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InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza

Szanowni Pañstwo,
Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e na pocz¹tku Nowego

Roku mogê podzieliæ siê bardzo dobr¹ i wa¿n¹ dla Gmi-
ny Pyskowice informacj¹.

Po dwóch latach batalii Pyskowice zosta³y cz³onkiem
Komunikacyjnego Zwi¹zku Komunalnego Górnoœl¹skiego
Okrêgu Przemys³owego. Nie spowoduje to zmian w orga-
nizacji komunikacji. Istotne jest to przede wszystkim ze
wzglêdu na bud¿et Gminy. Gdyby bowiem nie uda³o nam
siê wst¹piæ do KZK GOP, stracilibyœmy swoj¹ uprzywilejo-
wan¹ do tej pory pozycjê. Od 1 stycznia 2009 r. musieliby-
œmy rozliczaæ siê wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych miasta
spoza Zwi¹zku. A ró¿nica jest du¿a. Cz³onkowie  dop³acaj¹
do 1 wozokilometra œrednio ok.2,84 z³, natomiast niezrze-
szeni w Zwi¹zku - 3,53 z³. W ci¹gu roku autobusy  realizu-
j¹ce us³ugi komunikacyjne w ramach systemu KZK GOP,
obs³uguj¹ce Pyskowice pokonuj¹ 411 tysiêcy wozokilome-
trów. Zatem dziêki cz³onkostwu Gmina zaoszczêdzi oko³o
284 tys. z³otych ju¿ w roku bie¿¹cym.

Ruch autobusowy na liniach 71, 707, 677, 20 i 184
odbywaæ siê bêdzie wed³ug dotychczasowych rozk³adów
jazdy. £¹cznie na dop³aty do przejazdów, z których ko-
rzysta m.in. m³odzie¿ szkolna oraz mieszkañcy zatrud-
nieni poza Pyskowicami, Gmina wyda w roku bie¿¹cym
oko³o 1,5 miliona z³otych.

Zapewne czêœæ z Pañstwa pamiêta, i¿ na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych nasze miasto by³o cz³onkiem KZK
GOP. Na prze³omie 1996 i 1997 roku Gmina wyst¹pi³a
ze Zwi¹zku zawieraj¹c umowê z PPKS Gliwice. W kwietniu
2006 r. w okresie wypowiedzenia przez PKS Sp. z o.o.
w Gliwicach umowy na obs³ugê linii autobusowych nr
P-1, P-2, P-3 oraz koñcz¹cego siê okresu obowi¹zywa-
nia umowy na obs³ugê linii P-4, Rada Miejska w Pysko-
wicach zadecydowa³a o wst¹pieniu Gminy Pyskowice
do MZKP w Tarnowskich Górach.

W dniu 01.07.2006 r. zosta³o zawarte porozumienie w
sprawie przejêcia zadañ z zakresu organizacji lokalnego

transportu zbiorowego na terenie Pyskowic na liniach nr
20,71,134,153,184,677,707,739 i 791. Porozumienie za-
warto do czasu uzyskania przez Gminê Pyskowice for-
malno-prawnego cz³onkostwa w Zwi¹zku MZKP.

Spoœród 10 gmin tworz¹cych Zwi¹zek MZKP w Tar-
nowskich Górach jedynie Gmina Piekary Œl¹skie nie
podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêcia Gminy Pyskowice
w sk³ad Gmin tworz¹cych Zwi¹zek.

Nie widz¹c mo¿liwoœci uregulowania wszelkich ko-
niecznych formalnoœci, umo¿liwiaj¹cych przyjêcie Pysko-
wic do MZKP w Tarnowskich Górach, na Sesji Rady
Miejskiej w Pyskowicach w dniu 28.02.2007 r. zosta³y
podjête uchwa³y w sprawie rezygnacji z cz³onkostwa
w MZKP w Tarnowskich Górach oraz o przyst¹pieniu do
Zwi¹zku KZK GOP w Katowicach.

Od tej w³aœnie daty rozpoczê³a siê nasza batalia
o ponowne wst¹pienie do KZK GOP. Chcia³bym zazna-
czyæ, ¿e zgodnie ze statutem Komunikacyjnego Zwi¹z-
ku Komunalnego Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemys³owe-
go, przyjêcie nowych cz³onków mo¿e nast¹piæ tylko dwa
razy w roku - styczniu lub lipcu.

