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Egzemplarz bezpłatny

BIEG JESIENI
2016

W piątek 16 września br. w Pyskowicach odbył się Bieg Jesieni 2016 organizowany przez Samorząd Pyskowic. Impreza była wspaniałą okazją
do miłego i aktywnego spędzenia czasu. Bieg odbył się na placu "dożynkowym" wokół ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Na miejsce startu przybyło 351 zawodników w wieku od 5 do 71 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 z kijkami – Nordic Walking oraz dzieci i młodzież
niepełnosprawna. Imprezie towarzyszyła miła atmosfera oraz wspaniała pogoda.
Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Cztery wylosowane osoby spośród uczestników Nordic
Walking otrzymały również nagrody rzeczowe. Ponadto każdy uczestnik
obdarowany został napojami i słodyczami oraz upominkiem w postaci pamiątkowej koszulki. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez władze
samorządowe Pyskowic.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom biegu, że przyłączyli się
do tak udanej imprezy, zwłaszcza uczniom z pyskowickich szkół, dorosłym
oraz rodzicom, którzy przyprowadzili swoje pociechy, by już od najmłodszych lat promować aktywny styl życia.
Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się
w pomoc i organizację imprezy a w szczególności: Miejskiemu Ośrodkowi
Kultury i Sportu, Straży Miejskiej, Policji, MPGK Grupa TÖnsmeier, PPUH
"Fretpol", PPHU "Karlik" z Pyskowic oraz nauczycielom wychowania
fizycznego. Wyniki rywalizacji oraz zdjęcia dostępne są na stronie
internetowej www.pyskowice.pl w zakładce: Co? Gdzie? Kiedy?/Wydarzenia
kulturalne i sportowe/Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych/za nami.
Bożena Kikut
Wydział KSiSS

•

Pismo lokalne Miesięcznik

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
PRZECIWKO BAKTERIOM
MENINGOKOKOWYM
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przypomina o możliwości bezpłatnego zaszczepienia dzieci trzyletnich i czteroletnich urodzonych w latach 2012
i 2013 przeciwko bakteriom meningokokowym wywołującym np.
sepsę. Dzieci zadeklarowane w NZOZ-ach przy ul. Wojska Polskiego
i ul. Gen. Władysława Sikorskiego szczepione są w tych placówkach,
natomiast dzieci zadeklarowane w NZOZ "Remedium" szczepione są
w Szpitalu w Pyskowicach. Nieodpłatne szczepienia dla tych dzieci
będą wykonywane tylko do końca roku.
Justyna Fijołek-Ziobrowska
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
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Informacje burmistrza
SKŁADOWISKO ODPADÓW POZNAJ URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
– KOLEJNE DZIAŁANIA
Szanowni Państwo,
chciałbym powrócić do sprawy składowiska odpadów obojętnych i innych
niż niebezpieczne przy ul. Wrzosowej.
Przez jakiś czas nie przekazywaliśmy
Państwu na łamach "Przeglądu Pyskowickiego" informacji, co jednak nie
oznacza, że nic w tej sprawie się nie
działo. Otóż wręcz przeciwnie, czas ten
wykorzystano i to bardzo efektywnie.
Przede wszystkim złożony został bardzo obszerny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
o uzyskanie promesy na przyznanie Gminie Pyskowice niezbędnych
środków finansowych na zamknięcie
i rekultywację składowiska odpadów.
Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji, obowiązującym w WFOŚ
i GW w Katowicach, na zadanie gdzie
występuje potencjalne zagrożenie skażenia środowiska naturalnego, można
uzyskać pełną kwotę, w stu procentach pokrywającą planowane wydatki.
Również aktualny zarządca tj. firma
EKOFOL II S.A. w likwidacji, reguluje
bieżące opłaty z tytułu odbioru i utylizacji odcieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Gliwicach. Brak opłat w tym
zakresie stanowił poważne zagrożenie

ekologiczne. Z informacji przekazanych przez Likwidatora wynika, że są
realizowane także pozostałe zalecenia
pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach. W ramach tych prac zlecona została pełna kompleksowa ocena stanu
gruntów, badanie wód drenażowych
i podziemnych w rejonie składowiska
odpadów. Likwidator firmy EKOFOL
II S.A. w likwidacji czynnie uczestniczy w spotkaniach z Radą Miejską
oraz pracownikami Urzędu Miejskiego przekazując na bieżąco informacje
dotyczące sytuacji i realizowanych zaleceń WIOŚ i GW w Katowicach.
Aktualnie Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, działając
w ramach swoich kompetencji, dokonuje wyboru firmy do wykonania
ekspertyzy składowiska odpadów
w Pyskowicach, która jest niezbędna
do wydania decyzji o rekultywacji III
kwatery, oraz regulaminu pracy na
kwaterze IV pod kątem jej uformowania i rekultywacji.
W dalszym ciągu podejmujemy
intensywne działania zmierzające do
całkowitego zakończenia sprawy składowiska odpadów, o czym z pewnością Państwa poinformujemy.
Wacław Kęska Burmistrz Miasta

DOMOWE PIECE TO NIE SPALARNIA ŚMIECI
Wraz z nastaniem chłodów z wielu kominów począł unosić się dym. Jak
się okazuje, palimy dosłownie wszystkim, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. W paleniskach często poza węglem, brykietem czy drewnem lądują
plastiki, płyty meblowe, ubrania lub guma. Spalanie odpadów powoduje emisję bardzo dużej ilości szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska naturalnego
substancji, takich jak furany, rakotwórcze dioksyny, metale ciężkie itp. Od
naszego rozsądku zależy jakość powietrza jakim oddychamy.
Od początku października strażnicy miejscy rozpoczęli kontrolę posesji
pod kątem termicznego przekształcania odpadów, do czego - na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska - zostali upoważnieni przez burmistrza miasta. Zgodnie z ustawą kontrole takie mogą się odbywać w godzinach od 600 do
2200 na posesjach prywatnych, natomiast tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, mogą być prowadzone przez całą dobę. Uniemożliwienie
kontroli stanowi przestępstwo i na mocy art. 225 Kodeksu karnego zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. W trakcie kontroli strażnicy
sprawdzą czy w piecach nie są spalane odpady w postaci butelek plastikowych, płyt meblowych, odpadów gumowych itp. W przypadku stwierdzenia
popełnienia wykroczenia strażnicy mogą ukarać sprawcę mandatem karnym
w wysokości do 500 zł. Natomiast w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu, grzywna może wynieść nawet 5000 zł.
Interwencje na temat spalania odpadów można zgłaszać pod numerem
alarmowym Straży Miejskiej 986 lub 32 332 60 06.
Robert Rutkowski Komendant SM w Pyskowicach

Urząd Stanu Cywilnego

W poprzednim wydaniu "Przeglądu Pyskowickiego" mieli Państwo
okazję zapoznać się z zakresem obowiązków i składem zespołu Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony
Informacji i Zarządzania Kryzysowego. Zamieściliśmy tam również
numery telefonów i adresy poczt
elektronicznych każdego z członków
tego zespołu. W tym wydaniu natomiast przyjrzymy się nieco bliżej
Urzędowi Stanu Cywilnego w Pyskowicach. Zacznijmy od krótkiego
przedstawienia pracowników:
- Anna Zieleńska - kierownik,
- Bogusława Mazur - zastępca
kierownika,
- Wioleta Ściesiewicz podinspektor.
Skromny zakres obowiązków
Urzędu Stanu Cywilnego to wyłącznie iluzja. Pokój 109 jest jednym
z najbardziej obleganych pokojów
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach
ze względu na charakter wykonywanych obowiązków:

• rejestracja urodzeń, małżeństw
i zgonów,
• wydawanie odpisów z akt stanu
cywilnego i zaświadczeń,
• zmiana imion i nazwisk,
• nadawanie numerów PESEL i aktualizacja danych w systemie
PESEL,
• zameldowania nowo narodzonych
obywateli i wymeldowania osób
zmarłych,
• przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
w urzędzie jak i w plenerze,
• organizacja uroczystości wręczania medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie".
KONTAKT:
Kierownik USC, Anna Zieleńska
e-mail: a.zielenska@pyskowice.pl
e-mail: usc@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-08, (32) 332-60-09
W kolejnym wdaniu gazety przybliżymy Państwu pracę Wydziału
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

