
Wakacje minęły bezpowrotnie i jak zwykle – za szybko. Spotykani 
na ulicy młodzi ludzie miny mają cierpiętnicze i już znużone 
atakującą zewsząd wiedzą. A przecież jeszcze tak niedawno …

Dla niektórych uczniów Gimnazjum nr 1 minione wakacje były cza-
sem szczególnym i utraconym po dwakroć. Dzięki swoim nauczycie-
lom: Markowi Zawisowi, Mirosławie Krupiarz, Marioli Piprowskiej, 
Agnieszce Nalepce i Katarzynie Muzyk przeżyli bowiem niepowta-
rzalną przygodę, którą wspominać będą przez następny rok, a może 
i dłużej. Myślę tu o zorganizowanym obozie polsko – ukraińskim, na 
którym odpoczywała młodzież z Pyskowic i Czerwonogradu. 

Jako radna często spotykam się z problematyką pozyskiwania funduszy 
na różnego rodzaju projekty. Dlatego też zdaję sobie sprawę, jak trudno 
stworzyć pomysł przedsięwzięcia, które zasłuży na dotację i to dotację z Na-
rodowego Centrum Kultury. 

WRZESIEŃ 2008 • Nr 9 (143) Miesięcznik lokalny • Egzemplarz bezpłatny

DO ZUSTRICZI CZEREZ RIK! - DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Udane zbiory są dla wszystkich 
rolników najważniejszym etapem 
całorocznej pracy - stanowią o do-
statku mieszkańców nie tylko wsi, 
ale również miast. Gdy więc pierw-
sze plony znajdą się pod dachem, 
zaczynamy myśleć o świętowaniu 
i zabawie ku czci dobrego urodzaju.

Jubileuszowe – XV Dożynki Miej-
skie - odbyły się 6 i 7 września. 

dokończenie na str. 12

Obwodnica
w przebudowie

Przez kilka ostatnich lat zabiegaliśmy 
o wykonanie skutecznej naprawy nawierzchni 
„obwodnicy miejskiej”. Pod koniec lipca br. 
zarząd drogi krajowej nr 94, tj. „obwodnicy 
miejskiej” - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Katowicach - przystąpił 
do remontu ww. drogi. 

Dokończenie na str. 2
Czytaj na str. 5

Dokończenie na str. 9

Remont drogi został włączony 
do realizowanego przez zarząd dro-
gi programu pilotażowego „Dro-
gi zaufania - 8 + 8 + 88”. Remont 
„obwodnicy miejskiej” to odcinek 
o długości ok. 1.500 mb od skrzy-
żowania z ul. Gliwicką/ul. Wyzwo-
lenia do skrzyżowania z ul. Po-
znańską. Zakres robót obejmuje 
frezowanie istniejącej nawierzchni 

drogi na grubości 8 cm, wzmocnie-
nie podbudowy tłuczniowej i od-
budowę warstw bitumicznych. 

Modernizacji poddane zosta-
ną również drogowe sygnalizacje 
świetlne na skrzyżowaniu z ul. Po-
wstańców Śląskich oraz na przej-
ściu dla pieszych na wysokości 
Parku Miejskiego (sygnalizacja 
ostrzegawcza znaku D-6). 

Pomnik Patriotyczny 
odsłonięty i poświęcony

Nowy herb 
Pyskowic
Po prawie dwóch latach współpracy 
z Komisją Heraldyczną  Pyskowice mają 
nowy herb. Uporządkowanie sprawy 
herbu było niezwykle istotne, ponieważ 
w 2010 roku Pyskowice obchodzić będą 
750-lecie nadania praw miejskich. Do 
tego czasu Gmina chciałaby wykonać 
sztandar, flagę, pieczęć, banner oraz 
łańcuch burmistrza i przewodniczącego 
Rady Miejskiej. dokończenie na str. 2

Obfite plony, 
wspaniała 
zabawa
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W związku z powyższą sytuacją 
została wprowadzona tymczaso-
wa organizacja ruchu drogowego 
na okres prowadzonych robót. 
Jest to niezwykle uciążliwe dla nas 
mieszkańców oraz osób chcących 
przejechać przez nasze miasto, ale 
niestety taka jest specyfika robót 
drogowych. Bardzo Państwa proszę 
o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści podczas ruchu i przestrzeganie 
wprowadzonego oznakowania. Z 
informacji otrzymanych od GDD-
KiA wynika, że prace potrwają ok. 
dwóch miesięcy. 

Chciałbym w tym miejscu od-
nieść się do kwestii zmiany organi-
zacji ruchu na skrzyżowaniu z ulicą 
Powstańców Śląskich, czyli drogi 
krajowej i powiatowej. Zgodnie z 
obowiązującym prawem Gmina 
Pyskowice nie opiniowała projek-
tu zmian na tym skrzyżowaniu. 
Podzielam obawy mieszkańców 

dotyczące zbyt dużego obciążenia 
jednego skrzyżowania (obwodni-
cy z ul. Gliwicką/ul. Wyzwolenia) 
i pogorszenia bezpieczeństwa w in-
nych punktach miasta. 21 sierpnia 
odbyło się w Urzędzie Miejskim 
spotkanie z udziałem mieszkańców, 
władz samorządowych i zarządcą 
drogi, czyli GDDKiA.  W trwającej 
prawie 2 godziny dyskusji  każda ze 
stron wypowiedziała się odnośnie 
prowadzonej przebudowy. GDD-
KiA zaproponowała kompromis w 
postaci dokończenia realizacji prze-
budowy, wprowadzenia rozwiązań 
założonych w projekcie, czyli prze-
jazdu obwodnicą oraz prawoskrę-
tów i przetestowanie tego rozwią-
zania przez ustalony okres czasu. 
W przypadku pogorszenia stanu 
bezpieczeństwa przedstawiciele 
GDDKiA zapewnili o możliwości 
zmiany tego rozwiązania poprzez 
powrót do dotychczasowej organi-
zacji ruchu. Komitet Protestacyjny 

Mieszkańców nie zgodził się jednak 
na tę propozycję. Kompromisem 
ze strony mieszkańców jest zgo-
da na likwidację lewoskrętu, przy 
pozostawieniu przejazdu drogi na 
wprost z dzielnicy południowej do 
miasta. Zmiana projektu wymaga 
jednak czasu i konsultacji ze strony 
GDDKiA, gdyż całość moderniza-
cji finansowana jest z Krajowego 
Programu Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego - Gambit 2005, które-
go celem jest ograniczenie liczby 
wypadków w transporcie, m.in. 
poprzez ograniczenie przejazdów 
poprzecznych. Strony zgodziły się 
na kolejne spotkanie za 3 tygodnie, 
które odbędzie się już po zamknię-
ciu tego numeru „Przeglądu Pysko-
wickiego”, dlatego o jego wynikach 
niezwłocznie poinformujemy Pań-
stwa poprzez stronę internetową 
oraz w październikowym numerze 
naszej gazety. 

Obecnie wykonawca rozpo-

czął przebudowę skrzyżowania 
obwodnicy z ul. Mickiewicza Za-
projektowane przez inwestora, tj. 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i  Autostrad Oddział w Kato-
wicach, rozwiązanie zakłada: wy-
dzielenie na drodze krajowej DK 
94 tzw. „lewoskrętów” na drogę 
podporządkowaną tj. ul. Mickiewi-
cza w kierunku do centrum miasta 
i do Byciny, przebudowę przejścia 
dla pieszych na drugą stronę skrzy-
żowania tj. od strony Toszka oraz 
przebudowę sygnalizacji świetlnej 
na akomodacyjną, umożliwiającą 
bezpieczny, bezkolizyjny lewoskręt 
z drogi głównej. Zważywszy na 
ograniczone możliwości terenowe  
i słabą widoczność w obrębie tego 
skrzyżowania jest to rozwiązanie 
optymalne.