Rada Miejska w Pyskowicach podjê³a uchwa³ê w spra-
wie przyjêcia Statutu Zwi¹zku Komunalnego pod nazw¹
"Komunikacyjny Zwi¹zek Komunalny Górnoœl¹skiego
Okrêgu Przemys³owego" z siedzib¹ w Katowicach, jed-
nak ze wzglêdu na problemy formalno-prawne - nie z
winy Gminy Pyskowice - nie zosta³ on zarejestrowany.

22 lipca 2008 r. zgromadzenie KZK GOP uchwali³o przy-
jêcie Gminy Pyskowice i przyjê³o zmiany statutu Zwi¹zku.
Aby wola Cz³onków Zgromadzenia mog³a byæ spe³niona,
Rady wszystkich gmin tworz¹cych Zwi¹zek, powinny jak
najszybciej wyraziæ zgodê na przyjêcie Gminy Pyskowice
i zatwierdziæ proponowane zmiany Statutu.

Po wielu rozmowach i monitach wszystkie gminy cz³on-
kowskie wyrazi³y zgodê na przyjêcie Pyskowic do Zwi¹zku.
NajpóŸniej uczyni³a to gmina Œwiêtoch³owice, tj. w dniu
03.12.2008 r. Nasze wst¹pienie wisia³o na w³osku. Dokumenty

bowiem musia³y zostaæ jeszcze sprawdzone przez Wojewo-
dê Œl¹skiego, a nastêpnie zarejestrowane przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz opublikowane
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego.

Pomimo bardzo krótkiego czasu, postanowiliœmy wal-
czyæ do koñca. Dziêki dobrej wspó³pracy z nadzorem praw-
nym Wojewody Œl¹skiego stosowne dokumenty zosta³y
sprawdzone w dniu 16.12.2008 r. i w trybie natychmiasto-
wym  dostarczone przeze mnie osobiœcie do Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji. W dniu 29.12.2008
r. zmianê statutu Zwi¹zku wpisano do Rejestru zwi¹zków
miêdzygminnych prowadzonego przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie.

W dniu 31.12.2008 r. w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Œl¹skiego nr 223 poz. 4664 zosta³o opublikowa-
ne Obwieszczenie Wojewody Œl¹skiego z dnia 30.12.2008
r. w sprawie og³oszenia zmiany statutu Komunikacyjnego
Zwi¹zku Komunalnego Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemy-
s³owego z siedzib¹ w Katowicach polegaj¹cej na przyjê-
ciu w sk³ad KZK GOP Gminy Pyskowice.

Na planowanym najbli¿szym posiedzeniu Zgromadze-
nia KZK GOP w Katowicach w dniu 03.02.2009 r. Gmina
Pyskowice bêdzie oficjalnie uczestniczy³a jako 24 cz³o-
nek Zwi¹zku. Wac³aw Kêska
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE
zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/2/09 z dnia 16.01.2009 r.

przeznaczy³ do oddania w dzier¿awê n/w nieruchomoœæ gruntow¹:
czêœæ dzia³ki nr 516/5 k.m.15 obr. Pyskowice o pow. 35 m2,

objêt¹ ksiêg¹ wieczyst¹ KW Nr GL1G/00106340/5.
Ww. zarz¹dzenie zosta³o wywieszone na urzêdowej tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miasta
Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach internetowych Urzêdu.
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Œwiateczne anio³ki, weso³e anio³ki,
Na chmurkach fikaj¹ kozio³ki.
Œwiateczne anio³ki, Ty bêdziesz je goœci³.
Na œwiêta, na œwiêta - kolêda!
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Miko³aj i Anio³ nad Pyskowicami - Zosia Muszewska
z Przedszkola Nr 1 - lat 6

Œwiêta Rodzina w Szopce betlejemskiej - Paulinka Kamiñska
z Przedszkola Nr 1 - lat 6
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Panu  lek. med.

Lechowi  Mucha
Kierownikowi Bloku Operacyjnego

wyrazy szczerego  wspó³czucia
z  powodu œmierci

Matki
Sk³ada Dyrekcja Szpitala Powiatowego

z siedzib¹ w Pyskowicach
wraz ze wszystkimi pracownikami.

