
Na sesji w dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Miejska uchwaliła budżet mia-
sta na 2016 r. Najogólniej mówiąc budżet miasta to z jednej strony pro-
gnozowane dochody, z drugiej strony planowane do realizacji wydatki. 
Dodatnia różnica między dochodami, a wydatkami jest nadwyżką bu-
dżetu. Natomiast różnica ujemna jest deficytem budżetu. 

Z porównania prognozowanych dochodów budżetu miasta na 2016 r., 
które ustalono w wysokości 59 986 199,92 zł oraz planowanych wydatków 
w kwocie 60 449 026,18 zł wynika, że budżet miasta na 2016 r. jest bu-
dżetem deficytowym. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu 
w wysokości 462 826,26 zł będą przychody – wolne środki pieniężne na ra-
chunku budżetu gminy –  wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 162 826,26 zł oraz kredyt w kwocie 300 000,00 zł. 

Strukturę prognozowanych dochodów według źródeł pochodzenia 
przedstawiono na wykresie.

Prognozowane dochody i przychody budżetu miasta przeznaczone zo-
stały na zapewnienie bieżącego funkcjonowania miasta w różnych dziedzi-
nach życia społecznego. Między innymi zabezpieczono środki na realizację 
zadań: z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dróg publicznych, gospodarki 
komunalnej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej i ochrony zdro-
wia, kultury, kultury fizycznej. Poza wydatkami bieżącymi zapewniającymi 
sprawne funkcjonowanie miasta, zabezpieczono również środki na reali-
zację zadań inwestycyjnych.  Na wydatki majątkowe przeznaczono 7,92% 
wydatków budżetu miasta ogółem.

Strukturę wydatków według dziedzin życia społecznego przedstawiono 
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W ofercie materiałów promocyjnych 
Pyskowic przeznaczonych do sprzedaży 
pojawił się nowy, bardzo praktyczny ga-
dżet. W Biurze Promocji i Współpracy 
Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Py-
skowicach (pokój 226 – pierwsze piętro) 
można już zakupić bawełniane (drelich) 
torby ekologiczne z logiem naszego mia-
sta. Torby o wymiarach 40x38 cm +/- 1 cm 
(szer. x wys.), w 6 wariantach kolorystycz-
nych (czarny, granatowy, ciemny szary, 
niebieski, pomarańczowy, turkus, lemon) 
dostępne są w cenie 8,67 zł za sztukę. Pole-
camy!                EM

NOWY PROMOCYJNY GADŻET – TORBY EKOLOGICZNE

BUDŻET NA 2016 ROK

Ferie
2016
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INWESTUJ W PYSKOWICACH

Informacje burmistrza
SKŁADOWISKO ODPADÓW W PYSKOWICACH

Szanowni Mieszkańcy i Czytelnicy,
jako Burmistrz Miasta od wielu 
miesięcy prowadzę działania, któ-
rych celem jest doprowadzenie do 
właściwego finału sprawy składo-
wiska odpadów w Pyskowicach. 
Przyniosły one już konkretne i po-
zytywne skutki w postaci uporząd-
kowania przez likwidatora EKOFOL 
II S.A. w likwidacji gospodarki ście-
kowej, rekultywacji III nieczynnej 
kwatery składowiska oraz planów 
firmy mających doprowadzić do 
zrekultywowania i zamknięcia IV 
kwatery, a tym samym zakończenia 
funkcjonowania składowiska odpa-
dów w Pyskowicach.

Składając również stosowne zaża-
lenie na postanowienie o umorzeniu 
śledztwa przez Prokuraturę Rejono-
wą, nie dopuszczono do zaniechania 
dalszych działań mających na celu 
wyciągnięcie konsekwencji wobec 
winnych prowadzenia na składo-
wisku odpadów działalności stwa-
rzającej zagrożenie dla środowiska 
naturalnego. Sąd Rejonowy w Gli-
wicach pozytywnie rozpatrzył nasze 
zażalenie i skierował sprawę do po-
nownego rozpoznania przez Proku-
raturę Rejonową Gliwice – Zachód. 
Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy 
żadnej informacji w przedmiotowej 
sprawie i oczekujemy na podjęcie 
stosownych działań. 

W następstwie systematycznie 
kierowanych pism do jedynej in-
stytucji uprawnionej do kontrolo-

wania składowisk odpadów tj. do 
Wojewódzkiego Inspektora Ochro-
ny Środowiska w Katowicach, in-
stytucja ta zobligowała likwidatora 
EKOFOL II S.A. w likwidacji do 
uporządkowania gospodarki ście-
kowej na składowisku odpadów ko-
munalnych. 

Groźne dla środowiska zagroże-
nie niekontrolowanym wyciekiem 
ze zbiornika odcieków, wg oświad-
czenia likwidatora firmy zostało 
opanowane i zażegnane. Aktual-
nie zbiornik wyposażono w nową 
pompę odpompowującą odciek do 
kanalizacji sanitarnej wraz z infra-
strukturą obsługującą urządzenia 
kontroli poziomu odcieku, a ure-
gulowanie zaległych i bieżących 
opłat za odbiór odcieków, pozwoli-
ło na ich systematyczne kierowanie 
i odbiór do oczyszczalni ścieków 
w Gliwicach. Dokonano również 
funkcjonalnego rozdzielenia od-
prowadzenia odcieków z III i IV 
kwatery oraz rowów okalających. 
Odciek nie jest już zawracany celem 
rozsączania na kwaterach III i IV co 
uprzednio miało miejsce, ale kie-
rowany bezpośrednio do zbiornika 
odcieków. 

Celem zabezpieczenia czynne-
go frontu zasypowego IV kwatery 
przed wywiewaniem odpadów, 
rozpoczęto w grudniu 2015 r. na-
wożenie i rozplantowanie ziemi na 
grubość ok. 30 cm, która stanowi 
jednocześnie zabezpieczającą war-

stwę inertną. Prace te zakończone 
mają być w styczniu 2016 r. Rów-
nież w styczniu br.  planowane są 
prace zabezpieczające czaszy IV 
kwatery składowiska odpadów po-
przez uzupełnienie geowłókniny. 

Aktualizowane są przez likwida-
tora EKOFOL-u II S.A. dokumenty 
tj. pozwolenie zintegrowane i regu-
lamin pracy składowiska odpadów 
umożliwiające ich przyjmowanie 
celem zapełnienia IV kwatery. 
Z opłat, które będą wnoszone stwo-
rzony zostanie fundusz rekultywa-
cyjny, który umożliwi w następ-
stwie zamknięcie i rekultywację IV 
kwatery, a tym samym całkowite 
zamknięcie składowiska odpadów 
w Pyskowicach. 

Prowadzona korespondencja i mo-
je osobiste rozmowy z akcjonariu-
szami EKOFOL II S.A. w likwidacji, 
w sprawie wykonania rekultywacji 
III kwatery składowiska odpadów 
również znajdują swój pozytyw-
ny finał. Ze względu na fakt, że 
EKOFOL II S.A. w likwidacji nie 
dysponuje środkami finansowymi 
umożliwiającymi realizację prac, 
po zatwierdzeniu nowego regula-
minu pozyskiwania środków z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, będzie możliwość 
aplikowania przez Gminę Pysko-
wice o dotację w wysokości 100 % 
kosztów wykonania rekultywacji III 
kwatery składowiska odpadów. 

Ponadto, monity pyskowickiego 
samorządu spowodowały, że Woje-
wódzki Inspektor Ochrony Środo-
wiska w Katowicach przeprowadził 
kontrole na skutek których, WIOŚ 
wszczął postępowanie admini-
stracyjne, mające na celu ustalenie 
przyczyn zmian obserwowanych 
parametrów oraz możliwych za-
grożeń dla środowiska, powodowa-
nych oddziaływaniem składowiska 
odpadów w Pyskowicach. Wydaną 
w dniu 29 grudnia 2015 r. decyzją 
nr 8/2015 po rozpatrzeniu pro-
wadzonej korespondencji (w tym 
również zagrożeń i nieprawidło-
wości sygnalizowanych przez SG 
„SYNERGIA” Sp. z o.o. SK z Pszczy-
ny), przesłuchaniu świadków, Śląski 
Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska po raz kolejny zobo-
wiązał EKOFOL II S.A. w likwidacji 
do usunięcia występujących zagro-
żeń i wykonania prac zabezpiecza-
jących, które jak podano powyżej są 
już w trakcie realizacji. 

Zgodnie z wydanymi przeze 
mnie dyspozycjami, systematyczny 
monitoring drogi dojazdowej pro-
wadzony jest przez Straż Miejską, 
a pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach dokonują okreso-
wych przeglądów stanu odcieków 
i prac prowadzonych na składowi-
sku odpadów innych niż niebez-
pieczne i obojętne.

Wacław Kęska

Niepodważalnym atutem Pyskowic, generującym rozwój miasta i wzrost 
atrakcyjności pod względem inwestycyjnym, jest brak barier infrastruktu-
ralnych dla inwestycji produkcyjno-usługowych, baz logistycznych czy bu-
downictwa mieszkaniowego. Rozwój miasta doskonale uzasadniają i uka-
zują cztery strefy aktywizacji gospodarczej, zlokalizowane przy ulicach: 
Poznańskiej, Gliwickiej, Toszeckiej i Piaskowej. Ze względu na swoją nie-
wątpliwie korzystną lokalizację oraz sąsiedztwo takich miast jak Gliwice, 
Zabrze czy Bytom, Pyskowice są miejscem, w którym warto inwestować. 
Przekonało się o tym już wiele firm takich jak: DB Schenker, Rossmann, 
Hybryd, Viva Inwestycje, Eurocolor, Komsta, Glass Produkt, Polmarkus, 
czy Kurotec, które uważają nasze miasto za dobrego, odpowiedzialnego 
i atrakcyjnego partnera, który inicjuje i sprzyja powstawaniu, a także  roz-
wojowi wszelkiego rodzaju inwestycji.