Koszty całej prowadzonej aktu-
alnie modernizacji obwodnicy to 
9,9 mln złotych.

Wacław Kęska

Informacje burmistrza
Obwodnica w przebudowie

Dokończenie ze str. 1

Dotychczas obowiązujący herb został 
zakwestionowany, kiedy wypełniając 
przepisy prawa, władze Pyskowic 
przekazały do Komisji Heraldycznej 
przygotowane projekty symboli miasta. 

Odnosząc się do wizerunku ówczesnego 
herbu komisja stwierdziła, że przyjęta koncepcja oparta na jego najstar-
szych projektach jest słuszna, jednak wykonanie plastyczne herbu wykazu-
je szereg wad, które należy wyeliminować. Największe zastrzeżenia budził 
kształt muru obronnego zwieńczonego blankami.

Nad nowym projektem pyskowickiego herbu pracowali Mał-
gorzata Kaganiec i Romuald Kubiciel. W lutym b.r. Rada Miej-
ska podjęła uchwałę w sprawie akceptacji projektów wzorów 
symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz akceptacji 
projektu regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego. 
Niezwłocznie przesłana została ona do Komisji Heraldycz-
nej w Warszawie, tym razem uzyskując opinie pozytywną. 
Na sesji czerwcowej radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia her-
bu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów 
władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztanda-
rowego. Uchwała wymagała publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego. 28 sierpnia nowy herb stał się obowiązujący. 
Obecnie herb Pyskowic przedstawia się następująco: „w polu czerwonym 
tarczy późnogotyckiej dwie srebrne, boniowane wieże z krenelażem o 
trzech występach ze srebrnym boniowanym murem przedstawionym w 
formie przestrzennej. Na każdej z wież jeden prostokątny, czarny otwór 
strzelniczy”.

Nowy herb 
Pyskowic

Pyskowice w zgodzie z naturą
Coraz więcej 

gmin w naszym kra-
ju przeciwstawia się 
używaniu jednora-
zowych foliowych 
toreb na zakupy. 
Również Pyskowice 
postanowiły przyłą-
czyć się do akcji eli-
minowania „folió-
wek” i zastępowania 
ich ekologicznymi 
torbami na zakupy. 
Ładne i wygodne 
torby mamy rów-
nież dla Państwa. 
Do końca roku z 
każdym kolejnym 
wydaniem „Prze-
glądu Pyskowickie-
go”, pierwszych 100 
osób, które z aktual-
nym numerem zgłoszą się do Urzędu Miejskiego, otrzymają torbę, którą 
prezentujemy na zdjęciu.

Zapraszamy do udziału w naszej akcji. Żyj w zgodzie z naturą!
Torby zostały sfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Promocji Miasta. 



3WRZESIEŃ 2008 Przegląd Pyskowicki  • Nr 9 (143)

Z prac rady miejskiej
27 sierpnia 2008 r. odbyła się kolejna -  już  XXV - sesja Rady  Miejskiej w Pyskowicach.
W porządku obrad znalazły   się  takie tematy jak: „Ocena stanu przygotowań do wdrożenia rozwiązań 
racjonalizujących zużycie mediów energetycznych i wody na terenie gminy”. Przypomniano m.in., że 
w zeszłym roku  odbyła się konferencja zorganizowana  na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej 
poświęcona zarządzaniu mediami energetycznymi  w jednostkach organizacyjnych na terenie  
naszego miasta.  

Komisja, we współpracy z przedsta-
wicielami jednostek organizacyjnych, 
będzie jeszcze omawiać plany przed-
sięwzięć racjonalizujących zużycie 
mediów. Komisja skierowała również 
wniosek do Burmistrza Miasta o utwo-
rzenie stanowiska specjalisty ds. me-
diów energetycznych i wody koordynu-
jącego działania w tym zakresie. 

Podczas sesji radni debatowali rów-
nież nad działalnością  kulturalną i 
sportową MOKiS oraz  funkcjono-
waniem obiektów sportowych.  Mieli 
również przyjemność   poznania   rzeź-
biarza,  pana Tomasza Koclęgi, który 
przedstawił radnym prezentację swo-
jego dorobku artystycznego.  Rzeźby 
artysty  zdobią m.in.  rynek i Plac Ko-
ściuszki  w Bytomiu,  Park Chopina, 
Ogród Willi Caro w Gliwicach, Plac 
Teatralny w Zabrzu. 

Wręczono także nagrody laureatom 
konkursu na najpiękniejszy balkon i 
ogród. 

Rozpatrując projekty uchwał, radni 
podjęli następujące  decyzje:
• Uchwałę w sprawie  przyjęcia do Ko-
munikacyjnego Związku Komunalnego 
GOP w Katowicach Gminy Pyskowice 
oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku;
• Uchwałę w sprawie przyjęcia do Ko-
munikacyjnego Związku Komunalne-
go GOP w Katowicach Gminy Piekary 
Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu 
Związku; 
• Uchwałę w sprawie wniesienia skargi 
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewo-
dy Śląskiego    nr NP./II/0911/406/2/08 
z dnia 01 sierpnia 2008r.  Rada postano-
wiła wnieść skargę do sądu administra-
cyjnego na rozstrzygnięcie Wojewody 
stwierdzające nieważność uchwały Rady 
z 25 czerwca 208 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr IX/102/2003 z dnia 21 maja 
2003 r. dot. wydzielenia lokali socjal-
nych z zasobu mieszkaniowego gminy. 
• Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowią-
cej działkę nr 7/10 o pow. 0,0033ha w 
drodze bezprzetargowej na rzecz dzier-
żawcy, który zabudował nieruchomość 
na podstawie pozwolenia na budowę. 

Uchwała ta dotyczy działki  położonej 
w głębi ul. Kochanowskiego zabudowa-
nej budynkiem garażowym; 
• Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości gruntowej – 
działki nr 982/16  o pow. 0,5524ha poło-
żonej w Pyskowicach przy ul. Gliwickiej 
objętej KW 78793 – Uchwała ta dotyczy 
terenu przeznaczonego w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go dzielnicy Pyskowice – Południe pod 
usługi  handlu, gastronomii, zaplecza 
komunikacji samochodowej oraz róż-
nego rodzaju działalności komercyjnej. 
Z uwagi na wielkość, położenie i prze-
znaczenie w planie zagospodarowania 
działka może stanowić ciekawą ofertę 
dla inwestorów. 
• Uchwałę w sprawie nadania nazwy 
ulicy w Pyskowicach biegnącej równo-
legle do ul. Czechowickiej od ul. Jawo-
rowej do ul. Traugutta – ulica  otrzyma-
ła nazwę „Platanowa”. 
• Uchwałę w sprawie ustalenia wielo-
letniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Py-
skowice na lata 2008-2013;
• Uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pyskowice 
– celem zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pyskowice jest 
wprowadzenie następujących zmian: 
likwidacji ulicy opaskowej na odcin-
ku od drogi wojewódzkiej nr 901 (ul. 
Gliwicka) do ul. Traugutta; likwida-
cji ulicy opaskowej na odcinku od ul. 
Czechowickiej do drogi krajowej nr 40 
(ul. Mickiewicza), zmiana statusu frag-
mentu ulicy opaskowej na odcinku od 
drogi krajowej nr 40 (ul. Mickiewicza) 
do drogi krajowej nr 94 (ul. Toszecka) z 
drogi publicznej na drogę wewnętrzną. 
• Uchwałę w sprawie zasad wnosze-
nia udziałów przez Gminę Pyskowice 
do Międzygminnego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o 
w Tarnowskich Górach – wnoszenie 
udziałów przez Gminę Pyskowice do 
MTBS Sp. z o.o w Tarnowskich Górach 

