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II Urząd Skarbowy w Gliwicach
informuje, że 

w dniach od 21.04.2008 r. do 30.04.2008 r. 
od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 14.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach,  

parter – pokój nr 101, odbywać się będzie obsługa  
podatników składających roczne zeznania 
podatku dochodowego PIT – za 2007 rok

Zasadą jest, że dodatek miesz-
kaniowy przyznaje się na wniosek 
osoby uprawnionej, po spełnieniu 
przez nią wszystkich ustawowych 
kryteriów, niezbędnych do jego 
przyznania, do których zaliczamy 
posiadanie tytułu prawnego do 
zajmowanego lokalu o określonej 
powierzchni normatywnej i osią-
ganie odpowiedniego dochodu.

Dodatek mieszkaniowy, to 
pokrycie z funduszy gminnych, 
części kosztów utrzymania miesz-
kania. Jego przyznanie, zwalnia 
wnioskodawcę z części kosztów 
utrzymania zajmowanego przezeń 
mieszkania, a w określonych sytu-
acjach wnioskodawca uzyskuje 
ponadto także prawo do otrzyma-
nia tzw. ryczałtu na zakup opału.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 
roku o dodatkach mieszkanio-
wych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 
2001r. z póź. zm.) reguluje zasa-
dy i tryb przyznawania, ustalania 
wysokości i wypłacania dodat-
ków mieszkaniowych oraz wła-
ściwości organów w tych spra-
wach. Przede wszystkim ustawa 
reguluje, komu przysługuje do-
datek mieszkaniowy, określając 
tytuł prawny, kryterium docho-
dowe i normatywną powierzch-
nię lokalu mieszkalnego w 
przeliczeniu na liczbę członków 
gospodarstwa domowego. Ure-
gulowano również tryb przyzna-
wania, sposób ustalania wysoko-
ści dodatku i jego wypłacania, 
a także właściwości organów w 
tych kwestiach.

W Rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 28 grudnia 200lr. 

w sprawie dodatków mieszka-
niowych (Dz. U. nr 156 poz. 1817 
z 2001r. z póź.zm.) umieszczony 
został wzór wniosku o przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego 
i wzór deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego, ure-
gulowany jest również sposób 
ustalania ryczałtu na zakup opa-
łu. Natomiast przeprowadzanie 
wywiadów środowiskowych w 
sprawie dodatków mieszkanio-
wych reguluje Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 
27 grudnia 2001r.  w sprawie 
sposobu przeprowadzania wy-
wiadu środowiskowego, wzoru 
kwestionariusza wywiadu oraz 
oświadczenia o stanie mająt-
kowym wnioskodawcy i innych 
członków gospodarstwa domo-
wego, a także wzoru legitymacji 
pracownika upoważnionego do 
przeprowadzenia wywiadu (Dz. 
U. Nr 156 poz. 1828 z 2001r.). 

Ustęp 11 w/cyt. ustawy daje 
radzie gminy możliwość podję-
cia uchwały o podwyższeniu lub 
obniżeniu, nie więcej niż o 20 
punktów procentowych, wysoko-
ści wskaźników procentowych, o 
których mowa w ust.10.

Zgodnie z Uchwałą nr 
XVIII/195/04 Rady Miejskiej w 
Pyskowicach z dnia 24.03.2004r. 
w sprawie ustalenia wysokości 
wskaźników procentowych przy-
znawanych dodatków miesz-
kaniowych podwyższono o 10 
punktów procentowych wysokość 
wskaźników procentowych do-
datku mieszkaniowego.

Dodatki 
mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy określany jest jako 
rodzaj publicznoprawnego świadczenia 
pieniężnego przysługującego osobie, która 
spełnia określone prawem warunki. 

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 
życzy Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice 

oraz Redakcja „Przeglądu Pyskowickiego”
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Dokończenie na str. 4
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Informacje burmistrza

W tegorocznym drugim nume-
rze zaprezentowano dane ilościo-
we, z których wynika, iż general-
nie mieszkańcy centrum Pyskowic 
– okolic rynku oraz pobliskiego 
osiedla mieszkaniowego – dobrze 
oceniają stan bezpieczeństwa, za-
równo w całym mieście, jak i naj-
bliższej dla miejsca zamieszkania 
okolicy (co wskazało aż ośmiu na 
dziesięciu badanych). Częściej 
jednak mieszkańcy wskazywa-
li, iż zdecydowanie bezpieczniej 
czują się w miejscu swojego za-
mieszkania.

Kolejny obszar badawczy obej-
mował pogląd respondentów na 
zmiany w zakresie bezpieczeństwa 
w całym mieście, jak i najbliższej 
okolicy dla miejsca zamieszkania, 
w ciągu ostatnich trzech lat, czy-
li od czasu wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Ten obszar pro-
blemowy uwzględniały pytania o 
zauważone przez badanych zmia-
ny w przestrzeni makro (całego 
miasta), jak i mikro (najbliższej 
okolicy) oraz pytania zmierzają-
ce do identyfikacji zauważonych 
zmian zarówno pozytywnych, jak 
i negatywnych.

Duży odsetek (41,5%) bada-
nych mieszkańców wskazał, że na 
przestrzeni ostatnich trzech lat w 
Pyskowicach nastąpiły zadawa-
lające zmiany związane z bezpie-
czeństwem w mieście, odpowia-
dając -  zauważam poprawę stanu 
bezpieczeństwa. Jedynie 13% wy-
raziło niekorzystną opinię na te-
mat dostrzeżonych w tym zakre-
sie zmian. Dla 34% respondentów 
nie ma żadnej różnicy pomiędzy 
obecnym stanem bezpieczeństwa 
w mieście, a tym sprzed lat.

Badanym mieszkańcom, którzy 
wskazali na poprawę, bądź pogor-
szenie stanu bezpieczeństwa za-
dano również pytanie o zauważo-
ne w tym zakresie zmiany, mające 
wpływ na dokonaną ocenę.

Przedstawiając wyniki py-
tań otwartych, prezentu-
jących po gląd respondenta 
(często przeds tawiony ha-
słowo i skrótowo), odpowie-
dzi starano się pogrupować 
i łączyć w określone tema-
tycznie całości (obszary), 
bądź sporadycznie prezen-
towano w kontekście pełne-
go zdania, z rozwinięciem, 
dopiskiem autora badań.
Kursywą zaznaczono cytaty 
z odpowiedzi respondentów.

Spośród badanych mieszkań-
ców, którzy zauważyli poprawę 
bezpieczeństwa w mieście (41,5%) 
najwięcej wskazań zostało sklasy-
fikowanych w obszarze – lepsza, 
efektywniejsza i skuteczniejsza pra-
ca policji oraz Straży Miejskiej. Ko-
rzystne zmiany dotyczyły głównie – 
choć nie tylko – zauważania częściej 
patrolujących policjantów i strażni-
ków. Według tej grupy mieszkańców 
nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, 
gdyż więcej się widzi policjantów i 
Straży Miejskiej, jak też są bardziej 
widoczne siły porządkowe.