Dlaczego warto? 
- atrakcyjna lokalizacja
- miasto przyjazne inwestorom i ich działaniom
- infrastruktura drogowa
- brak barier infrastrukturalnych
- strefy aktywizacji gospodarczej
- konkurencyjne ceny
- rozwojowość 

Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z aktualną ofertą gminnych 
nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (strona internetowa www.py-
skowice.pl zakładka: Nieruchomości/Sprzedaż nieruchomości). 

ciąg dalszy na str. 4
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PROBLEMATYCZNE SKRZYŻOWANIE  

Z prac Rady Miejskiej
17 grudnia 2015 r. odbyła się 

XVI sesja Rady Miejskiej. Tematem 
przewodnim sesji było uchwalenie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2016 – 2019 oraz podjęcie 
uchwały budżetowej na rok 2016. 
Budżet gminy jest rocznym planem 
dochodów i wydatków oraz przy-
chodów i rozchodów. Stanowi pod-
stawę gospodarki finansowej gminy. 
Dochody budżetu miasta ustalono 
w łącznej kwocie 59 986 199,92 zł. 
Wydatki budżetu miasta to łącznie 
60 449 026,18 zł w tym: wydatki 
bieżące 55 658 526,18 zł, wydatki 
majątkowe 4 790 500,00 zł. Ustalo-
no deficyt budżetu miasta w wyso-
kości 462 826,26 zł. Deficyt budżetu 
miasta zostanie sfinansowany przy-
chodami pochodzącymi z: wolnych 

środków jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku budżetu 
gminy, wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
oraz kredytu. Uchwała budżetowa 
na rok 2016  jest dostępna w Biurze 
Rady Miejskiej oraz na stronie in-
ternetowej  www.bip.pyskowice.pl. 
Więcej o budżecie można przeczy-
tać na stronie 1 i 5. 

W dalszej części obrad radni 
podjęli uchwały w sprawie:
1) uchylenia uchwały Nr VIII

/52/2015 Rady Miejskiej w Py-
skowicach z dnia 28 maja 2015 r.;

2) miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Dzielnicy 
Pyskowice – Południe;

3) zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-

go fragmentu gminy Pyskowice 
w rejonie strefy komercyjnej po 
zachodniej stronie ul. Gliwickiej;

4) nadania nazw ulicom zlokalizo-
wanym w Pyskowicach na północ 
od ul. Czechowickiej (jest to ciąg 
dalszy ul. Klonowej i ciąg dalszy 
ul. Kasztanowej);

5) szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi;

6) określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieru-
chomości oraz określenia warun-
ków i trybu składania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej;

7) dokonania zmian budżetu miasta 
na 2015 r.;

8) przyjęcia planu pracy Rady Miej-
skiej oraz planów pracy stałych 
komisji Rady na rok 2016. Pla-
nowane terminy sesji w 2016 
roku to: 28 stycznia, 25 lutego, 
31 marca, 28 kwietnia, 19 maja, 
23 czerwca, lipiec przerwa waka-
cyjna, 25 sierpnia, 29 września, 
27 października, 24 listopada, 
22  grudnia.   Bożena Rutkowska

Biuro Rady Miejskiej

Do Rady Powiatu Gliwickiego 
został złożony przeze mnie wnio-
sek dotyczący zmiany organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu drogi DK 
94 /obwodnica/ z ul. Powstańców 
Śląskich. Wniosek miał na celu 
przywrócenie dawnego, prostego 
przejazdu na wprost do centrum 
miasta. Na wystosowany wniosek 
otrzymano odpowiedź o następu-
jącej treści:

„W odpowiedzi na pismo DZ-
II/5412-560/83,84/15 w sprawie 
interpelacji Radnych Rady Powiatu 
Gliwickiego w sprawie skrzyżowania 
drogi krajowej nr 94 z ul. Powstań-
ców Śląskich w Pyskowicach, Ge-
neralna Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Katowicach 
odnosząc się do wniosku przywró-
cenia przejazdu poprzecznego na 
w/w skrzyżowaniu, informuje:

-  droga krajowa nr 94 przebie-
gająca przez m. Pyskowice funk-
cjonuje jako obwodnica miasta. 
Dodatkowo omawiany ciąg DK-94 
stanowi alternatywę autostrady A-4 
dla ruchu tranzytowego,

-  na odcinku od skrzyżowa-
nia DK-94 z ul. Poznańską (km 
242+981) do skrzyżowania z ul. 
Gliwicką (km 244+554) znajdują 
się skrzyżowania tj. z DK-40 (km 
243+246) oraz z DW-901 ul. Po-
wstańców (km 244+173 ). Oznacza 

to, iż na długości 1,5 km występują 
cztery skrzyżowania z drogami pu-
blicznymi,

-  w ramach szeroko zakrojonego 
programu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego "GAMBIT 2005 
- Drogi Krajowe" zostały podjęte 
w 2008 roku działania mające na 
celu poprawę brd, które musiały 
(na tak krótkim odcinku tej drogi) 
uwzględniać konieczność zapew-
nienia hierarchizacji sieci poprzez 
wyeliminowanie przejazdu po-
przecznego na jednym ze skrzyżo-
wań. W związku z tym, że skrzyżo-
wanie z ul. Powstańców Śląskich, na 
którego wlotach występuje zakaz 
wjazdu pojazdów o rzeczywistej 
masie całkowitej powyżej 2,5 tony 
ma najmniejszą rangę, zostało do-
stosowane do ruchu tylko dla relacji 
prawoskrętnych,

-  przejazd pomiędzy południową 
a północną częścią miasta odbywa 
się na sąsiednich skrzyżowaniach 
sterowanych sygnalizacjami świetl-
nymi, tj. na skrzyżowaniach z DK-
40 i DW-901. Dodatkowo pomiędzy 
w/w skrzyżowaniami funkcjonują 
dwa przejścia dla pieszych z sygna-
lizacjami świetlnymi,

-  na skrzyżowaniu DK-94 z DW-
901 (ul. Gliwicka) nie jest możliwe 
uzyskanie takiego stanu przepusto-
wości wlotów bocznych w godzinie 

szczytu porannego i popołudnio-
wego, aby nie tworzyły się kolejki 
pojazdów. W tych godzinach, każ-
de rozwiązanie drogowe spotka się 
z okresowym pogorszeniem po-
ziomu swobody ruchu. Poza tymi 
okresami na przedmiotowym skrzy-
żowaniu na wlotach bocznych nie 
obserwuje się problemów z przepu-
stowością. Dodatkowo należy mieć 
świadomość, iż funkcjonowanie 
przedmiotowej sygnalizacji świetl-
nej w trybie "preference" opiera się 
na priorytetach dla tego typu sy-
gnalizacji i ma na celu między inny-
mi minimalizacje uciążliwości wy-
nikającej z ruchu tranzytowego oraz 
zapewnia bezpieczeństwo ruchu na 
obwodnicy Pyskowic.

Mając powyższe na uwadze, nie 
widzimy możliwości przywrócenia 
przejazdu poprzecznego na skrzyżo-
waniu z ul. Powstańców Śląskich”.

Podpisał:
Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Marek Niełacny

PS. Mimo uzyskanej negatyw-
nej odpowiedzi na mój wniosek nie 
uważam, żeby temat był zamknię-
ty. W najbliższych dniach zostanie 
wystosowane kolejne pismo o przy-
wrócenie starej organizacji ruchu na 
opisywanym skrzyżowaniu.

Krzysztof Łapucha
Radny RM

ANKIETA
Urząd Miejski w Pysko-

wicach informuje, że w celu 
usprawnienia obsługi oraz 
podnoszenia poziomu wy-
konywania zadań publicz-
nych prowadzi badanie 
oceny zadowolenia klienta 
z usług świadczonych przez 
tut. Urząd. W komórkach 
organizacyjnych Urzędu 
oraz na stronie interne-
towej Miasta Pyskowice 
(www.pyskowice.pl w za-
kładce: Urząd Miejski/An-
kieta) dla wszystkich zain-
teresowanych dostępna jest 
ankieta, którą - aby wziąć 
udział w badaniu - nale-
ży anonimowo wypełnić 
i wrzucić do urny znajdu-
jącej się w holu przy głów-
nym wejściu do budynku 
Urzędu Miejskiego w Py-
skowicach.

Zachęcamy do uczestnic-
twa w badaniu i dziękuje-
my za wyrażenie opinii na 
temat pracy naszego Urzę-
du. Państwa opinie będą 
cenną wskazówką w ulep-
szaniu i usprawnianiu 
usług świadczonych przez 
tutejszy Urząd Miejski.
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Atrakcyjna nieruchomość gruntowa pod inwestycję, 
dobrze zlokalizowana, uzbrojona czeka właśnie 

w Pyskowicach! 
Drogi Przedsiębiorco, nie zwlekaj! Już dziś zainwestuj 

w Pyskowicach i ciesz się dobrą, partnerską 
współpracą oraz jej owocami. 