SPRZEDAM

DOM
JEDNORODZINNY
WOLNOSTOJ¥CY

628 m2 - dzia³ka
150 m2 - powierzchnia

mieszkalna
W ZIEMIÊCICACH

Tel. 0-503/574-019
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Zgodnie z art. 21 ust 3 pkt 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póŸ. zm.) oraz § 6 Uchwa³y Rady Miejskiej w Pyskowicach,
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zaso-
bu gminy w brzmieniu ustalonym Uchwa³¹ Nr XIV/162/03 z dnia 26 listopada 2003 r.
(tekst jednolity z póŸn. zm.), w celu zapewnienia spo³ecznej kontroli nad gospodark¹
zasobem mieszkaniowym Gminy tworzy siê Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹, któ-
rej sk³ad, sposób powo³ania oraz szczegó³owy regulamin naboru oraz dzia³ania okre-
œla Uchwa³a Nr XXX/244/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.01.2009 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr III/45/02 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie powo³ania Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

W zwi¹zku z powy¿szym Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza do:
sk³adania ofert kandydatów na cz³onków

Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
dzia³aj¹cej przy Urzêdzie Miejskim w Pyskowicach.

Za udzia³ w pracach Komisji nie przys³uguje wynagrodzenie.
Do g³ównych obowi¹zków cz³onków Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej bêdzie nale-
¿a³o m.in.:
- dokonywanie oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegaj¹cych siê

o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie wizji w terenie,
- opiniowanie wniosków osób ubiegaj¹cych siê o przed³u¿enie umów najmu na lo-

kale socjalne,
- opiniowanie wniosków osób ubiegaj¹cych siê o wynajêcie lokalu na czas nieozna-

czony, lokalu socjalnego i zamianê lokalu z wynajmuj¹cym,
- wspó³udzia³ przy sporz¹dzaniu projektu listy oraz rocznej listy osób oczekuj¹cych

na najem lokalu,
- opiniowanie uwag i zastrze¿eñ zg³oszonych do projektu  listy,
- wspó³udzia³ przy rozpatrywaniu podañ osób ubiegaj¹cych siê o najem lokalu miesz-

kalnego na czas nieoznaczony w zamian za wykonanie remontu we w³asnym za-
kresie i na koszt w³asny.

Wymagane dokumenty:

u wniosek osoby zainteresowanej wraz z uzasadnieniem,
u kwestionariusz osobowy /druk kwestionariusza dostêpny na stronie interneto-

wej www.pyskowice.pl, w Biurze Obs³ugi Interesanta w pok. 107, w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Handlu p. 308 w siedzibie Urzêdu Miejskiego, przy
ul. Strzelców Bytomskich 3.

Termin i miejsce sk³adania dokumentów:

u Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 16.02.2009 r. w Biurze Obs³ugi Interesanta (pok.
107) w godzinach pracy Urzêdu, tj. poniedzia³ek, wtorek, œroda od godz. 7.30 do
15.30, czwartek i pi¹tek od godz. 8.00 do 16.00 lub przes³aæ na adres: Urz¹d
Miejski Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, (decyduje data
wp³ywu oferty do Urzêdu Miejskiego).

OG£OSZENIE O NABORZE
DO SPO£ECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ

O G £ O S Z E N I E
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PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w tych trudnych dniach okazywali wiele serca,

przyjaźni oraz uczestniczyli we Mszy św. i ostatniej drodze

ANDRZEJA JASZCZYK
Za każde słowo otuchy, modlitwę, złożone wieńce i kwiaty

składam serdeczne podziękowanie:

- Księdzu Proboszczowi, księżom współcelebransom,
Radzie Parafialnej,

Grupom Modlitewnym parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła,

- władzom Miasta Pyskowice,

- wszystkim pracownikom firmy "GASTER",

- pracownikom wszystkich Stacji Opieki Caritas,

- przyjaciołom, sąsiadom i znajomym,

- całej rodzinie.
Serdeczne Bóg Zapłać

Żona Krystyna Jaszczyk
z rodziną
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ŒWI¥TECZNY TURNIEJ
SKATA SPORTOWEGO

Informacja dla rolników

WERNISA¯ WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH
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"Œlonzoki niy gynsi...", czyli konkurs mowy œl¹skiej

          
          
             
            
         
       


        
        
         
          
           
          
        
        
          
       
      

         
          
   

          
        
         
         
          
      
          
        
   

