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NIEPODLEGŁOŚCI
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PATRIOTYCZNYM

•

Pismo lokalne Miesięcznik

IV OGÓLNOPOLSKIE
SPOTKANIA TANECZNE
„PLĄSY DRAMY”

Czytaj na str. 4

W ramach uroczystych obchodów 98. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości odprawiona została msza św. w intencji ojczyzny
w kościele pw. św. Mikołaja oraz odbyły się uroczystości rocznicowe pod
Pomnikiem Patriotycznym: przedstawiony został rys historyczny, złożono kwiaty, a także miało miejsce ślubowanie I klas mundurowych oraz
pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej.

INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach prosi pary małżeńskie
obchodzące w 2017 r. „Złote i Diamentowe Gody” o zgłaszanie
jubileuszu w USC, pokój 109 (parter), Urząd Miejski w Pyskowicach.
Prosimy o przedstawienie dowodów osobistych.

FESTYNY I KIERMASZE ŚWIĄTECZNE
27 listopada br. na placu przy kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy odbędzie się Kiermasz Świąteczny.
3-4 grudnia br. na pyskowickim Rynku odbędzie się
Festyn Świąteczny św. Mikołaja.
Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej
www.mokis.pyskowice.pl. Zapraszamy!

KOLOROWA GRATKA Z KWIATKA
17 października br. na terenie
dwóch pyskowickich placów: Piłsudskiego oraz Żwirki i Wigury
odbyła się akcja pn. „Kolorowa
gratka z kwiatka”, organizowana
przez pyskowicki samorząd oraz
Stowarzyszenie Ludzie Miasta, przy
współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, MZBM-TBS Sp. z o.o., Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej.
Podczas wydarzenia przedszkolaki,

a także uczniowie pierwszych klas
pyskowickich szkół podstawowych
sadzili, przy wsparciu starszych
kolegów z „Konopnickiej”, krokusy, które już na wiosnę będą cieszyć oczy mieszkańców Pyskowic.
W sumie zasadzonych zostało blisko 1000 krokusów. Dziękujemy za
udział i zaangażowanie Przedszkolom nr 1, 2, 5 oraz Szkołom Podstawowym nr 4 i 5.
EM
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Informacje burmistrza
POZNAJ URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH

DZIĘKI REWITALIZACJI
WSPÓLNIE ROZWIĄZUJEMY
PROBLEMY SPOŁECZNE
PYSKOWIC
22 września br. odbyły się warsztaty diagnozowania problemów społecznych na terenie Pyskowic, które
są częścią projektu dotyczącego
przygotowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Pyskowic do roku
2023. Podczas warsztatów, które
z ramienia firmy KREATUS prowadziła dr Sonia Rzeczkowska, lokalni
liderzy budowali pajęczynę problemów społecznych Pyskowic.
To właśnie na problemach społecznych, a nie jak wcześniej – problemach gospodarczych – opiera się
nowoczesna rewitalizacja.
W najbliższym czasie odbędą się
również spotkania służące określeniu kluczowych problemów przestrzennych, gospodarczych i środowiskowych w mieście, które należy

uwzględnić w procesie rewitalizacji.
Kolejnym etapem będą konsultacje społeczne propozycji obszaru
zdegradowanego i rewitalizowanego
oraz warsztaty poświęcone typowaniu projektów rewitalizacyjnych do
uwzględnienia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Pyskowic. Sukces Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice zależny jest
przede wszystkim od zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów, które chcą
współdecydować o rewitalizacji.
Zachęcamy do śledzenia wszystkich informacji o projekcie na stronie internetowej www.pyskowice.pl.
Piotr Kowalski
Naczelnik Wydziału PPI

PROMOCYJNE NOWOŚCI

Biuro Promocji i Współpracy
Partnerskiej Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach (pok. 226, I piętro)
powiększyło swój asortyment materiałów i gadżetów promocyjnych
przeznaczonych do sprzedaży o samozaciskowe opaski odblaskowe
oraz filcowe zakładki do książek.
Opaski, w 9 wariantach kolorystycznych, z logo Pyskowic oraz
z adresem pyskowickiej strony internetowej, dostępne są za 1,02 zł

za sztukę. Natomiast zakładki z napisem „Pyskowice”, w 11 wersjach
kolorystycznych można nabyć za
2,03 zł za sztukę.
Cały asortyment, a także informacje o pozostałych materiałach
i gadżetach oraz o sposobie ich
dystrybucji dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl
w zakładce: Multimedia/Materiały
Promocyjne. Polecamy!

Wydział Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych

Z każdym kolejnym numerem
„Przeglądu Pyskowickiego” nasza
„mapa Urzędu Miejskiego” zaczyna nabierać kształtów. Tym razem
przybliżymy Państwu pracę urzędników, a także zakres działalności
Wydziału Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych w Pyskowicach.
Przedstawicieli tego wydziału
znajdziemy w pokojach 102-104
(parter). Liczy on czterech pracowników:
- Justyna Fijołek – Ziobrowska –
naczelnik wydziału,
- Sandra Nowak-Keller,
- Bożena Kikut,
- Wiesław Szustakowski.
Zakres działania:
• organizacja miejskich wydarzeń
kulturalnych i sportowych,
• prowadzenie rejestru instytucji
kultury,
• opracowywanie kalendarza
imprez miejskich,
• nadzorowanie, organizowanie
wypoczynku w mieście w czasie
ferii zimowych i wakacji letnich,
• prowadzenie wszelkich spraw
związanych z kulturą fizyczną
i turystyką,
• sprawy związane z urządzeniami
sportowymi znajdującymi się na
terenie miasta,
• współpraca z organizacjami
pozarządowymi działającymi
na terenie miasta w oparciu
o program współpracy,
• koordynowanie działań
związanych z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie,
• nadzór nad działalnością
Ośrodka Pomocy Społecznej,

Miejskiego Żłobka, Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sportu oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
• realizacja zadań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych
i narkomanii,
• zlecanie zadań publicznych
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
w drodze konkursów ofert
oraz tzw. „małych grantów”,
rozliczanie dotacji,
• prowadzenie spraw związanych
z ochroną zdrowia,
• sprawy społeczne.
KONTAKT:
Naczelnik wydziału:
Justyna Fijołek- Ziobrowska:
e-mail: j.ziobrowska@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-04
Sandra Nowak-Keller:
e-mail: s.nowak@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-78
Bożena Kikut:
e-mail: b.kikut@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-77
Wiesław Szustakowski:
e-mail:
w.szustakowski@pyskowice.pl
tel.: (32) 332-60-03
W kolejnym wdaniu „Przeglądu Pyskowickiego” przyjrzymy się
pracy Wydziału Finansowo-Budżetowego w Pyskowicach. Mamy
nadzieję, że cykl tych artykułów
ułatwi Państwu wizyty oraz załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim
w Pyskowicach.
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ANKIETYZACJA
W SPRAWIE
PROGRAMÓW
EKOLOGICZNYCH
W okresie od 7 listopada do
15 grudnia br. na terenie Gminy
Pyskowice zostanie przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców
mająca na celu zebranie informacji potrzebnych do opracowania
dokumentów strategicznych tj.
Program Ochrony Środowiska,
Program Ograniczenia Niskiej
Emisji, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Pracownicy Urzędu
Miejskiego w osobach: Paweł
Baran, Dariusz Kapusta, Michał
Kołodziej, Edyta Olender, Joanna Pasak oraz Dorota Pitera będą
rozprowadzać ankiety w zabudowie jednorodzinnej. Ankieterzy
będą posiadać identyfikatory.
W zabudowie wielorodzinnej
ankiety zostaną rozprowadzone przez Zarządców. W związku
z powyższym uprasza się mieszkańców o przyjęcie osób ankietujących i wypełnienie ankiet.
Z ankietą można się zapoznać na
stronie internetowej
www.pyskowice.pl w zakładce:
Gospodarka Komunalna/Ekologia/Ankietyzacja.