INFORMACJA

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

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
BĘDZIE CZYNNY w godzinach
7.30 - 13.30
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Z prac Rady Miejskiej
Podczas wrześniowej sesji (29.09.2016r.) radni
zajmowali się sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.
Sprawozdanie to uzyskało pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
która jest organem nadzoru nad działalnością
gminną w zakresie spraw finansowych. Również
komisja rewizyjna rady miejskiej, która - z ramienia rady - kontroluje działalność burmistrza,
pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r.
Plan budżetu, po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego,
na dzień 30.06.2016 r. wyniósł:
· po stronie dochodów 65 212 707,80 zł
· po stronie wydatków 65 773 276,46 zł
Uległ
zatem
zwiększeniu
o
kwotę
5 226 507,88 zł po stronie dochodów i o kwotę
5 324 250,28 zł po stronie wydatków. Zadłużenie
gminy z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów na koniec pierwszego półrocza 2016 r. wynosiło 120 000,00 zł. Zmniejszyło się w stosunku do
stanu na dzień 31.12.2015 r. o kwotę 274 295,26
zł – spłata rat kapitałowych.
W dalszej części sesji radni podjęli uchwały
w sprawie:
• 2 uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na
Burmistrza Miasta Pyskowice (skargi uznano
za bezzasadne, w części jednego z zarzutów
rada uznała, że nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi);
• zmiany Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012
roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pyskowicach
– uchwała dotyczyła zmiany określenia "muzeum" na "centrum wystawiennicze";
• prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Pyskowice – w drodze
tej uchwały powierzono Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach
prowadzenie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Pyskowice takich jak:
przedszkola, szkoły, Żłobek i Ognisko Pracy
Pozaszkolnej. Obsługa dotyczy realizacji zadań głównego księgowego, obsługi finansowo-księgowej, obsługi prawnej oraz spraw kadrowych;
• zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Pyskowicach – dostosowano
zapisy Statutu do zakresu spraw wynikających
z poprzedniej uchwały;
• nadania nazwy ulicy – za zgodą właścicieli
nadano nazwę ulicy "MALINOWA" drodze
wewnętrznej zlokalizowanej na północ od
projektowanej ulicy Lokalnej w Pyskowicach;
• wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości - działki znajdują się w pasie drogowym ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Obecnie
zaistniały warunki umożliwiające przekazanie
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8 wraz z budową zatoki parkingowej - I etap,
przez Powiat Gliwicki prawa własności nierumodernizacji chodnika przy ul. Szkolnej (od
chomości;
ul. Czyżyków do ul. Gen. Władysława Sikor• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
skiego po stronie numerów parzystych), mogruntowych – dotyczy to działek przy ul. Kadernizacji chodnika przy pl. Karola Miarki,
zimierza Wielkiego i ul. Zygmunta Augusta
utwardzenie terenu przy ul. Szopena 1, wyko– nieruchomości zostaną przygotowane do
nanie uzupełnienia do PT na modernizację ul.
sprzedaży;
Konopnickiej (po podpisaniu umów ze wspól• wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowanotami). Dodatkowo zwiększenie środków
nia wieczystego gruntu – rada wyraziła zgodę
pozwoli na wykonanie drogi z nowych płyt
na bezpłatne nabycie od PKP S.A. w Warbetonowych (ul. Dobrawy, ul. Królowej Maryszawie, do gminnego zasobu nieruchomości,
sieńki);
prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa (działek). • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016 – 2019 (uwzględniono zmiany wyniDziałki te stanowią fragmenty gminnych dróg,
kające ze zmian budżetu).
ulicy Szpitalnej i Dworcowej. Nabycie prawa
Z pełną treścią uchwał można zapoznać się na
użytkowania wieczystego działek, umożliwi
Gminie racjonalne wykonywanie zadań w za- stronie internetowej www.bip.pyskowice.pl w zakresie komunikacji i transportu oraz całej in- kładce Rada Miejska/Uchwały Rady Miejskiej.
Bożena Rutkowska
frastruktury drogowej;
Biuro Rady Miejskiej
• dokonania zmian budżetu miasta na 2016 r. –
uchwałą tą m.in. zwiększono dochody budżetu
miasta o kwotę 23 799,15 zł stanowiącą refundację
poniesionych
w 2015 r. wydatków
DYŻURY RADNYCH
na realizację projektu
Nazwisko i Imię
Dzień i godzina
Miejsce
współfinansowanego
Bąk Andrzej
I czwartek miesiąca*
z Funduszu SpójnoUrząd Miejski, pok. 222
andrzejbak@o2.pl
(15.00 – 16.00)
tel. 515-080-978
ści w ramach ProII czwartek miesiąca*
gramu Operacyjnego
Urząd Miejski, pok. 222
Berda Justyna
(15.00-17.00)
Infrastruktura i ŚroFilia nr 1 Miejska Biblioteka
Bonk Robert
I czwartek miesiąca*
dowisko 2007-2013
Publiczna
robertbonk@vp.pl
(16.00 - 17.00)
"Termomodernizacja
przy ul. Traugutta 53
tel. 607-894-460
obiektów użytecznoI czwartek miesiąca*
Urząd Miejski pok. 222
Domagała Bogusław
(15.30 - 17.00)
ści publicznej - Plan bdomagala@bumar.gliwice.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Środy
Gospodarki
Nisko"Łabędy", przy ul. Szpitalnej 21A
tel. 509-922-836
(15.30 - 17.00)
emisyjnej dla Gminy
I czwartek miesiąca*
Drobnicki Marek
Urząd Miejski, pok. 222
Pyskowice". Zmniej(15.30 - 17.00)
tel. 664-510-903
szono również wyDrozd Jolanta
Czwartki*
datki o kwotę 600
Urząd Miejski, pok. 220
drozd@pyskowice.pl
(15.00 – 17.00)
tel. 508-747-791
000,00 zł na zadaniu
I czwartek miesiąca*
"Modernizacja budynUrząd Miejski, pok. 222
Kotasiński Arkadiusz
(16.00 - 17.00)
ku Urzędu MiejskieI środa miesiąca
Świetlica Socjoterapeutyczna
Łapucha Krzysztof
go w Pyskowicach",
(18.00 - 19.00)
przy ul. Oświęcimskiej 2
tel. 609-910-065
w wyniku czego m.in.
IV piątek miesiąca
Lokal "Świat Srebra"
Morys Joachim
zwiększono środki za(w godzinach otwarcia
przy pl. Kopernika
tel. 697-289-998
sklepu)
bezpieczone na realiI czwartek miesiąca*
zację zadania "Budowa
Urząd Miejski, pok. 222
Obłąk Waldemar
(15.00 – 16.00)
dróg na osiedlu domCzwartki* (15.00 –
Ochocki Marek
Urząd Miejski, pok. 222
ków jednorodzinnych
17.00)
tel. 608-399-136
przy ul. Czechowicka
III czwartek miesiąca*
Owczarek Andrzej
Urząd Miejski, pok. 222
- Wolności". Pozwo(15.00-17.30)
tel. 600-082-796
li to na dokończenie
Rubin Józef
I środa miesiąca
Świetlica Socjoterapeutyczna
budowy ul. Jesionowej
jozefrubin@wp.pl
(18.00 - 19.00)
przy ul. Oświęcimskiej 2
tel. 696-183-568
i rozpoczęcie budowy
Siuta Andrzej
ul. Czeremchy. ZwiękCzwartki*
Urząd Miejski, pok. 222
a.siuta@onet.eu
szono również środki
(15.00 – 17.00)
tel. 501-409-492
zabezpieczone na wyI czwartek miesiąca*
Urząd Miejski, pok. 222
Żagiel Agata
konanie: moderniza(16.00 – 17.00)
cji ul. Konopnickiej * z wyjątkiem czwartków, w których odbywać się będzie sesja Rady Miejskiej.
i ul. Wojska Polskiego Terminy planowanych sesji do końca roku 2016 to: 27 października, 24 listopada, 22 grudnia.
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DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA W RATUSZU
Na wstępie chcemy wszystkich
poinformować o zmianie nazwy
miejsca, w którym Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu w Pyskowicach
prowadzi działalność wystawienniczą.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
uchwalono zmianę nazwy z Muzeum Miejskiego na Centrum Wystawiennicze. Od teraz zachęcamy
do zwiedzania nowych propozycji
wystawienniczych w Centrum Wystawienniczym w Pyskowicach. We
wrześniu uroczyście otwarliśmy stałą ekspozycję historyczną zatytułowaną „Pyskowice - rozwój wpisany
w tradycję”. Nowa wystawa powstała