Część respondentów wymienia-
ła tylko policję, bądź tylko Straż 
Miejską, jako instytucję, której 
lepsze działanie przyczynia się do 
poprawy bezpieczeństwa. Młody 
mieszkaniec stwierdził, że ogólnie 
jest spokojnie w mieście, gdyż policja 
jest często widoczna. Z kolei starsza 
mieszkanka zauważa dużo patro-
li Straży Miejskiej, a inny badany 
spostrzegł, że częstsze patrole Straży 
Miejskiej odstraszają osoby pijące 
na ławkach alkohol.

Duża grupa respondentów 
wskazała na mniejszą ilość zda-
rzeń patologicznych, bądź za-
kłócających spokój i osób z tymi 
zdarzeniami związanych, jako 
wpływających według nich na 
zauważoną poprawę stanu bezpie-
czeństwa w Pyskowicach. Według 

tych mieszkańców w mieście jest 
chyba mniej zdarzeń, kradzieży, 
napadów – o tym się kiedyś słysza-
ło. W parkach na skwerach pili al-
kohol, zaczepiali przechodniów, a 
teraz jest takich zachowań mniej. 
Mniej chuliganów. Mniej młodo-
cianych bandytów. Teraz jest wię-
cej spokoju. Mniej śmieci, zanie-
czyszczeń, zniszczeń. Ogólnie jest 
spokojniej, mniej wandali. Mniej 
jest na ulicach łobuzów.

Ciekawe jest to, że mieszkań-
cy powiązali też poprawę stanu 
bezpieczeństwa, ze zmianami w 
infrastrukturze miasta, wskazu-
jąc, że (…) jest dobrze oświetlony 
rynek, a na osiedlu i rynku nie ma 
kłopotów z parkowaniem. Popra-
wił się wygląd miasta.

W kolejnej grupie, według 
której przyczyną poprawy bez-
pieczeństwa w Pyskowicach jest 
emigracja młodzieży, pojawiły się 
odpowiedzi, iż jest mniej bójek. Nie 
ma dresiarzy, bo wszyscy wyjechali 
do Holandii. Młoda mieszkanka 
zaobserwowała, że teraz jest spo-
kojniej, dużo młodzieży wyjechało 
i żyje się tu dobrze. Natomiast o 
korzystnych zmianach związanych 
z mniejszą ilością osób spożywają-
cych alkohol w miejscach publicz-
nych, świadczy wypowiedź bada-
nej – w parkach, na skwerach pili 
alkohol, zaczepiali przechodniów, 
a teraz jest takich zachowań mniej. 
Inny respondent zauważył, że jest 
mniej pijaków, mniej łobuzów.

 Niewielka grupa badanych 
mieszkańców Pyskowic (zaled-
wie 13%) zauważyła pogorszenie 
stanu bezpieczeństwa w mieście. 
W odpowiedziach pojawiły się 
szczególnie uwagi do niewłaści-
wie, nieodpowiednio zachowu-
jącej się młodzieży. Mieszkańcy 
często łączyli ze sobą zachowanie 
młodych ludzi ze spożywaniem 
przez nich alkoholu. Młoda kobie-
ta zauważyła, że w Pyskowicach w 

dzień jest bardzo bezpiecznie, a 
wieczorami często pijana, głośna 
młodzież awanturuje się. Z kolei 
starszy mieszkaniec wskazał, że w 
dzień jest bezpiecznie, a wieczora-
mi chodzą wyrostki i zaczepiają.

W prowadzonych badaniach 
uwzględniono również pogląd re-
spondentów na zmiany w zakre-
sie bezpieczeństwa, które zaszły 
w ciągu ostatnich trzech lat, w 
okolicy najbliższej dla miejsca za-
mieszkania. Czyli w przestrzeni, 
której doświadczamy po wyjściu z 
klatki schodowej zamieszkiwane-
go budynku bądź podczas wyglą-
dania z okien mieszkania.

Uzyskane w tym zakresie dane 
wskazują, że aż 45,5% badanych, 
w najbliższej okolicy miejsca za-
mieszkania nie zauważa różnicy 
w stanie bezpieczeństwa sprzed 
lat a obecnym, a 33,5% zauważa 
poprawę. Na niekorzystne zmiany 
w tym zakresie wskazało jedynie 
16,5% badanych mieszkańców. 
Przypomnieć należy, że aż 81% 
respondentów oceniło, iż w naj-
bliższej okolicy miejsca zamiesz-
kania żyje się im bezpiecznie.

 Mieszkańcy, którzy zauważyli, 
że w ciągu ostatnich trzech lat na-
stąpiła poprawa bezpieczeństwa w 
najbliższej dla miejsca zamieszkania 
okolicy, w większości wskazywali, iż 
jest to efektem zainstalowania mo-
nitoringu, jak też luster w rejonie 
centrum miasta. Badani uważający, 
iż na rynku został wprowadzony mo-
nitoring i na przystanku twierdzili, 
iż monitoring bardzo dużo daje, nie 
ma wandalizmu. Przegania się pija-
ków. Bardzo często, jak się coś dzieje 
np. powroty z dyskotek, rynek jest 
monitorowany i pojawia się policja. 
Kolejni respondenci wskazali:
–  Teraz jest monitoring, to jest 

bezpieczniej;
–  Dzięki monitoringowi brak chu-

liganów i osób pijących alkohol 
na ławkach na rynku.

Bezpieczeństwo w mieście oczami 
mieszkańców Pyskowic

W poprzednim numerze „Przeglądu Pyskowickiego” mogli się Państwo zapoznać z ideą badań 
społecznych – przeprowadzonych w Pyskowicach – stanowiących działanie wspierające, 
ukierunkowane na realizację programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań 
„Bezpieczne miasta”. Przeprowadzenie badań w centralnej części miasta i uzyskanie w ich wyniku 
danych empirycznych stanowiło punkt wyjścia do planowania szczegółowych zadań w ramach 
programu wdrożonego – w maju 2007 roku – na terenie miasta.
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Burmistrz Miasta Pyskowi-
ce zarządzeniem Nr RZ0151-
GNiR/34/08 z dnia 10.03.2008r. 
przeznaczył do oddania w dzier-
żawę n/w nieruchomości rolne:
–  część działki nr 77/12 o 

pow. 524m2 k.m.6, KW Nr 
38077

–  część działki nr 77/12 o 
pow. 362m2 k.m.6, KW Nr 
38077

–  część działki nr 77/12 o 
pow. 195m2 k.m.6, KW Nr 
38077

zarządzeniem nr RZ0151-
GNiR/35/08 z dnia 10.03.2008r. 
przeznaczył do oddania w 
dzierżawę nw. w nieruchomość 
gruntową:
–  część działki nr 439/1 o 

pow. 17m2 k.m.11, KW Nr 
GL1G/00092270/1 pod lo-
kalizację kiosku handlowe-
go na rzecz dotychczasowe-
go dzierżawcy.