PYSKOWICKI
SENIOR 60+
Burmistrz Pyskowic zaprasza
pyskowickie firmy do przygotowania oferty zniżek dla mieszkańców
Pyskowic, którzy ukończyli 60 lat.
Druk deklaracji można pobrać ze
strony internetowej Urzędu Miejskiego lub w wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. W przypadku zainteresowania, wypełniony
dokument należy dostarczyć bądź
wysłać do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (pok. 102,
104) na parterze Urzędu Miejskiego
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120
Pyskowice, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: j.ziobrowska@
pyskowice.pl, tel. (32) 332 60 04,
e-mail: w.szustakowski@pyskowice.
pl, tel. (32) 332 60 03. Szczegółowe informacje nt. Programu ,,Senior 60+” można znaleźć na stronie
www.pyskowice.pl.
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Z prac Rady Miejskiej
Tematem wiodącym październikowej sesji rady miejskiej był „Transport zbiorowy i komunikacja w mieście
– stan zaspokojenia potrzeb, plany na przyszłość”.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
między innymi w zakresie utrzymywania lokalnego
transportu zbiorowego. Organizatorem komunikacji
autobusowej dla Gminy Pyskowice jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Członkiem Związku Gmina Pyskowice została ponownie od
1 stycznia 2009 r. Za organizację autobusowej komunikacji lokalnej gmina wnosi dotację do działalności statutowej, której wysokość określa uchwała Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach. Z dniem 1 stycznia 2016 r.
jako członek KZK GOP w Katowicach, zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach uiszczamy dotację
na dofinansowanie zadań bieżących Związku w wysokości 100 880,00 zł. miesięcznie. Przewidywana dotacja
określona na podstawie pracy przewozowej wyrażonej
w wzkm. na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosi 1.210.555,35 zł.
Poza debatą na ww. temat, podjęto uchwały w sprawie:
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
• wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości - nabycie udziału umożliwi
w przyszłości budowę dalszego odcinka ul. Lokalnej,
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Magazynowej
- obszar proponowany do objęcia planem miejscowym o powierzchni ok. 8,6 ha, obejmuje tereny
położone po zachodniej stronie ul. Magazynowej
- tereny usługowe i produkcyjne wraz z ul. Magazynową (od osi drogi), fragmentem ul. Ogrodowej
i ul. Piaskowej, ograniczonego od strony wschodniej
terenami kolejowymi. Na przedmiotowym obszarze,
w przeważającej części obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Pyskowice – Południe, zatwierdzony uchwałą
nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 25 lutego 2016 r., pozostały obszar jest terenem zamkniętym, kolejowym,
• na wniosek radnych A. Kotasińskiego i J. Morysa,
rada podjęła uchwałę w sprawie apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych do kompleksowej i ostatecznej likwidacji zagrożeń jakie stwarzają odpady
zdeponowane na składowisku odpadów obojętnych
innych, niż niebezpieczne w Pyskowicach przy
ul. Wrzosowej;
• dokonania zmian budżetu miasta na 2016 r. – w ramach tych zmian m.in.: zwiększono dochody budżetu – o kwotę 154 228,26 zł (dochód ponadplanowy
wynikający z rozliczenia usług komunikacyjnych
KZK GOP za 2015 r.), zmniejszono wydatki o kwotę 300 000,00 zł – jest to zmniejszenie środków zabezpieczonych na udzielenie pomocy finansowej
Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S
ul. Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard.
Wyszyńskiego”. Jak czytamy w uzasadnieniu, zadanie nie będzie realizowane, ponieważ w budżecie
Powiatu Gliwickiego nie zabezpieczono środków.
Zwiększono również wydatki budżetu miasta m.in.
na: 124 000,00 zł - pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 37 000,00 zł - pokrycie kosztów pobytu
dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej jest, 30 228,26 zł - środki przeznaczone zostaną
na pokrycie kosztów wywozu nieczystości z lokali
komunalnych;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016–2019 - zmiany wynikają ze zmian budżetu;
• przekazania skargi – skargę przekazano burmistrzowi miasta, do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
Radni wysłuchali także informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Pyskowice
dot. analizy oświadczeń majątkowych składanych przez
radnych oraz pracowników samorządowych. Taka informacja – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym –
jest przekazywana radzie każdego roku, do dnia 30 października.
Bożena Rutkowska
Biuro Rady Miejskiej

OTWARCIE BIURA
POSELSKO-SENATORSKIEGO
14 listopada br. w Pyskowicach
przy ul. Kopernika 2/5 odbyło się
uroczyste otwarcie filii Biura Poselsko – Senatorskiego Posła na Sejm
RP Jarosława Gonciarza i Senatora
RP Krystiana Probierza. W chwili obecnej, jest to już ich trzecie
wspólne biuro po Gliwicach i Knurowie. Otwarcie biura zostało połączone ze spotkaniem, w którym
udział wzięli prócz wspomnianych

parlamentarzystów i sympatyków
Prawa i Sprawiedliwości, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Burmistrz Miasta Pyskowice Wacław
Kęska, Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pyskowicach Józef Rubin, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Frejno,
Radna Rady Powiatu Gliwickiego
Krystyna Urbańska oraz ksiądz
proboszcz z Parafii św. Mikołaja

Jan Podstawka, który dokonał poświęcenia biura. W spotkaniu przy
kawie i herbacie były poruszane
problemy lokalne oraz zagadnienia
ogólnopolskie, takie jak reforma
edukacji czy program mieszkanie
plus. Dyżury w biurze będą pełnione w poniedziałki w godz. 17.00 –
19.00 oraz w czwartki w godz. 16.00
– 18.00.
Łukasz Chmielewski
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Z inicjatywy nauczycieli, na początku
września 2016 roku, w Zespole Szkół w Pyskowicach powstał pierwszy w naszym mieście Szkolny Klub Wolontariatu „MOPSIK”.
Nazwa klubu nie jest przypadkowa. Ma przypominać o cechach niezbędnych do niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi: M - miłość,
O - odpowiedzialność, P - przyjaźń, S - szacunek, I -integracja, K - koleżeństwo.
W naszym klubie działają uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia pod
opieką sześciu nauczycielek: Beaty Wyki,
Beaty Kazańców-Mandreli, Iwony Gizickiej,
Anny Stępień, Alicji Gierlotki oraz autorki
niniejszego tekstu.
Celem szkolnego wolontariatu jest:
• rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby
innych, życzliwości i bezinteresowności,
• aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,

• wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim,
• wykorzystanie ich umiejętności i zapału
w pracach na rzecz szkoły i środowiska
szkolnego,
• łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej
oczekującymi, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
• promocja idei wolontariatu w szkole,
• prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
Nasi wolontariusze wraz z opiekunami zawsze chętnie pomagają innym. Do niesienia
pomocy potrzebne jest wielkie serce, ale konieczne jest też odpowiednie przygotowanie.
Dlatego we współpracy z Centrum Wolontariatu w Gliwicach zorganizowaliśmy 4 listopada br. szkolenie dla wolontariuszy i opiekunów w naszej szkole. Katarzyna Durczyńska

SPRZĄTANIE OPUSZCZONYCH
GROBÓW
Przed Dniem Wszystkich Świętych szkolny klub
wolontariatu
„Mopsik”
działający w Zespole Szkół
w Pyskowicach, zorganizował sprzątanie opuszczonych grobów na cmentarzu
św. Stanisława w Pyskowicach. Uczniowie pod opieką
Iwony Gizickiej oraz autorki

tego tekstu wybrali się na
cmentarz 29 października br.
Wolontariusze przynieśli ze
sobą przybory do sprzątania,
znicze i kwiaty. Każdy wybrał sobie jeden opuszczony
i zaniedbany grób i starał się
go „odnowić”. Nie było to
łatwe, gdyż na dworze panował chłód i wiał silny wiatr,

ale każdy starał się, jak tylko
mógł. Po zakończeniu sprzątania utrwaliliśmy efekt naszej pracy na kilku zdjęciach
i zmarznięci, ale z uczuciem
satysfakcji z wykonania czegoś pożytecznego, udaliśmy
się do domów.
Katarzyna Durczyńska

29 października br., w Świetlicy Osiedlowej, odbyło
się kolejne spotkanie z okazji Dnia Seniora. Świętowali
seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Pyskowice. W imieniu władz
samorządowych naszego miasta, głos zabrał Burmistrz
Wacław Kęska, który pogratulował wszystkim zebranym ich święta i złożył najserdeczniejsze życzenia wraz
z wyrażeniem wielkiego szacunku i uznania dla wszystkich pyskowickich seniorów. Za wieloletnią przynależność do Związku i całokształt pracy na rzecz pyskowickiego Koła, specjalne podziękowania i pamiątkowe
dyplomy z rąk Burmistrza Miasta i Przewodniczącego
Zarządu Koła, odebrali seniorzy: Pani Czesława Pawlikowska i Pan Jan Zubrzycki.
Kieruję słowa podziękowania pod adresem Zarządu
Koła Pyskowice i Przewodniczącego Pana Ryszarda
Panka za zorganizowanie spotkania, które upłynęło
w miłej i sympatycznej atmosferze.
Ludomira Bytnar

IV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TANECZNE „PLĄSY DRAMY”
29 października br. Pyskowice
stały się stolicą tańca, a to za sprawą organizowanych w tym dniu IV
Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych PLĄSY DRAMY. Do naszego
miasta zjechały zespoły z Zabrza,
Tarnowskich Gór, Wojkowic, Andrychowa, Poznania, Łodzi, Rybnika, Rzeszowa, Gliwic i wielu innych
miast Polski. Festiwal co roku cieszy się dużym zainteresowaniem.
W tym roku było tak samo. Cieszymy się, że Pyskowice są już wpisane
w kalendarz festiwalowy zespołów
działających w Polsce, że rozpoznawalne są również przez zespoły
jako miasto organizujące tak wielkie przedsięwzięcie.
Poziom festiwalu z każdym rokiem staje się coraz wyższy – zarówno za sprawą zespołów bio-

rących w nim udział jak i jury
zasiadającym do oceny zmagań
festiwalowych w składzie: Katarzyna Grzegorzek – instruktor tańca,
choreograf, trener istniejącej od
21 lat Formacji Tanecznej Zygzak;
Łukasz UFO Łukomski – tancerz,
sędzia i instruktor, pasjonat kultury
hip hop; Michaił Zubkov – pedagog tańca klasycznego, choreograf,
laureat wielu konkursów choreograficznych, założyciel i dyrektor
artystyczny Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego
w Koszęcinie oraz Anna Budnica
– tancerka, pedagog tańca jazzowego, choreograf i wykładowca na
międzynarodowych warsztatach
w Kieleckim Teatrze Tańca. Na ich
barkach spoczywał ciężar oceniania i wyłonienie zwycięzców.

Każdy zespół, oprócz tych nagrodzonych I, II i III miejscem oraz
Grand Prix otrzymał statuetkę Wyróżnienie I, II i III stopnia.
Pomysłodawczyniami i głównymi koordynatorkami spotkań są
Anna Hampel i autorka niniejszego
tekstu, które od lat prowadzą swoje
zespoły taneczne w Pyskowicach.
To one 4 lata temu powołały do
życia Ogólnopolskie Spotkania Taneczne „Pląsy Dramy” i to dzięki
nim co roku spotykamy się w Pyskowicach.
Jednakże impreza nie odbyłaby
się gdyby nie zaangażowanie wielu
osób i współpraca Stowarzyszenia
Ludzie Miasta z Gminą Pyskowice,
która udzieliła dotacji na festiwal
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu, który od początku wspiera

imprezę organizacyjnie, osobowo,
technicznie i lokalowo.
Szczególne podziękowania kierujemy do: Arka Wieczorka za
prowadzenie, Zespołu PARADOX
za koordynację i opiekę nad zespołami, Janusza, Mateusza, Michała
za zapewnienie obsługi technicznej i wszystkim, dzięki którym po
raz kolejny się udało. Wsparli nas:
firma ROSSMANN, dzięki której
laureaci miejsc otrzymali nagrody
rzeczowe, firma transportowa NOVITECH – Rafał Pieszek, Dietmar
Burczyk oraz Piotr Lewicki. Dziękujemy!
Wyniki oraz zdjęcia można zobaczyć na stronie internetowej www.
mokis.pyskowice.pl w zakładce
Wydarzyło się.
Agata Sitarek
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MIĘDZYNARODOWE
ŚWIĘTO ROWERU W ZSS
W PYSKOWICACH
W rocznym kalendarzu świąt
nietypowych znajduje się dzień 24
października, w którym to obchodzone jest Międzynarodowe Święto
Roweru.
Kilkunastu uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych w Pyskowicach
pod opieką nauczycieli: Janusza
Wrzeszcza i autora niniejszego tekstu zaplanowało na ten dzień rajd
rowerowy po okolicach Pyskowic
i Gliwic. Pod czujnym okiem instruktora turystyki kwalifikowanej

wice, Czechowice i Dzierżno. Na
terenie kąpieliska w Czechowicach
zorganizowaliśmy posiłek oraz kilka konkursów wiedzy i sprawności
z wykorzystaniem roweru. Następnym etapem rajdu był przejazd do
Dzierżna. Po drodze spotkała nas
miła niespodzianka. Na strzelnicy
spotkaliśmy dwóch pasjonatów celnego strzelania, którzy opowiedzieli nam o swojej pasji oraz zaprezentowali nam krótki pokaz swoich
umiejętności.

o specjalności turystyka rowerowa
Janusza Wrzeszcza wszystko dopięte zostało na przysłowiowy ostatni guzik. Sprawdzono sprawność
rowerów, oznaczenie uczestników
odblaskowymi kamizelkami, trasę
przejazdu, obowiązkowe posiadanie kasków, a przede wszystkim
zapewnienie wszystkim uczestnikom rajdu bezpieczeństwa. Poniedziałkowy poranek przyniósł
odpowiednią pogodę na październikową wycieczkę rowerową. Przejazd rowerem wiódł przez Pysko-