w oparciu o wieloletnią działalność
wystawienniczą Władysława Macowicza i lokalnych sympatyków
historii. Zwiera szereg wątków historycznych od pradziejów do dnia
dzisiejszego ukazując dynamiczny
rozwój naszego miasta. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających są
oryginalne rekwizyty tematyczne
udostępnione na cele wystawy przez
Rolanda Skubałę, Macieja Mazura,
Błażeja Kupskiego, Norberta Kozioła. Zachęcamy gorąco do zwiedzania tej propozycji, by wnikliwie
poznać historię swojego miasta.
Na tym nie koniec propozycji wystawienniczych w Centrum Wysta-

wienniczym. W pomieszczeniach
II piętra ratusza do końca listopada
zapraszamy na kolejną, ciekawą wystawę o historii „Najsławniejszych
żydowskich rodów przedwojennych
Pyskowic”, której autorami są: Błażej
Kupski i Maciej Mazur. Również do
końca listopada można zwiedzać
wystawę o 95 rocznicy Plebiscytu
i III Powstania Śląskiego, której autorem jest lokalny sympatyk historii Roland Skubała. Ponadto, w holu
I piętra ratusza, dzięki życiowej
pasji (śp.) Zbigniewa Krzaczyńskiego, możemy podziwiać stałą wystawę geologiczną “Minerały i skamieniałości”.
Prócz spotkań z historią mamy
do zaoferowania spotkania ze sztuką oraz cykliczne spotkania z artystami w galerii PODcień. Tym
razem mieliśmy niewątpliwą przyjemność poznać Magdalenę Matuszewskią i jej dorobek artystyczny,
który można podziwiać do końca
października w godzinach pracy
galerii. Główny kierunek i tematykę
twórczości naszej autorki, wskazała
jej fascynacja naturą. Wiodącym tematem i wieczną inspiracją jej prac
są kwiaty i pejzaże, jednak nie unika
innych wyzwań jak: portrety, architektura czy anatomia ciała ludzkiego

w ruchu. Maluje farbami olejnymi
na płótnie. Prezentowane obrazy
są barwną ilustracją natury naszej
autorki i jej fascynacji kolorem.
Osobista refleksja, która pojawiła
się procesie twórczości pani Magdy
zakłada, że obraz nie powinien kopiować natury fotograficznie, lecz
oddawać emocje towarzyszące tworzeniu dzieła.
Wszystkie wystawy udostępniamy zwiedzającym od poniedziałku
do piątku w godzinach 10-18.
A już niebawem, w listopadzie,
mamy dla Państwa dwie kolejne propozycje z dziedziny sztuki.
Pierwszą udostępnimy zwiedzającym 3 listopada o godzinie 17.00
i będzie to wystawa twórczości
Agaty Przewieźlik i jej podopiecznych z Centrum Kultury na Zamku
w Toszku. Drugą propozycją będzie
wystawa komiksów znanego krakowskiego rysownika Rafała Szłapy
zatytułowana “Nie ruchome filmy”,
którą uroczyście udostępnimy zwiedzającym wyjątkowo, nie w piątek,
a w poniedziałek 7 listopada o godzinie 17.00. Szczególnie zapraszamy na spotkanie z artystami w dniu
otwarcia wystaw.
Bożena Jarząbek

BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE!
Ostatnie dni starego, a także
pierwsze dni nowego roku szkolnego stanowią idealny moment na poruszenie tematyki bezpieczeństwa
podczas wypoczynku oraz w drodze do szkoły.
Dlatego tak dużo czasu poświęcamy temu tematowi. Przypominamy dzieciom jak spokojnie spędzać
czas w wielu sytuacjach.
Dodatkowo w 2016 roku Zespół
Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 został zgłoszony do akcji "Bezpieczne Wakacje 2016". Na stronach szkoły oraz świetlicy szkolnej
zostały zamieszczone banery akcji.
Celem ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne Wakacje" jest zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci,
młodzież i dorosłych. W ramach
akcji przed feriami zimowymi oraz
wakacjami zaprosiliśmy na "po-

gadanki" naszego dzielnicowego
Roberta Bonka, który przestrzegał
nas przed wszelkimi zagrożeniami.
Zostały poruszone takie tematy jak:
• pobyt nad wodą i kąpiele
słoneczne,
• wyjścia w góry,
• wakacje na wsi,
• samotnie w domu,
• higiena osobista,
Dzieci podczas różnorodnych
zajęć zapoznały się z alfabetem bezpiecznych wakacji Rzecznika Praw
Dziecka. Omówiono również poruszanie się w sieci. W dzisiejszych
czasach coraz młodsze dzieci korzystają z internetu – tam uczą się,
bawią, poznają świat. Nie wszyscy
młodzi internauci wiedzą jednak
jak bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie.
We wrześniu obchodzony jest
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.

Z tej okazji zaprosiliśmy ratownika
medycznego Adriana Hoinkę, który
przeprowadził szkolenie dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy.
Uczniowie nauczyli się na fantomie
udzielać pomocy przedlekarskiej.
Przypomniano im jak można pomóc człowiekowi w sytuacji kryzy-

sowej (krwotok z nosa, burza itp.)
Wierzymy, że zajęcia okażą się pożyteczną lekcją życia i sprawią, że
nasi uczniowie będą bezpiecznie
spędzać czas.
Beata Krasówka
Wychowawca świetlicy
Zespołu Szkół

październik 2016

Przegląd Pyskowicki  

•

Nr 10 (240)

60. URODZINY „CZWÓRKI”

21 października br. rozpoczną się
uroczyste obchody 60-lecia istnienia
Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach. Będzie to doskonała okazja
do wspomnień, które choć minione,
zawsze pozostają w naszej pamięci.
Bo wszakże oprócz budynku, sal lekcyjnych, nauczycieli (mniej lub bardziej lubianych), szkoła to młodość,
beztroska, przyjaźnie i najważniejsze lata w życiu każdego człowieka.
Obchody urodzin szkoły rozpocznie
uroczysta msza święta w kościele
Nawrócenia św. Pawła Apostoła
o godz. 9.30. Po niej zapraszamy
do gmachu szkoły, gdzie zacznie się
program artystyczny pod hasłem
„Kocham Cię Szkoło”. Naprzeciwko
siebie staną do rywalizacji dwa zespoły złożone z zaproszonych gości
(absolwentów, nauczycieli, pracowników administracji), które będą rywalizować ze sobą w konkurencjach
dotyczących historii i teraźniejszości
„Czwórki”. Wszystko to w konwencji
żartu i humoru zostanie okraszone
największymi przebojami muzyki
rozrywkowej wpisanymi w klimat
tamtych lat. Nie zabraknie okazji do
podniosłych przemówień i podsumowań. Każdy z gości tego dnia będzie mógł ponownie zwiedzić szkołę, zajrzeć do sal, a także skosztować
słodkiego poczęstunku w szkolnej
kawiarence. Zaprezentowane zostaną wystawy okolicznościowe pokazujące osiągniecia i sukcesy uczniów
(dyplomy, puchary), szkolne kroniki, zdjęcia i pamiątki zachowane od
początku istnienia szkoły.
Rocznica powstania szkoły, to
przede wszystkim żywa lekcja historii dla młodego pokolenia, a więc cofnijmy się i my w tę podróż. Naszym
przewodnikiem po historii szkoły
jest Mirosława Łuć, bibliotekarka

która przepracowała w „Czwórce”
trzydzieści lat, a której ojciec Jan
Materski był budowniczym szkoły
i jej pierwszym kierownikiem. Jest
1.09.1956 roku, do użytku zostaje
oddana szkoła, która liczy wówczas
231 uczniów i 9 nauczycieli. Pełną
nazwę szkoły z jej patronem Jarosławem Dąbrowskim szkoła uzyskuje
trzy lata później po wizytacji urzędników z Inspektoratu Oświaty. Jak
wspomina Łuć „początki były bardzo trudne. Pyskowice
były betonową dżunglą,
szarą i smutną, a droga
do szkoły wiodła przez
pola, brnęliśmy w błocie.
Ale szkoła to była jedyna
szansa na wyrwanie się
z analfabetyzmu. Rano
uczyły się dzieci, a po
południu zajęcia zaczynali dorośli”.
Warto pamiętać - podkreśla Łuć - że
w czasach największego wyżu uczyło
się tutaj ponad 1200 uczniów na trzy
zmiany. 13.11.1960 roku odbywa się
uroczystość nadania imienia szkole
i jej mianowanie. Komitet Rodzicielski funduje sztandar szkoły. Kolejne
lata przynoszą prace przy budowie
boiska i jego oświetlenie. „Boisko
szkolne zimową porą zamieniało
się w ogólnodostępne lodowisko.
Przyjeżdżała staż pożarna, polewała asfalt wodą i po kilku godzinach
dzieci mogły się bawić” – wspomina
pani Mirosława. Lata siedemdziesiąte to powstanie prężnie działającego
szczepu harcerskiego, sukcesy chóru
szkolnego, zespołu mandolinistów.
W 1972 roku dyrektorem zostaje
Barbara Pielka. Sześć lat później
dochodzi do odsłonięcia popiersia
patrona szkoły wykonanego przez
znanego gliwickiego rzeźbiarza
Krzysztofa Nitsche, który osobiście