w latach 2008 – 2010 może następo-
wać w formie wkładów pieniężnych i 
wkładów niepieniężnych  (aportów) 
w postaci nieruchomości gruntowych. 
Wysokość wkładów pieniężnych zosta-
nie każdorazowo określona w uchwale 
budżetowej na dany rok kalendarzowy. 
Wniesienie wkładów niepieniężnych 
w postaci nieruchomości gruntowych, 
wymaga każdorazowo zgody Rady 
Miejskiej w Pyskowicach. 
• Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na wniesienie wkładu niepieniężne-
go (aportu) w postaci nieruchomości 
gruntowej do Międzygminnego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o w Tarnowskich Górach i objęcia 
udziałów – Rada wyraziła zgodę na 
wniesienie do MTBS Tarnowskie Góry 
wkładu niepieniężnego (aportu) w po-
staci prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Pyskowicach 
przy ul. Poniatowskiego o pow. 191m2.  
i wartości 19.500 zł. w celu objęcia 
przez gminę Pyskowice 390 udziałów o 
wartości 50 zł każdy. 
• Uchwałę w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2008r.  – zwiększono 
dochody o kwotę 70.694 zł  będącą da-

rowizną  firmy SILESIA PARK SA oraz 
o kwotę 17.000 zł z tytułu podatku od 
czynności cywilnoprawnych płaconego 
przez osoby fizyczne.  Kwota 4.235 zł to  
zwiększenie dochodów  z tyt. czynszu 
za wynajem pomieszczeń w placów-
kach oświatowych.  Wydatki zwięk-
szono na takie zadania jak: 70.694 zł 
- zgodnie z wolą darczyńcy – kwota ta 
przeznaczona zostanie na remonty lo-
kali  komunalnych przekazywanych do 
zasiedlenia. 3 435 zł przeznaczono na 
zakup krzeseł obrotowych do dwóch sal 
komputerowych Zespołu Szkół. 
800 zł przeznaczono na zakup pomocy 
dydaktycznych i wyposażenia  Przed-
szkola nr 3. Kwotę 17.000 zł przezna-
czono na pokrycie kosztów odprawy 
rentowej i ekwiwalentu za urlop  oraz 
pokrycie kosztów podwyżki wynagro-
dzeń oraz pochodnych pracowników 
MŻI w oparciu o rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z czerwca br. 
• Uchwałę w sprawie przyjęcia do wia-
domości projektów kart inwentaryza-
cyjnych o numerach od I/737 do I/738 
oraz od VI/308 do VI/309 mienia ko-
munalnego Gminy Pyskowice. 

Bożena Rutkowska 

UCHWAŁA Nr XXV/198/08 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie : ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem Gminy Pyskowice na lata 2008 - 2013
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) , 
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów 
, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm. ), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach u c h w a l a 
§ 1 

Ustalić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Py-
skowice na lata 2008 – 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice . 

§ 3
Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tabli-
cach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz publikacji w prasie lokalnej. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady, mgr inż. Jolanta Drozd
(obszerny załącznik dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie inter-
netowej www.bip.pyskowice.pl)
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Sprawdź swoją nieruchomość
Starosta gliwicki informuje mieszkańców powiatu gliwickiego 
o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych 
z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach uruchomiony został Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny udzielający mieszkańcom powiatu infor-
macji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu 
prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawniania ich 
praw w księgach wieczystych. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach (ul. Zygmunta Starego 17) w Wydziale Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami, czynny jest w godzinach pracy 
urzędu.

Realizujemy w ten sposób zapisy ustawy z 7 września 2007 r. o ujaw-
nieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego a także rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 grudnia 2007 
r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do usta-
lenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym 
– wyjaśnia Marcin Stronczek, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 
– W interesie mieszkańców jest sprawdzenie, czy zapisy w księgach 
wieczystych odpowiadają stanowi prawnemu należących do nich nie-
ruchomości. Istnieje bowiem w tym względzie wiele nieścisłości. 

Teren powiatu gliwickiego obejmuje swym zasięgiem Wydział VIII 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach, mieszczący się przy 
ul. J. Wieczorka 10a w Gliwicach – i tam zainteresowani mogą spraw-
dzić stosowne wpisy. Rodzajami dokumentów, które mogą potwierdzić 
rzeczywisty stan prawny nieruchomości są: akt notarialny, orzeczenie 
sądu, decyzja administracyjna lub zaświadczenie. W razie niezgodno-
ści między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze 
wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie 
jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieist-
niejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgod-
ności. 

OGŁOSZENIE
Panie, które do chwili obecnej nie zgłosiły się 
po wyniki z przeprowadzonych badań mam-
mograficznych, zapraszamy do ich odbioru 

w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego – pok. 103.

Komisja Rewizyjna na swoich ostatnich posiedzeniach w czerwcu i sierpniu 
(lipiec był miesiącem wakacyjnym RM) rozpatrywała poniższe kwestie. Ze-
spół kontrolny wyłoniony z członków KR poinformował o przebiegu kontroli 
w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w zakresie funkcjonowania w 2007 i 
2008 roku obiektów sportowych. Przypomnę, że kontrola podzielona była na 
dwie części. Pierwsza  z nich dotyczyła oceny podjętych działań pokontrol-
nych (2007 rok). Druga część poświęcona była analizie środków finansowych, 
ocenie obiektów pod kątem ich wykorzystania i administrowania. Na dzień 
dzisiejszy protokół z kontroli został podpisany i przyjęty przez Dyrektora MO-
KiS, a po wrześniowym spotkaniu KR wnioski pokontrolne zostaną (analiza) 
skierowane do Burmistrza. 

Kolejnym sprawą była ocena Biura Obsługi Interesanta, które znajduje się 
na parterze w budynku Urzędu Miejskiego. Komisja wnioskowała już w tym 
temacie, gdyż jej zdaniem usytuowanie biura jest niewłaściwe (projekt nowe-
go BOI w holu głównym jest już przygotowany – niestety „zbyt kosztowny”). 
W trakcie analizowania tego punktu dopytywano się pracowników UM, w jaki 
sposób udzielana jest pomoc osobom niepełnosprawnym (np. gdy muszą 
wchodzić na I piętro i udawać się do kasy) i gdzie można znaleźć informację na 
ten temat. Analizowano również skargi i wnioski petentów za I półrocze 2008 
roku. Część skarg (dotyczyły działalności Burmistrza Miasta Pyskowice) była 
już tematem obrad komisji w tym roku. W podsumowaniu obrad członkowie 
KR wnioskowali, by o przebiegu/zakończeniu spraw będących tematem obrad 
informować komisję na bieżąco.       Marek Ochocki, Przewodniczący Komisji

Informacja
Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że zgodnie z Decyzją 

Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/409/2/08 z dnia 01.08.2008 nie 
weszła w życie zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Miasta Pyskowice (Uchwała nr XXIV/184/08 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 czerwca 2008 r.) związana z 
nałożeniem na właścicieli nieruchomości obowiązku systematycz-
nego wykaszania trawy i chwastów znajdujących sie w granicach 
nieruchomości. W ocenie Wojewody Śląskiego ww. zapis nie znaj-
duje podstawy w  ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 
236, poz. 2008 z późn. zmianami)                  Beata Wódka-Gazda

Z okazji 69 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej uczniowie 
Zespołu Szkół Pyskowicach we 
wtorek  02 września 2008r wzięli 
udział w niecodziennej lekcji hi-
storii.

