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Szanowni Państwo,
W poprzednim numerze „Przeglądu Pyskowickie-

go” została poruszona kwestia modernizacji obwod-
nicy. Przypomnijmy, że zgodnie z intencją inwestora, 
czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad realizowana przebudowa drogi krajowej nr DK 
94 połączona z przebudową skrzyżowań oraz zmianą 
organizacji ruchu w ich obrębie ma wyeliminować na 
„obwodnicy miejskiej” w Pyskowicach punkty koli-
zyjne, tj. „miejsca”, na których odnotowano dużą ilość 
zdarzeń drogowych. O ile przyjęte rozwiązania gwa-
rantują osiągnięcie celu zamierzonego przez zarząd 
drogi, o tyle zaplanowane rozwiązanie w obrębie skrzy-
żowania z ul. Powstańców Śląskich budzi wiele emocji. 
Wiąże się ono bowiem z ograniczeniem ruchu przez 
obwodnicę na „wprost” i w „lewo” , a skuteczność tego 
rozwiązania „gwarantuje” wyspa dzieląca pasy ruchu 
w osi drogi krajowej, podniesiona o około 12 cm od  
rzędnej nawierzchni jedni. Rozwiązanie to było powo-
dem powstania  „Komitetu Protestacyjnego w sprawie 
odblokowania skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z 
DK 94”. Na liście osób popierających protest znajduje 
się 665 podpisów. 

W okresie od sierpnia do października w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbyły się dwie 
narady z udziałem między innymi przedstawicieli Ko-
mitetu Protestacyjnego, radnych Rady Miejskiej w Py-
skowicach, Urzędu Miejskiego i Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Katowicach 
i Rejonu w Gliwicach, Zarządu Dróg Powiatowych 
w Gliwicach, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, 
a także kilka spotkań władz miasta z dyrekcją General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału 
w Katowicach.

Celem wzajemnych kontaktów jest ustalenie moż-
liwości dokonania odstępstw od zaprojektowanego 
rozwiązania, polegających na umożliwieniu przejazdu 
na „wprost” przez DK 94 na skrzyżowaniu z ul. Po-
wstańców Śląskich poprzez likwidację wyspy dzielącej 
w osi drogi krajowej i budowę sygnalizacji  dla ruchu 
kołowego. Uzasadnienie konieczności dokonania ta-
kiej weryfikacji realizowanego przedsięwzięcia zostało 
szczegółowo przedstawione przeze mnie w wystąpie-
niu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad pismem z 11 września br.

Dokończenie na str. 2

Obwodnica… i co dalej?

Szpital przed reorganizacją
Rozmowa z przewodniczącym 
Rady Społecznej Szpitala 
Powiatowego w Pyskowicach, 
Henrykiem Sibielakiem.
- Niech Pan wyjaśni naszym czy-
telnikom, jaką rolę spełnia Rada 
Społeczna Szpitala
- Rada Społeczna Szpitala Powiato-
wego w Pyskowicach reprezentuje 
interesy samorządu powiatowego, 
który jest właścicielem szpitala. W 
jej skład wchodzą wybrani uchwałą 
powiatu radni obecnej kadencji; są 
to: Henryk SIBIELAK – przewod-
niczący, przedstawiciel starosty; 
Mariusz PACAK – przedstawiciel 
wojewody oraz członkowie: Elż-
bieta KOŁODZIEJ, Tadeusz MA-
MOK, Marian POLOCZEK, Marek 

AWRAMIENKO, Andrzej KUREK, 
Leszek KUBIAK. 
Uczestnictwo w Radzie jest nieod-
płatne. Do kompetencji Rady na-
leży opiniowanie planu rzeczowo-

finansowego na bieżące lata. Rada 
zbiera się raz na kwartał i na swoich 
spotkaniach zapoznaje się z bieżącą 
działalnością placówki.

Dokończenie na str. 6

II Konferencja 
samorządu 
gminy 
Pyskowice

Czytaj na str. 4

Czytaj na str.  10
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Informacje burmistrza
Obwodnica... i co dalej?

Dokończenie ze str. 1
Na dzień dzisiejszy stanowisko 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad – Oddziału w Ka-
towicach przedstawione pismem 
z dnia 7 października br. jest nastę-
pujące: 

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, jako odpowiedzial-
ny administrator drogi, poszukuje 
możliwego do zrealizowania kom-
promisowego rozwiązania spornych 
kwestii dotyczących przedmiotowego 
skrzyżowania. Dlatego też zleca wyko-
nanie analizy bezpieczeństwa ruchu 
i warunków ruchowych dla południo-
wej części Pyskowic. Analizą zostaną 
objęte wszystkie punkty kolizji i skrzy-
żowania w sąsiedztwie obwodnicy, a 
założenia i problemy, które analiza 
ma uwzględnić, wypracowane będą 
wspólnie z Gminą Pyskowice”.

Przedmiotowa  analiza została zle-
cona firmie INKOM s. c. z Katowic. 
Prace nad jej opracowaniem już się 
rozpoczęły. W związku z powyższym 

Komitet Protestacyjny, który zapla-
nował w dniu 9 października bloka-
dę skrzyżowania drogi krajowej nr 
DK 94 z ul. Powstańców Śląskich, 
odwołał ją. 

W prowadzonych rozmowach 
GDDKiA powołuje się na obowią-
zujące przepisy ustawy „Prawo za-
mówień publicznych” oraz zasady 
związane z realizacją przedsięwzięcia 
sfinansowanego ze środków unijnych 
w ramach programu GAMBIT unie-
możliwiające przerwanie rozpoczę-
tych,  a właściwie zmierzających już 
do zakończenia robót i wprowadze-
nia wnioskowanych przez mieszkań-
ców, Komitet Protestacyjny i władze 
miasta innych rozwiązań. Dlatego też 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad zaapelowała o możliwość 
kontynuowania robót i prowadzenie 
wzajemnego dialogu do czasu opra-
cowania wspomnianej wcześniej 
analizy bezpieczeństwa ruchu, która 
uwzględniać będzie również sytuację 
po oddaniu do użytku publicznego 

DK 94 wraz ze zmodernizowanymi 
skrzyżowaniami.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad – Oddział w Kato-
wicach zapewnia, iż po przedstawie-
niu wyników przedmiotowej analizy 
nasze oczekiwania nie zostaną za-
pomniane ani zbagatelizowane, lecz 
pozwolą na wypracowanie optymal-
nych rozwiązań komunikacyjnych 
dla mieszkańców oraz innych uczest-
ników ruchu drogowego, w tym jed-
nostek ratownictwa medycznego, 

ratownictwa przeciwpożarowego 
a także służb porządkowych. 

Na pyskowickiej stronie interne-
towej www.pyskowice.pl w dziale 
„Inwestycje” założyliśmy podstronę 
„Obwodnica”, w której na bieżąco in-
formujemy Państwa o prowadzonych 
rozmowach i toczącej się korespon-
dencji. Temat kontynuować będzie-
my również w kolejnych numerach 
„Przeglądu Pyskowickiego”.

Wacław Kęska

PROJEKT GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH 
I AUTOSTRAD Oddział w Katowicach przewiduje:

• na skrzyżowaniu z ul. Poznańską:
- wydzielenie pasów ruchu dla poszczególnych relacji 
ruchu na drodze głównej i podporządkowanej (ul. Po-
znańska) z budową wysp dzielących.
• na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza:
- wydzielenie na drodze krajowej nr DK 94 tzw. „lewo-
skrętów” na drogę podporządkowaną,  tj. ul. Mickiewicza 
w kierunku centrum miasta i Byciny odpowiednio od 
Opola i od Bytomia. 
- przebudowę przejścia dla pieszych na przeciwną stronę 
skrzyżowania, tj. od strony Toszka (Opola).
- przebudowę sygnalizacji świetlnej na akomodacyjną, 
umożliwiającą bezpieczny, bezkolizyjny „lewoskręt” 
z drogi krajowej nr DK 94 na drogę podporządkowaną 
z obu stron.
Zaprojektowane rozwiązania przy ograniczonych moż-
liwościach terenowych i słabej widoczności w obrębie 
skrzyżowania „obwodnicy miejskiej” z ul. Mickiewicza 
jest rozwiązaniem optymalnym.
• na przejściu dla pieszych przez Park Miejski łą-
czącym dzielnicę północną z dzielnicą południową 
miasta:
- likwidację sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 i wy-