Burmistrz Miasta Pyskowi-
ce zarządzeniem Nr RZ0151-
GNiR/33/08 z dnia 10.03.2008 
r. przeznaczył do sprzedaży 
na rzecz najemców n/w lokale 
mieszkalne:
ul. Szopena 12
–  lokal mieszkalny nr 6, klatka III,
ul. Wieczorka 34AB
–  lokal mieszkalny nr 4, klatka B,
ul. Strzelców Bytomskich 4
–  lokal mieszkalny nr 8, klatka I,
ul. Wojska Polskiego 25
–  lokal mieszkalny nr 3, klatka VI,
–  lokal mieszkalny nr 1, klatka I,

Pl. Piłsudskiego 3
–  lokal mieszkalny nr 9, klatka III, 
ul. Wojska Polskiego 8
–  lokal mieszkalny nr 11, klatka II,

Burmistrz Miasta Pyskowice 
zarządzeniem Nr RZ0151-
GNiR/36/08 z dnia 10.03.2008 r. 
przeznaczył do sprzedaży w 
drodze przetargu n/w lokal 
mieszkalny:
ul. Strzelców Bytomskich 6
–  lokal mieszkalny nr 6, klatka I

Ww. zarządzenia zostały 
wywieszone na urzędowej 
tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Pyskowice, 
ul. Strzelców Bytomskich 3 
oraz na stronach interneto-
wych Urzędu.

OgłOszenie

Burmistrz Miasta Pyskowice

Z prac rady miejskiej
Zgodnie z planem pracy Rady Miej-

skiej kolejna, XVIII sesja odbyła się 27 
lutego. W posiedzeniu oprócz stałych 
uczestników – burmistrza, urzędni-
ków UM i kierowników jednostek 
gminnych wziął udział wicestarosta 
powiatu pan Sławomir Adamczyk. 
Radni korzystając z okazji zadawali 
pytania związane z działaniami po-
wiatu na terenie naszej gminy. Do 
Starostwa zostało skierowane pytanie 
o ilość środków finansowych, jakie zo-
stały przeznaczone na zadania powia-
tu w poszczególnych gminach.

Wiodącym tematem sesji była ana-
liza realizacji Programu Pomocy Spo-
łecznej na lata 2007–2011 pod kątem 
konieczności jego nowelizacji. Temat 
omówiła pani kierownik OPS Lidia 
Selerzyńska-Martela. W dyskusji rad-
ni zwracali szczególną uwagę na ko-
nieczność pomocy osobom starszym i 
niepełnosprawnym. Omówiono spra-
wę pomocy osobom bezrobotnym 
a także formy pomocy rodzinom, a 
zwłaszcza dzieciom dotkniętym ubó-
stwem. Całość sprawozdania dostęp-
na jest na stronie www.bip.pyskowice.
pl w zakładce jednostki organizacyj-
ne/ośrodek pomocy społecznej.

Na sesji radni omówili i podjęli na-
stępujące uchwały w sprawie:
•  monitoringu  i  kontroli  doty-

czących rolniczego wykorzystania 
komunalnych osadów ściekowych – 
uchwała ta jest poparciem stanowiska 
Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie 
przeciwdziałania wywożeniu nieusta-
bilizowanych osadów z komunalnych 
oczyszczalni ścieków na tereny rolni-
cze powiatu gliwickiego. Rada zwróci-
ła się do władz Województwa Śląskie-

go o podjęcie działań zmierzających 
do utworzenia rejestru gruntów, na 
których dokonuje się aplikacji nie-
ustabilizowanych osadów ściekowych 
oraz o objęcie monitoringiem takich 
gruntów.
•  udzielenia  pomocy  finansowej 

Powiatowi Gliwickiemu – Rada wyra-
ziła zgodę na udzielenie pomocy Szpi-
talowi Powiatowemu w Pyskowicach 
w kwocie 20 000 zł na zakup sprzętu 
medycznego.
•  podjęto  również  2  uchwały  w 

sprawie zmian w budżecie na 2008 
rok – przeznaczono 20 000 zł na za-
kup sprzętu do szpitala i 17 376 zł, jako 
udział gminy we wprowadzaniu Pro-
jektu SEKAP – systemu elektronicznej 
komunikacji administracji publicznej. 
Dokonano też zmian w  podziale środ-
ków z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Przeznaczono 65 000zł na 
likwidację szamb, 60 000 zł na odszko-
dowania za zniszczenia spowodowane 
prowadzonymi inwestycjami.
•  akceptacji  projektów  symboli 

Miasta Pyskowice – zgodnie z zale-
ceniami Komisji Heraldycznej przy 
MSWiA zmieniono niektóre ele-
menty flagi i banerów miejskich oraz 
łańcuchów przewodniczącego rady i 
burmistrza. Po otrzymaniu końcowej 
akceptującej opinii Komisji Heral-
dycznej zostanie podjęta uchwała w 
sprawie symboli miejskich a następnie 
wykonanie min. Sztandaru Miasta. 
Wykonanie insygniów miejskich wią-
że się z przygotowaniami do obcho-
dów 750 - lecia naszego miasta, które 
przypada na 2010 rok.

Jolanta Drozd
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Młoda mieszkanka rynku iden-
tyfikując poprawę bezpieczeństwa 
z instalacją monitoringu argumen-
towała: kiedyś ludzie czuli się bez-
karni, wybijali szyby wystawowe w 
sklepach, kradli z półek, kradli flagi. 
Z kolei starsza mieszkanka osiedla 
uważała, że jest jeszcze za mało ka-
mer. Wskazania na monitoring na 
rynku i założenie luster, jako środ-
ki techniczne wpływające, według 
mieszkańców, na ich bezpieczeństwo 
w przestrzeni miejskiej, świadczą o 
dobrej inwestycji z budżetu miasta. 
Starszy mieszkaniec stwierdził, że 
jest mniej pijących na rynku dzięki 
monitoringowi. A założenie luster 
spowodowało, że dzięki temu jest 
mniej wypadków. Inny respondent 
zauważył, że w zakresie bezpieczeń-
stwa w rejonie zamieszkiwanego 
rynku poprawiła się sytuacja. Kiedyś 
były pełne ławki pijanej młodzieży, 
nie można było wieczorem wyjść.

Kolejna pod względem liczeb-
nym grupa respondentów wska-
zała, iż poprawa stanu bezpieczeń-
stwa w ostatnich trzech latach jest 
związana z mniejszą ilością zdarzeń 
patologicznych, bądź zakłócają-
cych spokój. Respondent zamiesz-
kujący w centralnej części miasta 
zauważył, że jest mniej awantur 
i pijaństwa na rynku. Mieszkan-
ka osiedla wskazała natomiast, że 
zniknęła szajka chuliganów, któ-
rzy okradali i kradli samochody. 
Inna badana, która zamieszkuje na 
tym samym osiedlu stwierdziła, iż 
mniej się spotyka niebezpiecznych 
ludzi, pijaków. Natomiast według 
młodego mieszkańca osiedla jest 
mniej bójek, rozbojów.