INWESTUJ 
W PYSKOWICACH
Wśród nich na szczególną uwagę, ze względu na dobrą lokalizację, 

infrastrukturę drogową oraz atrakcyjność terenu, zasługuje niezabudo-
wana nieruchomość gruntowa przy urządzonej drodze przy ul. Lokalnej, 
na zbycie której Burmistrz Pyskowic ogłosił II ustny nieograniczony prze-
targ:
- stanowiąca działki nr 655/52 i 656/52 o łącznej pow. 2,0151 ha;
- objęta KW Nr GL1G/00063045/3 (bez obciążeń i zobowiązań); 
- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny za-

budowy produkcyjnej, magazynów i składów oraz usług; 
- uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, 

sieć energetyczna i gazowa – w ul. Lokalnej; 
- okazanie nieruchomości w terenie: 21.01.2016 r. godz. 12.00; 
- cena wywoławcza netto: 705 285,00 zł, wadium 70 000,00 zł (w pie-

niądzu); 
- przetarg: 04.02.2016 r. godz. 10.00 (sala 222 Urzędu Miejskiego 

w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3). Warunkiem uczest-
nictwa w przetargu jest wpłata wadium z konkretną adnotacją naj-
później do dnia 29.01.2016 r. przelewem na konto budżetu miasta nr 
20 8457 0008 2003 0068 0680 0002 w Banku Spółdzielczym Gliwice 
Oddział Pyskowice przy Pl. Piłsudskiego. 

Wszystkich potencjalnych nabywców prosimy o zapoznanie się ze 
szczegółami dotyczącymi przetargu na zbycie ww. nieruchomości grun-
towej przy ul. Lokalnej (strona internetowa www.pyskowice.pl zakładka: 
Nieruchomości/Sprzedaż Nieruchomości/Sprzedaż Innych Nieruchomo-
ści). Wszelkich informacji na temat przetargu oraz ww. nieruchomości 
gruntowej udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. 
(32) 332-60-71, (32) 332-60-72.

Wszystko zaczęło się z dniem 
1 lipca 2013 roku, kiedy to zaczęła 
obowiązywać znowelizowana usta-
wa z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Ustawodawca wzoru-
jąc się na doświadczeniach innych 
krajów europejskich wprowadził 
liczne zmiany przekazując władz-
two nad odpadami gminom, które 
zobowiązane zostały do zorganizo-
wania przetargów na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów powstałych 

na ich terenach. Ustawodawca jest 
bezwzględny wobec gmin, które nie 
wywiązują się z nałożonych obo-
wiązków, nakładając ogromne kary 
pieniężne.

Gmina Pyskowice po raz kolejny 
stanęła na wysokości zadania ogła-
szając w odpowiednim terminie 
przetarg na realizację zadania, któ-
ry pozwolił wyłonić wykonawcę od 
stycznia 2016 roku. Ze względu na 
kwotę oszacowaną na realizację za-
mówienia ogłoszony został przetarg 

ŚMIECI – KILKA SłóW WYJAŚNIENIA

ciąg dalszy ze str. 2

Sprostowanie dot. artykułu „Zima nas nie zaskoczy!”
Informujemy, że w roku bieżącym firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o., 
nie prowadzi prac związanych z odśnieżaniem dróg na terenie gminy 
Pyskowice.

nieograniczony, którego procedura 
jest w pełni otwarta na konkurencję 
pomiędzy przedsiębiorcami ubiega-
jącymi się o uzyskanie zamówienia 
publicznego. Oznacza to, iż w prze-
targu takim może wziąć udział każ-
da firma, która spełnia określone 
w ogłoszeniu o przetargu wymogi 
zamawiającego. Nie oznacza to jed-
nak, że każdy może uzyskać zamó-
wienie, bowiem otrzyma je tylko 
ten, który spełni wszystkie warunki 
udziału w postępowaniu oraz złoży 
najkorzystniejszą ofert cenową.

We wrześniu 2015 roku, po 
otwarciu złożonych ofert taką fir-
mą okazała się firma Tonsmeier 
Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Ru-
dzie Śląskiej. Była to jedna z trzech 
firm, które złożyły ofertę. Rozpię-
tość cenowa złożonych ofert waha-
ła się od kwoty 2 430 767,49 zł do 
2 773 440,00 zł za realizację przed-
miotowego zadania. Pomimo wy-
boru najtańszej oferty, opiewającej 
na kwotę 2 430 767,49 zł brutto, 
sytuacja wymusiła wzrost stawki za 
odbiór odpadów. 

Za stawkę, którą płacą mieszkań-
cy wybrany wykonawca realizuje 
szereg zadań min.: odbiera odpa-
dy komunalne od mieszkańców 
zgodnie z ustalonymi harmonogra-
mami dostosowanymi do potrzeb 
mieszkańców oraz wyposaża ich 
w pojemniki na odpady komu-
nalne. Wykonawca zobowiązany 
jest również, aby odpady zebrane 
od mieszkańców były prawidłowo 
zagospodarowane i trafiły do Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych właściwej 
dla Regionu II, w skład którego 
wchodzi gmina Pyskowice – zgod-
nie z planem gospodarki odpadami 
dla województwa śląskiego 2014 
(z późniejszymi zmianami). Tak 
więc pyskowickie odpady częścio-
wo kierowane są do instalacji zloka-
lizowanych w Dąbrowie Górniczej 
i Zabrzu. Wszystkie te elementy 
mają znaczący wpływ na cenę za 
odbiór naszych odpadów. Irytować 

mogą różnice w wysokości opłaty 
w gminach ościennych, które często 
się różnią od naszej. Gdy stawka ta 
jest niższa należy przyjrzeć się co 
jest w niej zawarte? Czy zawartość 
harmonogramów wywozu jest rów-
na tym, które obowiązują w innych 
gminach? Czy są wystarczająco 
dostosowane do potrzeb mieszkań-
ców? A może zawiera tylko mini-
mum niezbędne do wypełnienia 
zapisów ustawowych?

Porównując ceny, które ustalono 
w gminach ościennych np. gmina 
Rudziniec i Wielowieś, w przypad-
ku wywozów odpadów komunal-
nych zmieszanych, wywóz w zabu-
dowie jednorodzinnej realizowany 
jest tylko jeden raz w miesiącu. Po-
dobnie sytuacja ma się w przypadku 
odpadów zbieranych selektywnie 
oraz odpadów ulegających biode-
gradacji, podczas gdy w naszej gmi-
nie wywozy te realizowane są dwa 
razy w miesiącu. Podkreślić należy 
również, iż przewaga zabudowy we 
wskazanych gminach to zabudowa 
jednorodzinna, gdzie częstotliwość 
wywozów odpadów znacznie różni 
się od częstotliwości wywozu w za-
budowie wielorodzinnej, która prze-
waża w naszej gminie. W przypad-
ku realizacji wywozów z tego typu 
zabudowy potrzeba znacznie wzra-
sta. W Gminie Pyskowice odpady 
komunalne zmieszane wywożone 
są dwa razy w tygodniu, a selektyw-
nie zbierane jeden raz w tygodniu, 
co ulega zwiększeniu do dwóch razy 
w tygodniu w okresie letnim. W od-
niesieniu do odpadów ulegających 
biodegradacji w zabudowie wielo-
rodzinnej częstotliwość wywozów 
również znacznie się różni, w tym 
przypadku są one realizowane je-
den raz w tygodniu.

Warto również podkreślić, iż wie-
le gmin jest jeszcze w okresie przed 
ogłoszeniem nowych zamówień, co 
pewnie zupełnie zmieni ich sytuację 
po rozstrzygnięciu przetargów.

Joanna Pasak Wydział GK 
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na wykresie.
Jak wynika z wykresu, najwię-

cej środków budżetu (32,15% - 
19 434 474 zł) przeznaczono na 
wydatki dotyczące oświaty. Środki 
przeznaczone są na pokrycie kosz-
tów utrzymania i funkcjonowa-
nia placówek oświatowych: szkół, 
przedszkoli, Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych, Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej. Ponadto poza 
ww. środkami, w rezerwach celo-
wych budżetu zabezpieczono kwo-
tę 200 000 zł na remonty placówek 
oświatowych oraz kwotę 411 600 zł 
na wypłatę zapomóg zdrowotnych 
dla nauczycieli, wypłatę odpraw 
dla pracowników oświaty oraz na 
pokrycie kosztów urlopów dla po-
ratowania zdrowia.

Kolejną dziedziną pochłaniają-
cą znaczne środki budżetowe jest 
pomoc społeczna i ochrona zdro-
wia (15,46% - 9 347 960 zł). Środki 
wydatkowane są na wypłatę świad-
czeń z pomocy społecznej, w tym 
w szczególności: świadczeń rodzin-
nych i alimentacyjnych, zasiłków 
celowych i okresowych, dodatków 
mieszkaniowych i energetycznych. 
Pokrywane są koszty pobytu miesz-
kańców miasta w domach pomocy 
społecznej i w pieczy zastępczej. 

Pokrywane są koszty funkcjonowa-
nia Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Miejskiego Żłobka. Realizowane 
są programy zdrowotne dotyczące 
szczepień ochronnych, programy 
przeciwdziałania alkoholizmowi 
i zwalczania narkomanii.

Na zadania z zakresu gospodarki 
mieszkaniowej przeznaczono kwo-
tę 8 174 000 zł tj. 13,52% wydatków 
budżetu. Środki wydatkowane są  
na pokrycie kosztów związanych 
z utrzymaniem budynków komu-
nalnych. Są to między innymi opłaty 
za zarząd i administrowanie, koszty 
zużycia mediów, koszty remontów 
oraz wpłaty na fundusze remonto-
we wspólnot mieszkaniowych.

Kwotę 7 988 298 zł tj. 13,21% 
ogółu wydatków budżetu przezna-
czono na administrację publiczną. 
Są to wydatki związane z funk-
cjonowaniem Urzędu Miejskiego 
i Rady Miejskiej, wydatki na pro-
mocję miasta i współpracę partner-
ską, wydatki związane z poborem 
podatków.