Po wielu niesamowitych przeżyciach, w drodze powrotnej do szkoły radość nie schodziła z naszych
twarzy. Nikt nie czuł zmęczenia,
chociaż zrobiliśmy blisko 25 kilometrów. Po zakończonym rajdzie
i krótkim odpoczynku, uczniowie
pod opieką nauczycieli rozjechali
się do domów. Karol przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
już zadeklarował chęć pomocy przy
organizacji kolejnego wyjazdu.
Cześć wszystkim rowerzystom!
Adam Tarczyński

KOMUNIKATY OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W związku z koniecznością zachowania w okresie rozliczeniowym (październik, listopad, grudzień 2016 r.) obowiązującego wymiaru czasu pracy
Ośrodek pomocy Społecznej w Pyskowicach w dniu 23 grudnia 2016 r. będzie czynny w godzinach 7.30 - 12.30.
W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje, że żywność będzie wydawana w Punkcie Caritas przy ul. Oświęcimskiej 2 w dniach 17 listopada oraz
8 grudnia w godzinach od 13.00 do 15.00. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy uzyskać skierowanie wydawane przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.
Michał Król – Dyrektor OPS
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PRZEDSZKOLAKI ŚPIEWAJĄ
V Jubileuszowy Konkurs Piosenki Patriotycznej

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach już po
raz piąty było organizatorem Konkursu Piosenki Patriotycznej, który
patronatem objął Burmistrz Miasta
Pyskowice. Celem konkursu było
wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez
formy aktywności artystycznej, zachęcanie dzieci do prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego, zapoznanie dzieci
z polskimi pieśniami patriotycznymi.
W tym roku z okazji V Jubileuszowego spotkania nasz konkurs odbył
się w Miejskim Ośrodku Kultury
i Sportu w Pyskowicach. W konkursie udział wzięły dzieci z wszystkich
pyskowickich przedszkoli. Dodatkowo naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza
Miasta Pyskowice – Adam Wójcik,
wizytator Delegatury Kuratorium
Oświaty w Gliwicach Jolanta Bagińska-Jóźwiak, Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Armii Krajowej Jarosław
Jasiński, członek zarządu Sybiraków
oddział Gliwice Jan Siemieniaka,
dyrektorki pyskowickich przedszkoli oraz dyrektor MOKiS - Henryk Sibielak. Nie zabrakło rzecznik
UM Pyskowice Agnieszki Kazubek
i przedstawicielki Starostwa Powiatowego Magdaleny Fiszer – Rębisz.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor
Ewelina Jakubowska witając wszystkich serdecznie. Następnym punktem była prezentacja wszystkich
uczestników konkursu. Wszystkie
dzieci zaprezentowały wysoki poziom artystyczny. Jury w składzie:
Anna Smyl, Agata Sitarek i Janina
Płonka oraz zaproszeni goście byli
pod ogromnym wrażeniem występów. Po części konkursowej jury
udało się na naradę, a my wszyscy
zgromadzeni w sali widowiskowej
wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne oraz oglądaliśmy występ dzie-

ci z grupy: „Pszczółki” z Przedszkola
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi pt.
„Nasza flaga”. Na koniec dzieci wzięły udział w quizie wiedzy o Polsce.
Jury długo obradowało, aż w końcu doczekaliśmy się werdyktu. Jury
przyznało po trzy miejsca w kategoriach: zespoły, duety, soliści oraz nagrodę specjalną jury.
W kategorii zespoły, duety nagrody otrzymali: III miejsce dzieci
z Przedszkola nr 4: Alan W., Bartłomiej N., Maja T., którzy wykonali
piosenkę pt. „Morze nasze morze”;
II miejsce dzieci z Przedszkola nr 1:
Aleksandra H., Julia A., z piosenką
pt. „Płynie Wisła płynie”; I miejsce
dzieci z Przedszkola nr 2: Patryk Z.,
Sylwester B., wykonali piosenkę pt.
„Dziewczyna z granatem”. W kategorii soliści zostały przyznane kolejne
miejsca: II miejsce równocześnie
zdobyły Hania A. z Przedszkola nr 1
z piosenką pt. „Mój dom” oraz Nadia
R. z Przedszkola nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w piosence pt. „Tu
jest moje miejsce”. Miejsce I, jednocześnie nagrodę specjalną jury,
otrzymała Michalina S. z Przedszkola nr 2, która wykonała piosenkę pt.
„Dziś idę walczyć - mamo”. Do nagród dla uczestników przyłączyło się
również Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej o/Pyskowice.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i rodzicom za przybycie i uświetnienie naszego konkursu
swoją osobą. Dziękujemy także nauczycielom za profesjonalne przygotowanie dzieci do występu. Specjalne
podziękowanie kierujemy w stronę
dyrektora MOKiS Henryka Sibielaka za możliwość zorganizowania naszego konkursu w sali widowiskowej.
Mamy nadzieję, że w tak zaszczytnym gronie spotkamy się znów za
rok.
Daria Knopek, Magdalena Leżała
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PIŁKA NOŻNA W NASZYM MIEŚCIE
MA SIĘ CAŁKIEM NIEŹLE
W ubiegłym roku Miejski Klub
Sportowo-Rekreacyjny
„Czarni”
Pyskowice” obchodził jubileusz
70-lecia działalności. Najbardziej
znany pyskowicki klub powstał
w roku zakończenia II wojny światowej, 1 października 1945 roku.
Dziś ma już konkurencję - dwa
inne kluby specjalizujące się w piłce nożnej: Futsal Klub Remedium
Hybryd Pyskowice oraz Akademię
Futsal Pyskowice. Na wszystkie te
kluby istnieje realne „zapotrzebowanie”, bowiem nie brak w naszym
mieście chętnych do bardziej lub
mniej profesjonalnego „kopania
piłki”.
„Działam w pyskowickim sporcie
już od blisko 60 lat. Nigdy wcześniej
nasze miasto nie miało tylu młodzieżowych drużyn piłkarskich. Na
pewno sporą zachętą do gry w piłkę są profesjonalne boiska „Orliki”,
które powstały przy pyskowickich
szkołach. Mali i nieco starsi chłopcy mają w sobie sportowego ducha
walki. Uganianie się za piłką na
boisku stało się ich ogromną pasją,
którą trzeba wykorzystać” – mówi
Marian Brych, prezes MKSR „Czarni” Pyskowice.

foto: Tomasz Olbryt, Janusz Rębisz

MKSR „Czarni” Pyskowice

Drużyna trampkarzy MKSR „Czarni” Pyskowice w pełnym składzie.
Prezes Marian Brych jest bratem
Romana Brycha, który wraz z Kazimierzem Kowaliszynem i Aleksandrem Stadkiem jesienią 1945 roku
założyli „Czarnych” Pyskowice.
Był to drugi, obok „Kolejarza” Pyskowice, znaczący klub sportowy
w mieście. Dziś „Czarni” Pyskowice to klub z tradycjami. Działają tu
zespoły: seniorzy, juniorzy do lat
18. oraz trampkarze – trzy drużyny,
roczniki 2005, 2006 i 2008. Piłkarze
grają w ligach Podokręgu Zabrzań-

skiego Polskiego Związku Piłki
Nożnej oraz biorą udział w licznych
turniejach piłkarskich.
„Naszych trampkarzy prowadzę od trzech lat. Widać ogromne
postępy u tych chłopców. Obecnie
gramy w I lidze zabrzańskiej okręgówki. Moi zawodnicy mają dobre
wyniki, technicznie też są coraz
lepsi. Młodzi piłkarze są zdeterminowani, dają z siebie wszystko, chcą
się uczyć i potrafią walczyć. Piłka
nożna to gra zespołowa, wszyscy ra-