Organizatorem wydarzenia  byli 
nauczyciele Zespołu Szkół w Py-
skowicach, a miejsce szczególne to 
Pomnik Patriotyzmu na Placu Pił-
sudskiego.

 Obelisk w formie surowego gra-
nitowego bloku z wyrytą inskrypcją 
„W hołdzie walczącym i poległym 
za niepodległą Ojczyznę „  może 
stać się miejscem, w którym od-
bywać się będą ważne uroczystości 
państwowe. Do tej pory nie było w 
naszym mieście takiego miejsca pa-
mięci.. Obelisk może stać się miej-
scem spotkań i zadumy nad  losami 

poległych patriotów, a nauczyciele 
będą mogli prowadzić pod pomni-
kiem lekcje  historii i tym samym 
uświadamiać  dzieciom i młodzie-
ży, że bez przeszłości nie ma przy-
szłości oraz że warto wracać do 
korzeni, do czasów, gdy o wolność 
kraju walczyli ich przodkowie, gi-
nąc w obronie wpajanych im przez 
całe życie wartości.

Mamy nadzieję,że niedawno od-
słonięty obelisk stanie się jednym 
z ważnych miejsc pamięci nasze-
go miasta, miejscem, gdzie można 
zapalić znicze, złożyć kwiaty i za-
dumać się nad losami tych, którzy 
walczyli o „wolność naszą i  waszą„

 Jolanta Pryciak 
Nauczyciel Zespołu Szkół 

w Pyskowicach

Pierwsza lekcja historii
pod pomnikiem

Z prac komisji rady
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W homilii wygłoszonej przez ks. 
Jana Podstawkę – proboszcza parafii 
znalazły się również znaczące słowa 
patriotyczne. Kolumna marszowa, któ-
rą tworzyły orkiestra Sił Powietrznych, 
kompania honorowa 6 batalionu De-
santowo – Szturmowego z Gliwic, pocz-
ty sztandarowe Związku Kombatantów 
R.P. i Byłych Więźniów Politycznych 
z Gliwic, Zabrza, Katowic. Pyskowic, 
Światowego Kongresu Kresowian i To-
warzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo Wschodnich z Bytomia, 
Państwowej Straży Pożarnej z Gliwic, 
Związku Zawodowego Huty „Łabędy” 
z Gliwic, górników , szkoły z Pyskowic 
oraz osoby: 

p.p.  Stanisław Dąbrowa – I wice-
wojewoda śląski, Michał Nieszporek 
– starosta gliwicki, Tadeusz Mamok – 
przewodniczący Rady Powiatu, Wacław 
Kęska – burmistrz miasta, Waldemar 
Paszkowski wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, Jan Skalski – prezydent Świa-
towego Kongresu Kresowian, Mieczy-
sław Wilczyński – prezes Śl. Zarządu 
Wojew. Zw. Kombatantów R.P. i Byłych 
Więźniów Politycznych w Katowicach, 
Alfred Ochman – z-ca Kom. Państwo-
wej Straży Pożarnej w Gliwicach, płk. 
dr Mirosław Chrzanowski – dowódca 
Garnizonu W.P., Piotr Staniek – z-ca 
kom. Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Gliwicach, delegacje TML i KPW 
z Bytomia i Kluczborka, zaproszeni 
goście, młodzież i  licznie uczestniczą-
ce społeczeństwo, dotarła do skweru 
na placu im. Józefa Piłsudskiego, gdzie 
rozpoczęto uroczystość odsłonięcia 
i poświęcenia pomnika.

Po przywitaniu i wygłoszeniu krót-
kiego przemówienia przez  kpt. w st. 
spocz. Stanisława Markowicza – prze-
wodniczącego  Społ. Komitetu Budo-
wy Pomnika Patriotycznego dokonano 
odsłonięcia pomnika. Zaszczytu tego 
dostąpił ww. i I wicewojewoda ślą-
ski p. Stanisław Dąbrowa, którzy przy 
dźwiękach hymnu narodowego oddali 
należne honory.

Modlitwę odmówił i poświęcenia 
dokonał ks. Jan Podstawka – prob. pa-
rafii p.w. św. Mikołaja.

Przemówienie okolicznościowe wy-
głosił p. Stanisław Dąbrowa – I wicewo-
jewoda śląski. 

Apel poległych poprowadził kpt. 
Piotr Ziółkowski z Garnizonu Woj-
ska Polskiego w Gliwicach. Kompania 
honorowa 6 batalionu Desantowo – 
Szturmowego, dowodzona przez kpt. 
Mariusza Gabryszaka, oddała honory 
wojskowe i salwę honorową.

Przy dźwiękach werbli złożone zosta-
ły wieńce i wiązanki kwiatów. Przewod-
niczący Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Patriotycznego podziękował 
władzom samorządowym, wojskowym 
oraz młodzieży i społeczeństwu za licz-
ny udział w uroczystości oraz za złożo-
ne wieńce i kwiaty. 

Na marginesie informujemy, że do-
browolna zbiórka pieniędzy na budowę 
pomnika nie została zakończona, gdyż  
istnieją  jeszcze do uregulowania zobo-
wiązania finansowe.

Informacja w czasopiśmie „Nowiny 
Gliwickie” z dnia  3.09. 2008 r. nr 36 
(26200) dot. zaangażowania w dużej 
mierze pieniędzy z kasy miasta, jest 

nieprawdziwa. Zaangażowanie Urzędu 
Miejskiego polega na wykonaniu infra-
struktury wokół pomnika, która w czę-
ści nie została wykonana przy moderni-
zacji skweru przed  trzema laty.

Ostateczne rozliczenie budowy 
pomnika nastąpi po 31 października 
2008 r. zgodnie z wydaną przez Bur-

mistrza Miasta Decyzją nr  9/07 z dn. 
12.12.2007 r. zezwalającą na zbieranie 
dobrowolnych wpłat. 

Przewodniczący Społ. 
Komitetu Budowy 

Pomnika Patriotycznego 
w   Pyskowicach 

kpt. w st. spocz. Stanisław Markowicz

Pomnik Patriotyczny odsłonięty
i poświęcony
Po prawie 2 latach intensywnych 
starań i zmagań w dniu 31 sierpnia 
2008r. odbyła się doniosła uroczystość 
odsłonięcia i poświęcenia monumentu 
pn. „Pomnik Patriotyczny” 
w Pyskowicach.  W ramach uroczystości 
odprawiona została Msza św. w kościele 
p.w. św. Mikołaja w intencji Walczących 
i Poległych za Niepodległą Polskę oraz 
za żyjących i zmarłych Kombatantów – 
Weteranów.
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dokończenie ze str. 1
A jednak udało się. Nauczyciele: 
Marek Zawis, Mirosława 
Krupiarz i Mariola Piprowska z 
Gimnazjum nr 1 przy wsparciu 
rzecznika miasta Agnieszki 
Kazubek stworzyli odpowiedni 
projekt i otrzymali z Warszawy 
ponad 40 tys. złotych na wymianę 
młodzieży polsko- ukraińskiej. 
Jestem pełna podziwu dla nich. 
Kiedy obejrzałam prezentację 
multimedialną dokumentującą 
projekt – mój podziw wzrósł 
jeszcze bardziej.

Bo już po pierwszych slajdach 
uświadomiłam sobie, czego udało się 
dokonać. Oto młodzi z Polski i Ukra-

iny rozpoczynają swoją wyprawę do 
Murzasichle pod Zakopanem od wizyty 
w obozie koncentracyjnym w Oświę-
cimiu. Dziwny początek, mógłby ktoś 
powiedzieć. Ale na tych skupionych 
twarzach widać, że od tej chwili każda 
radość będzie pełniejsza, a każda chwila 
– droższa. Bo bardziej docenia się życie, 
kiedy widzi się, ile może kosztować.