Gospodarka komunalna wyko-
rzystuje 9,44% wydatków budżetu 
tj. 5 706 980 zł. Środki przeznaczone 
są na pokrycie kosztów gospodaro-
wania odpadami (wywóz nieczysto-
ści, selektywna zbiórka odpadów). 
Pokrywane są koszty utrzymania 
czystości na terenie miasta, koszty 

oświetlenia ulicznego, koszty utrzy-
mania terenów zieleni miejskiej. 
Środki przeznaczone zostaną rów-
nież na wykonanie zadań inwesty-
cyjnych (między innymi: budowa 
oświetlenia ulicznego, uzbrojenie 
działek na osiedlu domów jednoro-
dzinnych przy ul. Wieczorka, mo-
dernizacja rowów komunalnych, 
modernizacja kanalizacji deszczo-
wej). Łącznie w ramach zaplanowa-
nych środków na zadania inwesty-
cyjne przeznaczona zostanie kwota 
650 000 zł.

Na zadania z zakresu transpor-
tu i łączności przeznaczono kwo-
tę 3 382 507 zł tj. 5,6% wydatków 
budżetu miasta ogółem. Zabezpie-
czono środki na pokrycie kosztów 
funkcjonowania autobusowej ko-
munikacji lokalnej na terenie mia-
sta. Ponadto zabezpieczono środki 
na wydatki związane z utrzymaniem 
infrastruktury drogowej (usuwanie 
przełomów na ulicach i awarii na 
chodnikach, remonty dróg żużlo-
wych, utrzymanie oznakowania). 
Z ww. kwoty kwotę 1 771 000 zł za-
bezpieczono na realizację wydatków 
majątkowych (w tym między inny-
mi: modernizacja ulic i chodników 
gminnych, budowa nowych dróg, 
chodników i zatok parkingowych, 
wykonanie PT „Budowy centrum 
przesiadkowego przy ul. Wolności 

i ścieżek rowerowych”). 
Wydatki na kulturę i sport w kwo-

cie 3 194 470 zł tj. 5,28% wydatków 
budżetu miasta ogółem, to przede 
wszystkim dotacje dla miejskich in-
stytucji kultury, dotacje dla klubów 
sportowych organizujących dzia-
łalność szkoleniową oraz współ-
zawodnictwo sportowe w różnych 
dyscyplinach sportu. 

Bezpieczeństwo publiczne to wy-
datek 1 195 450 zł (1,98% wydatków 
ogółem). Środki przeznaczono na 
pokrycie kosztów funkcjonowa-
nia Straży Miejskiej i monitoringu 
miejskiego. W ramach tej kwoty 
zabezpieczono również środki na 
wydatki związane z obroną cywilną 
i zarządzaniem kryzysowym. 

Pozostałe wydatki, na które za-
bezpieczono kwotę 2 024 887 zł 
(3,35% wydatków ogółem), to 
w szczególności: koszty funkcjo-
nowania i utrzymania targowisk 
miejskich i cmentarza komunal-
nego, koszty sporządzania i aktu-
alizowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
koszty obsługi geodezyjnej, wydatki 
na obsługę długu publicznego, wy-
datki związane z utrzymaniem tras 
rowerowych i PIAP-ów.  

Dorota Zięba
Skarbnik Miasta

BUDŻET NA 2016 ROK

INFORMACJE URZĘDU 
STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach 
informuje,

że sala ślubów z dniem 1 grudnia ub. r.
została przeniesiona do Ratusza.

***
Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach 

prosi pary małżeńskie obchodzące 
w 2016 r. "Złote i Diamentowe Gody"

o zgłaszanie jubileuszu
do 31 marca 2016 r.

w USC, pokój 109 (parter),
Urząd Miejski w Pyskowicach.

Prosimy o przedstawienie
dowodów osobistych.

ciąg dalszy ze str. 1

Niestraszna nam zima, gdy łapka ciepły kocyk trzyma! 
Podczas okresu zimowego wiele bezdomnych zwierząt doświadcza zimna i głodu. W związku z tym 

Świetlica Zespołu Szkół w Pyskowicach postanowiła zorganizować zbiórkę ciepłych kocy, suchej i 
mokrej karmy, misek, smyczy i innych rzeczy, które mogłyby pomóc psom i kotom ze Schroniska w 
Gliwicach-Sośnicy. Rozwieszono plakaty o akcji, która trwała w dniach 1-18 grudnia ub. r., poinfor-
mowano uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i wychowawców. W pomoc zaangażowało się 
bardzo dużo serdecznych osób, które z radością dzieliły się nawet najmniejszymi dowodami pamięci 
o ukochanych czworonogach. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 23 grudnia ub. r. Świetlica Ze-
społu Szkół przekazała wszystkie zebrane dary Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach-Sośnicy. Dzięki 
Państwa dobroci udało się przekazać prawie 53 kg żywności! A to nie wszystko. Dodatkowo, zwierzaki 
dostały kilkadziesiąt saszetek z mokrą karmą, kilka worków suchej karmy (przyniesionej do nas w 
otwartych już opakowaniach lub w zwykłych jednorazowych siatkach – znak, że i nasi domowi pupile 
chętni byli się podzielić), mnóstwo kocy i ręczników, a także misek i garnków na jedzenie. Psy i koty 
będą także mogły pobawić się nowymi piłeczkami i innymi zabawkami, a także wyjść na smyczy na 
długi spacer. Podczas wizyty w schronisku nasza świetlica otrzymała podziękowania, a także plakat 
zachęcający do adopcji pupili, który można zobaczyć w naszej placówce. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie i nawet najmniejszy wkład w akcję!
Magdalena Śliwka

Nauczyciel Zespołu Szkół w Pyskowicach

AKCJA POMOCY ZWIERZĘTOM
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- Od jak dawna angażujesz się 
w wolontariat? Co sprawiło, że 
zapragnęłaś pomagać innym? 
- W działania wolontariackie zaan-
gażowałam się 5 lat temu, począt-
kowo wyłącznie jako uczestnik. 
W 2013 roku po raz pierwszy by-
łam odpowiedzialna za organizację 
pomocy i od tego czasu regularnie 
angażuję się we wszystkie projekty 
wolontariackie realizowane w mo-
jej firmie. Pozytywne emocje jakie 
towarzyszą takim działaniom na-
pędzają mnie do dalszego działa-
nia. Od dwóch lat jestem również 
liderem darczyńcą Szlachetnej 
Paczki z ramienia Oddziału Kato-
wice. 

- Zaczynając swoją przygodę 
z wolontariatem z pewnością 
miałaś o nim jakieś wyobrażenie. 
Czy po tych kilku latach w dal-
szym ciągu tak samo go postrze-
gasz? 
- Zawsze podziwiałam ludzi, którzy 
bezinteresownie pomagają innym. 
Sama miałam obawy - czy dam 
radę, czy będę potrafiła zaangażo-
wać innych, czy wszystko się uda. 
Jednak z roku na rok jest mi coraz 
łatwiej mobilizować większe grono 
ludzi. Dzięki temu nasze akcje są 
coraz większe, a to daje mi dużą 
satysfakcję. Pamiętam, jak przy 
okazji jednej z nich dzieci z przed-
szkola pytały nas z zachwytem czy 
jesteśmy wysłannikami świętego 
Mikołaja. Takie chwile utwierdzają 
mnie w przekonaniu, że warto się 
angażować. Warto wspólnymi siła-
mi zrobić coś dobrego.

- Który z wolontariatów wspo-
minasz najbardziej? Czy któryś 
z projektów dostarczył Ci szcze-
gólnych emocji? 
- Największe emocje towarzyszły 
mi podczas organizacji Biegu Ro-
dzinnego. Była to jak do tej pory 
największa akcja. Dla mnie naj-
ważniejsze było to, że zaangażo-
waliśmy całe rodziny do wspólnej 
zabawy, co w dobie codziennej 
gonitwy nie jest takie proste. Ro-
dziny spędziły czas na zabawie 
połączonej z edukacją i kursem 
pierwszej pomocy. Ich radość była 
bezcenna.

- Co dzięki pracy Twojej i Twoje-
go zespołu udało się zrobić w Py-
skowicach w ostatnich latach? 
- Dzięki naszej pracy udało się 
między innymi odświeżyć Park 
Pyskowicki - sprzątaliśmy, sadzi-
liśmy drzewa i krzewy, a także 
odmalowaliśmy ławki i barierki. 
Kolejna ciekawa akcja odbyła się 
w Przedszkolu nr 4, gdzie odmalo-
waliśmy dwie sale, barierki, a także 
wykafelkowaliśmy pomieszczenie 
socjalne. Uczyliśmy też przedszko-
laki, jak bezpiecznie zachowywać 
się na drodze oraz wyposażyliśmy 
je w odblaski. Dzieciaki przygo-
towały także prace plastyczne pt. 
''Schenker w oczach Dziecka'', któ-
re sprzedaliśmy, a uzyskane datki 
przekazaliśmy na zakup nowych 
mebli do przedszkola. Zeszło-
roczna świąteczna inicjatywa była 
skierowana do Szkoły Specjalnej, 
gdzie zakupiliśmy żywe choinki 
oraz zrobiliśmy paczki dla wszyst-

kich podopiecznych. Z kolei w tym 
roku zorganizowaliśmy wspomnia-
ny już wcześniej Bieg Rodzinny 
– oprócz udziału w grach i zaba-
wach pomalowaliśmy przedszkole 
nr 5 oraz zasadziliśmy drzewa na 
Placu Dożynkowym. Dodatkowo 
posprzątaliśmy również okoliczny 
park. Ostatnią naszą inicjatywą 
były Moto Mikołajki, w trakcie 
których dobrą zabawę połączyli-
śmy z aspektem bezpieczeństwa 
na drodze.