DROGA MISTRZOSTWA
Cóż takiego trzeba zrobić, aby
być najlepszym? Jak duży trzeba
podjąć wysiłek, aby osiągnąć szczyt
swoich możliwości? Ile trzeba trenować i czy w ogóle jest jakiś złoty
środek na sukces? Gdyby odpowiedź była prosta i powszechnie
znana szukanie swoich granic możliwości straciłoby sens.
5 listopada br. w Tarnowie podczas Pucharu Polski we wspinaczce
sportowej próbę pokonania swojej najtrudniejszej drogi sportowej
podjął 9-letni Szymon Kopel z Pyskowic. Po bezbłędnym występie
w eliminacjach przyszedł czas na
zmierzenie się z takim właśnie celem. Trudna droga finałowa nie
znalazła ani jednego zawodnika,
który stanąłby na jej szczycie jednak pozwoliła bardzo dobrze ocenić

umiejętności startujących zawodników. Przy licznym dopingu, ze strony kolegów i koleżanek z Gliwic,
Gierałtowic i rodzinnych Pyskowic,
Szymon wspiął się bardzo wysoko
i zajął drugie miejsce na najważniejszych zawodach w kraju! Na zawodach wystąpiło łącznie ponad 150
zawodników. Poza Szymonem z pyskowickiej sekcji wystartowali również Amelia Kopel oraz Katarzyna Galonska. Drogi eliminacyjne
okazały się dla dziewczyn nie lada
wyzwaniem, a ich występy pozwoliły znaleźć się w okolicach połowy
zawodniczej stawki. Szymon Kopel
wspina się od 3 lat, głównie w Pyskowicach, poza tym jest piłkarzem
Futsal Akademii, a wicemistrzostwo we wspinaczce jest już kolejnym sukcesem na jego wspinaczko-

zem pracujemy na wyniki, zatem jestem dumny z całej mojej drużyny”
- opowiada Tomasz Olbryt, trener
najmłodszych piłkarzy „Czarnych”
Pyskowice, który pierwsze swoje
kroki również stawiał w pyskowickim klubie, by rozwinąć skrzydła
w znaczących klubach Śląska.
Po kontuzji do piłki nożnej Tomasz Olbryt wrócił po kilku latach
przerwy już jako trener. Obok niego piłkarzy „Czarnych” trenują:
Tomasz Jendryca, Adrian Wasik
i Mariusz Połeć. Wkrótce dołączą
też kolejni szkoleniowcy.
MKSR „Czarni” Pyskowice
opierają się finansowo na dotacji
z budżetu miasta Pyskowice oraz
korzystają z pomocy sponsorów.
Klub organizuje turnieje piłkarskie, zarówno te obligatoryjne, jak
i własne. W czasie wakacji letnich
na miejskich boiskach odbywają się
zajęcia dla pełnych pasji młodych
piłkarzy. Zimą trenują w miejskiej
hali im. Huberta Wagnera w Pyskowicach. Wysiłek przynosi efekty. Coraz wyżej w tabeli plasują się
trampkarze „Czarnych” Pyskowice.
I oby tak dalej!
MFR

UNIWERSYTET
TRZECIEGO
WIEKU
W PYSKOWICACH?

wej drodze. Zapraszamy również na
lokalne zawody mikołajkowe, które
odbędą się już 11 grudnia br. o godzinie 10.00.
Wojciech Szulc
Instruktor wspinaczki skalnej

Panie i Panów 50+
zainteresowanych
utworzeniem na
terenie naszego miasta
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku prosimy o kontakt
z Miejską Biblioteką
Publiczną w Pyskowicach
(pl. J. Piłsudskiego 1)
lub jej oddziałami,
bądź pod nr tel.
(32) 233 24 75.
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MIŁOŚNICY NAUKI ZNOWU W AKCJI
Już po raz drugi uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich
wzięli udział w Śląskiej Nocy Naukowców, zorganizowanej przez
Politechnikę Śląską 8 października
2016 r. Gimnazjaliści pod opieką
nauczycieli rozpoczęli swoją wycieczkę od wizyty na Wydziale Górnictwa i Geologii, gdzie zmierzyli
się z „Piłkarskimi przebieżkami”.
Pod czujnym okiem wykładowców i wolontariuszy uczestnicy
wzięli udział w warsztatach, podczas których analizowali problemy
usytuowania boisk sportowych.
Dowiedzieli się, jakie są przyczyny
gromadzenia wody na boisku i dlaczego piłka źle się toczy. Kolejne wyzwanie to ćwiczenia z dokonywania
pomiarów niwelacji geometrycznej
przeprowadzone z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu. Do rywalizacji stanęli trzecioklasiści
oraz reprezentanci młodszych klas.
Ci drudzy wykazali się niebywałą
szybkością i precyzją, za co zostali
docenieni przez nauczyciela geografii i otrzymali dodatkowe oceny.
Po tak zaciętej rywalizacji przyszedł
czas na relaks. Młodzież została

zaproszona do udziału w warsztatach tanecznych. Na prowadzonych
w języku angielskim zajęciach zatytułowanych: „Taniec w kratkę, czyli
szkockie tańce narodowe”, wspaniałym poczuciem rytmu wykazały
się nasze dziewczęta. W oczekiwa-

tach z mechaniki zatytułowanych
„Czy tworzywa sztuczne mają pamięć?”, gimnazjaliści dowiedzieli
się, jak niektóre substancje mogą
zmieniać swoje właściwości. Autorzy demonstracji: „Dlaczego helikopter lata, a kot spada na cztery

niu na kolejne, planowane pokazy,
młodzież mogła zobaczyć m.in.
strukturę wybranych substancji
np. kawy, w powiększeniu bardzo
dokładnych mikroskopów, zagrać
w ciekawe gry czy przekonać się,
że można przygotować naleśniki
w kształcie Wieży Eiffla z wykorzystaniem drukarki 3D. Na warszta-

łapy” udowodnili, że fizyka może
być zabawna i bardzo ciekawa. Zaś
Szaleni Naukowcy z grupy Tauron,
poprzez szereg eksperymentów,
przekonywali młodzież jak ważna
jest dla nas energia, i w jaki sposób
należy ją oszczędzać.
Niezwykle dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zaję-