Tatry, które na nich czekały, do-
starczyły wzruszeń innych, ale równie 
mocnych. Ale – jakiś porządek w grupie 
musi być, więc kolejne slajdy dokumen-
tują powstawanie kontraktu, w którym 
nauczyciele i uczniowie ustalają warun-
ki wspólnego pobytu. Ciężko idzie, bo 
jak tu zrobić, żeby był wilk syty i owca 
cała, czyli jak zachować rygor w czasie 

wakacji? Uśmiechnięte twarze na kolej-
nych zdjęciach dowodzą, że jednak się 
udało. Teraz pozostaje już tylko cieszyć 
się sobą. I cieszą się! Pływają kutrem 
po Jeziorze Czorsztyńskim, wchodzą 
na Wielką Krokiew, by poczuć się jak 
Małysz, poznają historię Tatr na cmen-
tarzu na Pęksowym Brzyzku, pływają 
w zakopiańskim aquaparku, a wieczo-
rami tańczą, śpiewają „Sokoły”, malują 
– słowem: zabawa na całego. Później 
zaczynają się górskie wyprawy – a to w 
Dolinę Kościeliską, a to Halą Gąsienico-
wą do Czarnego Stawu, na Giewont, w 
Dolinę Pięciu Stawów. Człowiek  męczy 
się od samego oglądania tych zdjęć, ale 
widoki, które roztaczały się na szczycie, 
nawet na monitorze komputera wpra-
wiają w zachwyt. Patrzę na zdjęcia gru-
powego marszu i nie wiem, które dzieci 
z Pyskowic, które z Czerwonogradu, 
które piszą cyrylicą a które alfabetem 
łacińskim. To po prostu młodzi ludzie 
obdarowani wspólnym czasem, zainte-
resowaniami, marzeniami. Dlatego od-
wiedzający ich Burmistrzowie witani są 
chlebem i solą, jak w domu, w którym 
domownicy chętnie dzielą się radością.

Ano właśnie! Radość! To jest rzeczy-
wistość, która na obozie w Murzasichlu 
była jak chleb powszedni. Na zdjęciach, 
które oglądam, tych pozowanych i tych 
„z zaskoczenia” wciąż ktoś się śmieje! 

I młodzi, i wcześniej urodzeni, nauczy-
ciele i ich podopieczni, i Burmistrz 
Wacław Kęska zatwierdzający kon-
trakt, i zastępca burmistrza Wiesław 
Leszczyński przy stole pingpongowym, 
i przedstawiciel Narodowego Centrum 
Kultury- z zamkniętymi oczami rysu-
jący kota. Bo wśród młodych tak łatwo 
być sobą, tak łatwo cieszyć się chwilą. 
Zwłaszcza, kiedy się im te chwile poda-
rowało.

Wakacje minęły. Na monitorze poja-
wił się napis „Koniec pokazu slajdów”. 
„Szkoda” - myślę sobie. Ale nowy rok 
szkolny to nowe możliwości. 

A nauczyciele, którzy poświęcili 
swój urlop tym młodym ludziom, już 
zastanawiają się, jak zdobyć środki na 
następny obóz.. Znam ich wytrwałość, 
pracowitość i oddanie młodzieży, więc 
wierzę, że im się uda.

 Gdzie pojadą za rok? To chyba 
najmniej istotne. Z ostatnich slajdów 
zapamiętałam zapłakane twarze mło-
dych, którzy rozstając się, już tęsknili 
– za sobą, za wspólnotą, za zniesieniem 
granic między ludźmi. Nic nie ma zna-
czenia, kiedy ludzie chcą się spotkać. 
I dobrze, że są tacy, którzy pomagają 
im marzenia zrealizować. Tak trzymać, 
drodzy nauczyciele. Tak trzymać!  

Teresa Gorczyca

DO ZUSTRICZI CZEREZ RIK! - DO ZOBACZENIA ZA ROK!
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Wielkim problemem są częste 
dewastacje i zaśmiecanie gęsto 
zarośniętego parku. Jednym z naj-
istotniejszych zadań w tym miejscu 
jest uporządkowanie i przebudo-
wa zieleni, dlatego I etap realizacji 
projektu obejmuje wycinkę oraz 
pielęgnację drzew i krzewów. Do 
wycinki przewidziano łącznie ok. 
40 drzew i 490 mb żywopłotów. 
Prace pielęgnacyjne zostaną wyko-
nane na 120 drzewach i krzewach. 

Wykonawcą zadania jest Za-
kład Konserwacji Zieleni Usługi 
Remontowo-Budowlane „FLOR-
BUD” Ryszard Jelonek z Prudnika, 
wyłoniony w drodze przetargu nie-

ograniczonego. 
To jednak nie wszystkie zmiany, 

jakie czekają remontowany plac za-
baw. Ogłoszony już został przetarg 
nieograniczony na remont alejek 
na terenie Ogródka Jordanowskie-
go w Pyskowicach wraz z przygoto-

waniem terenu pod nowe urządze-
nia zabawowe - I etap przebudowy.  
W roku bieżącym w ramach przed-
miotowego zamówienia planuje się 
wykonać m.in. remont nawierzch-
ni alejek z kostki betonowej o po-
wierzchni ok. 1.052,18 m2 oraz 

przygotować nowy teren pod mon-
taż urządzeń zabawowych o po-
wierzchni 235 m2.

Mamy nadzieję, że po przebu-
dowie park będzie nie tylko zde-
cydowanie piękniejszy, ale również 
bezpieczniejszy.

KONCERT
Serdecznie zapraszamy w piątek 10 października na godzinę 18.45 do 
kościoła p.w. św. Mikołaja na koncert angielskiej i niemieckiej muzyki 
chóralnej trzech stuleci w wykonaniu chóru z miasta partnerskiego 
Flörsheim na Menem „Flörsheimer Kantorei” pod dyrekcją Andreasa 
Grossmanna. 

Podczas  koncertu zaśpiewane zostaną utwory: Charlesa Villiersa Stanford , 
Richarda Shephard, Colina Mawby, Edwarda Elgar, Thomasa Tallis, Wolfganga 
Menschick, Moritza Hauptmann, Johna Rutter, George’a Dyson oraz Thomasa 
Tallis.

Koncert zostanie poprzedzony mszą świętą o godzinie 18.00, z udziałem 
scholi Cantamus Domino.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Jest faktem powszechnie 
wiadomym, iż usunięcie guza 
nowotworowego, względ-
nie zamienienie jego postaci 
ze złośliwej na łagodną czy 
przywrócenie sercu, nerkom 
czy jakiemukolwiek choremu 
organowi normalnego, do-
skonałego funkcjonowania w 
organizmie pacjenta zabiera 
Uzdrowicielowi zaledwie 10 
sekund.

Każdy pacjent po-
przez odpowiednie 
badania krwi, zdjęcia 
Rtg czy Scan, zrobio-
ne bezzwłocznie po 
wizycie u Clive’a Har-
risa, otrzymuje dowód 

i udokumentowane potwier-
dzenie  Uzdrowienia.

Leczenie jest bezpłatne. Po 
Spotkaniu przyjmowane są 
dobrowolne ofiary.