- Podczas takich akcji spotykasz 
zapewne wiele osób, które po-
dobnie jak Ty pragną pomagać 
innym - czy utrzymujesz z nimi 
kontakt, czy raczej ograniczasz 
znajomość do jednorazowych 
akcji? 
- Nie brakuje ludzi z wielkim ser-
cem. Znajomości, które nawią-
zaliśmy staramy się utrzymywać. 
Co więcej owocują one nowymi 
pomysłami m.in. realizowanymi 
wspólnie z Klubem Motocyklo-
wym Sąsiedzi oraz Stowarzysze-
niem Ludzie Miasta.

- Jak w takim razie wygląda współ-
praca Twojego zespołu z różnymi 
środowiskami czy organizacja-
mi? I jakie są Twoje obowiązki 
jako organizatora akcji?
- Do moich obowiązków należy 
m.in. zaangażowanie w projekt in-
nych, a przede wszystkim współ-
praca z lokalnymi stowarzysze-
niami. Nie jest to trudne. Jak się 
okazuje chęć pomagania to po-
wszechne zjawisko w Pyskowicach 

(uśmiech). Udaje nam się zaanga-
żować zarówno pracowników, jak 
i osoby spoza firmy. Kieruje nami 
dewiza, że ''dobro powraca'' i moc-
no wierzę, że tak rzeczywiście jest. 

- Co poradziłabyś osobom, które 
myślą o wolontariacie? Dlaczego 
warto się angażować? 
Wolontariat to coś wyjątkowe-
go, daje ogromną satysfakcję. Dla 
mnie największą nagrodą jest ra-
dość na twarzach innych ludzi. 
Niedawno otrzymaliśmy porusza-
jący list od Karola i Bartka, którzy 
wraz z rodzicami dziękowali nam 
za okazaną pomoc. Życzyli nam 
również wiele dobrego i dużo mi-
łości w codziennym życiu. Dla ta-
kich chwil warto zaangażować się 
w wolontariat.

„O programie Czas Pomagania 
w DB Schenker Logistics”
Program wolontariatu pracownicze-
go w DB Schenker Logistics działa 
już od 7 lat. Każdego roku odbywa-
ją się jego dwie edycje: Świąteczny 
Czas Pomagania – w okresie bożo-
narodzeniowym oraz Zielony Czas 
Pomagania – na wiosnę. Łącznie 
zrealizowano już ponad 300 projek-
tów wolontariackich w całej Polsce. 
W grudniu ubiegłego roku ruszyły 
23 kolejne projekty, w ramach 14. 
edycji programu. O efektach tych 
akcji można przeczytać w najnow-
szym Raporcie Społecznym firmy, 
dostępnym pod adresem: www.
dbschenker-csr.pl/ 

Paulina Żubrowska

DOBRO POWRACA
Dzięki wolontariatowi czuje się spełniona i szczęśliwa. Choć 
nie zawsze jest łatwo, nie rezygnuje z pomagania innym. 
W Pyskowicach działa już od 5 lat, mobilizując do szlachetności 
coraz więcej osób. Co napędza ją do działania oraz co daje jej 
największą satysfakcję? Oto rozmowa z Katarzyną Witkowską, 
która przewodzi innym wolontariuszom w ramach akcji 
„Czas Pomagania w DB Schenker Logistics”.
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PORADY 
PRAWNE

Z dniem 31.12.2015 r. nie będą udzie-
lane porady prawne, jak miało to miejsce 
w każdy czwartek w Urzędzie Miejskim 
w Pyskowicach. Natomiast na mocy 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nie-
odpłatnej pomocy prawnej oraz eduka-
cji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255) 
z dniem 4 stycznia 2016 r. uruchomiony 
został PUNKT NIEODPŁATNEJ PO-
MOCY PRAWNEJ. Punkt zlokalizowany 
jest w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 3 na parte-
rze i czynny jest: w poniedziałki, wtorki, 
środy w godzinach 11.30-15.30, w czwart-
ki w godzinach 9.30-17.30. Więcej o no-
wym systemie darmowej pomocy prawnej 
można przeczytać na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości: www.dar-
mowapomocprawna.ms.gov.pl.
Nieodpłatna pomoc prawna  przysługu-
je osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprze-

dzających zwrócenie się o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej zosta-
ło przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015r. poz. 163, 693 i 1045) 
i wobec której w tym okresie nie wy-
dano decyzji o zwrocie nienależnie 
pobranego świadczenia, lub 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Ro-
dziny, o której mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Ro-
dziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 24 stycz-
nia 1991r. o kombatantach oraz nie-
których osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojen-
nego (Dz. U. z 2014 poz. 1206 oraz 
z 2015r. poz. 693), lub 

4) która posiada ważną legitymację we-
terana albo legitymację weterana 
poszkodowanego, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. 
o weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), 
lub 

5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski 

żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazła się w sytu-
acji zagrożenia lub poniosła straty.

Turniejowe sukcesy 
Futsal Akademii w grud-
niu 2015 r.:

1. Rocznik 2000 
w składzie: Maciek Ste-
indor, Łukasz Babicz, 
Dawid Bladycz, Denis 
Chmielnicki, Michał 
Guttmann, Kamil Mi-
chali, Wojtek Mikos, 
Wojtek Zając, Kuba 
Stowski. Zajął II miej-
sce w turnieju Zaborze 
Cup, w całym turnieju 
przegrywając tylko jeden 
mecz. Niestety był to fi-
nałowy mecz z Piastem Cieszyn. 

2. Rocznik 2004 w składzie: 
Mateusz Szewczyk, Bartłomiej 
Niewiadomski, Jan Bartniczek, 
Jacek Sapich, Szymon Sobel-
ski, Jakub Jaszczyszyn, Kac-
per Szmidt, Mateusz Bogucki, 
Kacper Renka. Zajął III miejsce 
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki 
Nożnej w Zabrzu.

3. Rocznik 2007 w składzie: 
Jakub Skwarkowski, Igor Glo-

nek, Kacper Kostek, Wojciech 
Buchta, Bartosz Szmidel, Xa-
vier Wojciechowski, Adam Ja-
cher, Patryk Łakomy, Szymon 
Kopel, Bartłomiej Mądry. Zajął 
VI miejsce w Turnieju Multi-
sport w Zabrzu.

4. Rocznik 2009 w składzie: 
Tomek Seifried, Krzysztof Ja-
cher, Mateusz Grzegoszczyk, 
Paweł Kamiński, Igor Piętak, 
Gabriel Czyżykowski, Mate-

usz Brzoska, Kacper Filipek, 
Maksymilian Kwiecień. Zajął 
II miejsce w turnieju Multisport 
w Zabrzu. Ponadto Krzysztof 
Jacher [na zdj. z lewej] został 
wybrany najlepszym piłkarzem 
turnieju. 

Mariusz Połeć 
Wiceprezes Zarządu

Klubu Futsal 
Akademia Pyskowice

KLUB FUTSAL
AKADEMIA PYSKOWICE

W „Przeglądzie Py-
skowickim” infor-
mujemy, że pierwsza 
wystawa tematyczna 
w Muzeum przy-
pomina Legendy 
związane z historią 
dziejów naszych Py-
skowic.
Zapraszamy do zwie-
dzania wystawy, która 
przypomina prezen-
tację Legend Pysko-
wickich w pierwszym 
dziesięcioleciu obec-
nego wieku. Bardzo 
mocno zapraszamy 
do zwiedzenia wysta-
wy naszą młodzież, 
która będzie mogła 
organizować imprezy 
o treści legend nasze-
go miasta. 
Władysław Macowicz

LEGENDY PYSKOWICKIE
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UWAGA!
Do zaszczepienia należy zgłosić się

z książeczką szczepień dziecka. 

SZCZEPIENIA PRZECIW 
MENINGOKOKOM

Informujemy, że kontynuowana jest akcja 
realizowanych od wielu lat nieodpłatnych szczepień 
dzieci przeciwko meningokokom:
Harmonogram szczepień: 
w roku 2016 dzieci urodzone w 2013 i 2012 roku,
w roku 2017 dzieci urodzone w 2014 roku,
w roku 2018 dzieci urodzone w 2015 roku.

Gmina Pyskowice finansuje niezbędne szczepionki, a 
nieodpłatnie szczepienia realizują dla mieszkańców 
Pyskowic następujące podmioty:

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2, Pyskowice

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego 
- Lekarska Spółka Partnerska

ul. Sikorskiego 64a, Pyskowice
NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna nr 1

ul. Wojska Polskiego 10, Pyskowice

Coroczną pyskowicką tradycją 
stały się świąteczne akcje charyta-
tywne, w których pyskowiczanie 
mogą wziąć udział przed Świętami 
Bożego Narodzenia. Jedną z takich 
akcji jest CZAS POMAGANIA 
organizowany przez pyskowicki 
Samorząd, Miejski Ośrodek Kul-
tury i Sportu oraz Stowarzyszenie 
Ludzie Miasta. W tym roku akcja 
ta pod wieloma względami była 
szczególna. Po pierwsze pyskowi-
czanie mogli przynosić dary przez 
kilka dni do sekretariatu MOKiS 
i do Ratusza (tak, żeby nikogo nie 
ograniczały dni ani godziny zbiór-
ki), a 11 grudnia ub.r. na pyskowic-
kim rynku odbył się wielki finał 
akcji, która była szczególna także 
dlatego, że w pomocy potrzebują-
cym złączyła nie tylko mieszkań-
ców Pyskowic, ale także lokalne 
firmy i instytucje. Żywność, środki 
czystości oraz materiały papierni-
cze przekazali: pracownicy Urzędu 

Miejskiego, Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego, firmy Rossmann, fir-
my Schenker, pracownicy i rodzice 
dzieci z Przedszkola nr 1, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 6, Gimna-
zjum nr 1 (kl. 2a i 2b) oraz Zespołu 
Szkół im. Marii Konopnickiej, pod-
opieczni Ochotniczego Hufca Pra-
cy, członkowie Towarzystwa Przy-
jaźni Pyskowic i Flörsheim.