RAJD NOBLISTÓW W GIMNAZJUM NR 1
W naszej szkole po raz kolejny odbył się
Rajd Noblistów. Uczniowie z niecierpliwością
wyczekiwali tego dnia, ponieważ lubią mierzyć
się z wyzwaniami przygotowywanymi przez
kreatywnych nauczycieli współorganizujących
tę imprezę.
Rajdowi towarzyszyły różnorodne konkurencje, które zmieniają się co roku wraz z potrzebami i zainteresowaniami wychowanków.
Ponieważ w naszym gimnazjum kreujemy
ucznia wszechstronnie uzdolnionego i twórczego, to i zadania były nastawione na korelację międzyprzedmiotową.
Zatem reprezentanci poszczególnych klas
stoczyli walkę w:
• biegach z przeszkodami – wzorowanych na
nowoczesnym runmageddonie,
• orientowaniu mapy,
• poszukiwaniu obiektów na mapie i w terenie,
• układaniu stosu ogniskowego – oj! co niektórzy mogliby zamarznąć, zatem dziękowali głośno za centralne ogrzewanie w domach,
• poszukiwaniu różnorodności biologicznych
gatunków (wyszukiwanie drzew, mierze-

nie pierścienic i szacowanie ich do objęcia
ochroną gatunkową),
• znajomości języka angielskiego.
Ze względu na fakt, iż rok 2016 ogłoszony
został rokiem Sienkiewicza i mija właśnie setna rocznica śmierci i sto siedemdziesiąta rocznica urodzin pisarza, postanowiliśmy wzbogacić nasze zawody o kształtowanie umiejętności
artystycznych związanych z osobą i twórczością noblisty – naszego patrona. Chętni
uczniowie wykonali portrety Henryka Sienkiewicza. Przepiękne prace można podziwiać
w holu przed gabinetem dyrekcji.
Uczniowie, którzy nie brali udziału w konkurencjach udali się na spacer „Śladami lokalnej kultury”. Wszyscy bawiliśmy się dobrze,
dopisała pogoda i humory, a na zakończenie
zostaliśmy poczęstowani pyszną grochówką
w stołówce szkolnej.
Wyniki Rajdu Noblistów przedstawiają się
następująco:
I miejsce wśród klas pierwszych - klasa 1c,
I miejsce wśród klas drugich - klasa 2a,
I miejsce wśród klas trzecich - klasa 3c.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Marzena Tatara

cia w „Laboratorium Pana Kleksa”.
Gimnazjaliści wzięli udział w wielu pokazach chemicznych, mogli
wykazać się swoją wiedzą i wiadomościami z tej dziedziny, a ci
najbardziej aktywni otrzymali od
organizatorów drobne upominki.
Na koniec odwiedziliśmy Centrum
Nowych Technologii, gdzie młodzież mogła zapoznać się z bezzałogowymi obiektami latającymi
z High Flyers i zobaczyć wspaniały
pokaz ich lotów.
Śląska Noc Naukowców to doskonały pomysł na zainteresowanie
młodych ludzi ścisłymi dziedzinami wiedzy. To również znakomita
okazja do spotkania się z nauką
i z naukowcami. Prowadzący zajęcia i zaangażowani studenci zarażają pasją, pokazują, że nauka
może być interesująca oraz udowadniają, że zdobytą wiedzę można
wykorzystać w codziennym życiu.
Wszystkim uczestnikom wyjazdu
bardzo dziękujemy za aktywność
oraz zaangażowanie i zapraszamy
do udziału za rok.
Ewa Mila, Marzena Tatara

SZCZEPIENIA
PRZECIW

MENINGOKOKOM
Burmistrz Miasta Pyskowice przypomina, że
tylko do końca bieżącego roku jest możliwość
nieodpłatnego zaszczepienia dzieci urodzonych
w 2012 i 2013 roku przeciwko bakteriom
meningokokowym. Szczepienia wykonuje:
Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
przy ul. Szpitalnej 2,
tel. (32) 233 24 24 wew. 217;
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Lekarska Spółka Partnerska
przy ul. Sikorskiego 83,
tel. (32) 233 26 63;
NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna nr 1
przy ul. Wojska Polskiego 10,
tel. (32) 233 20 06.
ZAPRASZAMY!
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NAUKA NIEKONIECZNIE
W ŁAWCE SZKOLNEJ

Młodzi ludzie mają w dzisiejszych czasach bardzo
wiele propozycji spędzania
czasu. Często odbywa się to
poprzez bierne odtwarzanie
treści dostępnych w mediach. Na szczęście są także
chętni, aby inaczej rozwijać
swoje zainteresowania.
Zgodnie z istniejącą już
tradycją, uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Prymasa
Tysiąclecia w Pyskowicach
1.10.2016 r. wzięli udział
w Europejskich Dniach Liczenia Ptaków. Warsztaty
z rozpoznawania pospolitych
gatunków prowadził doktorant Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach – Łukasz Junkiert.
Uczniowie obserwowali ptaki w najbliższym
otoczeniu szkoły. Udało się oznaczyć gołębia
sierpówkę, szpaki, wróble, mazurki, kawki,
gawrony, kaczki krzyżówki, sójki, sikory, bażanty. Prowadzący ciekawie przekazywał informacje o życiu i zwyczajach tych zwierząt,
zwracając jednocześnie uwagę na wpływ człowieka na przyrodę.
Inna grupa gimnazjalistów wybrała się
8.10.2016r. na zajęcia zaproponowane w ramach „Nocy Naukowców” na Politechnice
Śląskiej w Gliwicach. Chętnych poświęcić so-

botnie popołudnie i wieczór
dla nauki było dużo - aż 29
osób. Wszyscy obecni mogli sobie odpowiedzieć na
różnorodne pytania, które
nasuwały się w trakcie wykładów, pokazów i warsztatów w jakich braliśmy udział.
Przykładowe zagadnienia to:
- Z czego można wytworzyć
prąd elektryczny?, Czy nosimy prąd w kieszeni?, Jak
wygląda
naelektryzowany
gimnazjalista?, Czy tworzywa sztuczne mają pamięć?,
Jak tańczyć taniec w kratkę
(szkocką)?, Jak zbudować
wieżę z makaronu?, Czy jest jadalna gleba?,
Jak działa niwelator?, Czy można zobaczyć
promienie rentgenowskie?, Jaki wzór naleśnika produkowanego przez drukarkę 3D
wybrać?, Który most dłużej przetrwa?, Co wytworzyć z zielonej masy (gluta)?...
W całej tej zabawie z nauką chodzi o to, aby
„naelektryzować się” rożnymi nowinkami,
a potem zależnie od zainteresowań stawiać
nowe pytania, rozwiązywać problemy i tworzyć horyzonty lepszej rzeczywistości.
Ewa Uznańska
nauczycielka biologii,
instruktor Koła Ekologicznego OPP
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„KUKUCZKA. OPOWIEŚĆ
O NAJSŁYNNIEJSZYM
POLSKIM HIMALAIŚCIE”
Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski napisali
książkę o legendzie polskiego himalaizmu – Jerzym
Kukuczce – „Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym
polskim himalaiście”, urodzonym w familoku w Bogucicach. Nie ma sławniejszego nazwiska wśród polskich
himalaistów. To on jako drugi człowiek na Ziemi (po
Reinholdzie Messnerze) zdobył Koronę Himalajów
i Karakorum (14 szczytów o wysokości ponad 8 tysięcy metrów). To on w latach 70. i 80. współtworzył złotą
erę polskiego himalaizmu. To książka niezwykła, bardzo bogato zilustrowana, napisana prostym językiem,
traktująca o ważnych rzeczach. O balansowaniu na
granicy życia i śmierci.
W czwartek 27 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się niezwykłe spotkanie z tymi
dziennikarzami, które poprowadził Błażej Kupski. Autorzy opowiedzieli zebranym nie tylko o kulisach powstawania książki, lecz także o własnych odczuciach
jakie im towarzyszyły w trakcie rozmów z osobami,
które znały himalaistę. Na spotkaniu można było dowiedzieć się jakim człowiekiem był Jerzy Kukuczka,
jakie miał wady i zalety, jak naprawdę wyglądała jego
śmierć, ponieważ nie znaleziono jego ciała. Przyjaciele
skłamali, że go pochowali – mówił Kortko, aby rodzina
miała rentę, a po dekadzie przyznali, że to była nieprawda.
Spotkanie było również okazją do kupna książki,
otrzymania autografu oraz wspólnego zdjęcia z autorami.
Ilona Surman