pojawił się w murach szkoły. W 1986
roku dyrektorem zostaje Zygmunt
Dymski, a dwa lata później funkcję
obejmuje Brygida Zuber, a po niej
Mirosława Link, Stanisław Ładyko
i Michalina Solińska. Lata dziewięćdziesiąte to zapoczątkowanie
„Dni otwartych szkoły”, „Dni Europejskich”, liczne sukcesy sportowe
w piłce ręcznej i siatkówce. W 1999
roku funkcję dyrektora obejmuje Jolanta Maciąg, a stanowisko wicedyrektora Anna Kupka, która od roku 2011 zarządza
szkołą po dziś dzień. Rok
2003 przynosi szkole tytuł
„Szkoły z klasą”, a pamiątkowy dyplom wręczył
dyrektorowi prezydent
Aleksander Kwaśniewski.
W kolejnych latach konsekwentnie zdobywamy tytuły: „Nauczyciele z klasą”, „Uczniowie z klasą”, stajemy się szkołą, która „Uczy
czytać, myśleć i działać-LEGO, COGITO, AGO”.
Dwudziesty pierwszy wiek, między innymi za sprawą funduszy unijnych, jest dla naszej szkoły szczególnie łaskawy, w roku 2011 powstało
pierwsze wielofunkcyjne boisko
w Pyskowicach, które służy zarówno
naszym uczniom, jak i okolicznym
mieszkańcom. Teren wokół został
zaadaptowany na szkolne arboretrum, w którym możemy podziwiać
perełki przyrodnicze takie jak: miłorząb japoński, metasekwoja, katalpa,
jodła koreańska, czy tulipanowiec.
Odnosząc zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Jazda.
Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy- edycja 2010” otrzymujemy grant na utworzenie Miasteczka
Ruchu Drogowego, które powstało
na betonowym boisku. Wyremon-
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towana została sala gimnastyczna,
szkolne korytarze nabrały kolorów,
a w salach lekcyjnych pojawiły się tablice interaktywne, projektory i laptopy. W bieżącym roku powiększona
została świetlica szkolna, która stała
się jasnym, kolorowym, przyjaznym
miejscem zabaw. Natomiast szkolni
specjaliści wzbogacili się w gabinet
z elementami sali doświadczania
świata.
Remonty cieszą nasze oczy, jednak największą dumę odczuwamy
z sukcesów naszych uczniów, którzy
wraz z nauczycielami rozsławiają
dobre imię naszej „Czwórki”. W naszych murach uczyło się wielu laureatów, tak lokalnych, jak i ogólnopolskich, konkursów przedmiotowych,
festiwali muzycznych oraz zwycięzców zawodów sportowych. Jesteśmy
organizatorami konkursu „Pyskowice-moje miasto”, który popularyzuje wiedzę o naszej małej ojczyźnie.
Hołdując zasadzie, że w zdrowym
ciele zdrowy duch w szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna
z zakresu wychowania fizycznego
pt.: Grać jak Leo Messi, gdzie młodzi adepci piłki nożnej trenują swoje
umiejętności sportowe. Promujemy
postawy prospołeczne i bezinteresowną pomoc poprzez udział w akacjach charytatywnych, takich jak:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Zostań Dawcą
Szpiku Kostnego. Ponieważ muzyka
łagodzi obyczaje nie mogło w naszej szkole zabraknąć zespołu muzycznego „Śpiewajki”, który to wraz
z utalentowanymi solistami rozśpiewał niejedną uroczystość szkolną i miejską. W kalendarzu imprez
szkolnych na dobre zadomowił się
festyn szkolny, który integruje całą
dokończenie na str. 10

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

"SFRUNĄŁ NA ŚLĄSK ORZEŁ BIAŁY”

Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach zaprasza na spotkanie z Dariuszem Kortko i Marcinem Pietraszewskim autorami książki
"KUKUCZKA. Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście".
kiedy? 27 października 2016
o której? godzina 17.00
gdzie?
Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach
(Plac Józefa Piłsudskiego 1)
Spotkanie prowadzić będzie Błażej Kupski. Wstęp wolny.

Pod takim hasłem Muzeum Powstań Śląskich przygotowało wystawę,
która od 8 do 18 listopada br. będzie dostępna w budynku Gimnazjum
nr 1, przy ul. Strzelców Bytomskich 1. Temat niby oczywisty, ale zrealizowany z wielką dbałością o szczegóły, które doskonale obrazują historię powstań śląskich, okresu plebiscytu, czy też dzieje autonomicznego
województwa śląskiego. Po uroczystym otwarciu wystawy, 8 listopada br.
o godz. 11.00, uczniowie Gimnazjum nr 1 wysłuchają prelekcji jednego
z pracowników Muzeum Powstań Śląskich, zaś zaraz potem ekspozycja
będzie dostępna dla szerokiej publiczności. Zapraszamy do zwiedzania!

Polecamy!
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LECZENIe ODWYKOWE OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE PYSKOWIC

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest
dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do
rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia
odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich
w Sądach Rejonowych. Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z dnia 2016 poz. 487). Do
Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie dwie
instytucje:
1. Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
2. Prokuratura
PRZEBIEG PROCEDURY:
W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie
odwykowe?
Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie
wniosku w stosunku do osoby nadużywającej
alkoholu.
Do kogo kierować wniosek?
Wniosek kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?
Wniosek kierujemy w formie pisemnej pocztą na
adres:
Urząd Miejski w Pyskowicach
ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice,
lub bezpośrednio alternatywnie do:
• Biura Obsługi Interesanta (pok. 107 Urzędu
Miejskiego)
• Pełnomocnika Burmistrza Miasta
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Uzależnień (pok. 104 Urzędu Miejskiego)
Przesłanki złożenia wniosku
Wniosek składamy wobec osób, które w związku
z nadużywaniem alkoholu powodują:
• rozkład życia rodzinnego

• demoralizację małoletnich
• uchylają się od pracy
• systematycznie zakłócają spokój lub porządek
publiczny
Jakie informacje są potrzebne przy składaniu
wniosku?
Wnioskodawca:
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania
Dane osoby zgłoszonej do leczenia:
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania
• data urodzenia
• adres zamieszkania
Uzasadnienie
Kto może złożyć wniosek?
Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja:
OPS, Policja, Prokuratura, kuratorzy sądowi, itp.
Gdzie pozyskać wniosek?
• ze strony internetowej: www.pyskowice.pl (zakładka problem uzależnień → alkoholizm)
• z Biura Obsługi Interesanta (pok. 107 Urzędu
Miejskiego)
• od Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień (pok. 104 Urzędu Miejskiego)
Jaki jest tryb postępowania?
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do
osób nadużywających alkoholu
- przeprowadza z osobami rozmowy motywujące
do podjęcia leczenia
- zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem/terapeutą
- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego
leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez
biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa),
w celu uzyskania stosownej opinii w przedmio-

cie uzależnienia od alkoholu
- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka
sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do
leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych,
zgodnie z zaleceniami biegłych
- w przypadku braku respektowania zaleceń,
komisja kieruje wnioski do sądu o wszczęcie
postępowania w sprawie nałożenia obowiązku
podjęcia leczenia odwykowego
Gdzie można uzyskać informacje?
- Urząd Miejski – Wydział Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych/Pełnomocnik Burmistrza
Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień (pok. 104 UM) ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. (32) 332 60 04
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, tel. (32) 332 60 61
- Ośrodek Rozwiązywania Problemów
Uzależnień
ul. Paderewskiego 5
tel. (32) 232 19 86
- na stronie internetowej www.pyskowice.pl
Jakie przepisy prawne regulują załatwienie
sprawy?
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Naszym celem jest pomoc osobom uzależnionym,
a także ich rodzinom i bliskim w wyzwoleniu się
z nałogu i powrocie do normalnego życia. Podjęcie decyzji o leczeniu jest niezmiernie trudne. Odwrócenie życia "do góry nogami" wymaga nie lada
odwagi, ale warto podjąć to wyzwanie. Pamiętaj,
że na leczenie nigdy nie jest za późno!
Justyna Fijołek-Ziobrowska
Naczelnik Wydziału Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych/
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Uzależnień

STANOWISKO W SPRAWIE ARTYKUŁU: „SKŁADOWISKO ODPADÓW
KOMUNALNYCH W PYSKOWICACH – MITY A RZECZYWISTOŚCI I KONKRETY”
W czerwcowym wydaniu Przeglądu Pyskowickiego przestawiony
został artykuł pt. „Składowisko odpadów komunalnych w Pyskowicach – mity a rzeczywistość i konkrety”, którego autorem jest Pan
Burmistrz Miasta Wacław Kęska.
Z nieznanych mi przyczyn autor
tekstu przywołuje tam moje imię
i nazwisko w kontekście opracowywania założeń do „Strategii rozwoju
miasta Pyskowice na lata 20002010”. Pragnę wyraźnie podkreślić,
że brałem udział w opracowywaniu
tego dokumentu, co daje mi do dzi-

siaj dużą satysfakcję. Dodam, że od
tego czasu dokument tego typu po
2010 roku nie powstał, co należy
zdecydowanie uznać za porażkę,
której negatywne skutki zaczynamy
już odczuwać.
Pan Burmistrz przedstawił w sygnowanym przez siebie artykule
wybiórczo informację o realizacji
„Strategii rozwoju miasta na lata
2000-2010” w kontekście zmian
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozbudowy składowiska odpadów.