W sumie udało nam się zebrać: 
185 kg różnej żywności (mąka, 
cukier, olej, makarony, ryż, kasza, 
kawa, herbata, słodycze itp.), 134 
kg środków czystości (różne płyny 
do czyszczenia, proszki do prania, 
szampony, mydła itp.), a także 7 
kg artykułów papierniczych i za-
bawkowych (bloki, bibuła, taśmy 
klejące, ołówki, mazaki itp.). W ten 
sposób zakończyła się pierwsza 
część akcji. Po zebraniu wszyst-
kich darów członkowie Stowarzy-
szenia Ludzie Miasta wzięli się do 
kolejnego etapu prac. Wszystkie 

podarunki trzeba było podzielić, 
zapakować i rozwieźć. Zadanie cza-
sochłonne i trudne, ale też bardzo 
wzruszające. Udało nam się stwo-
rzyć 84 paczki (50 z żywnością i 34 
z pozostałymi produktami), które 
trafiły do 41 potrzebujących rodzin, 
osób samotnych lub chorych. Nie-
samowite uczucie móc pomóc tym, 
którzy pomocy potrzebują, a się jej 

nie spodziewają. Chcemy przekazać 
Wam chodź odrobinę tej radości, 
której mogliśmy zaznać sprawiając 
niespodziankę tym ludziom, bo to 
dzięki WAM mogliśmy sprawić, 
że Święta Bożego Narodzenia były 
choć odrobinę szczęśliwsze. Dzię-
kujemy.

Beata Antosik
Stowarzyszenie Ludzie Miasta

CZAS POMAGANIA 

ŚWIĄTECZNA PACZKA 
W PRZEDSZKOLU NR 1

W naszym przedszkolu postanowiliśmy kontynuować tradycję orga-
nizowania tzw. „świątecznej paczki”. To była już 7 jej edycja! Cel jaki 
nam przyświecał był jasny - nie chcieliśmy, aby w tym wyjątkowym, 
świątecznym czasie ktoś był smutny. Działaliśmy od początku do poło-
wy grudnia ub. r. W tym czasie w naszej placówce, jak i w sklepiku osie-
dlowym przy ulicy Wieczorka 32 a, zbierane były produkty spożywcze 
i chemiczne tj. koce, proszki, przybory do mycia, zabawki, gry eduka-
cyjne, nowe ubrania i obuwie. W akcję bardzo mocno zaangażowali się 
rodzice, dzieci, nauczyciele oraz pracownicy naszej placówki. Zachęcili-
śmy też kilku radnych z naszego miasta oraz posłankę Krystynę Szumi-
las. W ten sposób zebraliśmy potrzebne artykuły. Nie spodziewaliśmy 
się aż tylu darów. Dzięki ofiarności wielu dobroczyńców udało się zor-
ganizować paczki aż dla pięciu rodzin. Część produktów przekazaliśmy 
również Stowarzyszeniu „Ludzie Miasta” i wiemy, że te również trafiły 
do potrzebujących rodzin. 

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy i gratulujemy rodzicom, dzie-
ciom oraz radnym: Robertowi Bonkowi, Bogusławowi Domagale, 
Markowi Ochockiemu, Józefowi Rubinowi i Andrzejowi Siucie oraz 
posłance Krystynie Szumilas. Słowa wdzięczności kierujemy również 
do właściciela sklepiku osiedlowego (przy ul. Wieczorka 32 a) oraz do 
jego pracowników. Na koniec przytaczamy słowa Jana Pawła II, które 
przyświecały nam podczas akcji: ,,Człowiek jest wielki nie przez to co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”. 

Katarzyna Kupska  
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„Boże Narodzenie to cudowny 
czas. Wszyscy już czekają na 
choinki blask. Na jej świeży 
zapach i kolorów moc. Na tę 
pierwszą gwiazdkę w wigilijną 
noc…”
Okres świąteczno-noworoczny 
jest wyjątkowy. Właśnie w tym 
czasie magii Świąt i Nowego 
Roku zorganizowaliśmy wraz 
z naszymi podopiecznymi 
wyjątkowy Koncert 
Świąteczny. 

Co roku na naszej niewielkiej 
scenie występują dzieci i młodzież 
z zespołów działających przy Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sportu 
w Pyskowicach. 22 grudnia ub.r. 
muzyczno-taneczny koncert oparty 
na piosenkach, pastorałkach i prze-
pięknych polskich kolędach związa-
nych z zimą i narodzeniem Jezuska 
sprawił, iż wszyscy, zarówno artyści 
jak i goście, zostali wprowadzeni 
w magiczny klimat Świąt Bożego 
Narodzenia, na które tak wszyscy 
czekaliśmy. Nie tylko mali artyści 
zachwycili swoim występem, ale 
również przepiękna scenografia 
przygotowana przez dzieci z Klubu 
Plastycznego PIRAMIDA. Dopeł-
nieniem koncertu był występ in-

struktorów, którzy razem z publicz-
nością zaśpiewali „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki”.

Na scenie wystąpiły dzieci i mło-
dzież z:
• Dziecięcego Zespołu Taneczne-

go MINIATURKI, 

• Zespołu Tańca Nowoczesnego 
PARADOX MINI i PARADOX, 

• Grupy Tańca HIP HOP MU-
SZESE YOUNG, 

• Grupy Wokalno - Tanecznej 
GAMA,

• Teatru Tańca ALACARTE,

• Studia Wokalnego MOKIS. 
Wszystkim instruktorom: Agacie, 

Aniom, Kindze, Adamowi dziękuję 
za przygotowanie i pomoc w orga-
nizacji koncertu.

Agata Sitarek

KONCERT ŚWIĄTECZNY

BIBLIOTEKA BARDZIEJ DOSTĘPNA
DLA NIEPEłNOSPRAWNYCH

Miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna 
w Pyskowicach przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy 
cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących 

– Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt 
jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie 
urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsłu-
gi przez osoby niewidome i słabowidzące. Biblioteka będzie 
mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytel-
nikom z wadą wzroku. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia 
"Larix" otrzymała bezpłatnie także pakiet 1089 cyfrowych 
książek mówionych, których można posłuchać na urzą-
dzeniu Czytak. Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje 
się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych 
książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych 
i słabowidzących. We współpracy ze stowarzyszeniem nasza 
biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowa-
ny dla osób z wadą wzroku.
Szczegółowe informacje: nr tel. (32) 233 24 75 lub 
w placówce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pysko-
wicach (Pl. Piłsudskiego 1).

Ewa Kotylak
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MIEJSKA 
BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA
Oddział dla Dzieci
Hasło przewodnie: „Czytam, bawię 
się i gram - w bibliotece ferie spę-
dzam!”
Zajęcia odbywać się będą codzien-
nie w godz. 12.00 – 13.30.
I tydzień 15.02 – 19.02.2016 r.
1. „Zima w Krainie Lodu” - zajęcia 

czytelniczo-plastyczne
2. „Od kropki do obrazka” - kre-

atywne zabawy antystresowe
3. „Dzień śnieżnej bitwy”- zmaga-

nia planszowe i komputerowe
4. „Jak być dżentelmenem w sieci”- 

zajęcia czytelniczo-rysunkowe
5. „Nastrojowe lampiony” - zajęcia 

plastyczne
II tydzień 22.02 – 26.02.2016 r.
1. „Poniedziałek pod wesołym bał-

wankiem” - zabawy kreatywne
2. „Akademia projektowania Brył” 

- zabawy kreatywne
3. „Zimowy przegląd sportowy” 

- konkurs wiedzy o sportach zi-
mowych, zabawy rysunkowe

4. „Aby język giętki powiedział 
wszystko co pomyśli głowa” - 
potyczki z językiem polskim

5. Zakończenie zajęć połączone 
z rozdaniem dyplomów i nagród

Filia Nr 1:
Zajęcia odbywać się będą codzien-
nie w godz. 12.00 – 13.30.
I tydzień 15.02 – 19.02.2016 r.
1. „9 minut z Robertem „Lewym” 

Lewandowskim”- konkurs czy-
telniczy

2. Plastyczny konkurs logopedycz-
ny

3. Gry komputerowe i planszowe
II tydzień 22.02 – 26.02.2016 r.
1. „Ferie z angielskim – Fun En-

glish w bibliotece” - zajęcia kom-
puterowe

2. Układanie puzzli
3. „Zimowy krajobraz”, „Wesołe 

dekoracje”, „Bałwanki, bałwan-
ki…”, „Mróz z cukru”, „Zamek 
krainy lodu” - zajęcia plastyczne

4. Gry komputerowe i planszowe
W czasie ferii we wszystkich pla-
cówkach bezpłatny dostęp do In-
ternetu i gier komputerowych.