Dla 16,5% respondentów na-
stąpiło jednak pogorszenie stanu 
bezpieczeństwa w okolicy naj-

bliższej dla miejsca zamieszkania. 
W tej grupie mieszkańcy rynku i 
okolic zauważali, że pogorszenie 
bezpieczeństwa związane jest 
między innymi z roślinnością w 
centralnej części miasta, wska-
zując na (...) zarośnięty roślina-
mi rynek, za wysokie żywopłoty. 
Mieszkanka rynku zauważyła (...) 
osoby pijące w rynku za krzakami. 
Według innej respondentki na 
rynku w sobotę jest głośno, czasa-
mi słychać hałas (...). W ogródku 
nie widać, co się dzieje, ponieważ 
drzewa zasłaniają widok na ogró-
dek. Kolejna badana stwierdziła, 
że jest mała widoczność na rynku 
spowodowana przerośniętą roślin-
nością (świerki, krzaki). Respon-
dent z centrum Pyskowic zauwa-
żył, że w świerkach przy fontannie, 
gdzie kamera nie obejmuje, ludzie 
piją, chowają się i załatwiają.

Podjęta problematyka badaw-
cza wykazała, że respondenci 
w pierwszej kolejności wiązali 
zmiany w zakresie bezpieczeń-
stwa z obecnością i aktywnością 
policjantów, ale również z dzia-
łalnością monitoringu, dbałością 
o infrastrukturę i estetykę za-
mieszkiwanego otoczenia.

W kolejnym numerze „Przeglądu 
Pyskowickiego” pojawi się ostatni 
artykuł związany z przeprowadzo-
nym badaniem poczucia bezpie-
czeństwa w społeczności lokalnej 
Pyskowic, prezentujący zauważane 
przez mieszkańców zagrożenia.

Wojciech Lewandowski
– koordynator badań  

oraz autor raportu
Komenda Wojewódzka Policji  

w Katowicach
wojciech.lewandowski@ 

slaska.policja.gov.pl

PLAN OGÓLNOMIEJSKICH 
IMPREZ – PYSKOWICE 2008
1.  Legendy Pyskowickie 

18.05.2008 r.

2.  IX Pyskowickie Dni Rodziny 
i XXIII Dni Pyskowic 
13-15.06.2008 r.

3.  Festyn Parafialny w dzielnicy 
Południowej 28-29.06.2008 r.

4.  Dybuk – Festiwal na kultur 
rozstajach 12-13.07.2008 r.

5.  Festyn lokalny w Dzierżnie 
16-17.08.2008 r.

6.  Dożynki Pyskowickie 
06-07.09.2008 r.

7.  Kiermasz Świąteczny 
06-07.12.2008 r.

8.  Sylwester Plenerowy 
31.12.2008 r.
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Przepisy pozwalają na zwięk-
szenie lub zmniejszenie dodat-
ku mieszkaniowego. Rada gminy 
może ten próg zwiększyć nawet do 
90 proc. lub obniżyć go do 50 proc. 
Wiele gmin już podjęło decyzje o 
obniżeniu maksymalnego dodatku 
do 50 proc., a kolejne przymierzają 
się do takich decyzji. 

Średni dodatek mieszka-
niowy w gminie Pyskowice w 
2006 r. wynosił 168,69 zł, a 
w roku 2007 wzrósł do kwoty 
172,17 zł. Wysokość średniego 
dodatku jest dużo wyższa od 
średnich dodatków wypłaca-
nych w województwie śląskim, 
a nawet na terenie całej Polski. 
W dużej mierze wpływa na to 
wysoki wskaźnik procento-
wy przyznawanych dodatków 
mieszkaniowych podniesiony 
przez Radę Miejską w 2004 r. 
do poziomu 80%.

W 2007 r. wypłacono 6.382 
dodatki mieszkaniowe na ogól-
ną kwotę 1 098 788,83zł. 

Krzysztof Łapucha
opracowano na podstawie  

materiałów Wydziału GKiH

Dodatki...
Dokończenie ze str. 1

Konkurs adresowany był do 
uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Do przeglądu za-
kwalifikowanych zostało 7 filmów:
1. Wagary – Paweł Garboś (Żernica)
2.  Drzewo – Michał Mróz (Warszawa)
3.  Szplok TiWi – Michał Madeła 

(Oleśnica)
4.  Aniele, któryś stał się śmiercią – 

Adrian Kruczek (Pyskowice)
5.  Historia pewnego Jack’a – Mateusz 

Copiak (Gliwice)
6.  Budka – Bartłomiej Żarek (Ra-

domsko)
7.  Untilted – Wojciech Kurdziel 

(Gliwice)
Treść filmów miała zawierać się w 

temacie „Między czernią a bielą – od-
cienie życia w filmie” Młodzi twórcy 
ocenieni zostali za sposób realizacji te-
matu, technikę i warsztat. Jury w skła-
dzie Piotr Steczek, Marian Bednarek, 
Sylwia Lenek, postanowiło przyznać 

dwie I nagrody. Otrzymali je Michał 
Mróz z Warszawy, za film „Drzewo” 
wykonany techniką animacji po-
klatkowej oraz Wojciech Kurdziel z 
ZSMK Pyskowice, za film „Untilted” 
wykonany techniką video-art.

II nagrodę otrzymał Michał Madeła 
z Oleśnicy, za film „Szplok TiWi”.

Film M. Mroza „Drzewo” otrzy-
mał również wyróżnienie Jury Mło-
dzieżowego.

Szczególne wyrazy podziękowania 
należą się pomysłodawcom przeglądu 
– tegorocznym maturzystom ZSMK 
– Bartłomiejowi Bali i Wojciechowi 
Kurdzielowi za wielkie zaangażowa-
nie organizacyjne i powiew twórczego 
wiatru, który wpuścili w mury szkoły.

Pierwszym przeglądem uczniowie z 
Zespołu Szkół przetarli szlak, którym 
– mamy nadzieję – podążać będą w 
następnych latach, bowiem film wy-
daje się być wyjątkowo atrakcyjnym 

tworzywem sztuki dla młodych ludzi.
Konkurs odbył się w ramach ogól-

nopolskiego projektu Stowarzyszenia 
„Przyjazna Szkoła” w Mysłowicach, 
który współfinansowany jest ze środ-
ków MEN i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Organizacją przeglądu 
z ramienia nauczycieli zajęły się pa-
nie: Magdalena Bastek, Joanna Zelek 
i Magdalena Żmijewska, a opiekę nad 
całym przedsięwzięciem sprawowała 
dyrekcja ZSMK.

Honorowy patronat nad przeglądem 
objęli Starosta Gliwicki i Burmistrz 
Miasta Pyskowice, który ufundował 
jedną z pierwszych nagród. Wszyst-
kim uczestnikom i organizatorom 
serdecznie dziękujemy, a ponieważ 
dobry film, to podobno taki, którego 
nie można opowiedzieć, bo trzeba 
zobaczyć, to już dziś zapraszamy na 
kolejną edycję za rok. 