budowanie na jej miejscu sygnalizacji świetlnej wzbu-
dzanej dotykiem pieszego oczekującego na możliwość 
bezpiecznego wejścia i przejścia przez „obwodnicę miej-
ską”.
Rozwiązanie to ewidentnie podniesie bezpieczeństwo 
pieszych przemieszczających się pomiędzy w/w dzielni-
cami miasta.
Równocześnie zostanie zmodernizowane:
- dojście do „obwodnicy” od ul. Nad Łąkami
- mostek nad rowem przydrożnym przy Parku Miejskim
• na skrzyżowaniu  z ul. Powstańców Śląskich:
- ograniczenie wjazdu pojazdów w kierunku na „wprost” 
i w „lewo” i umożliwienie wjazdu pojazdom jedynie skrę-
cającym w prawo z w/w drogi podporządkowanej z obu 
stron, tj. od rynku oraz od Gliwic i dzielnicy południowej
- likwidację istniejącej sygnalizacji i wybudowanie sy-
gnalizacji wzbudzanej dotykiem pieszego na przejściu 
dla pieszych wraz z tzw. „wyspą azylu dla pieszego”
Przewidywany koszt w/w prac drogowych mieści się 
w kwocie ok. 10 mln zł. Środki finansowe zarząd drogi, 
tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 
Oddział w Katowicach, na realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia pozyskała ze źródeł unijnych w ramach 
ogólnopolskiego programu GAMBIT, którego celem jest 
podniesienie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowe-
go oraz poprawa komfortu jazdy na drogach krajowych.

Zobowiązania 
finansowe Gminy

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczący-
mi zadłużenia Gminy Pyskowice uprzejmie informuję, że 
zadłużenie Gminy na dzień 30 września 2008r. wynosi 
1 433 792,23 zł co stanowi 3,19% planowanych dochodów. 

Na powyższą kwotę składają się dwie pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach zaciągnięte na realizację następują-
cych zadań inwestycyjnych:
1. budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy  Kard. S. Wyszyń-

skiego (okres spłaty 10 lat),
2. termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 (okres 

spłaty 6 lat).  
Warto jednak podkreślić, iż dzięki spełnieniu warunków 

umowy pożyczki w ramach zadania „budowa kanalizacji 
sanitarnej ulicy Kard. S. Wyszyńskiego” Gmina ma poważ-
ne szanse na umorzenie 50% kwoty pożyczki, czyli ok. 
730 000 zł.

Rozpoczęta w br spłata w/w pożyczek zakończona zo-
stanie w 2017r. Obciążenie budżetu gminy z tego tytułu 
w pierwszym okresie spłat (lata 2008 - 2013) wyniesie 
169 000 zł rocznie. Natomiast od 2014 r. roczna spłata wy-
nosić będzie 145 000 zł.

Dorota Zięba Skarbnik Miasta

Modernizacja obwodnicy
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Z prac Rady Miejskiej
Kolejna, XXVI sesja Rady Miejskiej odbyła się 24 września 2008r. Rada rozpatrywała wykonanie budżetu 
za I półrocze 2008r. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym 
sprawozdaniu, pozytywne opinie o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008r. wyraziły również komisje 
Rady. Dochody budżetu zostały wykonane w 48,5%, natomiast wydatki w 47.6%.

Rada omówiła również koncepcję obchodów 
w 2010 r. jubileuszu 750 – lecia nadania praw miej-
skich Pyskowicom.  Szczegółowo sprawą zajmuje się 
Komitet organizacyjny, w którego składzie jest wiele 
osób pracujących w samorządzie i jednostkach orga-
nizacyjnych miasta.

Tematem sesji były również zajęcia pozalekcyjne dla 
dzieci i młodzieży organizowane przez szkoły, Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, 
bibliotekę, kluby sportowe. Na podkreślenie zasługuje 
szeroka i różnorodna oferta na spędzanie czasu po lek-
cjach, jaka została przedstawiona dzieciom i młodzie-
ży naszego miasta.

Rada Miejska omówiła i przegłosowała następujące 
uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały nr XLIII/411/2001 Rady Miejskiej 

w Pyskowicach z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy (t.j. D. U. Woj. Ślą-
skiego nr 5 z 2004 r. poz. 144 z późn. zm.),  - wpro-
wadzone zmiany mają na celu

■ precyzyjne określenie warunków kwalifikacji wnio-
sku o najem lokalu mieszkalnego w przypadku,  gdy 
został on złożony przez osobę bezdomną,

■ ograniczenie możliwości  tworzenia dodatkowych 
list mieszkaniowych,  

■ uregulowanie trybu i terminów przedkładania ko-
lejnych propozycji zawarcia umowy najmu z osobą 
znajdującą się na liście mieszkaniowej,  

■ określenie warunków skorzystania z pierwszeństwa 
wynajmu lokalu mieszkalnego przez osoby, które 
nie spełniają kryteriów dochodowych wskazanych 
w § 13 ust. 2 oraz §  9 ust. 2 oraz warunków przedłu-
żenia umowy najmu z osobą zamieszkującą w loka-
lu socjalnym w przypadku nieznacznego (do 20%) 
wzrostu dochodu w stosunku do określonych w § 13 
ust.  2.
Ponadto na wniosek Komisji Rewizyjnej z uchwały 
o zasadach wynajmowania mieszkań został wykre-
ślona możliwość wynajmowania mieszkania poza 
kolejnością przez osoby uznane za niezbędnego 
specjalistę dla miasta.

2) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Py-
skowicach  -  zmiany wynikają z przepisów prawa 
dot. zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej  i wynikającej z tego konieczności do-
stosowania zarówno struktury organizacyjnej  jak 
i wprowadzenia zmian w zakresie zadań Ośrodka 
dla poszczególnych pracowników. Zamiar wpro-
wadzenia w schemacie organizacyjnym Ośrodka 
dla osób kierujących danymi komórkami organiza-
cyjnymi określeń „kierownik” pociąga za sobą ko-
nieczność zmiany określenia „Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej” na „Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej”.
3) określenia warunków i trybu wspierania rozwoju 

sportu kwalifikowanego 
Znowelizowana  ustawa z dnia 29 lipca 2005r.o spo-
rcie kwalifikowanym  umożliwiła wspieranie sportu 
kwalifikowanego przez jednostki samorządu tery-
torialnego. W związku z powyższym Rada Miejska 
w drodze uchwały określiła warunki i tryb wspiera-
nia, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifiko-
wanego. Określone zostały również druki wniosków 
o wsparcie rzeczowe i finansowe oraz sprawozdania 
z wykorzystania środków finansowych.

4) zgłoszenia kandydata Gminy Pyskowice do Powia-
towej Rady Zatrudnienia 
Powiatowa Rada Zatrudnienia to organ o charakte-
rze opiniodawczo – doradczym. Jej członkowie są 
powoływani spośród   przedstawicieli terenowych 
struktur organizacji związkowych pracodawców, 
rolników indywidualnych, izb rolniczych, orga-
nizacji pozarządowych zajmujących się statutowo 
problematyką rynku pracy i jednostek samorzą-
du terytorialnego działających na terenie powiatu 
gliwickiego i miasta Gliwice. Kolejna czteroletnia 
kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia upły-
wa z końcem września br. Zgodnie z art. 23 ust. 3 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy Rada Miejska 
w Pyskowicach ma prawo wyznaczyć kandydata do 
składu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Kandydatem 
do Rady Zatrudnienia został radny, Józef Rubin.

5) dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r. W pod-
jętej uchwale Rada zaakceptowała następujące zmia-
ny w budżecie: zwiększono dochody z tytułu udzia-
łu w podatku dochodowym od osób fizycznych 
o 10 500 zł, o 8 840 zł zwiększono dochody z tytułu 
wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 
(2 380 zł - SP-4; 430 zł – P-2; 1 230 zł - P-4; 4 800 zł 
– G-1). 5 400 zł to zwroty nienależnie wypłaconych 
w latach ubiegłych. świadczeń rodzinnych i zasił-
ków z pomocy społecznej.
Zmniejszono wydatki budżetu miasta o 50 000 zł 
z tytułu środków zabezpieczonych na realizację 
zadania ujętego w WPI „Budowa ścieżek rowero-
wych”. 
Liderem realizacji zadania jest powiat gliwicki. 
Zgodnie z informacją Starosty Gliwickiego trwają 
procedury związane z wykonaniem dokumentacji 
technicznej oraz studium wykonalności dla pro-
jektu. Ze względu na czas niezbędny na wykonanie 
w/w dokumentów wydatki z nimi związane zostaną 
poniesione dopiero w 2009r. W związku z powyż-
szym zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane 
w bieżącym roku. O kwotę 62 900 zł zmniejszono 
kwotę na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatki miasta zostały powiększone o środki po-
trzebne na wykonanie następujących zadań:

- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w ulicy  
Wyszyńskiego i Piaskowej – 15 000 zł,

- zakup mebli i biurka do świetlicy w SP-4 (2 380 zł), 
malowanie pomieszczeń, miejscową naprawę da-
chu, wymianę okien w SP-6 (16 154 zł), 

- pokrycie kosztów zużycia energii i gazu w P-2 (430 
zł), zakup stolików i krzesełek dla dzieci w P-4 (1 
230 zł), wymianę okien w przedszkolach: (2 166 zł 
–  P-1; 6 213 zł – P-2; 3 230 zł – P-3; 8 004 zł – P-5),  
remont budynku gospodarczego w P-2 (3 967 zł), 
remont pokrycia dachu w P-5 (8 154 zł),

- zakup mebli do kuchni szkolnej, zakup monito-
ra LCD do sekretariatu oraz tonerów do drukarek 
w pracowni komputerowej (4 800 zł) oraz naprawę 
piłkochwytów (2 112 zł) w G-1, 

- wykonanie prac ziemnych związanych  z budową 
oświetlenia ul. Poznańskiej na odcinku od Cmenta-
rza Komunalnego do firmy Schenker ( 55 000zł),

- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej z prze-
znaczeniem na pokrycie kosztów obchodów 60-le-
cia biblioteki. ( 10 500zł),

6) przyjęcia do wiadomości kart inwentaryzacyjnych 
o numerach od I/739 do I/742 oraz VI/310 mienia 
komunalnego Gminy Pyskowice – jest to kolejny 
krok do uregulowania stosunków własnościowych 
na terenie gminy. Karty obejmują tereny będące wła-
snością Skarbu Państwa położone na Zaolszanch,

7) nadania nazwy ulicy w Pyskowicach - Rada Miejska 
w Pyskowicach  uchwałą nr XXV/201/08 z dnia 27 
sierpnia 2008r nadała nazwę „ ul. Platanowa” ulicy 
biegnącej  równolegle do ul. Czechowickiej od ul 
.Jaworowej do ul. Traugutta 
W dniu 19.09.2008r wpłynęło zawiadomienie Woje-

wody Śląskiego o wszczęciu postępowania  nadzorcze-
go w sprawie przedmiotowej  uchwały z uwagi na zapis 
§ 3, określający  dzień wejścia w  życie uchwały na dzień 
jej podjęcia ,podczas gdy w świetle stanowiska  prezen-
towanego obecnie w orzecznictwie uchwała o nadaniu 
nazwy ulicy winna być traktowana jako akt normatyw-
ny, podlegający publikacji w dzienniku urzędowym 
i wchodzący w życie  po upływie czternastu dni od daty  
ogłoszenia. Jak stwierdzono w uzasadnieniu zawiado-
mienia,   zmiana  stanowiska organu nadzoru w przed-
miotowej materii nastąpiła ze względu na zmianę li-
nii orzecznictwa sądowego w tego rodzaju sprawach. 
Zaszła więc konieczność podjęcia uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy po uwzględnieniu uwag nadzoru 
wojewody. Nazwa ulicy pozostała bez zmian.

Jolanta Drozd
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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W dniu 3 października br. od-
była się konferencja nt. racjo-
nalizacji w zarządzaniu zuży-
ciem mediów energetycznych 
w jednostkach organizacyj-
nych gminy Pyskowice z inicja-
tywy przedstawicieli Komisji 
Gospodarki Komunalnej Rady 
Miejskiej.

Konferencja dedykowana była 
dyrektorom gminnych jednostek 
organizacyjnych w Pyskowicach.

W konferencji udział wzię-
li m.in.: przewodnicząca Rady 
Miejskiej i radni Rady Miejskiej, 
burmistrz i wiceburmistrz mia-
sta, dyrektorzy gminnych jedno-
stek organizacyjnych, naczelnicy 
Urzędu Miejskiego, przedstawi-
ciele dostawców mediów: Vatten-
fall, PWiK, Górnośląska Spółka 
Obrotem Gazem.

Otwarcia konferencji dokonał 
i słowo wstępne wygłosił Bur-
mistrz Miasta – Wacław Kęska, 
następnie naprzemiennie zajmo-
wali głos w punktach roboczych 
programu: radny Waldemar 
Paszkowski i radny Józef Rubin.

Podczas konferencji zaprezen-
towane zostały między innymi 
wyniki z analizy zużycia mediów 
w latach 2004-2007 na przykła-
dzie funkcjonowania Przedszkola 
nr 5 jako modelowego podejścia 
do przeprowadzenia następnych 
tego typu analiz i ocen we wszyst-
kich naszych jednostkach organi-
zacyjnych. 

Program konferencji dotyczył 
również omówienia prawnych 
aspektów zaopatrzenia i zarzą-
dzania nośnikami energetyczny-
mi w ujęciu realizacji bieżących 
oraz planowanych zadań gminy.

Za istotny i cenny materiał 
konferencyjny Komisja Gospo-
darki Komunalnej uznała przy-
gotowanie w rzetelny sposób 
zestawienia infrastruktury tech-
nicznej oraz wielkości zużycia 
mediów za ostatni badany okres 
przez dyrektorów placówek.

W szczególności przedstawio-
no ogólną analizę zużycia mediów 

w gminnych jednostkach organi-
zacyjnych za I półrocze w latach 
2007 oraz 2008 - w odniesieniu 
do wydatków budżetu gminy. Z 
uzyskanej analizy wynika, że w 
większości naszych jednostek zu-
życie mediów w I półroczu roku 
2008 w odniesieniu do I półrocza 
2007 zmniejszyło się.

W październiku ubiegłego roku 
odbyła się I konferencja na ten 
temat inicjująca podjęcie działań 
w naszej gminie w kierunku efek-
tywnego i racjonalnego zarządza-
nia mediami energetycznymi w 
jednostkach organizacyjnych.

Efektem wymiernym podję-
tych działań w ramach odbytej I 
konferencji było przede wszyst-
kim przełamanie świadomości 
w obszarze zasadności i koniecz-
ności oszczędzania mediów w 
placówkach: oświatowych, kul-
turalno-sportowych, socjalnych, 
wdrożone zostały już organiza-
cyjne i techniczne rozwiązania 
racjonalizujące zużycie mediów.

Przedstawiciele dostawców 
mediów zaprezentowali między 
innymi prognozę rozwoju inwe-
stycji energetycznych na terenie 
naszej gminy oraz trendy wzrostu 
cen nośników energetycznych, 
z czym niewątpliwie będziemy 
mieli wszyscy do czynienia od 
2009 roku.

Konferencję zakończyła żywa 
i konstruktywna dyskusja z dy-
rektorami placówek w obszarze 
efektywnego zarządzania zuży-
ciem mediów oraz sposobów 
racjonalnego sterowania pracą 
urządzeń energetycznych.

Waldemar Paszkowski
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej

Głównym tematem spotkania Komisji Rewizyjnej we wrześniu była ocena 
wykonania budżetu za I półrocze oraz zapoznanie się z protokołem zespołu 
kontrolnego - wyznaczonego wcześniej ze składu KR -  z kontroli w MOKiS 
i podjęcie wniosków. W przypadku oceny wykonania budżetu KR zapoznała 
się z Informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I pół-
rocze oraz wysłuchała wyjaśnień pani Skarbnik Miasta. W ocenie członków 
Komisji Rewizyjnej nie widać większych zagrożeń, które uniemożliwiłyby 
wykonanie planu rocznego, dlatego pozytywnie zaopiniowano wykonanie 
budżetu i nie wniesiono żadnych uwag.

 Kolejnym tematem było przedstawienie przez zespół kontrolny wyników 
kontroli w MOKiS w zakresie funkcjonowania podległych mu obiektów 
sportowych w 2007 roku i w I połowie 2008 roku. Radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z kontroli, przesłanymi odpowiedziami z MOKiS oraz wyja-
śnieniami Z-cy Burmistrza Miasta. Po dyskusji radni sformułowali i przesłali 
do Burmistrza Pyskowic wnioski pokontrolne. Wśród wniosków znalazły się 
m.in.: opracowanie koncepcji rozwoju sportu w mieście (roczny i wieloletni 
plan rozwoju w oparciu o posiadaną bazę oraz standardy jakości i wskaźniki 
osiągnięć standardów), powołanie koordynatora ds. opracowania programu 
współdziałania wszystkich podmiotów zajmujących się sportem w mieście, 
zwiększenie dochodów z wynajmowania Hali Widowiskowo-Sportowej im. 
Huberta Wagnera (bardziej racjonalne wykorzystanie obiektu przy pełnym 
obłożeniu m.in. sal gimnastycznych w szkołach), podjęcie decyzji co do przy-
szłości Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego (korty tenisowe) z uwagi na rosną-
ce koszty utrzymania.