Zapraszamy na Spotkanie 
bez biletu w czwartek 9 paź-
dziernika  2008r. o godzinie 
16.55 do Miejskiego Ośrodka 
Kultury, ul. Wyszyńskiego 27

Pracownik do sortowni 
paczek pilnie poszukiwany 

– tylko mężczyźni. 
Tel. 601 769-575

Fundacja Clive’a Harrisa po wieloletniej przerwie 
ponownie organizuje w Pyskowicach Spotkanie  
z Uzdrowicielem dla osób najbardziej potrzebujących, 
cierpiących z powodu chorób nowotworowych i innych 
najcięższych schorzeń. 

Clive  Harris 
w Pyskowicach

Przebudowa ogródka jordanowskiego
Rozpoczęły się prace zwią-
zane z przebudową zieleni 
na terenie Ogródka Jorda-
nowskiego przy ul. Strzel-
ców Bytomskich w Pysko-
wicach. Ulubione miejsce 
zabaw wielu maluszków 
wymaga gruntownego re-
montu. 



8 Przegląd Pyskowicki  • Nr 9 (143) WRZESIEŃ 2008

 W okresie pomiędzy 27 wrze-
śnia a 15 października 2008 roku 
na terenie całego województwa 
śląskiego prowadzona będzie akcja 
wykładania szczepionki z samolo-
tów AN-2, startujących z lotniska 
Katowice - Muchowiec. Szczepion-
ka zostanie wyłożona z wysokości 
około 200 metrów, na obszarze 
ponad 10 tys. km kw. powierzch-
ni zielonych, średnio 20 dawek 
szczepionki na 1 km kw. W sumie 
na terenie całego województwa 
śląskiego zostanie wyłożonych 202 
610 dawek szczepionki. Szczepion-
ka zatopiona jest w przynęcie w 
postaci małych brunatnych kostek 
o zapachu mocno zepsutej ryby. 
Zapach ten lisy wyczuwają z odle-
głości ok. 800 metrów. Szczepionki 
zostaną wyłożone nie tylko w la-
sach, ale i na pozostałych terenach 
zielonych, np. na polach, łąkach, w 
ogródkach działkowych, a nawet w 
parkach.

Śląski Wojewódzki Lekarz We-
terynarii apeluje do mieszkańców 
województwa o niepodnoszenie 
szczepionek z ziemi. Lisy, wyczuwa-
jąc zapach człowieka, nie zjedzą już 
takiej kostki. Jednocześnie przypo-
minamy, że przez dwa tygodnie po 

przeprowadzeniu akcji nie wolno 
wyprowadzać zwierząt domowych 
na tereny niezabudowane. 

Śląski Wojewódzki Lekarz We-
terynarii w Katowicach informuje 
również, że sama przynęta nie jest 
niebezpieczna dla człowieka. 
Natomiast w przypadku kon-
taktu człowieka z płynną za-
wartością kapsułki należy nie-
zwłocznie skontaktować się z 
najbliższym lekarzem medy-
cyny lub właściwą terytorial-
nie placówką służy zdrowia. 
Należy również bezzwłocznie 
umyć bieżącą wodą z mydłem 
ręce oraz inne części ciała, 
które zetknęły się z płynną 
szczepionką.

Akcja wykładania szczepio-
nek w województwie śląskim 
odbywa się dwa razy do roku: 
wiosną i jesienią. Środki na tę 
akcję pochodzą z rezerwy bu-
dżetu państwa.

W wyniku prowadzonej 
do tej pory akcji szczepienia 
lisów wolno żyjących ob-
serwuje się poważny spadek 
wystąpień wścieklizny wśród 
zwierząt i tak:

1. w 2003 roku na terenie 
całego województwa za-
notowano jeden przypa-
dek wścieklizny u zwie-
rząt dzikich,

2. w 2004 roku zanoto-
wano 2 przypadki wście-
klizny u zwierząt,

3. w 2005 roku nie od-
notowano wścieklizny,

4. w 2006 roku stwier-
dzono 1 przypadek wście-
klizny u nietoperza,

5. w 2007 roku nie 
odnotowano żadnego 
przypadku wścieklizny u 
zwierząt

6. w pierwszym półro-
czu 2008 roku nie odno-
towano żadnego przypad-
ku wścieklizny u zwierząt

Świadczy to o skuteczności 
szczepienia prowadzenia przez In-
spekcję Weterynaryjną wojewódz-
twa śląskiego.

Wszelkich dodatkowych in-
formacji w ww. sprawie udzielać 

będą pracownicy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii w Kato-
wicach pod numerami telefonów: 
609 16 14, 609 16 15

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniach 
27.09-15.10.2008r. na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja 
ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją 
szczepienia z lat ubiegłych.

Akcja szczepienia lisów dziko żyjących

KURSY J.ANGIELSKIEGO 
i NIEMIECKIEGO

dla
dzieci, młodzieży i dorosłych

8,40 zł/godzina lekcyjna
(Uczymy się języka 

praktycznego używanego na 
codzień!!!)

PRZYGOTOWANIE DO 
MATURY (gr. 3-6 os.)

Koszt za cały kurs to 560 zł
(Zwracam pieniądze w razie 

„oblania” egzaminu!)
tel. 0-502 533-619

Szybka pożyczka gotówkowa
Dla każdego, Dla Ciebie

 atrakcyjne warunki

 na dowolny cel (w tym kredyt konsolidacyjny  

na spłatę innych kredytów)

 bez zbędnych formalności

 bez zabezpieczeń i żyrantów

 rata dopasowana do Twoich potrzeb

 szybka decyzja kredytowa

Telefon kontaktowy: 722-905-397
 

(codziennie w godzinach 16:00 – 19:00)

Połącz naukę
z zarabianiem pieniędzy

zostań Konsultantem
ORIFLAME

Telefon kontaktowy: 722-905-397  
(codziennie w godzinach 16:00 – 19:00)
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Urząd Miejski w Pyskowicach

informuje, że w dniach 14.10.2008r – 21.10.2008r od oodz. 6.30 odbywać 
się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (meble, pralki, telewizory, lodówki oraz 
drobny zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny itp) z terenów objętych 

zabudową jednorodzinną. Zbiórka finansowana będzie przez Urząd Miejski 
w Pyskowicach.

Harmonogram zbiórki
odpadów wielkogabarytowych:

14.10.2008r - ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Górnicza, ul. 
Hutnicza, ul. Sienkiewicza, ul. Ks. Bończyka, ul. i pl. Karola Miarki, ul. Cmen-
tarna, ul. Kościelna, ul. Poniatowskiego, ul. Powstańców Śląskich.
15.10.2008r - ul. Sikorskiego, ul. Gliwicka, ul. Nad Łąkami, ul. Kolejowa, ul. 
Ks. Chrząszcza, ul. Moniuszki, ul. Kościuszki, ul. Słowackiego, ul. Czereśnio-
wa, ul. Wiśniowa, ul. Szczęść Boże, ul. Czeremchy, ul. Jaworowa, ul. Wolności, 
ul. Ogrodowa, ul. Magazynowa, ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. i pl. Żwirki i Wi-
gury ,ul. Oświęcimska.
16.10.2008r - ul. Zaolszany ul. Rzeczna, ul. Traugutta, ul. Kosów, ul. Szkol-
na, ul. Czyżyków, ul. Krokusów, ul. Różana, ul. Astrów, ul. Zielona, ul. Cze-
chowicka, ul. Piaskowa, ul. Poddębie, ul. Kolonia Pyskowicka, ul. Wiejska, ul. 
Młyńska, ul. Wiktorii, ul. Kwiatowa, ul. Żużlowa, ul. Polna, ul. Nad Wodą, ul. 
Czerwionka
21.10.2008r - ul. Mickiewicza, ul. Gliwicka, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Wy-
zwolenia, oś. na północ od ul. Wieczorka, ul. Toszecka
Prosimy o wystawianie w/w odpadów przed ogrodzeniem posesji od strony 
ulicy.