Joanna Zelek

Obecnie wpływy z czynszów stanowią 
zaledwie 2/3 kosztów utrzymania loka-
li komunalnych. Reszta to zazwyczaj 
dopłata gminy, dodatki mieszkaniowe 
oraz dochody z tytułu najmu lokali 
użytkowych.

Stawki bazowe są stosunkowo na ni-
skim poziomie. W efekcie takiej polityki 
znaczna część mieszkaniowych zasobów 
gminy jest w coraz gorszym stanie tech-
nicznym i kwalifikuje się do natychmia-
stowych remontów. Niestety z powodu 
braku funduszy gmina ogranicza się 
tylko do ich konserwacji i bieżących na-
praw. Potrzeby remontowe są już na tyle 
duże, że w coraz większym stopniu może 
to utrudniać prawidłowe gospodarowa-
nie budynkami.

Na utrzymanie stawki czynszu regulo-
wanego na tak niskim poziomie, w latach 
ubiegłych, wpływ miały między innymi: 
restrukturyzacja przemysłu czy  duże 
bezrobocie.

Obecne opłaty czynszu są na dużo 
niższym poziomie od dozwolonego. 
Gmina nasza, jak i inne gminy, stosu-
ją niskie czynsze z obawy przed wzro-
stem zadłużenia i w przeświadczeniu, 
że w ich zasobach mieszkają wyłącznie 
osoby o niskich dochodach. W konse-

kwencji gminna gospodarka lokalowa 
wymaga stałego dofinansowania z bu-
dżetu miasta.

Tymczasem gmina musi dążyć do 
tego, aby przychody z czynszów pokry-
wały nie tylko wydatki związane z bie-
żącą eksploatacją, ale także pozwalały na 
utrzymanie tych zasobów w należytym 
stanie technicznym. Komisja Gospodarki 
Komunalnej wnioskuje, aby na czynniki 
znacznie różnicujące wysokość czynszu 
miały wpływ takie czynniki jak :
•   położenie  geograficzne  budynku 

(peryferie, centrum), 
•  stan techniczny budynku, 
•   audyt  energetyczny  (świadectwa 

energetyczne budynków obowiązy-
wać będą od 1.01.2009 r.).

Stosowanie znacznie zróżnicowanych 
stawek czynszu powinno wpłynąć także 
na zwiększenie mobilności lokatorów 
– osoby o niskich dochodach powinny 
przenosić się do lokali mniejszych, o 
niższym czynszu. Natomiast zwolnione 
lokale mogłyby być przedmiotem sprze-
daży, wynajmu lub podziału na mniejsze 
lokale.

Józef Rubin
Przewodniczący Komisji  
Gospodarki Komunalnej

„Film to fikcyjna rzeczywistość”

Między czernią a bielą…
Filmowa rzeczywistość dotarła w mury Zespołu Szkół im. Marii 
Konopnickiej w Pyskowicach. 21 lutego odbył się tutaj I Przegląd 
Filmów Amatorskich „Lustro”.

Zasady polityki czynszowej
Podstawą polityki lokalowej na szczeblu gminnym obok gospodarowania 
zasobami lokalowymi – jest właściwe kształtowanie czynszu.

Roztańczony MOKiS 
atakuje polskie sceny

Nasze zespoły taneczne w tym roku rozpoczęły 
sezon festiwalowy już od lutego. Pierwszy festiwal, 
w jakim wzięły udział, to Zimowe Impresje Tanecz-
ne w Bielsku Białej (22.02). Do wyjazdu przygoto-
wały się: Zespół Tańca Street Dance LACZUPA-
KABRA, Zespół Tańca Nowoczesnego PARADOX 
i Zespół Tańca Współczesnego ALACARTE. Swo-
im występem zespoły zachwyciły jurorów i tak z 
Bielska przywiozły swoje pierwsze trofea:

I miejsce - ALACARTE 
GRAND PRIX - LACZUPAKABRA
W kolejnym dniu (23.02) ZTN PARADOX i 

ZTW ALACARTE wyjechały do Zgierza, gdzie na 
I Zgierskich Spotkaniach Tanecznych rywalizowa-
ły z zespołami tanecznymi ze środkowej Polski. Tu 
również pokazały, że pyskowickie zespoły są na 
bardzo dobrym poziomie. Konto swoich sukcesów 
zasiliły: 

ALACARTE -  I miejsce (kat. Taniec współcze-
sny 11-15 lat) 

PARADOX -  III miejsce (kat. taniec nowocze-
sny pow. 15 lat).

Przed zespołami jeszcze wiele festiwali i oby na-
stępne nagrody.
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Futsal
Wyniki ostatnich meczów REMEDIUM Pyskowice
2.03.2008 Remedium Pyskowice - TPH Polkowice 8-4
9.03.2008 Remedium Pyskowice - Marwit Zławieś Wielka 2-2
Tabela:

M. Drużyna m. pkt. z-r-p bz-bs

1 Red Devils La Bamba Chojnice 18 42 13-3-2 90-36

2 TPH Polkowice 18 41 13-2-3 122-53

3 Tacho Toruń 18 38 12-2-4 84-50

4 Radan Gliwice 18 36 11-3-4 77-49

5 Beneton Globex Gorzów Wlkp. 18 35 11-2-5 70-56

6 Remedium Pyskowice 18 24 7-3-8 75-65

7 Kanglida Gorzów Wlkp. 18 24 7-3-8 75-88

8 Gestamp Polska Września 18 23 7-2-9 72-77

9 Marwit Zławieś Wielka 18 20 6-2-10 74-83

10 UKS Szkółka Piłkarska Głogów 18 14 4-2-12 69-115

11 MKS Praszka* 18 12 4-0-14 64-92

12 MKS Polonia Szczecin 18 3 1-0-17 23-131

Krzysztof Łapucha

Muzeum zaprasza
7 marca nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy 
poświęconej obchodom 70 rocznicy Berlińskiego 
Kongresu Związku Polaków w Niemczech.

nekrOlOg

Pani Wandzie Warzecha
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci
Matki
składa

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza kolejne 
nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieru-
chomości gruntowych (bez obciążeń) położo-
nych w Pyskowicach na południe od byłej linii 
kolejowej Gliwice-Pyskowice Miasto przezna-
czonych pod budowę garaży.

Przedmiotem przetargów jest sprzedaż 3 
udziałów po 1/17 części każdy w prawie własno-
ści niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr działki 500/12 zapisanej w księdze 
wieczystej KW Nr 52396, o pow. 0,0648 ha, uzbro-
jenie – jest możliwość podłączenia do sieci energii 
elektrycznej, kanalizacja deszczowa w pobliżu.  

Cena wywoławcza netto: 1.616,00 zł za 1/17 
części działki stanowiącej jeden udział.