 Ponadto radni dyskutowali również nad projektem uchwały - będącej pro-
jektem zmiany uchwały - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Projekt powstał m.in. w wyniku 
analizy wniosków pokontrolnych z realizacji tejże uchwały sformułowanych 
przez komisję kontrolną KR i Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna po-
nownie zawnioskowała o wykreślenie & 5 uchwały, tj. rezygnację z możli-
wości przyznania lokalu mieszkalnego osobom uznanym za niezbędne dla 
miasta. 

Na zakończenie obrad KR ustaliła i skierowała do Burmistrza Miasta 
wnioski do budżetu na 2009 rok. Troską członków KR jest ciągła poprawa 
wizerunku Urzędu Miejskiego oraz zwiększenie zadowolenia mieszkańców 
ze świadczonych przez jego pracowników usług, dlatego zawnioskowano o: 
zmianę usytuowania Biura Obsługi Interesantów (hol główny w UM) przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zmiany w istniejącym projekcie na mniej kosz-
towny. Zawnioskowano również o sprzedaż Ośrodka Rekreacyjno-Sportowe-
go (korty tenisowe) przy ul. Wyszyńskiego.

Marek Ochocki
Przewodniczący Komisji

Z prac Komisji Rady Miejskiej

Radnemu
Andrzejowi Bąkowi

wyrazy współczucia
z powodu Śmierci MATKI

składają
Rada Miejska i Burmistrz Miasta Pyskowice

II Konferencja 
samorządu gminy 
Pyskowice KOMISJA REWIZYJNA
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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 Pyskowic-
kiego”, pierwszych 
100 osób, które z aktualnym 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. 

W miesiącu wrześniu ruszyła 
ogólnopolska kampania par-
kingowa pod hasłem „ Czy na-
prawdę chciałbyś być na moim 
miejscu?”.  Celem tej akcji jest 
zwrócenie uwagi na dokucz-
liwy problem zajmowania 
miejsc parkingowych przezna-
czonych dla osób niepełno-
sprawnych przez samochody 
sprawnych kierowców. 

Parkingi dla osób niepełnosprawnych trud-
no przeoczyć. Wyznaczają je charakterystyczne 
symbole wózka inwalidzkiego namalowane na 
ziemi oraz znaki pionowe zawierające odpo-
wiednie symbole. Każdego dnia wielu spraw-
nych kierowców zajmuje miejsca niepełno-
sprawnym i bagatelizuje problem. Dlaczego? Z 
mojego punktu widzenia  kierowcy zajmujący 
miejsca dla inwalidów to najczęściej ludzie po-
zbawieni kultury osobistej. Wśród nich są osoby 
dobrze sytuowane finansowo, które zupełnie nie 
przejmują się karami pieniężnymi. Są zbyt leni-
we i wygodne, aby nieco dalej poszukać sobie 
miejsca do parkowania.

W Pyskowicach powstało w ostatnim czasie 
sporo nowych miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. Miejsca te powstały w cen-
trum miasta, brakuje natomiast miejsc parkin-
gowych na peryferiach, przy kościołach, przy-
chodniach lekarskich, sklepach.

Jeżeli masz propozycję miejsca, w którym 

powinien powstać parking dla osób niepełno-
sprawnych, zgłoś to swojemu radnemu lub do 
Wydziału. Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego.

Józef Rubin
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej

Pyskowice w liczbach
Miasto Pyskowice zajmuje powierzchnię 3208 ha, z czego 1,7 ha 
objęte jest zabudową o charakterze miejskim. W Pyskowicach za-
mieszkuje około 18800 osób, w tym w wieku: 
•	 od	0-17	lat	–	3364	osoby,	co	stanowi	17,89	%	ogółu	ludności
•	 od	18-59	lat	–	11854	osoby,	co	stanowi	63,05	%	ogółu	ludności
•	 powyżej	60	lat	–	3582	osoby,	co	stanowi	19,5	%	ogółu	ludności

Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 618 osób na 1 km2.

Komunikacja
Według informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym firmy 

i osoby prywatne z terenu gminy Pyskowice zarejestrowały n/w ilość 
pojazdów samochodowych:

Osobowe -  8939 szt.; autobusy  - 16 szt.; ciągniki rolnicze - 123 szt.; 
ciągniki samochodowe - 198 szt.; samochody ciężarowe i dostawcze - 
1159 szt.; pojazdy specjalne (dźwigi, zwyżki, cysterny, inne) - 29 szt.; 
motocykle, motorowery, skutery - 320 szt.; czterokołowce (quady) -  
15 szt.

Z przedstawionego zestawienia widać, że jesteśmy dobrze zmoto-
ryzowani. Statystycznie co drugi mieszkaniec naszego grodu posiada 
samochód osobowy. Potrzeba nam jednak więcej parkingów i miejsc 
do parkowania.

Józef Rubin
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej  

Parking dla niepełnosprawnych!
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dokończenie ze strony 1

- Proszę powiedzieć, jaka jest 
obecna sytuacja ekonomiczna 
szpitala?
- Ostatnie posiedzenie Rady Spo-
łecznej odbyło się 08.10.2008 r. z 
udziałem starosty gliwickiego. Nie-
stety informacje przekazane nam 
przez dyrektora szpitala – Zygmun-
ta CIERPKĘ i główną księgową – 
Beatę TELEPKO nie napawają nas 
optymizmem. Na dzień 31.08.2008 
r. szpital był zadłużony na sumę 600 
tys. zł. Prognozowana norma długu 
może wynosić około 100 tys. zł. Co 
prawda szpital posiada wypraco-
waną nadwyżkę finansową, która w 
dowolnym czasie i wysokości może 
być wypłacona po rozliczeniu z 
NFZ – jest to około 500 tys. zł. za-
blokowane na koncie NFOZ.
- Czy obecna sytuacja jest wyni-
kiem złego zarządzania lub są 
inne powody obecnego stanu?
- Na obecne zadłużenie składa się 
wiele przyczyn. Ogólnie można po-
wiedzieć, że wynegocjowana przez 
załogę 60% premia jest trudna do 
udźwignięcia przez budżet szpita-
la. Z drugiej strony zmniejszenie 
płac po przedstawieniu stanowiska 

związków zawodowych nie wcho-
dzi w rachubę i grozi strajkiem 
załogi. 
- Czy po ostatnim  spotkaniu Rady 
Społecznej w dniu 08.10.2008 r 
zaszły jakieś zmiany w kierownic-
twie szpitala?
- Na Radzie Społecznej nie zosta-
liśmy poinformowani o zmianie w 
składzie dyrekcji. Nieoficjalnie je-
stem poinformowany o rezygnacji 
ze stanowiska zastępcy dyrektora 
ds. leczniczych – Janusza CISZEW-
SKIEGO. Poinformowano mnie o 
posiedzeniu komisji konkursowej, 
która odbędzie się 30.10.2008 r., na 
którym dyrektor szpitala, Zygmunt 
CIERPKA przedstawi kandydata 
na stanowisko zastępcy dyrektora 
ds. leczniczych.
- Czy istnieje niebezpieczeństwo, 
że Starosta Powiatu zamknie 
szpital?
- Sytuacja w szpitalu jest poważna, 
ale uważam, że zamknięcie szpita-
la jest ostatecznością. Na ostatniej 
sesji Rada Powiatu na wniosek Za-
rządu podjęła uchwałę o podjęciu 
działań zmierzających do reorgani-
zacji szpitali powiatu gliwickiego. 
Zarząd Powiatu doszedł do wnio-
sku, że tylko przekształcenie szpi-

tali w spółki prawa handlowego z 
udziałem samorządu i dodatko-
wego kapitału może sprostać wy-
mogom programów dostosowaw-
czych, które należy zrealizować 
do 2012 roku. Szacuje się, że pełne 
wykonanie planu remontów i za-
kupu sprzętu może wynosić nawet 
50 mln. zł – tylko szpitala w Pysko-
wicach. Dlatego tak ważne jest, by 
szpital w Pyskowicach na począt-
kowym etapie reorganizacji nie 
wystartował z długiem.
- Czy Rada Społeczna rozma-
wiała na temat aktualnej sytuacji 
szpitala ze starostą powiatu i czy 
właściciel wyraża chęć udzielenia 
pomocy szpitalowi?
- Rada Społeczna mobilizuje dyrek-
cję szpitala do szybkich działań na-

prawczych bieżącej sytuacji finan-
sowej. Czekamy na efekty zmian 
personalnych, które mają nastąpić. 
Z wystąpień starosty, Michała NIE-
SZPORKA wynika, że udziela on 
dyrektorowi pyskowickiego szpita-
la, Zygmuntowi CIERPCE pełnego 
poparcia. 
- Proszę powiedzieć, co ma dziś 
zrobić dyrekcja szpitala, by bez-
piecznie wyjść z obecnej sytuacji?
- Recepta na wyjście z chwilowego 
kryzysu jest trudna do zrealizowa-
nia, ale jako przewodniczący Rady 
Społecznej nie tracę nadziei, że 
możliwe jest porozumienie dyrek-
cji z załogą i wspólne sprostanie 
finansowym trudnościom.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał  Krzysztof ŁAPUCHA