Nie wiadomo, dlaczego autor
zapomniał napisać istotną informację o tym, kto podpisał się pod
tym dokumentem i kto go przyjmował. Otóż, dokument ten zaopiniowany został pozytywnie przez
Zarząd Miasta, którego członkiem
był wówczas Pan Wacław Kęska
i przyjęty został następnie uchwałą
Rady Miejskiej w dniu 04.10.2000r.
Odnosząc się do powyższego, funkcję publiczną sprawowałem w gminie Pyskowice jako radny w latach
2002-2014. Informacja przekazana
do mieszkańców w taki sposób jest

dla mnie nie tylko krzywdząca, ale
godzi w moje dobre imię, na co nie
mogę sobie pozwolić.
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że na wniosek Pana Burmistrza w dniu 26.03.2014r. podjęta
została uchwała Rady Miejskiej
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta Pyskowice, w której teren
składowiska odpadów rozszerzony
został o kolejne ok. 8 [ha].
dokończenie na str. 10
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STAROSTA POWIATU GLIWICKIEGO Z ROBOCZĄ WIZYTĄ
W PYSKOWICACH

W dniu 3 października 2016 r. w sali
sesyjnej UM odbyło się dodatkowe
posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w Pyskowicach. Nie byłoby
w tym nic dziwnego – przecież komisja
spotyka się każdego miesiąca w tym samym miejscu na posiedzeniach, które
wynikają z przyjętego Planu pracy na
2016 r. A jednak to szczególne spotkanie miało inny, doniosły wymiar.
Po raz pierwszy w posiedzeniu KGK
uczestniczył tak ważny gość, którym
jest Starosta Powiatu Gliwickiego, Waldemar Dombek. Wśród gości, którzy
przybyli wraz z nim na spotkanie byli:
Członek Zarządu PG - Jacek Zarzycki,
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
- Jan Osman, Dyrektor Szpitala Powiatowego - Leszek Kubiak oraz radni powiatu gliwickiego reprezentujący nasze
miasto: Anna Smyl, Krystyna Urbańska i Jacek Awramienko. Należy zaznaczyć, że radni powiatowi, dzięki swojej
aktywności, pomogli doprowadzić do
tej wizyty. Ze strony UM Pyskowice
reprezentował: Burmistrz Miasta - Wacław Kęska oraz Naczelnik Wydziału
GK - Mirosław Tomczak.
Sam pomysł spotkania zrodził się
w związku z przygotowywaniem wniosków komisji do budżetu na 2017 rok.
Ogrom spraw, jakimi zajmuje się KGK
i wynikającymi z tego faktu potrzebami w zakresie prowadzenia inwestycji
w mieście (działania skierowane na
poprawę jakości życia naszych mieszkańców) był ku temu niezaprzeczalnym dowodem. Aby spotkanie było jak
najbardziej merytoryczne, do Starosty
Powiatu Gliwickiego oraz Burmistrza

Pyskowic została dużo wcześniej przesłana tematyka tego spotkania (przygotowana prezentacja), aby wydłużyć czas
na przygotowanie odpowiedzi, wstępne rozeznanie możliwości i ewentualne
poczynienie kroków w kierunku rozwiązania poruszanych kwestii. Prezentowane problemy i możliwości ich realizacji w znaczącym stopniu zależą od
włączenia się w nie innych podmiotów,
skorzystania z funduszy zewnętrznych.
Tematy przedstawione na prezentacji
dotyczyły:
• rozwiązania problemów komunikacyjnych
na
skrzyżowaniu
ul. Wyzwolenia / Gliwickiej z ul.
Kard. Stefana Wyszyńskiego – pilne
załatwienie tematu,
• zapewnienia odpowiedniej nawierzchni drogowej dla komunikacji pieszej z Centrum Pyskowic do
ul. Wrzosowej (Zaolszany) – wzdłuż
ul. Gliwickiej (inwestycja związana
jest również z oświetleniem tego odcinka drogi), dotyczy ZDP,
• zapewnienia odpowiedniej nawierzchni drogowej dla komunikacji rowerowej/ w części i pieszej,
od skrzyżowania z ul. Powstańców
Śląskich, wzdłuż ul. Gliwickiej, kierunek Gliwice – do granicy naszego miasta (inwestycja związana jest
również z planowaną trasą rowerową wzdłuż ul. Powstańców Śląskich), dotyczy ZDW,
• wykonania parkingu przy ul. Wyzwolenia (poprawa widoczności
i bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
ul. Wojska Polskiego z ul. Wyzwolenia),

OPŁATY NA CMENTARZU KOMUNALNYM

Informujemy, że utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej w Pyskowicach jest zadaniem własnym Gminy. Aktualnie
obowiązuje Zarządzenie Burmistrza Miasta nr RZ.0050.170.2016 z dnia
2.09.2015 r., w którym ustalono m.in. wysokości opłat za rezerwację grobu. Pierwsza rezerwacja dokonywana jest na 20 lat. Po tym czasie administrator w imieniu Gminy Pyskowice może wykorzystać grób do ponownego pochówku, mimo, że jest wystawiony pomnik, a grób jest zadbany.
Na cmentarzu przy ul. Poznańskiej jest bardzo wiele takich grobów. Obowiązkiem wobec naszych zmarłych jest zadbanie o ich miejsce spoczynku
w każdej formie, również tej formalnej. Opłata za rezerwację powierzchni
grobu ziemnego za pierwsze 20 lat wynosi 399,60 zł brutto. Rezerwację
można przedłużyć, niekoniecznie na 20 lat. Może to być np. 5 lat. Prosimy
zatem o kontakt z administratorem cmentarza w Pyskowicach: ul. kard.
St. Wyszyńskiego 21 tel. (32) 233-29-52 celem uzgodnienia wysokości
opłat lub poinformowania o rezygnacji z dalszej rezerwacji.
Ewa Hermanowicz
Wydział GK

• wprowadzenia nowych rozwiązań
drogowych, które poprawią bezpieczeństwo w ciągu ul. Wyzwolenia
- od DK 94, w kierunku Łubia - do
granicy naszego miasta (w ciągu
znajduje się skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego, wyjazd z dużego osiedla mieszkaniowego oraz dojście do
Szkoły Podstawowej nr 6),
• letniego utrzymania czystości na
terenie objętym ZDP wzorem zimowego utrzymania dróg (określenie
zasad i kosztów),
• remontu chodnika przy Zespole
Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach (od strony ul. Wyzwolenia),
• budowy jednostronnego chodnika
wraz z pasem ruchu dla rowerów
przy ul. Powstańców Śląskich oraz
modernizacji skrzyżowania, budowy
pasa włączeniowego z ul. Powstańców Śląskich w ul. Gliwicką (zapewnienie i wydzielenie lewoskrętu
z ul. Gliwickiej na ul. Powstańców
Śląskich), dotyczy ZDP i ZDW,
• wykonania brakującego odcinka
chodnika, od ul. Mickiewicza 62 do
zjazdu na osiedle Mikuszowina wraz
z możliwością wykonania zjazdu na
DK 40, dotyczy GDDKiA,
• połączenia, poprzez zapewnienie
odpowiedniej nawierzchni drogowej, dla komunikacji pieszej od
Paczynki do Centrum Pyskowic –
wzdłuż ul. Toszeckiej z wykonaniem
przejścia przez ul. Poznańską, dotyczy GDDKiA, ZDW, ZDP,
• wsparcia starań Gminy/pomoc
w pozyskaniu środków zewnętrznych w zakresie: remontu mostu na
ul. Piaskowej, umożliwienia wjazdu na teren skansenu taboru kolejowego, zobowiązania podmiotu
odpowiedzialnego za zarządzanie
Cmentarzem Żydowskim do utrzymania go w czystości i dobrym
stanie technicznym (budynki, groby, zieleń), przywrócenie funkcji
turystyczno-rekreacyjnej jeziorze
Dzierżno Małe, pomocy przy rozwiązaniu problemów mieszkańców
Czerwionki.
Oprócz ww. tematów Dyrektor
Szpitala Powiatowego, Leszek Kubiak,
omówił sytuację i problemy placówki. Goście ze Starostwa Powiatowego
przybliżyli również bieżącą sytuację
Przychodni Zdrowia i apteki znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 10.