Wadium: 200,00 zł (wniesione w pieniądzu). 
Do wylicytowanej ceny udziału zostanie 

doliczony podatek od towarów i usług w wy-
sokości 22%.

Przetargi odbędą się w dniu 25.04.2008r. od 
godz. 10.00 w kolejności od numeru udziału nr 
8, 9, 10 przyszłego garażu co 30 minut, na każdy 
udział oddzielnie, w sali 222 Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

Jeden udział w nieruchomości oznacza możli-
wość lokalizacji jednego garażu wraz z dojazdem.

Okazanie granic nieruchomości w terenie na-
stąpi w dniu 17.04.2008 r. o godz. 11.00.

Do przetargów mogą przystąpić osoby fizycz-
ne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zgodę 
Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie ww. 
udziałów we współwłasności nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach 
jest wpłata wadium na każdy udział oddziel-
nie, z podaniem numeru lokalizacji przyszłego 
garażu uwidocznionego na planie sytuacyjnym 
działki nr 500/12. 

Wadium powinno być wpłacone najpóźniej 
do dnia 18.04.2008r. do godz. 15.00, w kasie 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców 
Bytomskich 3 lub przelewem na konto budżetu 
miasta nr 12 84570008 2003 0000 0316 0006 w 
Banku Spółdzielczym Gliwice, Oddział Pyskowi-
ce przy Pl. Piłsudskiego. 

UWAGA!
Warunek wniesienia wadium uważa się za 

spełniony, gdy środki pieniężne znajdą się na ra-
chunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 
18.04.2008r.

Każdy nabywca udziału winien dodatkowo 
uiścić przed zawarciem umowy nabycia kwotę 
100,40 zł z tytułu wykonania przez Gminę uzgod-
nień technicznych do pozwolenia na budowę.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika 
przetargu podlega przedłożeniu komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu.

Informacji udziela Wydział GNiR Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytom-
skich 3, tel. 032 332-60-74.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczest-
nika, który wygra przetarg będzie zarachowane na 
poczet ceny nieruchomości.

Jeżeli osoby ustalone nabywcami nierucho-
mości nie uiszczą należnej kwoty w terminie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy kupna 
bądź bez usprawiedliwienia nie przystąpią w 
oznaczonym dniu i godzinie do zawarcia umo-
wy, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawar-
cia umowy sprzedaży nieruchomości, a wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.

Istnieje możliwość ustalenia opłaty adiacenc-
kiej każdorazowo po urządzeniu lub moderni-
zacji drogi albo po stworzeniu warunków do 
podłączenia nieruchomości do infrastruktury 
technicznej.

Burmistrz Miasta może odwołać przetarg je-
dynie z ważnych powodów. W takim przypadku 
informacja o odwołaniu przetargu podająca przy-
czyny jego odwołania zostanie niezwłocznie po-
dana do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta Pyskowice
OgłOszenie

Obecna ekspozycja przypomina 
wydarzenie, które miało miejsce 6 
marca 1938 roku w Berlinie. Wy-
darzeniem tym był pierwszy, a jak 
się później okazało jedyny Kon-
gres Polaków w Niemczech. Do-
niosłość tego wydarzenia staje się  
większa, gdy uświadomimy sobie 
w jakim okresie politycznym mia-
ło ono miejsce. Organizatorem 
Kongresu był Związek Polaków 
w Niemczech i tu trzeba przypo-
mnieć jego historię. 

Związek Polaków w Niemczech 
powołany został do życia 27 
sierpnia 1922 roku na spotkaniu 
przedstawicieli Polonii w Berli-
nie. Powołanie Związku oparte 
było na fakcie zamieszkiwania 
w Niemczech półtoramilionowej 
ludności polskiej, która chciała 
mieć zabezpieczoną egzystencję. 
Pierwsze Walne Zebranie Delega-
tów powołanego Związku odbyło 
się 3 grudnia 1922 roku w Berli-
nie. Terytorium Niemiec podzie-
lone zostało na pięć Dzielnic, w 
których działały Władze Związku. 
Jakie terytorium Niemiec obej-

mowała każda Dzielnica: I – Śląsk 
Opolski i Dolny, II – Berlin i Zie-
mie Połabskie,  III – Westwalia i 
Nadrenia,  IV – Prusy Wschodnie 
/ Mazury, Powiśle, Warmia/, V 
– Pogranicze i Kaszuby. W 1930 
roku Związek liczył około 45 ty-
sięcy członków. 1939 roku władze 
hitlerowskie rozwiązały Związek i 
skonfiskowały jego majątek. Nie-
którzy Uczestnicy  Zjazdu Berliń-
skiego  w sporej części pochodzili 
z powiatu gliwickiego, niektórzy 
z nich po 1945 roku zamieszkali 
na terenie Pyskowic: Byli to mię-
dzy innymi,  Państwo Genowefa 
i Wiktor Sznurowie (wieloletni 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
3)  i brat pani Sznurowej Józef 
Biegaj. Syn pana Józefa – Piotr 
Biegaj  udostępnił nam bogate 
zbiory dokumentów rodzinnych, 
które wzbogaciły zgromadzone 
przez nas materiały. Za wspar-
cie naszej ekspozycji serdecznie 
dziękujemy. 

Wystawę można oglądać do 
końca marca. Zapraszamy.

Bożena Jarząbek
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Wymagania niezbędne:
•  wykształcenie  wyższe  pielęgniarskie  lub  inne 
wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych i co najmniej 3-letni staż pracy w 
zawodzie
•  pełna zdolność do czynności prawnych oraz ko-
rzystanie z pełni praw publicznych,
•  niekaralność za przestępstwo umyślne,
•  niekaralność  zakazem  pełnienia  funkcji  zwią-
zanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 
17.12.2004r o odpowiedzialności za naruszanie dys-
cypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r, nr 14, 
poz. 114 z późn. zm.)
•  obywatelstwo polskie,
•  znajomość przepisów prawnych:
 – Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 
 – Ustawa o finansach publicznych
 – Ustawa prawo zamówień publicznych
 – Ustawa o samorządzie gminnym
 – Kodeks pracy
•  znajomość  aktów  prawnych  dotyczących 
żłobka,
•  znajomość rozwoju psychomotorycznego małe-
go dziecka,
•  znajomość  potrzeb  psychofizycznych  małego 
dziecka,
•  podstawowe umiejętności w zakresie obsługi 
komputera; zakres podstawowy programu Excel i 
Word,
•  stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na 
w/w stanowisku,
•  nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
•  odpowiedzialność,
•  umiejętności  interpersonalne  i  menedżerskie, 
kierowanie zespołem,
•  kreatywność, sumienność, dyspozycyjność,
•  preferowany staż pracy na stanowisku kierowni-
czym,
•  pisemna  koncepcja  funkcjonowania  i  rozwoju 
jednostki z uwzględnieniem jej specyfiki, budżetu, 
celów funkcjonowania i sposobu ich realizacji (doty-
czy kandydatów zakwalifikowanych po wstępnej se-
lekcji, spełniających wymagania formalne określone 
w ogłoszeniu).