Szpital przed reorganizacją

Mieszkańcy osiedli Braci Pisko 
i Wojska Polskiego od kilku lat cze-
kają na uporządkowanie terenu 
pomiędzy ich osiedlami a nieczyn-
ną linią PKP Pyskowice-Miasto.

Obecnie znajduje się tam wysypi-
sko gruzu, szkła, ziemi, a wszystko 
jest porośnięte chaszczami. Stanowi 
to zagrożenie dla bawiących się tam 
dzieci a  także przechodzących przez 
ten „śmietnik” mieszkańców osiedla 
mających w pobliżu garaże.

Poza tym widok tego gruzowiska 
z okien okolicznych bloków jak rów-
nież z przejeżdżających autobusów 
komunikacji miejskiej (w sąsiedztwie 
znajdują się przystanki PKS i KZK 
GOP) nie przedstawia w najlepszym 
świetle miasta. 

Uporządkowanie tego terenu było 
przedmiotem mojej interpelacji do 
Burmistrza Miasta już w 2007 roku, 

ale dopiero w tym roku zadanie to 
zostanie zrealizowane. 

Potwierdził to na sesji Rady Miej-
skiej w dniu 28.08.2008 naczelnik 
Wydziału Planowania Przestrzenne-
go i Inwestycji Urzędu Miejskiego w 

Pyskowicach, Stanisław Kokot .
„Poinformował on, że Wydział 

PPI przygotowuje się do nie-
zwłocznego uporządkowania te-
renu w rejonie ulic Braci Pisko, 
Wojska Polskiego i byłego terenu 

kolejowego. Pierwszy etap prac to 
rozplantowanie zalegających w tym 
miejscu zwałów ziemi i gruzu, na-
wiezionych w przeważającej części 
nielegalnie. Następnie wyrównany 
teren przykryje się „czystą” ziemią 
nawiezioną przez firmę Viva-Trans 
oraz firmy realizujące w Pyskowi-
cach budowę alei Jana Pawła II i 
remont obwodnicy.

Ww. firmy - w zamian za umoż-
liwienie składowania wydobytej 
podczas prac budowlanych ziemi 
- użyczą miastu ciężkiego sprzętu i 
wyrównają teren.”

Ta publiczna wypowiedź Naczel-
nika świadczy, że w końcu zostanie 
sfinalizowane uporządkowanie tego 
terenu w roku bieżącym.

Agata Żagiel
Radna Rady Miejskiej

Wreszcie będzie porządek
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Burmistrz  Miasta Pyskowice 
zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/158/08   z dnia  8.10.2008 r. 

przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców nw. lokale mieszkalne:

Burmistrz Miasta Pyskowice

ogłasza
drugi nieograniczony przetarg ustny

na zbycie nieruchomości gruntowej (bez obciążeń)
położonej w Pyskowicach na południe od byłej linii kolejowej
Gliwice-Pyskowice Miasto przeznaczonej pod budowę garażu.

ul. Wojska Polskiego 9
- lokal mieszkalny nr 2, klatka II

ul. Wojska Polskiego 21
- lokal mieszkalny nr 7, klatka III,
- lokal mieszkalny nr 8, klatka III,

ul. Drzymały Boczna 1
- lokal mieszkalny nr 3, klatka II,

ul. Wojska Polskiego 4
- lokal mieszkalny nr 12, klatka II, 

ul. Strzelców Bytomskich 22
- lokal mieszkalny nr 3, klatka VI,

ul. Wojska Polskiego 13
- lokal mieszkalny nr 7, klatka III,

ul. Wojska Polskiego 25
- lokal mieszkalny nr 14, klatka II,

ul. Kochanowskiego 1
- lokal mieszkalny nr 7, klatka III,

ul. Szopena 7
- lokal mieszkalny nr 7, klatka II ,

ul. Szopena 2
- lokal mieszkalny nr 5, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 6, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 8, klatka I,

ul. Szopena Boczna 2
- lokal mieszkalny nr 8, klatka IV,

ul. Wyzwolenia 1
-lokal mieszkalny nr 6, klatka II,

ul. Matejki 3
-lokal mieszkalny nr 5, klatka III,

ul. Strzelców Bytomskich 20
-lokal mieszkalny nr 6, klatka III,

ul. Wojska Polskiego 17
-lokal mieszkalny nr 8, klatka II,

Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem Nr RZ 0151-
GNiR/159/08 z dnia 8.10.2008 r. dokonał zmian warunków 
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. 
Wojska Polskiego 2-Lompy 1 z wejściem z klatki schodowej nr 
I od ul. Wojska Polskiego 2  określonych zał. do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-GNiR/117/08 z dnia 
5.08.2008 r.

Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem Nr RZ 0151-
GNiR/160/08 z dnia 8.10.2008 r. przeznaczył do dzierżawy 
nieruchomość gruntową oznaczoną działką nr 611/2 o pow. 
3,0203 ha, KW 31231.

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

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 1 udzia-
łu w 1/17 części w prawie własności nieza-
budowanej nieruchomości gruntowej ozna-
czonej nr działki 500/12 zapisanej w księdze 
wieczystej KW Nr 52396, o pow. 0,0648 ha.
Uzbrojenie – jest możliwość podłączenia do 
sieci energii elektrycznej, kanalizacja deszczo-
wa w pobliżu.  
 Cena wywoławcza netto:  1.856,00 zł za 1/17 
części działki stanowiącej 
jeden udział.
Wadium:  200,00 zł (wniesione w pieniądzu). 
Do wylicytowanej ceny udziału zostanie doli-
czony podatek od towarów
i usług w wysokości 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.2008r. 
o godz. 10.00 na numer udziału 11  przyszłego 
garażu w sali 222 Urzędu Miejskiego w Pysko-
wicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3.
Jeden udział w nieruchomości oznacza moż-
liwość lokalizacji jednego garażu wraz z do-
jazdem.
Okazanie granic nieruchomości w terenie na-
stąpi w dniu 13.11.2008r.
o godz. 11.00.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne 

i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zgodę 
Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie ww. 
udziału we współwłasności nieruchomości.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest 
wpłata wadium na udział z podaniem numeru 
lokalizacji przyszłego garażu uwidocznionego 
na planie sytuacyjnym działki nr 500/12. 
Wadium powinno być wpłacone najpóźniej 
w dniu 14.11.2008r. do godz. 15.00 w kasie 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzel-
ców Bytomskich 3 lub przelewem na konto 
budżetu miasta nr 12 84570008 2003 0000 
0316 0006 w Banku Spółdzielczym Gliwice 
Oddział Pyskowice przy Pl. Piłsudskiego. 
UWAGA !
Warunek wniesienia wadium uważa się za 
spełniony, gdy środki pieniężne znajdą się na 
rachunku organizatora przetargu najpóźniej 
w dniu 14.11.2008r.  
Każdy nabywca udziału winien dodatkowo 
uiścić przed zawarciem umowy nabycia kwo-
tę 100,40 zł z tytułu wykonania przez Gminę 
uzgodnień technicznych do pozwolenia na 
budowę.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika 
przetargu podlega przedłożeniu komisji prze-