KONSOżYCzKA W ALIOR BANKu, CzYLI JAK zAmIENIć KILKA RAT NA JEDNą, NISKą
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze i łatwiejsze. Dzięki
ofercie „Konsożyczka” dostępnej wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego
i jego zaletach mówi Jan Nowak, doradca z placówki partnerskiej Alior Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 1.
Jan Nowak
Doradca Klienta

Czym właściwie jest kredyt
konsolidacyjny i komu może
opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo
dobre rozwiązanie dla osób, które
korzystają z jednego lub wielu
kredytów. Bank spłaca wszystkie
poprzednie zobowiązania klienta,
zamieniając je na kredyt z jedną,
korzystną ratą. Na tym właśnie
polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można
przenieść w ramach oferty
Alior Banku?

- Bank pozwala na skonsolidowanie
różnych kredytów. Mogą to być np.
pożyczki gotówkowe, kredyty
ratalne, samochodowe, karty
kredytowe, itp.
A czy można przenieść tylko jeden
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na tyle
atrakcyjna, że może rozwiązać
problemy
nie
tylko
osób
zmęczonych spłacaniem wielu
kredytów, ale również tych, którzy
po prostu chcą, aby ich miesięczne
wydatki związane z regulowaniem
zobowiązań kredytowych były
niskie.

RRSO 10,26%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,26%,
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł,
całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, oprocentowanie
nominalne: 7,77%, całkowity koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym:
prowizja: 6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 110 równych,
miesięcznych rat w wysokości 1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana
na dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta
dostępna w placówkach partnerskich Alior Banku. Warunkiem
skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania
spoza Alior Banku na łączną kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł i
zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. Ostateczne
warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta,
daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły
oferty w placówkach partnerskich Alior Banku i na www.aliorbank.pl.

Jakie są warunki skorzystania z
„Konsożyczki”?
- Minimalna kwota kredytu to
30 tys. zł, w tym przynajmniej
25 tys. zł muszą stanowić
przenoszone zobowiązania. Warto
podkreślić, że oferujemy niskie
oprocentowanie – tylko 7,77% .
Do jakiej kwoty można uzyskać
kredyt?
- Przenosząc zobowiązania z
innego banku klienci mogą się
ubiegać o kredyt konsolidacyjny
nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów
można otrzymać dodatkową

gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty
„Konsożyczka” można otrzymać
dodatkowe środki na dowolny cel.
Przydadzą
się
zwłaszcza
w przypadku niespodziewanych
wydatków lub gdy chcemy zrobić
sobie lub najbliższym małą
niespodziankę – np. wspólny
wyjazd.
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić
naszą placówkę partnerską i złożyć
odpowiedni wniosek. Nie jest to
trudne, a pracownicy placówki
chętnie odpowiedzą na pytania

i wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Po
otrzymaniu pozytywnej decyzji,
środki zostaną wypłacone nawet
w ciągu jednego dnia od chwili
podpisania umowy.
Co jeszcze warto wiedzieć?
Klienci
często
pytają
o akceptowane przez bank źródła
dochodu. Jest ich wiele, w tym
umowa zlecenia i umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów
zapraszam do placówki
partnerskiej Alior Banku:
Warszawa, ul. Łopuszańska 1
tel. 22 111 11 11
KREDYT KONSOLIDACYJNY
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Nowe mieszkania Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Ostatnie wolne mieszkania czekają jeszcze w bloku MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich w Pyskowicach. Aby zamieszkać w wybranym lokalu, wystarczy partycypacja w kosztach jego budowy oraz
wpłata kaucji w wysokości 12- krotnego czynszu.
Inwestycja przy ul. Strzelców Bytomskich zakończy się na początku 2017 r. To kolejny budynek
MTBS w Pyskowicach. Na czterech kondygnacjach
powstały tu 24 nowoczesne i funkcjonalne mieszkania o wysokim standardzie. To lokale jedno, dwu
i trzypokojowe o powierzchni od 35 do 68 metrów
kwadratowych.
– Inwestycja zlokalizowana jest w cichym zakątku miasta, z dogodnym dojazdem do autostrady A4. W pobliżu znajdują się przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum. W budynku zastosowano ekologiczne rozwiązania, a jego architektura
jest nowoczesna i funkcjonalna – podkreśla prezes
MTBS Franciszek Paśmionka.

Spółka przyjmuje jeszcze wnioski na wolne
mieszkania. Ich formularze wraz z załącznikami
dostępne są na stronie www.mtbstg.pl.
Takie są liczby:
24 mieszkania powstały w nowym budynku przy
ul. Strzelców Bytomskich,
35,60 mkw to powierzchnia najmniejszego z lokali,
68,30 mkw to powierzchnia największego z nich,
36 tys. zł to wysokość partycypacji w przypadku
najmniejszego mieszkania,
68 tys. zł to wysokość partycypacji w przypadku
największego mieszkania.
Zapytaj o szczegóły:
Szczegółowe informacje na temat dostępnych
mieszkań można uzyskać w siedzibie Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy
ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach (pokój 216)
oraz pod numerami telefonu (32) 380-90-06 lub
285-28-97. 		
Beata Dyrgała

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA W RATUSZU
Galeria PODcień w Pyskowickim Centrum Wystawienniczym serdecznie zaprasza na
nowe propozycje z dziedziny
sztuki. Jedną z listopadowych
propozycji jest wystawa Agaty
Przewieźlik i jej podopiecznych
z Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”, którą udostępniliśmy zwiedzającym w piątek
4 listopada. Agata Przewieźlik
jest człowiekiem renesansu jak
przedstawił ją z-ca burmistrza
Adam Wójcik. Jest członkiem
Związku Polskich Artystów
Plastyków. Zakres jej działalności jest bardzo szeroki, bo
obejmuje rysunek, malarstwo
obrazy fakturalne, ramiarstwo
ozdobne oraz projektowanie
i szycie odzieży, a także wykonywanie biżuterii. Prócz tego
prowadzi zajęcia plastyczne
z grupą swoich podopiecznych,
wprowadzając ich w magiczny
świat sztuki. Na obecnej wystawie mali artyści zaprezentowali
nam swój proces powstawania
dzieła, wystawę zatytułowaną:
„Od natchnienia do tworzenia”.
Część wystawy poświęcona jest
twórczości samej Agaty Przewieźlik. Oglądając wystawę
można stwierdzić, że Agata
wydobyła z najskrytszych zakamarków wyobraźni dzieci
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SERWIS KOMPUTEROWY PC POMOC

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

798-867-888
www.pcpomoc.com

Kredyty
Pomoc w obniżeniu rat
Tel 731 255 504
Zatrudnię kosmetyczkę!
Studio Urody "M&M"
Zbrosławice, ul. Wolności 92
Informacje : 510-119-525

Punkt Opłat

Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.