Wycieczki: I tydzień 15-19 luty

15 luty - MULTIKINO w Zabrzu, film pt. „Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa”, (koszt 11 zł)
16 luty - WROCŁAW – (w programie m. in: zwiedzanie Hydropolis - jedyne w Polsce multimedialne 
centrum wiedzy o wodzie; początki wody we wszechświecie, życie w oceanicznych głębinach, podróż 
do najgłębszego miejsca na ziemi, modele statków z różnych epok, spacer po Rynku ), MC Donald*, 
(koszt 17 zł)
17 luty - MULTIKINO w Zabrzu, film pt. „Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa”, (koszt 11 zł)
18 luty - LODOWISKO w Gliwicach, (koszt: ok. 10 zł)
19 luty - MULTIKINO w Zabrzu, film pt. „Misiek w Nowym Jorku”, (koszt 11 zł)

Wycieczki: II tydzień 22-26 luty

22 luty - WISŁA (w programie m. in: kulig, pobyt w chacie góralskiej połączony z poczęstunkiem), MC 
Donald*, (koszt 20 zł)
23 luty - LODOWISKO w Gliwicach, (koszt: ok. 10 zł)                                                                                                                           
24 luty - MULTIKINO w Zabrzu, film pt. „Zwierzogród”, (koszt 11 zł)      
25 luty - KRAKÓW - (w programie m. in: zwiedzanie z przewodnikiem Podziemi Rynku, oglądanie 
wystawy szopek bożonarodzeniowych, udział w warsztatach: „Z pergaminem i  piórem - w kancelarii 
pisarza miejskiego”, „Legendy krakowskie”), MC Donald*, (koszt 15 zł)
26 luty - LODOWISKO w Gliwicach, (koszt: ok. 10 zł)     
* cena nie obejmuje pobytu w MC Donaldzie                                                        
Na wszystkie wycieczki i lodowiska zapisy od 1 lutego br. w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miejskiego, pok. 102. Przy zapisach wymagane są: pesel dziecka i zgoda rodziców. Wszel-
kie informacje udzielane są pod nr tel. (32) 332 60 77. Nie przyjmujemy zapisów telefonicznie! Zbiórki 
dzieci na parkingu przed Urzędem Miejskim lub przy Zespole Szkół przy ul. Szkolnej. Organizator 
(Samorząd Pyskowic) zastrzega sobie prawo do zmiany programu ferii. 

URZĄD MIEJSKI
FERIE ZIMOWE 2016
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KOLEJNY ROK 
Z JĘZYKIEM 

ANGIELSKIM 
W BIBLIOTECE! 

Oddział dla Dzieci i Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Pyskowicach przystąpiły do V edycji projektu 
„FunEnglish w bibliotece”. Jego założeniem jest nauka ję-
zyka angielskiego na odległość za pomocą nowoczesnych 
technologii. Kurs FunEnglish pl. łączy naukę z zabawą 
i zbudowany jest z czterech typów multimediów: filmów, 
fotolekcji, gier edukacyjnych i piosenek karaoke. Nowo-
ścią jest pakiet „FunJunior” dla przedszkolaków w wieku 
4-5 lat, oparty o metodę immersji - dziecko ma tu kon-
takt jedynie z językiem angielskim. Materiał kursu składa 
się z multimedialnych komponentów, są to m.in.: piosen-
ki, gry i fotolekcje, które uczą dzieci logicznego myślenia. 
Zapraszamy zainteresowanych nauką języka angielskiego 
na komputerze w wieku 4-12 lat do Oddziału dla Dzieci 
i Filii nr 1 oraz bezpłatnego korzystania z platformy!   

 Lidia Kozok

Na jeden dzień Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Pyskowicach zamienił się 
w gorącą Afrykę. W ramach XVIII 
Spotkań z Piosenką Nieprzetartego 
Szlaku 11 grudnia 2015 r. w naszej 
szkole odbył się festiwal twórczości 
osób niepełnosprawnych. W tym 
dniu zaszczycili nas swoją obec-
nością uczniowie zaprzyjaźnio-
nych placówek z Pyskowic i okolic. 
W festiwalu wzięły udział: Szkoła 
Podstawowa nr 4, Szkoła Podsta-
wowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa 
nr 6 z Pyskowic, dzieci z Gminnego 
Przedszkola nr 8  w Przezchlebiu, 
wokalistka Julia Ring z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Tęcza w Pysko-
wicach oraz uczniowie naszej szko-
ły. Wszyscy artyści pokazali wysoki 
poziom artystyczny oraz profesjo-
nalne przygotowanie, którego po-
zazdrościć mogliby im zawodowi 
artyści. Każda grupa przygotowała 
przepiękne kostiumy oraz ciekawą 

choreografię. Temat te-
gorocznego Spotkania 
z Piosenką „AFRYKA” 
okazał się bardzo ko-
lorowy i atrakcyjny. 
Poruszył wyobraźnię 
organizatorów i uczest-
ników, dzięki czemu 
przenieśliśmy się na 
gorący kontynent, pełen 
egzotycznych zwierząt, 
starożytnych piramid 
i wspaniałej, rytmicz-
nej muzyki. Scenogra-
fia w szkole pozwoliła 
wszystkim odczuć go-
rące klimaty Afryki. 
W przerwie uczestnicy skorzysta-
li z poczęstunku składającego się 
z pysznych owoców oraz prozdro-
wotnych przekąsek. Wszyscy artyści 
zostali nagrodzeni pamiątkowym 
dyplomem oraz atrakcyjnymi upo-
minkami. Spotkanie festiwalowe 

dofinansowane zostało ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Polskiego Stowarzy-
szenia Terapii Przez Sztukę. - Na-
wiązaliśmy wspaniałą współpracę 
z Międzynarodowym Nieprzetartym 
Szlakiem  i mamy nadzieję, że będzie 

ona nadal kontynuowana, a Festiwal 
Piosenki Nieprzetartego Szlaku za-
gości na stałe w kalendarzu imprez 
naszej szkoły - powiedział Bogusław 
Hadzik dyrektor ZSS w Pyskowi-
cach.

Daria Kotylak

AFRYKA W ZESPOLE SZKół SPECJALNYCH

22 grudnia 
ub. r. w Zespole 
Szkół Specjal-
nych w Pysko-
wicach bardzo 
u r o c z y ś c i e 
obchodziliśmy 
zbliżające się 
wtedy Święta 
Bożego Naro-
dzenia. Ucznio-
wie od samego 
rana przygoto-
wywali swoje 
klasowe spo-
tkania opłatkowe. Sale ustrojono świątecz-
nymi dekoracjami, korytarze kolorowymi 
lampkami, stoliki połączone w duże stoły 
zostały zastawione wigilijnymi potrawami. 
Były życzenia składane sobie nawzajem 
z łamanym opłatkiem, obdzielanie drob-
nymi podarunkami oraz śpiewanie kolęd, 
bo Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy 
stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi 
i zapominają o wszelkich sporach i wa-
śniach.

Podkreślając wyjątkowy charakter tych 
świąt, jak co roku, młodzież ZSS w Pysko-

wicach przygotowała szkolne jasełka, któ-
re przybliżyły wszystkim atmosferę tego 
szczególnego okresu. Oglądając przedsta-
wienie czuło się nastrój Świąt Bożego Naro-
dzenia. Uczniowie jako aktorzy wcielili się 
w postaci, które poszukując dobra i miłości 
odnalazły nowonarodzonego, małego Boga 
w betlejemskiej szopce. Innowacyjny spo-
sób przekazu treści spowodował, że każdy 
widz mógł chociaż na chwilę "dotknąć" 
magii świąt.

JASEłKA W ZESPOLE 
SZKół SPECJALNYCH

ciąg dalszy na str. 12
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Inspiracją do zorganizowania 
Tygodnia Śląskiego w Zespole 
Szkół Specjalnych w Pyskowicach 
stało się przeświadczenie 
o konieczności dbania 
o dziedzictwo kulturowe regionu 
zamieszkania naszych uczniów 
oraz zapoznanie ich z gwarą, 
tradycjami i kulturą  Śląska 
i zachęcenie ich do kultywowania 
tych tradycji. 

W tym roku szkolnym uczniowie 
naszej szkoły w czasie Tygodnia Ślą-
skiego poznawali tradycje śląskie – 
od andrzejek aż po mikołajki. Były 
wróżby andrzejkowe, tradycyjne la-
nie wosku czy wizyta św. Mikołaja.

Odbył się także konkurs pt. „Won-
giel Faszyn”- moda inspirowana 
Śląskiem. Uczniowie pod czujnym 
okiem nauczycieli sami wykonali 
projekty kreacji. 

Celem uczestnictwa w konkurso-
wych zmaganiach było: zapoznanie 
uczniów z elementami tradycyj-
nego stroju śląskiego, rozwijanie 
wyobraźni i aktywności twórczej, 
ćwiczenie umiejętności wykorzy-
stania i łączenia ze sobą różnych 
materiałów oraz technik plastycz-
nych, odkrycie przez uczestniczące 
w konkursie dzieci własnych uzdol-
nień, kształtowanie poczucia estety-
ki i smaku artystycznego, doskona-
lenie sprawności manualnych oraz 

propagowanie osiągnięć poprzez 
zorganizowanie pokonkursowego 
pokazu mody.

W kolejnym dniu zorganizowano 
cykliczną już imprezę „Mam talent”. 
W tym roku „ Mom talynt” prowa-
dzono w gwarze śląskiej i strojach 
ludowych. Prezentowany był szero-
ki wachlarz umiejętności uczniów. 
Jest to najbardziej lubiany konkurs 
przez dzieci z naszej szkoły.

W ramach poznawania zabytków 
Śląska odwiedziliśmy Radiostację 
Gliwicką, gdzie dowiedzieliśmy się 
z czego jest ona zbudowana, jakie są 
jej dzieje i teraźniejszość. Obejrze-
liśmy film o prowokacji gliwickiej 
i zapoznaliśmy się z dawnymi urzą-
dzeniami tej placówki.