targowej przed otwarciem przetargu.
Informacji udziela Wydział GNiR Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców By-
tomskich 3, tel. 032 332-60-74.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczest-
nika, który wygra przetarg, będzie zarachowa-
ne 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 
umowy, Burmistrz Miasta może odstąpić od 
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Istnieje możliwość ustalenia opłaty adiacenc-
kiej każdorazowo po urządzeniu lub moder-
nizacji drogi, albo po stworzeniu warunków 
do podłączenia nieruchomości do infrastruk-
tury technicznej.
Burmistrz Miasta może odwołać przetarg 
jedynie z ważnych powodów. W takim przy-
padku informacja o odwołaniu przetargu 
podająca przyczyny jego odwołania zostanie 
niezwłocznie podana do publicznej wiado-
mości.
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W wyniku zaciętej rywalizacji 
pierwsze miejsca w poszczególnych 
kategoriach zdobyli: Patrycja Sze-
laszczuk i Sebastian Zbereziński 
z SP 6, Klaudia Pierończyk z SP 4, 
Paweł Trzewicarz z SP 5, Roksana 
Ciempka z G1, Kamil Sroka z G2 
oraz Marta Bryła, Sebastian Śmia-
łek, Teresa Stebel i Alfred Podolak. 
Drugie miejsca zajęli: Ewa Micha-
łuszko z SP 4, Adrian Drążek z SP 6, 
Karolina Kordalska z SP 4, Mateusz 
Janarek z SP 6, Julia Słomska z G2, 
Patryk Gołkowski z G1 oraz Kami-
la Pakuła, Robert Broja i Zbigniew 
Król. Trzecie miejsce zajęli: Wik-
toria Mostowska z SP 5, Artur Ka-
sperczyk z SP 6, Zuzanna Francisz-
kiewicz i Mateusz Chomka z SP 5, 
Sonia Mazur z G2, Krzysztof Działo 
z G1 oraz Daniel Broja i Mariusz 
Franciszkiewicz.

Najlepszym zawodnikom Zastęp-

ca Burmistrza Miasta wręczył pa-
miątkowe dyplomy, medale i atrak-
cyjne nagrody rzeczowe. Ponadto 
każdy uczestnik obdarowany został 
certyfikatem udziału w Biegu Jesieni 
2008 oraz słodyczami i napojami. 

Dziękujemy wszystkim służbom 
i współorganizatorom za pomoc 
w organizacji tegorocznego Biegu 
Jesieni 2008. Zapraszamy na kolejne 
tego typu imprezy w przyszłym roku.  

Bożena Kikut

Idąc w niedzielę 21 września 2008 
roku do kościoła Nawrócenia Św. 
Pawła w Pyskowicach na mszę 
świętą o godzinie 10.00, można 
było usłyszeć dźwięki koncertują-
cej orkiestry. A przecież Dożynki 
Miejskie odbyły się 2 tygodnie 
wcześniej… Tymczasem parafia 
obchodziła kolejne jakże ważne 
święto – V Rocznicę Konsekracji 
Kościoła. Ceremonia rozpoczęła 
się uroczystą sumą odprawioną 
przez księdza proboszcza w in-
tencji żyjących i zmarłych budow-
niczych kościoła. W uroczystości 
tej nie mogło zabraknąć parafian, 
orkiestry dętej Huty Łabędy oraz 
pocztów sztandarowych, które 
zjawiły się w licznym składzie. 
Nie obyło się także bez wzruszeń, 
podziękowań i kwiatów ofiaro-
wanych proboszczowi parafii – 
księdzu Leonardowi Stroce przez 
wspólnoty parafialne w dowód 
podziękowania za wybudowanie 
tak wspaniałego kościoła.

Na samej mszy świętej uroczysto-
ści się jednak nie zakończyły. O go-
dzinie 16.00 odbyło się nabożeństwo. 
Pomimo niezbyt udanej pogody 
udało się przejść uroczystą procesją 
dookoła kościoła. Punktem kulmi-
nacyjnym nabożeństwa było poświę-
cenie przez księdza proboszcza fi-
gurki patrona, św. Pawła, znajdującej 
się na placu kościelnym oraz dwóch 
tablic umocowanych przy głównym 
wejściu do kościoła – jedną z historią 
parafii, a drugą z żywotem św. Pawła 
ufundowanych przez Duszpasterską 
Radę Parafialną. 

Po nabożeństwie budowniczy 
kościoła oraz jego darczyńcy zosta-
li poproszeni do złożenia podpisu 
na pamiątkowym dokumencie oraz 
otrzymali, przygotowane specjalnie 
na tę okazję, znaczki obrazujące pa-
trona parafii – św. Pawła.

Przy tak uroczystym święcie warto 
choć na chwilę cofnąć się do począt-
ków parafii, czyli do dnia 21 września 
1983 roku, kiedy to dekretem księ-
dza biskupa Ordynariusza Diecezji 
Opolskiej – Alfonsa Nossola bu-
downiczym nowego kościoła został 
obecny ksiądz proboszcz, Leonard 
Stroka. Już rok później w miejscu, 
gdzie obecnie znajduje się budow-
la, ustawiono krzyż i odprawiono 
pierwszą mszę świętą. W kolejnym 
roku ruszyły prace związane z budo-
wą nowej parafii. Rąk do pracy przy 
wznoszeniu świątyni nie brakowało. 
Do dziś jeszcze wiele osób pamięta 
codzienne wyprawy na plac budowy, 
ciężką pracę, radość z każdego dnia, 
który przybliżał parafian do ukoń-
czenia budowy świątyni. 

21 września 2003 roku ksiądz 
biskup Ordynariusz Diecezji Gli-
wickiej, Jan Wieczorek oraz ksiądz 
biskup pomocniczy Diecezji Opol-
skiej, Paweł Stobrawa dokonali aktu 
konsekracji kościoła. 

Prace przy Kościele Nawrócenia 
Św. Pawła trwają do dnia dzisiejszego. 
Niedawno zakończono brukowanie 
placu wokół świątyni, posiano trawę 
oraz umieszczono tablicę informa-
cyjną przy wejściu na teren parafii. 
Wszystko to było możliwe do zreali-
zowania dzięki licznym sponsorom, 
ofiarodawcom parafii jak również 
i dobroci serca wszystkich wiernych. 
Mamy  nadzieję, że za kolejne 5 lat 
Parafia Nawrócenia Św. Pawła w Py-
skowicach stanie się jeszcze pięk-
niejsza i będzie mogła pochwalić się 
kolejnymi osiągnięciami.

Katarzyna Ochocka

TO JUŻ PIĘĆ LAT…BIEG JESIENI 2008
Bieg Jesieni 2008 odbył się w dniu 26.09. br. na terenie Pyskowic. 
Wystartowało 250 zawodników w wieku od 7 do 48 lat. Trasa  liczyła 
od 400 do 3200 m w zależności od wieku uczestnika i przebiegała 
ulicami Wrzosową, Rzeczną i Zaolszany. 

 W dniu 8 października na terenie 
Lasku przy ul. Poznańskiej 
odbył się wyścig kolarski MTB 
organizowany przez Radę Miejską, 
Burmistrza Miasta Pyskowice 
i Klub Kolarski z Gliwic.

W wyścigu udział wzięły dzieci 
i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Pyskowic i z Rudzińca 
oraz zawodnicy zrzeszeni w Klubie Kolarskim. Zawodnicy ze szkół starto-
wali w kategoriach: chłopców szkół podstawowych, chłopców szkół gimna-
zjalnych, dziewcząt szkół podstawowych, dziewcząt szkół gimnazjalnych. 
Zawodnicy zrzeszeni w Klubie rywalizowali w kategoriach: „kobiety open”, 
młodzik + junior młodszy, junior + elita. W sumie w wyścigu wzięło udział 
110 uczestników. 

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyli: Monika Marks, 
Bartek Bycka i Dominika Merkel z Rudzińca, Dariusz Salitra z G-1, Mateusz 
Majdanik, Marcin Cielepak i Dorota Gregorowicz z klubu kolarskiego. Dru-
gie miejsca zajęli: Justyna Gałka, Dawid Gajdzik i Iwona Merkel z Rudziń-
ca, Łukasz Kuczyński z G -1, Paweł Bernas, Adam Trudziński i Dominika 
Nowak z klubu kolarskiego.   Trzecie miejsca zajęli: Jessica Janik, Tomasz 
Stawiarski, Marta Stawiarska i Daniel Rak z Rudzińca, Paweł Samol, Adam 
Krawiec i Adrianna Machoś z klubu kolarskiego.