Mam nadzieję, że rozwiązania, które
zostaną ostatecznie wybrane, będą
świadczyły o głębokiej trosce o losy pacjentów/mieszkańców naszego miasta.
W podsumowaniu spotkania Starosta Powiatu Gliwickiego, Waldemar
Dombek, wyraził zadowolenie z możliwości uczestniczenia w nim oraz jego
merytorycznego przygotowania. Wykazał duże zainteresowanie sprawami
Pyskowic oraz zapewnił o poparciu
starań Burmistrza Pyskowic w rozmowach z zarządcami dróg, a także innymi podmiotami, które mogą rozwiązać
problemy naszego miasta. Stwierdził,
że ani Starostwo Powiatowe, a także Gmina Pyskowice nie są w stanie
udźwignąć ciężaru kosztów tych inwestycji, ale wybór zadań jest właściwy,
dlatego zostaną poczynione daleko
idące działania aby znaleźć środki zewnętrzne i zabiegać o nie tam, gdzie
znajdzie się taka możliwość by pomóc
w rozwiązaniu problemów mieszkańców Pyskowic.
Burmistrz Miasta, wraz z przewodniczącym KGK podziękowali za przybycie i za deklarowanie daleko idącej
pomocy. Burmistrz dodał, że zadania
i ich realizację w najbliższych latach
będziemy starali się planować w zależności od możliwości pozyskania
środków zewnętrznych jak i priorytetu
samych zadań.
Podsumowanie prowadzonych działań:
Tematyka posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej jest bardzo
bogata. Wymaga to od wszystkich zarówno radnych członków komisji
jak i urzędników - wielogodzinnych
rozmów. Wszystko to, o czym dyskutujemy, staramy się przekuć we wnioski,
a urzędnicy w zadania do zrealizowania.
Społeczeństwo pyskowickie dokonało wyboru radnych, a my staramy się służyć jemu jak najlepiej, aby
utwierdzić wyborców w przekonaniu,
że dokonali słusznego wyboru. Dewizą
komisji jest po pierwsze nie szkodzić,
po drugie poprawiać i szukać nowych
rozwiązań. Skupiać się na najważniejszych tematach, pomoc w wyborze decyzji i jeżeli to możliwe - przy realizacji
zadań, które mają zapewnić należytą
przyszłość naszemu miastu oraz poprawić jakość życia jego mieszkańców.
Marek Ochocki
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej
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W PRZEDSZKOLU NR 5

„ZDROWO
„ZDROWO I KRZEPKO” – IMPREZA INTEGRACYJNA
JEMY, ZDROWO Zainspirowani projektem „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy, zdrowo
ŻYJEMY”
żyjemy” - kierunku obecnych na-

Propagowanie zdrowego stylu
życia to jeden z priorytetów Przedszkola nr 5 w Pyskowicach.
Do kalendarza imprez przedszkolnych już na stałe wpisało się
Święto Pieczonego Ziemniaka
pozwalające na zaprezentowanie
warzyw istotnych w codziennym
menu dziecka.
W tym roku impreza ta odbyła
się 28 września. Pogoda jak zwykle
dopisała, więc dzieci mogły wykazać się swoją sprawnością w konkurencjach sportowych oraz wiedzą
na temat zdrowego odżywiania. Po
wspólnych śpiewach i zabawach
przy muzyce był oczywiście czas na
degustację pieczonych ziemniaków.
Umorusane lecz uśmiechnięte buzie przedszkolaków były dowodem
udanej imprezy.
Sabina Farganus
Zdzisława Klubińska

szych działań propagujących nabywanie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zeszłorocznego
rodzinnego konkursu kulinarnego
„Zdrowie na Talerzu”, który ukazał
możliwości przedstawienia mało
popularnych wśród dzieci produktów w przyjazny i smaczny sposób
- zorganizowaliśmy w nowym roku
szkolnym, 30 września, imprezę
integracyjną pod hasłem „Zdrowo
i Krzepko”.
Celem spotkania dzieci i rodziców w aurze ostatnich podmuchów
ciepłego lata było przygotowanie
wraz z dzieckiem zdrowego, bogatego w walory estetyczne, kaloryczne i smakowe posiłku i napełnienie
brzuszków podczas wspólnej radosnej biesiady. Dzieci chętnie opowiadały o przygotowanych przez
siebie kanapkach, pastach, sałatkach owocowych. Rodzice z dumą

CHARYTATYWNY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ
9 października br. na orliku przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach odbył się charytatywny
turniej piłki nożnej organizowany
dla chorego Kuby Wyrostka. Organizatorem Turnieju byli animatorzy
zatrudnieni na orliku.
Do turnieju zgłosiły się następujące drużyny:
1. Viva-Trans
2. Policja Pyskowice
3. Domus
4. Fretpol Rolety Pyskowice
5. Czarne smoki
6. Wujo Gliwice
7. AKS Grzybowice
8. Warka TEAM
9. Goal Hunters Tarnowskie Góry
10. Tenneco
Drużyny zostały rozlosowane
do dwóch grup A i B, w których ze
sobą rywalizowały. Z każdej grupy
awansowały po dwie drużyny. Do
półfinału zakwalifikowały się:
1. Domus
2. Warka Team
3. Wujo Gliwice
4. AKS Grzybowice

Po zaciętych pojedynkach ostatecznie zwyciężyła drużyna AKS
Grzybowice. II miejsce zajęła Drużyna Domus, a na trzecim miejscu
uplasowała się drużyna Wujo Gliwice.
Mecze były bardzo emocjonujące
i przebiegały w miłej atmosferze.
Środki finansowe zebrane podczas
Turnieju przeznaczone zostały dla
Kuby Wyrostka.
Serdeczne podziękowania kierujemy do:
- Zawodników biorących udział
w turnieju,
- Firmy Viva-Trans za dodatkowe wsparcie finansowe,
- Urzędu Miasta w Pyskowicach,
- Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach,
- Zespołu sędziowskiego z podokręgu zabrzańskiego oraz
ekipie medycznej zapewnionej
przez Liceum nr 6 w Gliwicach
oraz innych osób, które przyczyniły się do realizacji turnieju
w ramach wolontariatu.
Andrzej Janecki

prezentowali jadalne dzieła kulinarnego artyzmu. Bawiliśmy się
wszyscy przednio podczas pląsów,
zabaw, tańców, korzystając z trampoliny, dmuchanego zamku oraz
degustacji kolorowego witaminowego podwieczorku - on sam znikał w zadawalającym tempie. Duzi
i mali goście uczestniczyli w aktywnej prezentacji wierszowanej bajki J.
Tuwima pt. „Rzepka” (do projektu
„Cała Polska czyta dzieciom”).

