkt Opłat.  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

Biuro Kredytowe Fines 
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1 

 tel. 32 333 20 80

Tłumaczenia medyczne,  
prawnicze i inne

Kursy języka angielskiego 
 dla dzieci,  

młodzieży i dorosłych

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

www.angielski.pyskowice.biz

TŁUMACZ 
PRZYSIĘGŁY  

JĘZYKA  
ANGIELSKIEGO

W organizacji obydwu konkursów od lat 
uczestniczy Miejska Biblioteka Publiczna  
w Pyskowicach. Uroczyste wręczenie nagród  
i podsumowanie konkursów odbyło się 16 listo-
pada w oddziale biblioteki dla dorosłych. Pani 
Dyrektor Ilonie Surman oraz pracownikom bi-
blioteki dziękujemy za okazane wsparcie finan-
sowe oraz pomoc w przeprowadzeniu konkur-
sów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz słodki upominek. Zdjęcia zwy-
cięzców konkursu fotograficznego będzie moż-
na oglądać na wystawie w witrynie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

Ewa Mila 
Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
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