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydz. GKiH (pok. 308) i pod nr tel. 
332-60-56 oraz w MPGK Sp. z o.o. pod nr tel. 233-26-01
Informuję ponadto, że istnieje możliwość otrzymania pojemnika dla selektyw-
nej zbiórki odpadów biodegradowalnych pochodzących z pielęgnacji ogrodów 
i terenów zielonych. Chętni proszeni są o zgłoszenie się telefonicznie lub oso-
biście w wydziale GKiH (pok. 308) i pod nr tel. 332-60-56

Pl. Piłsudskiego 1-ul. Strzelców Bytomskich 14
- lokal mieszkalny nr 7 z wejściem z klatki schodowej nr V od Pl. Pił-
sudskiego 1
ul. Paderewskiego 4
- lokal mieszkalny nr 1, klatka II,
- lokal mieszkalny nr 4, klatka II,
- lokal mieszkalny nr 5, klatka II,
ul. Drzymały Boczna 1
- lokal mieszkalny nr 2, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 7, klatka I,
ul. Traugutta 10-12
- lokal mieszkalny nr 4 z wejściem z klatki schodowej od ul. Traugutta 
12, 
ul. Konopnickiej 2
- lokal mieszkalny nr 3, klatka II,
ul. Lompy 5
- lokal mieszkalny nr 3, klatka III,
ul. Szopena 3
- lokal mieszkalny nr 1, klatka III,

ul. Konopnickiej 3
- lokal mieszkalny nr 3, klatka I,
ul. Wojska Polskiego 2-Lompy 1
- lokal mieszkalny nr 3, klatka I od ul. Lompy 1,
ul. Paderewskiego 3
- lokal mieszkalny nr 8, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 7, klatka II,
ul. Drzymały 5
- lokal mieszkalny nr 6, klatka III,

Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/144/08 
z dnia 9.09.2008 r. dokonał zmian warunków przeznaczenia do sprze-
daży lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Matejki 3/I określonych zał. do 
Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-GNiR/117/08 z 
dnia 5.08.2008 r.

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

Burmistrz Miasta Pyskowice

zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/141/08 z dnia 
19.09.2008r. przeznaczył do oddania w dzierżawę 

nw. nieruchomości gruntowe:

• działkę nr 134 o pow. 0,7170 ha, k.m.7, bez urzą-
dzonej księgi wieczystej   

• działkę nr 1117/91 o pow. 0,5907 ha, k.m.6, KW Nr 
9383.       

Ww. zarządzenie zostało wywieszone na urzędowej 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Pysko-
wice, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach 
internetowych Urzędu.

Burmistrz Miasta Pyskowice

zarządzeniem nr RZ 0151-GNiR/139/08 
z dnia 08.09.2008r 

przeznaczył do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomość gruntową położoną w Pyskowicach  
przy ul. Poniatowskiego - działki 781/1 o pow. 0,0019 
ha, KW Nr GL1G/00092207/9, 

zarządzeniem nr RZ 0151-GNiR/143/08 
z dnia 9.09.2008r 

przeznaczył do sprzedaży w drodze nieograniczonego 
przetargu ustnego nieruchomości gruntowe położone 
w Pyskowicach przy ul. Jana III Sobieskiego – 6 dzia-
łek przeznaczonych pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne o numerach 1/128, 1/129, 1/132, 
1/133, 1/136, 1/137.

Burmistrz  Miasta Pyskowice
zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/142/08 z dnia  09.09.2008 r. przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców nw. lokale mieszkalne:
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Dziecięce warsztaty letnie
Organizując czas wolny 
dla dzieci i młodzieży 
podczas wakacji letnich 
Miejski Ośrodek Kultury 
i Sportu od  30 czerwca 
2008 r. rozpoczął 
Dziecięce Warsztaty 
Letnie. 

W ramach Warsztatów 
zorganizowano cykl zajęć 
tematycznych: plastyka, taniec, kaligrafia, teatr. Różnorodność zajęć spra-
wiła, iż uczestnicy warsztatów nie mogli narzekać na nudę. Swoją energię 
nasi podopieczni rozładować mogli na Hali Sportowej podczas zawodów, 
gier i zabaw oraz korzystając z basenu i zjeżdżalni w Hotelu Energetyk  w 
Dzierżnie. 

Tegoroczne DWL obejmowały 8 pięciodniowych turnusów. Nasze progi 
odwiedziło 111 osób; zorganizowano 4 wycieczki krajoznawcze, 9 wyjaz-
dów nad wodę.

Uroczyste zakończenie DWL zostało zorganizowane nad basenem 
22 sierpnia, gdzie wszystkie dzieci wykonały pożegnalny skok do wody.

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach pragnie podziękować 
pani Jadwidze Dąbrowskiej – prezesowi Spółki „Dzierżono” za pomoc 
i okazane wsparcie.                                                                      Agata Sitarek

SPRAWOZDANIE
W wyniku sprzedaży cegiełek przez Stowarzyszenie Integracji Za-
wodowej  i Społecznej Osób Niepełnosprawnych  „TĘCZA” w Pysko-
wicach ul. Wojska Polskiego 3 podczas festynu „Dybuk – festiwal na 
kultur rozstajach” w dniach 12-13.07.2008r została zebrana kwota 
790,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt złotych), która zostanie prze-
znaczona na zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni kompute-
rowej z dostępem do Internetu na Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Pyskowicach.
Decyzję na zezwolenie zbiórki publicznej wydał Burmistrz Miasta 
Pyskowice, numer decyzji 1/08 z dnia 03.07.2008r.
Koszty przeprowadzonej zbiórki wyniosły 82,00 złotych – opłata za 
zezwolenie na zbiórkę publiczną.

Letni wypoczynek 2008
Wszystko co dobre szybko się kończy... Pierwszy szkolny dzwonek 

już rozbrzmiał i pora wrócić do codziennych obowiązków. Jednak 
wspomnienia letnich wojaży i leniuchowania pozwolą nam na dłuższy 
czas pozostać w stanie radości i zadowolenia. Duży wkład w zapew-
nienie tego optymizmu miały nasze władze samorządowe, które jak co 
roku podczas wakacji zorganizowały szereg jednodniowych wycieczek. 
Bezpośrednią organizacją atrakcji zajął się Wydział Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Zwolennikom wypraw gór-
skich zagwarantowano wyjazd do Ustronia, Szczyrku i Zakopanego, 
gdzie zdobywali szczyty, odwiedzali schroniska i napawali się pięknymi 
widokami. Dwukrotny wyjazd do Multikina do Zabrza cieszył się po-
wodzeniem głównie tych dzieci, które chciały poznać kolejne przygo-
dy bohaterów filmu pt. „Opowieści z Narnii. Książe Kaspian” oraz film 
twórców Shreka - „Kung Fu Panda”.

Po raz pierwszy odbyła się wycieczka do Piasku i i Złotego Potoku, 
gdzie zorganizowano imprezę plenerową z takimi atrakcjami jak: prze-
jazd tramwajem konnym, wycieczka do zaczarowanego lasu, galeria 
planet, pieczenie kiełbasek z ogniska. Nie lada atrakcją okazała się wy-
cieczka do Wadowic i Inwałdu – również organizowana po raz pierw-
szy, w czasie której mali turyści zobaczyli miniatury zabytków z roż-
nych stron świata. Podobnych wrażeń dzieci doznały podczas wycieczki 
do Stronia Śląskiego, gdzie zwiedziły przepiękną Jaskinię Niedźwiedzią. 
Ponadto wycieczkowicze poznawali zwierzęta z różnych stron świata 
w opolskim ZOO oraz zabytki Krakowa.  Za udział w wycieczkach każ-
dorazowo pobierano odpłatność w wysokości od 6 do 10 zł. Pozostałe 
koszty organizacyjne, jak: transport, bilety wstępu do różnych obiektów 
zwiedzania, poczęstunek, itp. dofinansowano z budżetu miasta. W każ-
dej wycieczce brało udział około 50 uczestników. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim opiekunom, którzy podczas wycieczek czu-
wali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. 