Laureaci nagrody specjalnej, przyznanej przez pana Zygmunta Cierpkê
i ksiêdza Dariusza Wachowskiego - Mateusz Dohrmann i £ukasz Obrusznik

z Zespo³u Szkó³ w Rudziñcu

By³y nawet tañce z jurorami i prowadz¹cymi konkurs

Ka¿dy wystêp by³ œwietnie przygotowany pod wzglêdem gry aktorskiej, scenografii
a nawet charakteryzacji
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S£ODKI TURNIEJS£ODKI TURNIEJS£ODKI TURNIEJS£ODKI TURNIEJS£ODKI TURNIEJ

Kancelaria Adwokacka
mgr Wojciech Kukla - Adwokat

44-100 Gliwice
ul. Zygmunta Starego 1/5

tel. (0-32) 230-78-82   fax. (0-32) 231-28-70
uprzejmie informuje, ¿e w Pyskowicach przy ul. D¹browskiego 2

dzia³a

Filia Kancelarii Adwokackiej
godz. pracy  sekretariatu  10.00-14.00 od wtorku do czwartku
Adwokaci przyjmuj¹ we wtorki i czwartki w godz. 17.00-19.00.
Prosimy o uprzednie umawianie siê na spotkanie z adwokatem

w godzinach pracy sekretariatu filii:
tel. 0-669 346 706; 0-609 234 008

Kancelaria prowadzi wszystkie sprawy z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego, karnego i gospodarczego.

Serdeczne podziêkowania za wieloletni trud opieki nadSerdeczne podziêkowania za wieloletni trud opieki nadSerdeczne podziêkowania za wieloletni trud opieki nadSerdeczne podziêkowania za wieloletni trud opieki nadSerdeczne podziêkowania za wieloletni trud opieki nad

œ.p. œ.p. œ.p. œ.p. œ.p. Feliksem Koryzm¹Feliksem Koryzm¹Feliksem Koryzm¹Feliksem Koryzm¹Feliksem Koryzm¹
dla pañ:dla pañ:dla pañ:dla pañ:dla pañ:

Krystyny Jaszczyk, Agnieszki £om¿a, Siostry Urszuli, Danuty O¿ógKrystyny Jaszczyk, Agnieszki £om¿a, Siostry Urszuli, Danuty O¿ógKrystyny Jaszczyk, Agnieszki £om¿a, Siostry Urszuli, Danuty O¿ógKrystyny Jaszczyk, Agnieszki £om¿a, Siostry Urszuli, Danuty O¿ógKrystyny Jaszczyk, Agnieszki £om¿a, Siostry Urszuli, Danuty O¿óg
i pozosta³ych nie wymienionych z nazwiska pracownici pozosta³ych nie wymienionych z nazwiska pracownici pozosta³ych nie wymienionych z nazwiska pracownici pozosta³ych nie wymienionych z nazwiska pracownici pozosta³ych nie wymienionych z nazwiska pracownic

Stacji Opieki Caritas i OPS w PyskowicachStacji Opieki Caritas i OPS w PyskowicachStacji Opieki Caritas i OPS w PyskowicachStacji Opieki Caritas i OPS w PyskowicachStacji Opieki Caritas i OPS w Pyskowicach
sk³adask³adask³adask³adask³ada

Gra¿yna Leszczyñska-MalinowskaGra¿yna Leszczyñska-MalinowskaGra¿yna Leszczyñska-MalinowskaGra¿yna Leszczyñska-MalinowskaGra¿yna Leszczyñska-Malinowska

PODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWANIEANIEANIEANIEANIE
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"Bez wiary potykamy siê o ŸdŸb³o s³omy.
 Z wiar¹ przenosimy góry."

       
   
         
      
     
     
        
     
   
          
     
      
    
     
      
       
  

      
       
    
     
    

      
      
    
       
      
     
      

KIERMASZ W GIMNAZJUMKIERMASZ W GIMNAZJUMKIERMASZ W GIMNAZJUMKIERMASZ W GIMNAZJUMKIERMASZ W GIMNAZJUM

     
      
      
      
      
       

OKAZJA
14 lutego - Walentynki - wyprzeda¿ sukien œlubnych
z ekspozycji sklepowej. Ceny sukien ju¿ od 500 z³.

Zapraszamy od godz. 9..00 - 14.00 (sobota)
CZAR BIELI - ul. Sikorskiego 31, 44-120 Pyskowice

tel. (0-32) 333-20-08
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