Pamiętajmy: Jesień i jej dary to
czas witalnej obfitości. Szkoda byłoby nie skorzystać z tej owocowo-warzywnej mocy aby wspomóc
własny i dziecka układ immunologiczny.
My z pewnością będziemy o tym
pamiętać!
Joanna Starościak
Katarzyna Kasperek
Ewa Paprotny
Magdalena Szymańska
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NAPIĘCIE ROŚNIE NIEPRZERWANIE
Alfred Hitchcock rzekł kiedyś, że
„film powinien zaczynać się od
trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć”.
Choć w „Konopnickiej” (na ogół)
nie kręcimy filmów, to jednak słowa mistrza suspensu mocno wzięliśmy sobie do serca. Zbudowani
sukcesem rekrutacyjnym (wszak
cztery pierwsze klasy w dobie
niżu demograficznego to niemal
boom), postanowiliśmy nowy
rok szkolny zacząć od mocnego
akordu. Ostatni miesiąc upłynął
w ZSMK pod znakiem rozlicznych
działań edukacyjnych i nie tylko…
Jeszcze zanim rozległ się pierwszy dzwonek, do ataku ruszyła
mundurówka. 28 sierpnia godnie reprezentowała naszą szkołę
w XVIII Dożynkach Powiatu Gliwickiego i Gminy Wielowieś. Trzy
dni później zorganizowała zajęcia
integracyjno – organizacyjne dla
pierwszoklasistów, a 1 września
pod Pomnikiem Patriotycznym
złożyła hołd walczącym i poległym
za Ojczyznę w uroczystościach
upamiętniających wybuch drugiej
wojny światowej. Chwila oddechu –
i kolejne ważne wydarzenie, w którym adeptom służb mundurowych
wręcz nie wypada nie wziąć udziału.
Dlatego, jak co roku, 24 września
znaleźli się w „Śląskim Katyniu” na polanie Hubertus we wsi Barut
pod Dąbrówką, gdzie czczono pamięć około 160 żołnierzy NSZ z oddziału "Bartka", wymordowanych
70 lat temu przez NKWD i UB.
Dla mundurowych z „Konopnickiej” była to jednak zaledwie
rozgrzewka przed prawdziwym wyzwaniem, jakim stał się tegoroczny
poligon. Już po raz siódmy, tym razem w Dzierżnie, uczniowie naszej
szkoły mieli możliwość doskonalić
swoje kompetencje pod okiem instruktorów policyjnych i wojskowych na trzydniowym szkoleniu
w terenie, gdzie traktuje się ich jak
świeżo wcielonych żołnierzy służ-

by zasadniczej. Priorytetem jest tu
dbałość o: poprawę kondycji fizycznej uczestników, zwiększenie ich
odporności psychicznej i fizycznej
oraz wzmocnienie wiary we własne
siły, a także wyrobienie umiejętności działania w zespole, nabycie
wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych, niezbędnych w służbach mundurowych.
Niestety, w tym roku, uczniowie
walczyli nie tylko z własnymi słabościami i prawami fizyki, ale i z pogodą, która okazała się wyjątkowo
niesprzyjająca. Możemy tylko mieć
nadzieję, że wiosną pod tym względem będzie lepiej. Mimo deszczu
i chłodu program został zrealizowany, jedynie część zajęć przeniesiono
pod dach, by przy okazji serwować
gorącą herbatkę. Taryfy ulgowej
jednak nie było: survival, doskonalenie techniki interwencji, szkolenie strzeleckie, taktyka poruszania się z bronią, taktyka drużyny
musiały się odbyć! Zapytani przeze
mnie drugoklasiści, jako największe atrakcje tegorocznego poligonu
wymienili przemarsz nocny wokół jeziora, przepłynięcie przez
nie pontonem (w dzień, mam nadzieję!), skoki na linach z mostu,
naukę sztuki przetrwania – budowania szałasu i rozpalania ogniska, a przede wszystkim (novum
na poligonie) zajęcia z „czarnej
taktyki”, czyli działań w opuszczonych pomieszczeniach. Samo użycie słowa „atrakcje” przez uczniów
świadczy, że im się podobało, choć
dla mnie jest tylko potwierdzeniem
znanej prawdy, że o gustach się nie
dyskutuje. Rodzice uczestników,
jako zaproszeni goście obserwujący
kończącą zajęcia defiladę, mogli się
na miejscu przekonać, że nie taki
poligon straszny.
Umundurowani w ZSMK teraz
pewnie zbierają siły do kolejnych
wyczynów, ja zaś spieszę uspokoić
tych z Państwa, którzy obawiają się,
że pyskowickie liceum przekształci-

SERWIS KOMPUTEROWY PC POMOC

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

798-867-888
www.pcpomoc.com

ło się w szkołę wojskową (zauważyłam takie głosy na Facebooku). Nic
podobnego, inne profile nauczania
nadal mają się świetnie w „Konopnickiej”, bo siła naszej szkoły
tkwi w jej różnorodności. Obecnie
w murach ZSMK w ramach liceum
ogólnokształcącego
funkcjonują
także klasy medyczno – kosmetyczne i humanistyczne, a zasadnicza
szkoła kształci w wielu atrakcyjnych zawodach.
Uczennice klas medyczno–kosmetycznych już czwarty rok
uczestniczą w zajęciach, organizowanych specjalnie dla nich
przez Medyczną Szkołę Policealną.
Wkrótce odbędą tam warsztaty
z radiologii. We wrześniu wzięły
udział w spotkaniu z przedstawicielem firmy kosmetycznej, zorganizowanym w Knurowie, które
stanowiło część większego projektu. Następnym jego etapem będzie
wyjazd studyjny do Warszawy,
gdzie młodzież zapozna się z linią
technologiczną produkcji kosmetyków jednej z najnowocześniejszych
fabryk w Europie.
Dużo do powiedzenia w „Konopnickiej” mają sportowcy, którzy w tym roku szkolnym również
wystartowali bardzo ostro. Reprezentanci naszej szkoły odnieśli
sukcesy w pyskowickim Biegu Jesieni - Grzegorz Bremora z kl. IIbz
zdobył w swojej kategorii wiekowej
I miejsce, a Kevin Truss z kl. Ia LO
- III. Warto przypomnieć, że to
już kolejne zwycięstwo Grzegorza
- wygrał wcześniej Bieg Wiosny.
Pod koniec września odbyły się
dwie duże imprezy lekkoatletyczne, w których nasi reprezentanci
także święcili triumfy. 21 września
wzięliśmy udział w rozgrywkach
Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej
w Gliwicach. Reprezentacja chłopców w składzie: Przemysław Sondermajer, Kamil Wołoszyn, Tomasz Wypych, Krzysztof Witon,
Grzegorz Bremora, Kevin Truss,

Punkt Opłat

Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.

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

Szymon Wrzeciono, Piotr Łęcki,
Michał Dejnaka, Denis Świderski
i Piotr Wejner wywalczyła 3. miejsce wśród 9 startujących szkół.
Szczególnie wyróżnił się Grzegorz
Bremora, który zdobył 1. miejsce
w biegu na 1500 m z rewelacyjnym wynikiem 4:38,28 oraz Denis
Świderski – 3. miejsce w pchnięciu
kulą (10,10 m). Wśród dziewcząt
największy sukces odniosła Karolina Przewoźna, która zdobyła
3. miejsce w biegu na 400 m. Kilka
dni później, 26 września w Knurowie odbył się II Mityng Lekkoatletyczny im. Emila Kiszki. Startowały
w nim szkoły powiatowe, a zawodników klasyfikowano indywidualnie. Jesteśmy dumni, bo nasi reprezentanci wywalczyli tam 8 medali.
Oto ich osiągnięcia:
1. miejsce - Karolina Przewoźna
w biegu na 200 m, Grzegorz Bremora w biegu na 1000 m, sztafeta
4x200 m w składzie Karolina Przewoźna, Paulina Kołcan, Marta
Bryzik, Wiktoria Rybak,
2. miejsce - Paulina Kołcan w biegu na 200 m, sztafeta 4x200 m
chłopców w składzie: Przemysław
Sondermajer, Tomasz Wypych,
Denis Broncel, Grzegorz Bremora,
3. miejsce - Marta Bryzik w biegu na 600 m, Michał Dejnaka
w pchnięciu kulą, sztafeta 4x100 m
chłopców w składzie: Brajan Nowak, Bartłomiej Nieć, Kamil Wołoszyn, Szymon Wrzeciono. Dziękujemy i gratulujemy!
Pisząc o wydarzeniach, które
miały u nas miejsce w tym roku
szkolnym, odnoszę wrażenie, że
on już trwa i trwa, a przecież tak
naprawdę za nami dopiero pierwszy miesiąc nauki. Trzęsienie ziemi
więc już za nami, teraz pora na kolejne wstrząsy. O ich, pozytywnym
rzecz jasna, natężeniu będę Państwa
informować na bieżąco.
Aldona Pitera