Zakres głównych obowiązków i odpowiedzial-
ności:
•  kierowanie działalnością Miejskiego Żłobka Inte-
gracyjnego,
•  planowanie  i kontrolowanie wykonania remon-

tów kapitalnych i innych inwestycji,
•  zarządzanie powierzonym majątkiem na podsta-
wie i w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
•  ponoszenie  odpowiedzialności  za  prawidłową 
realizację zadań statutowych żłobka,
•  dysponowanie środkami określonymi w planie fi-
nansowym żłobka, prowadzenie właściwej gospodar-
ki finansowej, przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 
efektywne wykorzystanie przydzielonych środków 
finansowych na zasadach określonych w ustawie o 
finansach publicznych,
•  stwarzanie warunków do sprawowania właściwej 
opieki nad dziećmi oraz harmonijnego rozwoju psy-
chofizycznego dzieci,
•  organizowanie  administracyjnej  i  kadrowej  ob-
sługi żłobka,
•  prowadzenie właściwej polityki kadrowej. 

Wymagane dokumenty: 
•  list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
•  życiorys zawodowy  (CV),
•  kwestionariusz  osobowy  dla  osoby  ubiegającej 
się o zatrudnienie, (wzór kwestionariusza zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2006r. – Dz.U. z 
2006r. Nr 125 , poz. 869),
•  kserokopie  dokumentów  potwierdzających  wy-
kształcenie,
•  kserokopie  dokumentów  potwierdzających  po-
siadane kwalifikacje zawodowe,
•  kserokopie  dokumentów  potwierdzających  po-
siadanie stażu pracy,
•  kserokopia  dokumentów  potwierdzających  ro-
dzaj wykonywanych obowiązków związanych z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
•  oświadczenie,  że kandydat nie był prawomocnie 
skazany za przestępstwo umyślne,  (w przypadku 
zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o 
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego ), 
•  oświadczenie  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do 
czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych,
•  oświadczenie  o  niekaralności  zakazem  pełnie-
nia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 
Ustawy z dnia 17.12.2004r o odpowiedzialności za 
naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 
z 2005r, nr 14, poz. 114 z późn. zm.), 
•  zgoda na przetwarzanie danych osobowych kan-
dydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji -  zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 , poz. 926 z 

późn. zm).
Termin i miejsce składania dokumentów : 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z 
podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„Nabór na stanowisko Kierownika Miejskiego Żłobka 
Integracyjnego w Pyskowicach”  do dnia 04.04.2008r  
w siedzibie Urzędu , Biuro Obsługi Interesanta (par-
ter pok. Nr 107) w godzinach pracy Urzędu tj. po-
niedziałek, wtorek, środa od godz.7.30 do godz.15.30, 
czwartek  i piątek od godz.8.00 do godz.16.00 lub wy-
słać na adres: Urząd Miejski Pyskowice, ul. Strzelców 
Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, (decyduje data 
wpływu oferty do Urzędu Miejskiego)

Inne informacje: 
Lista kandydatów spełniających wymagania formal-
ne oraz informacje o wyłonieniu kandydata na w/w 
stanowisko będzie zamieszczona na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Zatrudnienie na w/w stanowisku nastąpi od dnia 
28.04.2008 roku w wymiarze pełnego etatu, na czas 
określony: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia 
na czas nieokreślony.
Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegają-
cej się o zatrudnienie oraz wzory oświadczeń są do po-
brania na stronie internetowej www.bip.pyskowice.pl
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy,  życiorys 
zawodowy (CV) oraz list motywacyjny powinny 
być podpisane własnoręcznie przez kandydata.  
Publikacja listy kandydatów spełniających wymaga-
nia formalne nastąpi do dnia 11.04.2008r

Planowany termin testu kwalifikacyjnego – w dniu 
17.04.2008r
Ostateczny termin testu kwalifikacyjnego zostanie 
opublikowany na stronie internetowej - www.bip.
pyskowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego (parter) 
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o 
terminie testu kwalifikacyjnego.

Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjono-
waniem jednostki po zgłoszeniu takiej woli do Pani 
Doroty Kmiecik – Kierownika Miejskiego Żłobka 
Integracyjnego, tel. 032 233 27 17.

Numer naboru  Or-1110/ 2a / 08
Okres publikacji :  20.03.2008 – 04.04.2008

Burmistrz Miasta 
(-) mgr inż. Wacław Kęska

OgłOszenie

Burmistrz Miasta Pyskowice
ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika 

Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Pyskowicach
w wymiarze pełnego etatu

Urząd Miejski w Pyskowicach 
pod patronatem Burmistrza Mia-
sta Wacława Kęski, podobnie 
jak w roku ubiegłym organizuje 
konkurs na najładniejszy balkon, 
okno lub ogródek w naszym mie-
ście. Wszystkich posiadaczy bal-

konów i ogródków zachęcamy do 
wzięcia udziału w konkursie. Na-
grody zostaną przyznane w dwóch 
kategoriach:
•   Najbardziej ukwiecone okno lub 

balkon
•   Najbardziej zadbany ogródek.
Laureaci otrzymają nagrody 
książkowe. Pisemne zgłoszenia 
prosimy kierować do końca maja 

na adres: Urząd Miejski w Pysko-
wicach, ul. Strzelców Bytomskich 
3, 44-120 Pyskowice lub złożyć 
w biurze podawczym (parter p. 
107). W zgłoszeniu należy podać 
imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia, telefon kontaktowy oraz ka-
tegorię w której się startuje, czyli 
„okno, balkon” lub „ogród”. W 
umówionym terminie w czerwcu 

specjalna komisja oceni zgłoszo-
ne do konkursu obiekty i przyzna 
nagrody. Nazwiska laureatów 
wraz ze zdjęciami najpiękniej-
szych ogródków i balkonów zo-
staną ogłoszone w wakacyjnym 
numerze „Przeglądu Pyskowic-
kiego” oraz na stronie interneto-
wej www.pyskowice.pl. Zachęca-
my do udziału w konkursie!

Konkurs
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Każdy, nawet najwspanialszy pomysł trzeba 
umieć przełożyć na język filmu tak, aby widz umiał 
odczytać intencje autora. Trzeba mieć duszę arty-
sty, aby do obrazu dobrać właściwy dźwięk, umieć 
zbudować nastrój a ponadto – a może przede 
wszystkim – benedyktyńską cierpliwość, by wciąż 
na nowo montować i korygować to, co nie wyszło 
od razu. Dlatego z tej licznej grupy w klubie pozo-
stawała na dłużej, jedynie garstka najwytrwalszych. 
Również i ci, którzy odeszli nie uważali czasu spę-
dzonego w klubie, za czas zmarnowany. Zdobyta 
tam wiedza pozwala im poprawnie posługiwać się 
aparatem fotograficznym i kamerą dla własnej przy-
jemności. Niech to nie zabrzmi jak zarozumiałość, 
ale można zaryzykować stwierdzenie, że wiedza, 
którą filmowcy – amatorzy zdobywali w klubie, była 
bardziej wszechstronna, niż wiedza profesjonalnego 
reżysera. Chodzi tu nie tyle o głębię, ale o rozpię-
tość tej wiedzy. W prawdziwym kinie reżyser ma 
do pomocy cały sztab wąsko wyspecjalizowanych 
fachowców. W klubie każdy twórca realizował film 
samodzielnie od pomysłu do projekcji.