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc poszczególnych kategorii otrzyma-
li atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez władze samorządowe. 
W klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych i gimnazjalnych zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa z Rudzińca oraz Gimnazjum Nr 1 z Pyskowic. Zwycię-
skie szkoły zostały nagrodzone dyplomami i pamiątkowymi pucharami. Im-
preza zakończyła się pieczeniem kiełbasek przy ognisku.       Bożena Kikut

WYŚCIG  KOLARSKI  MTB
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Polowania to wszakże  pierwsze malowidła na 
ścianach jaskiń. To zwierzyna  uczyła człowieka 
respektu i pokory wobec przyrody, dostarczając 
jednocześnie produktów niezbędnych do życia, 
dając mu żywność i odzienie. Motyw lasu jest 

bardzo wdzięczną 
niwą wypowiedzi ar-
tystycznej. Ciekawa 
kolorystyka i uchwy-
cenie promieni świa-

tła przedziera-
jących się do 
głębi lasu daje 
p r z e p i ę k n y, 
dziewiczy efekt 
świeżości tego 
miejsca. Na 
wystawionych 
obrazach możemy zauważyć doświad-
czenia nabyte w kontaktach z naturą oraz 
echa fascynacji malarstwem wielkich mi-
strzów. Artyści korzystają z wielu technik 
i konwencji od malarstwa portretowego 
po metafizyczne postrzeganie zjawisk za-
chodzących w naturze.  Twórczość przed-
stawiona na naszej wystawie prowokuje 
widza do wczucia się w rytm tętniącego 
życiem lasu i nierzadko do dokończenia 

historii wymalowanej przez artystę. W więk-
szości tych obrazów  wyczuwa się ruch, powie-
trze, trójwymiarowość i  światło, które zaprasza 
widza ku bezkresnej przestrzeni. Zapraszamy 
do zwiedzania wystawy od wtorku do soboty 
w godzinach od 16.00 do 18.00 i w niedzielę od 
15.00 do 17.00 i życzymy państwu miłego poby-
tu w naszym barwnym lesie.

Bożena Jarząbek

Leśne barwy

Firma Korax-Polska, specjalizująca się 

w wykonywaniu posadzek betonowych 

i żywicznych, zatrudni pilnie pracowników 

budowlanych z okolic Gliwic, Zabrza, 

Tarnowskich Gór i Pyskowic.

Praca na terenie całej Polski.

Gwarantujemy atrakcyjne zarobki.

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: 

logistyka@korax.pl Tel. (032) 376-16-60

Wystawą „leśne barwy”, którą uroczyście otwarliśmy 4 października 
w Galerii PODcień Muzeum Miejskiego, chcemy przybliżyć naszemu 
widzowi temat uroków lasu i artystyczną prawdę o sztuce łowiec-
twa. 
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Szanownych mieszkańców naszego miasta, 
a szczególnie młodzież,  pragnę poinformować 
o kolejnej wystawie w Muzeum w Ratuszu. Wysta-
wa jest zatytułowana: „60-lecie Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Pyskowicach”. 

Jak wskazuje tytuł, wystawa jest związana z życiem 
kulturalnym naszego miasta. Prawie pięciotysięczna 
rzesza czytelników, a wśród nich sporo młodzieży, 
odwiedza naszą bibliotekę. Zwiedzając wystawę, bę-
dzie można zapoznać się z historią biblioteki, zoba-
czyć pierwsze egzemplarze tworzonego księgozbioru 
w latach powojennych i zdjęcia obiektów, w których w 
kolejnych latach mieściła się biblioteka. Bogaty zbiór 
zdjęć z różnych imprez organizowanych przez panie 
bibliotekarki może przypomnieć rodziców, a może 
nawet dziadków. Z gościnności biblioteki korzystają 
różne instytucje, np. Koło Polskiego Związku Filateli-
stów - w pomieszczeniach biblioteki świętowało swoje 
trzydziestolecie. Od pierwszego występu korzysta z 
gościnności biblioteki Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, której szef składa podziękowania jej pracow-
nikom. Bogaty zbiór tych podziękowań prezentujemy 
w gablotach.

Otwarcie wystawy dokonane zostało w dniu 26 wrze-
śnia b.r. z udziałem władz samorządu powiatu gliwic-
kiego i Pyskowic, władz bibliotek: dyrektora Biblioteki 
Śląskiej – prof. Jana Malickiego, dyrektor Biblioteki Po-
wiatowej – Krystyny Wołoch, pań dyrektorek bibliotek 
gminnych naszego powiatu. Uroczystość zaszczyciły 
również panie dyrektorki naszych palcówek oświato-
wych i spora grupa czytelników.

Bardzo ważnym wydarzeniem w czasie otwarcia 
wystawy była prezentacja monografii Naszej Jubilatki 
opracowana przez mgr Ilonę Surman, jedną z  pracow-

ników biblioteki. Monografia zawierająca bogaty rys 
historyczny i ikonograficzny będzie popularyzowała 
wiedzę o naszej bibliotece nie tylko wśród mieszkańców 
Pyskowic i powiatu gliwickiego. Uczestnicy uroczysto-
ści pogratulowali autorce monografii i podziękowali 
władzom miasta i pani dyrektor Biblioteki Miejskiej w 
Pyskowicach za sfinansowanie wydawnictwa.

Do zwiedzania wystawy zapraszamy do końca paź-
dziernika. 

Władysław Macowicz           

Sześćdziesiąt lat minęło naszej 
Miejskiej Bibliotece 

Piłkarski 
Turniej 
Dożynkowy
9 września br. w Hali 
Sportowej im. Huberta 
Wagnera  kluby sportowe 
CZARNI i REMEDIUM 
zorganizowały turniej 
piłkarski dla dzieci 
i młodzieży, w którym 
wystartowało 7 drużyn 
z Pyskowic, w sumie 50 
piłkarzy.

W finale imprezy drużyna FC 
DOLINKA pokonała drużynę 
FC KASZTANY 5:0. Za naj-
lepszego zawodnika turnieju 
uznano Adama MASZAKA. 
Najlepszym bramkarzem zo-
stał Wojciech LEŚNIAK, kró-
lem strzelców został Kevin 
CIEŚLAK, zaś najlepszym 
obrońcą - Jakub OWCZAREK. 
Wyróżniono również Mateusza 
KLONKA (10 lat) w grupie 
najmłodszych zawodników. 
Zwycięskim drużynom oraz 
wyróżnionym zawodnikom 
wręczono dyplomy, puchary, 
statuetki oraz upominki.

Marian Brych
Wiceprezes

CZARNI PYSKOWICE

W dniu 25 września odbyło się oficjalne 
otwarcie nowej siedziby oraz hali 
produkcyjnej firmy Eurocolor na terenie 
Pyskowic. Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali prezesi firmy, Zbigniew 
Rutkowski i Grzegorz Gazda oraz burmistrz 
Pyskowic  - Wacław Kęska.

Piękny obiekt zbudowano przy ulicy Toszec-
kiej. Firma Eurocolor istnieje na rynku już od 12 
lat. Jej specjalnością są produkty z PCV i ALU, do 
których należą m.in.: okna, drzwi wejściowe, 
drzwi przesuwne, drzwi tarasowe, rolety ze-
wnętrzne, parapety i inne towary uzupełniają-
ce stolarkę okienno-drzwiową. Firma realizuje 

zlecenia w kraju i zagranicą. W Pyskowicach 
okna Eurocolor zamontowane są w gminnych 
placówkach oświatowych.

Podczas uroczystości otwarcia goście mieli 
okazję zwiedzić halę produkcyjną, zobaczyć 
proces wytwarzania okien, zapoznać się 
z planami i polityką firmy. Podczas krótkiego 
przemówienia burmistrz Wacław Kęska złożył 
na ręce prezesów życzenia dalszego rozwoju, 
pomyślności oraz samych sukcesów w życiu 
zawodowym i osobistym.  A.K.

Nowa siedziba EUROCOLOR
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Niecodzienne wydarzenie kulturalne miało miejsce 
10 października o godzinie 18.45 w kościele p.w. św. 
Mikołaja. Odbył się koncert angielskiej i niemieckiej 
muzyki chóralnej trzech stuleci. Mury kościoła wypełniły 
się przepiękną muzyką za sprawą chóru „Flörsheimer 
Kantorei", który przyjechał do Pyskowic na zaproszenie 
władz samorządowych z miasta partnerskiego Flörsheim 
nad Menem. 

„Flörsheimer Kantorei" istnieje od 1904 roku. Obecnie prowadzony jest 
przez Andreasa Grossmanna - dyrektora ds. muzyki kościelnej Diecezji 
Limburskiej. 