W czasie tegorocznych wakacji dla wszystkich miłośników sportu 
i aktywnego spędzania wolnego czasu  nie zabrakło zajęć sportowych 
w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna (KSR Reme-
dium, MKSR Czarni), piłka siatkowa (KSS Gumisie, KMSR Pysko-
wice), taekwon-do (ŚK Taekwon-do). Zajęcia te odbywały się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej, boisku sportowym Wembley oraz na boisku 
przy SP4. Ponadto zorganizowano przełaj kolarski oraz festyny lokal-
ne: jeden przy ulicy Traugutta , natomiast drugi na boisku sportowym 
w Dzierżnie. W czasie trwania ww. festynów przeprowadzono szereg 
konkursów, gier i zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży. Wszystkich 
uczestników obdarowano nagrodami, upominkami oraz słodyczami.

Jak widać wakacyjnych atrakcji nie brakowało i każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Żywimy ogromną nadzieję, że przyszłym roku wakacje 
będą równie udane jak w roku bieżącym.

Sandra Nowak
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6. września, po 35 la-
tach, spotkali się byli ucznio-
wie klasy VIII b z  „Trójki”. 
Odpowiedzieli na wezwanie or-
ganizatorów spotkania - Małgosi 
Szczygieł i Jerzyka Jankowskiego i 
zjechali się z różnych miejsc Polski, 
Niemiec i Francji.

Na zbiórce pod szkołą byli znów 
rozbrykaną i hałaśliwą młodzieżą, 
„z tamtych lat”.

Potem w szkole- „Poznajmy się 
od nowa”- wzajemna ciekawość 
własnych losów, żarty, przekoma-
rzanie się, zdjęcia pamiątkowe. Już 
w szkole okazało się, że nie jeste-
śmy jedyną grupą ludzi związanych 
kiedyś z „Trójką”. Zjechali się z róż-
nych stron świata byli jej ucznio-

wie, którzy rozpoczęli edukację w 
Szkole Podstawowej nr 3 w latach 
od 1959 do  1972. 

W drodze do „Staropolskiej” 
odwiedziny Bogusi (niestety na 
ul. Cichej).  Miała być, ale nie do-
czekała… Chwila zadumy i wspo-
mnień…

Zabawa w Staropolskiej trwała 
do rana. Nie zdołam oddać w tej 
telegraficznej informacji nastroju, 
jaki tam panował, uczuć, wzruszeń, 
uścisków, „mokrych” oczu. Dodam 
tylko, że trudno było się rozstać. 
Ustalono więc termin następnego 
zjazdu - za dwa lata. 

Była wychowawczyni VIII b 
Teresa Gorczyca

Reklama

Reklama

Spotkanie po 35 latach
Przyjaźń, w której ludzie wychodzą poza własne sprawy, by choć 
przez chwilę pobyć z drugim człowiekiem, jest drogą, na której można 
znaleźć szczęście, wzruszenie, miłe wspomnienia.

Podobnie w latach ubiegłych tak 
i w tym roku podczas wakacji zor-
ganizowano dla dzieci i młodzieży 
Festyn Lokalny na placu zabaw 
przy ul. Traugutta. Zakładano, iż 
festyn odbędzie się 25.07.2008r., 
jednak niesprzyjające warunki at-
mosferyczne nie pozwoliły organi-

zatorom na przeprowadzenie ww. 
imprezy. Zdecydowano, się na prze-
sunięcie festynu na 01.08.2008r. 
na godz. 17.00 i to był „strzał w 
dziesiątkę” bo już nic w tym dniu 
nie stanęło organizatorom na prze-
szkodzie i impreza odbyła się bez 
zakłóceń. Festyn cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem zarówno 
tych najmłodszych jak i dorosłych 
mieszkańców naszego miasta. 
Podczas imprezy przeprowadzo-
no szereg konkursów, gier i zabaw 
ruchowych dla dzieci i młodzieży. 

Dla wszystkich uczestników prze-
widziane były ciekawe nagrody, 
upominki, napoje oraz słodycze. 
Ogromnie dużą atrakcją okazały 
się również dmuchane urządzenia 
zabawowe, tj. zamek i zjeżdżalnia 
oraz trampolina. Dzieci mogły ko-
rzystać z tych urządzeń bezpłatnie, 

w związku z czym kolejce nie było 
końca. Wszystkim uczestnikom 
nie brakowało zapału do rywaliza-
cji oraz dobrego humoru do końca 
trwania imprezy. Duże zaangażo-
wanie w organizację festynu włoży-
li pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Kultury Sportu i Wydziału Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych. Fe-
styn odbył się dzięki przychylności 
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta 
Pyskowice.

Sandra Nowak

FESTYN LOKALNY 
PRZY UL. TRAUGUTTA
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Dokończenie ze str. 1
Tradycyjnie już zostały 
przygotowane przez władze 
samorządowe, parafię p.w. 
Nawrócenia św. Pawła oraz 
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. 
Piękna pogoda i mnóstwo 
atrakcji spowodowały, iż na 
Placu Dożynkowym bawiło 
się kilka tysięcy osób nie 
tylko z Pyskowic, ale również 
z okolicznych miejscowości. 
W ciągu dwóch dni wystąpili 
dla nas m.in.: Ladies, Kamraty, 
B.A.R., Szlagier Maszyna, Leila, 
New Romantic, Orkiestra Dęta 
Huty Łabędy, Duo Metrum, 
New For You, Kapela ze Śląska 
im. Józefa Poloka oraz Jacek 
Kierok. Gwiazdą tegorocznych 
Dożynek był Norbi, który 
zgodnie z tytułem jednego ze 
swoich przebojów „rozkołysał” 
publiczność, jeszcze długo po 
koncercie rozdając autografy 
i pozując do zdjęć.

Stałym elementem pyskowickich 
Dożynek jest również korowód, 

który odbywa się po uroczystej 
mszy świętej. W tym roku ilość 
uczestników zaskoczyła samych 
organizatorów. Stałym zwyczajem 
wzięły w nim udział władze samo-
rządowe Pyskowic oraz powiatu 
gliwickiego, księża, dzieci i mło-

dzież z przedszkoli, szkół, zespo-
łów tanecznych, członkowie sto-
warzyszeń, rolnicy, straż pożarna, 
policja, straż miejska, sponsorzy, a 
dodatkowo ponad pięćdziesięcio-
osobowa grupa motocyklistów.

Jak zwykle ogromnym zainte-
resowaniem cieszyła się Loteria 
Dożynkowa. Do niedzielnego po-
południa sprzedano pięć tysięcy 
cegiełek. Dzięki hojności sponso-
rów każdy los wygrywa, a ponadto 

bierze udział w losowaniu atrak-
cyjnych nagród głównych. W tym 
roku były to m.in.: skuter, lodówka, 
zmywarka, pralka, kursy języko-
we, kurs prawa jazdy, GPS, rowery 
górskie, komputer, aparat cyfrowy 
oraz mikrofalówka.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim osobom, instytucjom oraz fir-
mom, które pomogły w przygoto-
waniu tegorocznych Dożynek.

Agnieszka Kazubek

Obfite plony, wspaniała zabawa