Bazując na zdobytej wiedzy młodzież musiała 
nauczyć się inaczej obserwować i analizować ota-
czającą rzeczywistość, zanim zdecydowała się za-
rejestrować ją na taśmie filmowej. Bardzo ważnym 
etapem powstawania filmu jest wybór materiału i 
jego montaż w spójny obraz filmowy. Narzędziem, 
bez którego trudno wyobrazić sobie montaż taśmy 
tradycyjnej, są po prostu nożyczki. Rzadko zdarza 
się bowiem, aby do ostatecznej wersji filmu wyko-
rzystano więcej niż połowę nakręconego  materiału 
filmowego. Do montażu  służyły stoliki montażowe 
oraz sklejarki. Posiadany sprzęt pozwalał montować 
taśmy we wszystkich kategoriach szerokości.

Ileż pracy trzeba było włożyć, aby delikatnie usu-
nąć emulsję, nałożyć klej i skleić taśmę na zakładkę, 
nie pomyliwszy przy tym kolejności poszczególnych 
ujęć. Projekcja filmu zawsze budziła emocje o trwa-
łość sklejki: wytrzyma czy nie wytrzyma ? Emocje 
te rosły wraz z rangą festiwalu, na którym film był 
prezentowany.

Jury zazwyczaj bardzo wysoko oceniało pomysł 
filmu. Zastrzeżenia budziła raczej strona technicz-
na, pewna warsztatowa nieporadność.

Jurorom trudno było zrozumieć, że choć pysko-
wicki „Jaś” jest klubem z tradycjami, to filmy często 
realizowane są przez osoby, które dopiero co  na-
uczyły się w miarę poprawnej obsługi kamery.

Nie można nauczyć się wszystkiego od razu; 
krytyczne uwagi przyjmowaliśmy z wdzięcznością, 
traktując to jako wzbogacenie naszej wiedzy. Bolało 
jednak, gdy przegrywaliśmy w nieuczciwej konku-
rencji, gdy do przeglądów dla amatorów dopusz-
czano studentów szkół filmowych korzystających z 
profesjonalnego warsztatu dostępnego w telewizji.

Chociaż klub nasz startował w około 20. cyklicz-
nych imprezach, przeglądów filmowych tylko dla 
młodzieży było bardzo mało.

Młodzież uczestniczyła więc we wszystkich prze-
glądach twórczości amatorskiej dla dorosłych, tak 
ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.

Bardzo ceniliśmy sobie taką formę edukacji i 
konfrontacji z twórczością dorosłych, stąd, na ile 

finanse nam pozwalały, staraliśmy się o jak najlicz-
niejszy udział w takich imprezach. 

Duchowym patronem naszego klubu był bielski 
przegląd filmowy „Fazy”.

Dużym osiągnięciem klubu było zdobycie na wła-
sność „pucharu przechodniego ministra „ - przegląd 
odbywał się w Łodzi pod patronatem Ministerstwa 
Oświaty i Wychowania. Zasady gry były proste : wy-
starczyło wygrać 3 kolejne przeglądy filmowe i już ! 
Ależ byliśmy wtedy szczęśliwi i dumni !

Klub nigdy nie dorobił się sponsora. Utrzymy-
waliśmy się z nagród zdobywanych  na przeglądach 
oraz  z drobnych zleceń.

Czasami zamawiały coś władze lokalne, czasem 
kuratorium. Największą „gratką” było jednak zle-
cenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania na re-
portaż z „Gryfiady” – cyklu imprez artystycznych, 
odbywających się w Szczecinie i w okolicznych 
miejscowościach.

Dzięki temu zleceniu klub wzbogacił się o nowo-
czesny sprzęt video a także mógł zapewnić młodym 
twórcom kontynuację tej wspaniałej i elitarnej, ale i 
kosztownej zabawy, o której poza klubem mogliby 
wówczas tylko pomarzyć...

Aby powstał film, zmontowany już obraz należy 
wzbogacić dźwiękiem.

Do tego celu wykorzystywano magnetofony, 
adaptery, radioodbiorniki oraz bogatą płyto – 
i taśmotekę.

Dziś, kiedy korzystamy najczęściej z nagrań na 
płytach kompaktowych, aż wierzyć się nie chce, że 
do udźwiękowienia filmu używano nawet zacinają-
cych się i charczących pocztówek dźwiękowych.

Bardzo przydatnym urządzeniem jest też syn-
chronizator dźwięku z obrazem.

Po zakończeniu pracy nad udźwiękowieniem 
filmu odbywa się jego projekcja, pozwalająca wy-
chwycić usterki  wymagające poprawek : dźwięku , 
obrazu czy rytmu.

Do projekcji przygotowywano zawsze 2 projek-
tory, jak w profesjonalnym kinie. Klub dysponuje 
projektorami do filmu 16 mm, które były bardzo 
popularne w szkołach i w kinie objazdowym.

Choć sprzęt ustawiony jest w muzeum w charak-
terze eksponatów, jest on w pełni sprawny do pracy. 
Kłopotliwe byłoby jednak  nabycie materiałów eks-
ploatacyjnch.

Odnosząc się z szacunkiem do przebrzmiałych 
już dziś technik, klub dostrzegał nadchodzące zmia-
ny i starał się być na bieżąco w epoce filmu video. 
Ten nowy sposób zapisu wyeliminował obróbkę 
chemiczną taśmy, zaś poczciwe sklejarki musiały 
ustąpić miejsca montażowi za pomocą profesjonal-
nego, elektronicznego stolika montażowego.

Marzeniem klubu był zawsze videoprojektor, da-
jący obraz wielkości obrazu kinowego. Marzyła nam 
się również realizacja filmów z wykorzystaniem 
grafiki komputerowej, tak dla uzyskania efektów 
specjalnych, uzupełniających obraz zarejestrowa-
ny kamerą, oczywiście cyfrową,  jak i nowoczesna, 
komputerowa wersja filmu „non camera”.

Zakup kamery cyfrowej nie doszedł jednak do 
skutku. Sprzęt był wprawdzie szczegółowo rozpo-
znany od strony technicznej i cenowej, niestety za-
brakło środków finansowych na ten cel.
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Opowieść o pyskowickim „JASIU” c.d.
36 lat to szmat czasu,to znacznie więcj niż połowa powojennej historii pyskowickiego Liceum.  
Przez 36 lat istniał tu i działał Amatorski Klub Filmowy.