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

Sprzedam mieszkanie do remontu 38m2
2 pokoje + kuchnia + łazienka
Pyskowice
ul. Paderewskiego, I piętro
tel. kontaktowy 606 280 282

wszystko co najlepsze. Jest to
dziecięca sztuka „najwyższych
lotów”. Całość ekspozycji dopełniają dwie piękne rzeźby
postaci naturalnych rozmiarów,
wykonane z papieru na konstrukcji drewnianej.
Kolejną propozycją jest wystawa znanego rysownika komiksów Rafała Szłapy, który na
zaproszenie mieszkańców naszego miasta, radnego Roberta
Bonka i Adriana Boruckiego,
zdecydował pokazać ją w galerii PODcień. Wielka sympatia
naszych mieszkańców do tego
rodzaju sztuki sprawiła, że podążali za jej śladem na różnego
rodzaju festiwalach i na jednym
z nich spotkali Rafała Szłapę,
wtedy początkującego rysownika komiksów. Sympatia, która
się wówczas wywiązała zaowocowała obecną wystawą, przy
ogromnym zaangażowaniu pa-

nów Roberta i Adriana. Autor
ekspozycji - Rafał Szłapa jest
absolwentem Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie o specjalizacji: grafik, technik druku,
ale przede wszystkim rysownik. Od 12 lat związany jest ze
światem reklamy. Ma na swoim
koncie setki storyboardów oraz
ilustracji do książek i prasy. Od
2010 roku samodzielnie tworzy i wydaje cykl komiksów
superbohatersko-horrorowych
zatytułowanych “Bler”, który
obecnie liczy 5 tomów z zapowiedzianą kontynuacją przygód
super-bohatera. Zapraszamy do
zwiedzania naszych propozycji do końca listopada w godzinach pracy Pyskowickiego
Centrum Wystawienniczego
w Ratuszu (Rynek1), od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00-18.00
Bożena Jarząbek

Sprzedam 4 opony “Barum”
Bravuris 2 rozmiar 205/55 r 16
bieżnik ok. 5 mm. tel. 784 499 610

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

PRACA W MAGAZYNIE
PRACA DLA CIEBIE!
Płacimy 2360 zł miesięcznie
i zatrudniamy na cały etat
lub godzinowo 14 zł i sam
wybierasz dni i godziny pracy
JEŚLI SZUKASZ DOBREJ
I STABILNEJ PRACY
W MAGAZYNIE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
JUŻ TERAZ!
tel.: 530-110-150
lub mailowo j.palega@flexidea.pl
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ZARZĄDZENIA
Burmistrz Miasta Pyskowice
Zarządzeniem Nr RZ.0050.216.2016 z dnia 09.11.2016 r.
przeznaczył do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone
w Pyskowicach stanowiące:
1. część działki nr 288/19, km.3, obr.Pyskowice,
KW Nr GL1G/00067007/3, o pow. łącznej 300m2,
2. część działki nr 132/1 km.20 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00086257/9
o pow. 1,3108 ha, działkę nr 91/1 km.20 obr.P-ce,
KW Nr GL1G/00121327/9, o pow. 1,3100 ha, działkę nr 95/1 obr.
P-ce, KW Nr GL1G/00007057/0, o pow. 1,2200 ha, część działki nr
96/1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00007057/0, o pow. 1,0000 ha.
Zarządzeniem Nr RZ.0050.217.2016 z dnia 09.11.2016 r.
przeznaczył do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone
w Pyskowicach stanowiące:
1. część działki nr 633/80 km.1 obr.Pyskowice,
KW Nr GL1G/00007061/1 o pow. 432m2,
2. działkę nr 397/119 km.1 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00011737/2
o pow. 0,3218 ha, działkę nr 657/119 km.1 obr.P-ce,
KW Nr GL1G/00011737/2, o pow. 0,2865 ha.
3. działkę nr 517/3, km. 19, obr. Pyskowice,
KW Nr GL1G/00133364/7 o pow. 0,3958 ha,
4. część działki nr 177/32 km.11 obr.Pyskowice,
KW Nr GL1G/00077369/1 o pow. 20m2,
5. część działki nr 1/177 km.14 obr.Pyskowice,
KW Nr GL1G/00123890/0 o pow. 36m2.
Zarządzeniem nr RZ.0050.218.2016 z dnia 10.11.2016 r. przeznaczył
do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Pyskowicach
przy ul. Dobrawy, objętą księgą wieczystą nr GL1G/00134298/0,
składającą się z działek nr 1/158, 398/13 i 416/10 o łącznej pow.
0,0714 ha.
Zarządzeniem nr RZ.0050.219.2016 z dnia 10.11.2016 r. przeznaczył
do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Pyskowicach
przy ul. Kazimierza Wielkiego objętą księgą wieczystą nr
GL1G/00132636/8, stanowiącą działkę nr 593/31o pow. 0,0715 ha.
Ww. zarządzenia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (II piętro)
w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców
Bytomskich 3 oraz na stronie www.bip.pyskowice.pl.
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DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W ZESPOLE SZKÓŁ

Dzień 5 listopada to „Dzień Postaci z Bajek”. Tego roku święto to
wypadło w sobotę, więc w Szkole
Podstawowej nr 5 uczciliśmy je już
w piątek 4 listopada. Na trzeciej godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej zebrały się klasy 1-3 i rozpoczęła się wesoła zabawa. Zaczęliśmy
od prezentacji klas wraz z wychowawcami przy muzyce marszowej.
Było to kolorowe widowisko, gdyż
uczniowie tego dnia wyglądali naprawdę niesamowicie i bajkowo.
Kolejnym punktem było odśpiewanie dwóch piosenek: „Są gdzieś
bajki” i „Witajcie w naszej bajce”,
które dzieci miały za zadanie nauczyć się wcześniej. Było radośnie,
głośno i bardzo sympatycznie. Po
odśpiewaniu gość honorowy naszej
zabawy – dyrektor Jolanta Dąbrowska wręczyła dzieciom nagrody za
konkurs świetlicowo-biblioteczny
„Bajkowa rodzinka” oraz konkurs
czytelniczy „120 przygód Koziołka Matołka”. Po tej uroczystości

przeszliśmy do kolejnego punktu
programu – niespodzianki. Każda
z klas otrzymała plakat z postacią
bajkową, pociętą kolorową bibułę
oraz instrukcję jak wykleić postać.
Dzieci bardzo poważnie podeszły
do zadania. Dzięki wspólnej pracy całych klas, prowadzonej pod
nadzorem wychowawczyń powstały kolorowe plakaty-wyklejanki
ze znanymi każdemu postaciami
z bajek. Pod koniec naszego spotkania rozpoczęły się tańce i radosna
zabawa. Każda klasa ze swoją wychowawczynią tworzyła przeróżne
układy taneczne – było bardzo wesoło. Zatańczyliśmy między innymi
nieśmiertelne „Kaczuszki”, „Makarenę” oraz „Gangam Style”. Całość
zabawy została udokumentowana
licznymi zdjęciami, które można
podziwiać w naszej galerii. To już
drugie nasze spotkanie z okazji
Dnia Bajek i mamy nadzieję, że nie
ostatnie.
Anna Stępień

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
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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biuro kredytowe
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1
tel. 32 333 20 80, kom. 792 241 130
www.fustart.accadia.com.pl

chwilówki
punkt opłat
ubezpieczenia
korzystne kredyty

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