Podczas koncertu zaśpiewano  między innymi utwory: Charlesa Villier-
sa Stanford , Richarda Shephard, Colina Mawby, Edwarda Elgar, Thomasa 
Tallis, Wolfganga Menschick, Moritza Hauptmann, Johna Rutter, George'a 
Dyson oraz Thomasa Tallis.

Zgromadzona w kościele publiczność podziękowała artystom za wspa-
niały koncert owacją na stojąco. 

Niespodzianką okazał się wspólny występ chórzystów „Flörsheimer 
Kantorei" oraz chóru parafialnego dorosłych prowadzonego przez siostrę 
Barbarę, którzy wykonali „Ave Verum” Colina Mawby.

Koncert został poprzedzony Mszą Świętą z udziałem scholi Cantamus 
Domino.

Agnieszka Kazubek

Do uczestnictwa w dożynko-
wym korowodzie zostało zaproszo-
ne również miasto Pyskowice. W 
krótkim czasie udało się dyrektoro-
wi MOKiS-u, panu Henrykowi Si-
bielakowi zmobilizować do uczest-
nictwa w tej imprezie grupę osób, 
zarówno młodzież jak i starszych.

Gospodarze: p. Gabriela Brym, p. 
Alfons Koss, p. Schneider konnymi 
dorożkami dojechali na miejsce, a 
goście i młodzież podstawionym 
autobusem.

Młodzież spisała się świetnie 
w przygotowaniu tablic infor-
macyjnych, dekoracji,  Monika 
nadmuchała mnóstwo balonów, 
za to Agnieszka i Marek prze-
brali się dowcipnie za parę mło-
dą. Ta scenka została sfilmowana 
przez miejską telewizję gliwicką i 
umieszczona na jej stronie inter-
netowej. 

Uroczystość dożynkową rozpo-
częła msza święta w kościele św. 
Marcina, spod którego barwny ko-
rowód przeszedł na miejscowe bo-
isko sportowe. Mieszkańcy Stani-
cy wykazali się dużym poczuciem 
humoru wyrażonym w różnych 

napisach, scenkach rodzajowych, 
kukłach przy płotach itp.

Wóz strażacki z Księżego Lasu 
rozpoczął nasz korowód , p. dy-
rektor w stroju strażaka i p. Ania 
przebrana za lwa prezentowali się 
świetnie. Trzy bryczki z Gośćmi 
oraz amazonka na koniu również 
wyglądały widowiskowo. Mimo 
kapryśnej pogody humory dopi-
sywały wszystkim. Po poczęstun-
ku wróciliśmy do Pyskowic.

Wszystkim uczestnikom z na-
szego miasta biorących udział w 
obchodach Dożynkowego Święta 
w Stanicy – DZIĘKUJEMY! 

MOKiS Pyskowice

IX Dożynki Województwa Śląskiego w Stanicy
W dniu 21 września br. odbyły się IX Dożynki Województwa Śląskiego 
w Stanicy.  (Gmina Pilchowice )

Reklama

KONCERTOWA WSPÓŁPRACA
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 Jak to szybko minęło! 
12 września wyruszyła kolejna 
wyprawa do zaprzyjaźnionego 
miasta La Ricamarie we 
Francji, zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej z okazji 
10 -  lecia współpracy.

W wyjeździe wzięło udział 20 
osób, wśród nas byli małżonkowie 
Dwornik, Kmiecik, Rejman, Siuta, 
Kubiak,pani Grażyna Makselon, 
pan Józef Głowacki, nasza prze-
wodnicząca pani Ania Smyl ze 
swoim synem, cztery dziewczyny 
z zespołu pani Ani, nasz gość ho-
norowy pani Alicja Wecel a  także 
pani Teresa Gorczyca – radna Rady 
Miejskiej. Jechaliśmy do La Rica-
marie wynajętymi na własny koszt 
busami. Na miejscu  nasi francuscy 
przyjaciele przywitali nas  nie tyl-
ko z wielką gościnnością, do której 
z biegiem lat  już przywykliśmy,  ale 
także z bogatym programem wy-
cieczek i imprez. 

Nasza trasa wiodła przez słynny 
wiadukt Garabit zaprojektowany 
przez samego  Gustawa Eiffel, kon-
struktora słynnej wieży w Paryżu, 
który wykonał to arcydzieło w la-
tach 1880-1884.

Wiadukt ten jest uznawany za 
jeden z piękniejszych mostów Eu-
ropy.

Następnie odwiedziliśmy mia-
steczko Laguiole, słynne na całą 
Francje z produkcji noży o prze-
pięknym kształcie i wielowiekowej 
tradycji.

Następnym etapem był słynny 
wiadukt w Millau, który odda-
ny do użytku w 2004 jest jednym 
z najwyższych mostów na świecie, 
liczy sobie ponad 340 m wysoko-
ści, a jego długość wynosi 2460 m. 
Wybudowany został w ciągu 3 lat, 
a jego koszt budowy to 394 mln 
euro. 

Przejazd tym mostem to wspa-
niale przeżycie, ale lepiej podziwiać 
go z daleka. 

Kolejną niespodzianką  była wi-
zyta w jaskini „ Grotte de la Coca-
liere”,  jednej z trzech najpiękniej-
szych  jaskiń we Francji. Pokazano 
nam również przepiękny kanion 
pod nazwą  Cirque Navacelle o głę-

bokości 300 m., na dnie którego 
wybudowano dwie wioski. 

Zwiedzanie odbywało się w uro-
kliwej scenerii południowej Francji 
, nie zawiodła nas także pogoda. 
Szczególne podziękowania należą 
się naszemu francuskiemu kierow-
cy,  pani Jaqueline, która tą trudną 
trasę pokonała w bezpieczny spo-
sób.

Jednym z szczególnych momen-
tów było odwiedzenie miejsca, 
gdzie w czasie II wojny świato-
wej zginęła grupa  partyzantów 
francuskiego ruchu oporu, w tym 
kilkunastu Polaków. Miejsce to - 
upamiętnione pomnikiem ku 
czci poległych - jest co roku 
odwiedzane przez polskiego 
konsula. 

W czasie uroczystego ban-
kietu przekazaliśmy rodzinom 
francuskim szczególnie zasłu-
żonym dla naszej współpracy 
witraże symbolizujące 10- let-
nią przyjaźń. 

Przewodniczącemu Stowa-
rzyszenia, panu Jeanowi Rabe-
sco, szczególnie zasłużonemu 
dla rozwoju naszej współ-
pracy,  ofiarowaliśmy prezent 
szczególny - replikę szabli ka-
waleryjskiej z 1920 roku z wy-
grawerowaną  dedykacją od 
przyjaciół z Pyskowic.

Miłą niespodzianką był tak-
że list odczytany przez pana 
Andrzeja Siutę od władz  Py-
skowic -pani przewodniczącej 
Rady Miejskiej, Jolanty Drozd 
i pana Burmistrza Wacława 

Kęski, w którym  podsumowywano 
nasze dotychczasowe dokonania 
i życzono nam dalszych sukcesów, 
a Pani Alicja Wecel, która przed 10 
laty jako Burmistrz Pyskowic pod-
pisywała umowę partnerską mię-
dzy naszymi miastami, gratulowała 
nam nawiązania tak serdecznych 
więzi między naszymi społeczno-
ściami.  

Francuscy gospodarze byli bar-
dzo wdzięczni za jej przyjazd i do-
skonale pamiętali jej wkład w roz-
wój przyjaźni polsko -  francuskiej.

Po 6 dniach pracowitego poby-
tu, po wzruszającym pożegnaniu, 

wyruszyliśmy do kraju, zabierając 
z sobą nowe wrażenia z pięknej 
Francji.

Wyjazd zorganizowany przez 
Pyskowickie Stowarzyszenie Przy-
jaźni Polsko-Francuskiej był  na-
szym wkładem w obchody 10-lecia 
naszego jubileuszu.  

Dzięki uprzejmości władz nasze-
go miasta i starostwa powiatowego 
przekazaliśmy stronie francuskiej 
materiały promocyjne, dzięki któ-
rym  zarówno  Pyskowice jak i nasz 
powiat gliwicki ma szansę na lep-
sze poznanie przez naszych francu-
skich partnerów.      Leszek Kubiak 

Dziesięć  lat  przyjaźni 

Nowo otwarty 
SALON OPTYCZNY

Pyskowice
Rynek 18

tel. (0-32) 270-37-71

Bezpłatne badanie wzroku
Przy zakupie kompletnych 

okularów druga oprawa gratis