Sprzedam mieszkanie
3 pokoje
w Pyskowicach
tel. 532-361-658
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ZARZĄDZENIA
Burmistrz Miasta Pyskowice
zarządzeniem Nr RZ. 0050.193.2016 z dnia
10.10.2016 r. przeznaczył do sprzedaży na rzecz
najemców n/w lokale mieszkalne:
ul. Strzelców Bytomskich 24
- lokal mieszkalny nr 5, klatka I,
ul. Krótka 1
- lokal mieszkalny nr 8, klatka II,
ul. Marii Konopnickiej 2
- lokal mieszkalny nr 5, klatka II,
ul. Ignacego Paderewskiego 7
- lokal mieszkalny nr 9, klatka III,
ul. W.A. Mozarta 1
- lokal mieszkalny nr 2, klatka III,
ul. Józefa Lompy 7
- lokal mieszkalny nr 3, klatka III,
ul. Józefa Lompy 3
- lokal mieszkalny nr 8, klatka I,
ul. Jana Matejki 3
- lokal mieszkalny nr8, klatka I,
ul. Juliusza Ligonia 2
- lokal mieszkalny nr 3, klatka I,
ul. Michała Drzymały 5
- lokal mieszkalny nr 3, klatka III,
ul. Ignacego Paderewskiego 4
- lokal mieszkalny nr2, klatka I,
ul. Fryderyka Szopena 12
- lokal mieszkalny nr 17, klatka III,
ul. Henryka Dąbrowskiego 2
- lokal mieszkalny nr10, klatka VI,
Zarządzeniem Nr RZ. 0050.194.2016 z dnia
10.10.2016 r. przeznaczył do sprzedaży w drodze
przetargu n/w lokale mieszkalne:
ul. Rynek 23
- lokal mieszkalny nr 8,
ul. Fryderyka Szopena 7
- lokal mieszkalny nr 5, klatka II,
Zarządzeniem nr RZ.0050.195.2016 z dnia
11.10.2016 r. przeznaczył do sprzedaży, w trybie
bezprzetargowym, nieruchomość gruntową objętą
księgą wieczystą nr GL1G/00062170/1, stanowiącą
działkę nr 918/9 o pow. 0,6950 ha, położoną
w Pyskowicach przy ul. Gliwickiej.
Ww. zarządzenia zostały wywieszone na tablicy
ogłoszeń (II piętro) w budynku Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3
oraz na stronie www.bip.pyskowice.pl.

Kredyty
Pomoc w obniżeniu rat.
Tel 731 255 504
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III MIĘDZYŚWIETLICOWE ZAWODY
SPORTOWE ZA NAMI

10.10.2016 r. w Zespole Szkół w Pyskowicach
przy ul. Szkolnej 2 odbyły się III Międzyświetlicowe Zawody Sportowe. To święto sportu i świetlic
szkolnych, które promujemy jako miejsce przyjazne dzieciom. Do rywalizacji przystąpiły pyskowickie podstawówki (czwórka, piątka i szóstka)
oraz zaprzyjaźniona dwudziestka z Gliwic. Zawodnicy (4 osobowe drużyny z kl. 1-3SP) w bluzkach w wybranym kolorze rywalizowały podczas
kilku zadań.
Zawody przeprowadziła nauczycielka wychowania fizycznego Katarzyna Pisanko. Na początku uczniowie zmierzyli się ze sobą na torze przeszkód zakończonym zadaniem matematycznym.
Następnie odbył się wyścig rzędów z łamigłówką
ortograficzną. Na zakończenie uczniowie sprawdzali swoją celność, rzucając piłką do kosza. Naszą świetlicę reprezentowali uczniowie klasy 3:
Nadia Brzoska, Michał Wyszomierski, Maciej
Mazur oraz Wojtek Wojtkiewicz, którzy spisali się
wzorowo. Wszystkie reprezentacje otrzymały pamiątkowe dyplomy i gadżety ufundowane przez

Wydział Promocji i Współpracy Partnerskiej
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Po zawodach
uczniowie udali się do świetlicy szkolnej na poczęstunek ufundowany przez Piekarnię Marysia
z Pyskowic.
Mimo jesiennej pogody zawody były bardzo
udane. Warto proponować dzieciom różne formy
spędzania czasu. Być może któryś uczeń kiedyś
wyrośnie na wybitnego sportowca? Nas cieszyć
będzie, gdy uczniowie aktywnie i zdrowo będą
spędzać życie.
Beata Krasówka
Wychowawca świetlicy

60. URODZINY „CZWÓRKI”
dokończenie ze str. 5
społeczność szkolną, Dni Życzliwości, Dni Osób
Niepełnosprawnych wspierające pozytywne nastawienie do drugiego człowieka, Dzień Języka Polskiego, uwrażliwiający na piękno mowy ojczystej,
pełna emocji i przygód noc szóstoklasistów, kiedy
to młodzież pozostaje w murach szkoły przez całą
noc i poznaje jej tajemnice. Dbamy o wszechstronne bezpieczeństwo naszych dzieci, w roku
2011 otrzymaliśmy dyplom „Szkoły Bezpiecznego
Internetu”, a rok później tytuł „Bezpiecznej szkoły”, który zweryfikował szereg podjętych działań,
nastawionych na bezpieczeństwo uczniów.

PODZIĘKOWANIE, jest tym słowem, które
połączy historię i współczesność naszej szkoły.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom, tj.: Założycielom, Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i obsługi,
Rodzicom, Uczniom, Organom Prowadzącym,
Sympatykom, Przyjaciołom, którzy na przestrzeni
tych 60 lat uczestniczyli w budowaniu wizerunku
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach.
Ewa Ossowska
Joanna Bachul

STANOWISKO W SPRAWIE ARTYKUŁU:„SKŁADOWISKO
ODPADÓW KOMUNALNYCH W PYSKOWICACH – MITY
A RZECZYWISTOŚCI I KONKRETY”
dokończenie ze str. 6
Z prostego rachunku wynika, że jest to cztery lata po wygaśnięciu obowiązywania strategii
miasta. Pragnę jednocześnie dodać, że Pan Burmistrz wprowadził mieszkańców w błąd podając
w artykule nieprawdziwą informację na temat
zamknięcia IV kwatery składowiska odpadów.
Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, że nie
została wydana decyzja właściwego organu o jej

zamknięciu. Niestety, oznacza to również, że
sprawa eksploatacji tej kwatery jest nadal otwarta.
Wyrażam nadzieję, że Pan Burmistrz podając
po raz kolejny do publicznej wiadomości informacje będzie bardziej czujny oraz będzie je przekazywał w sposób rzetelny i prawdziwy.
Z wyrazami szacunku
Dr inż. Waldemar Paszkowski

Wydawca: GMINA PYSKOWICE
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. (32) 332 60 66, fax.: (32) 332 60 02, e-mail: gazeta@pyskowice.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Łapucha. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Obłąk, P. Denisiewicz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów, nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Każdy z autorów bierze odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w artykułach, informacjach i komunikatach.
Nakład: 3200 egzemplarzy, Skład i druk: Epigraf s.c. Jan Kalnik, Teresa Kalnik, ul. Bernardyńska 19, 44-100 Gliwice, tel. (32) 279 08 56.
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Pan Naturalski

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

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

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

AGD OUTLET
z rynku niemieckiego nowy/powystawowy
Raty
pralki
cja
w
lodówki
G aran
spor t
zamrażarki
wy Tran
o
k
t
a
d
o
D
zmywarki
mikrofale
Sklep Firmowy Pyskowice
kuchnie elektryczne
ul. Powstańców Śląskich 7
piekarniki
pn.-pt. 10.00-18-00, sob. 9.30-13.00
płyty indukcyjne
tel. 500 267 878, 603 790 069
płyty ceramiczne
www.agdoutletrtv.pl
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Prowizja - 0%
Okres kredytowania do 24 miesięcy
Do 30 000 zł bez dodatkowych zabezpieczeń.

Przykład

reprezentatywny:

kwota kredytu 5.000 zł (całkowita kwota kredytu)
oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 9.5 %

Wersja annuitetowa spłaty kredytu

prowizja od udzielonego kredytu

0%

RRSO w zależności od okresu kredytowania

9,9345 lub 9,9306

Koszty kredytu

Weź Wygodny KREDYT
NA SZCZĘŚCIE
Skorzystaj z nowej promocji i zrealizuj swoje marzenia!

Kwota
miesięcznej raty

RRSO*

12
miesięcy

11 równych rat
w wysokości - 438.48 zł
12-sta ostatnia rata
w wysokości 438.54 zł

9,9345

0,00 zł

261,82 zł

261,82 zł 5 261,82 zł

24
miesiące

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

9,9306

0,00 zł

510,35 zł

510,35 zł 5 510,35 zł

Odsetki za
Prowizja
okres
jednorazowa kredytowania

*RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa, zawierająca wszystkie koszty kredytu tj. koszt prowizji i odsetek od kredytu za cały okres kredytowania

OSTATECZNE WARUNKI ZALEŻĄ OD: wiarygoności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.
Przykład reprezentatywny na dzień: 22.08.2016r.

O / Pyskowice
Bank Spółdzielczy w Gliwicach

Całkowity Całkowita
koszt
kwota do
kredytu
zapłaty

Okres
kredytowania

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

ODDZIAŁ PYSKOWICE

www.bsgliwice.pl