3 grudnia ub.r. odbyło się spotka-
nie integracyjne z uczniami klasy 
czwartej ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Pyskowicach. Spotkanie to, 
oprócz integracji naszych uczniów 
ze środowiskiem lokalnym, miało 
także na celu wzbogacenie wiedzy 
na temat Górnego Śląska i jego tra-
dycji charakterystycznych dla tego 
regionu. Wizyta rozpoczęła się od 
pokazu prezentacji multimedialnej 
o śląskich zwyczajach, na podsta-
wie której uczestnicy odpowiadali 
na pytania i rozwiązywali zagadki. 
Mogli również sprawdzić swoją 
znajomość gwary śląskiej opisując 
budowę roweru, a także czy „po-

radzą godać” czytając wiersze po 
śląsku. Wraz z zaproszonymi gość-
mi uczniowie naszej szkoły skubali 
pierze jak dawne skubki.

Wyjątkową atrakcją czwartkowe-
go spotkania była możliwość samo-
dzielnego zrobienia klusek śląskich, 
których zjedzenie było ukoronowa-
niem wizyty kolegów i koleżanek ze 
szkoły podstawowej.

Powstały wspaniałe prace pla-
styczne ukazujące piękno krajo-
brazu śląskiego, które uczestnicy 
z dumą prezentowali na wystawie 
pokonkursowej, czując się wyróż-
nionymi i docenionymi.

W Święto Barbórki naszą szkołę 
odwiedził górnik, który opowiadał 
uczniom naszej szkoły o ciężkiej, 

górniczej pracy, a także o kopalnia-
nym strażniku Skarbku oraz o stro-
ju górniczym. Uczniowie poznali 
także legendę o św. Barbarze - pa-
tronce górników. Wszyscy słuchali 
z wielkim zainteresowaniem o dzie-
jach górniczego bractwa.

Zwieńczeniem tego ciekawego 
tygodnia była wizyta św. Mikołaja, 
który wręczył dzieciom nagrody za 
najpiękniejsze listy jakie od nich 
otrzymał oraz obdarował je drob-
nymi upominkami. Jak co roku 
w rolę Mikołaja i jego pomocników 
wcielili się uczniowie z pyskowic-
kiego liceum, za co im serdecznie 
dziękujemy.

No to pyrsk ludkowie!
Marzena Mika

OD TEGO CO BLISKIE, DO TEGO CO DALEKIE

Świątecznej atmosferze przyglą-
dali się rodzice uczniów oraz nasz 
szczególny gość zaproszony na tą 
okazję - pani Ewa Bobkowska pre-
zes firmy PANOVA z Gliwic. Po 
zakończonych jasełkach dyrektor 
szkoły Bogusław Hadzik podzię-
kował wykonawcom spektaklu za 
wniesiony trud oraz złożył wszyst-
kim obecnym życzenia świątecz-
ne. Pani Bobkowska dziękując za 
zaproszenie na świąteczne uro-
czystości również złożyła życzenia 
dzieciom i ich rodzicom oraz ca-
łemu gronu pedagogicznemu oraz 
jak co roku obdarowała wszystkich 
uczniów szkoły specjalnej ogrom-
nymi paczkami.    Maria Ziaja

JASEłKA 
W ZESPOLE SZKół 

SPECJALNYCH
ciąg dalszy ze str. 11
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Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem 
nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015 r. 
ustalił wysokości stawek czynszu dzierżaw-
nego za grunty i budynki:
Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst 
jedn.
Dz. U. z 2015.1515/.
        
1. Ustalić obowiązujące na terenie Gminy 
Pyskowice stawki czynszu dzierżawnego 
dla  gruntów i budynków będących we wła-
daniu Gminy, w zależności od celu dzierża-
wy, w następujących wysokościach:
a/ grunty pod obiektami handlowymi, któ-

re nie zostały wybudowane ze środków
 Gminy, wydzierżawione w drodze bez-

przetargowej: 5,00 zł netto miesięcznie 
za 1m2 pow. gruntu

b/ grunty przyległe do gruntów opisanych 
w podpunkcie „a”, na poprawę ich zago-
spodarowania: 1,50 zł netto miesięcznie 
za 1m2 pow. gruntu

c/ grunty przeznaczone na imprezy spor-
towo-widowiskowe /cyrki, lunaparki/

 - trwające do 3 dni - wg indywidualnej 
umowy, lecz nie mniej niż 0,50 zł netto 
za 1m2 pow. gruntu - trwające ponad 3 
dni - wg indywidualnej umowy, lecz nie 
mniej niż 300,00 zł netto

d/ grunty przyległe do cmentarzy wykorzy-
stywane na cele związane ze sprzedażą 
kwiatów, zniczy i itp. 

 - dzierżawa na okres powyżej jednego 
miesiąca: 6,00 zł netto miesięcznie za 
1 m2 pow. gruntu - dzierżawa na okres 
do dwóch tygodni w okresie „Wszystkich 
Świętych” - wg indywidualnej umowy, 
lecz nie mniej niż 150,00 zł netto

e/ grunty zajęte pod letnie kawiarenki 
(w okresie od kwietnia do września): 
7,50 zł netto miesięcznie za 1m2 pow. 
gruntu

f/ grunty pod lokalizację tablic reklamo-
wych: 8,00 zł netto miesięcznie za 1m2 
pow. gruntu  

g/ grunty pod parkingi, miejsca postojowe 
itp.: 1,00 zł netto miesięcznie za 1m2 
pow. gruntu  

h/ grunty pod obiektami stacji transfor-
matorowych oraz innymi obiektami 
infrastruktury technicznej: 3,00 zł netto 
miesięcznie za 1m2 pow. gruntu

i/ grunty pod lokalizację kontenerów na 
odpady komunalne: 7,00 zł netto rocz-
nie za 1m2 pow. gruntu

j/ grunty, na których usytuowane są przy-
zagrodowe oczyszczalnie ścieków: 0,80 

zł netto rocznie za 1m2 pow. gruntu 
k/ grunty na poprawę zagospodarowania 

nieruchomości przyległej (za wyjątkiem 
gruntów wykorzystywanych w związku 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej): 1,50 zł netto rocznie za 1m2 pow. 
gruntu

l/ grunty i budynki stanowiące własność 
Gminy lub będące w jej władaniu wyko-
rzystywane do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej:  

 - stawka 7,50 zł netto miesięcznie za 
1m2 powierzchni użytkowej budynku

 - stawka 1,50 zł netto miesięcznie za 
1m2 powierzchni gruntu 

ł/ grunty i budynki stanowiące własność 
Gminy lub będące w jej władaniu, na 
których nie jest prowadzona działalność 
gospodarcza:  

 - stawka 1,00 zł netto miesięcznie za 
1m2 powierzchni użytkowej budynku 

 - stawka 0,30 zł netto miesięcznie za 
1m2 powierzchni gruntu

m/ grunty i budynki zabudowane garaża-
mi:  

 - stawka 7,00 zł netto rocznie za 1m2 
powierzchni użytkowej budynku stano-
wiącego własność Gminy lub będącego 
w jej władaniu

 - stawka 4,00 zł netto rocznie za 1m2 po-
wierzchni gruntu 

n/ grunty zajęte w celu wykonania prac 
budowlanych lub remontowych: 2,00 zł 
netto miesięcznie za 1m2 gruntu                     

o/ grunty zajęte pod  tymczasowe stanowi-
ska handlowe: 5,00 zł netto miesięcznie 
za 1m2 gruntu          

p/ grunty zabudowane obiektami sporto-
wymi (hala widowiskowo-sportowa, 
stadion sportowy, boiska sportowe, kor-
ty tenisowe, itp.) lub wykorzystywany 
na cele sportowo- rekreacyjne - stawka 
150,00 zł netto rocznie 

r/ grunty, na których usytuowany jest staw 
rybny wykorzystywany do hodowli ryb 
w celu rekreacyjno-wypoczynkowym: 

 - stawka 150,00 zł netto rocznie za 
każdy 1 ha powierzchni lustra wody 
i 20,00 zł netto rocznie za każde rozpo-
częte 10 arów powierzchni lustra wody 
oraz 0,20 zł netto rocznie za 1m2 gruntu 
przyległego

s/ grunty, na których usytuowane jest sta-
nowisko kontenerowe na odzież używa-
ną: 15,00 zł netto miesięcznie za każdy 
kontener.

2. Roczny czynsz dzierżawny za grunty rol-
ne użytkowane na cele rolnicze:

 - do 500m2: 0,20 zł za 1m2

 - powyżej 500 do 1000 m2: 0,10 zł za 
1m2

 - powyżej 1000 do 2000 m2: 0,05 zł za 
1m2

 - powyżej 2000 do 5000 m2: 0,02 zł za 
1m2

a/ dla gruntów rolnych powyżej 50 arów 
czynsz wynosi: 

 dla strefy północnej: 1,00 zł za 1ar i za 
każdy rozpoczęty (obręb Pyskowice) 

 dla strefy południowej: 0,70 zł za 1 ar 
i za każdy rozpoczęty (obręb Dzierżno, 
Mikuszowina)

b/ dla użytków zielonych powyżej 50 arów 
czynsz wynosi:

 dla strefy północnej: 0,80 zł za 1 ar i za 
każdy rozpoczęty (obręb Pyskowice)

 dla strefy południowej: 0,50 zł za 1 ar 
i za każdy rozpoczęty (obręb Dzierżno, 
Mikuszowina)

3. W przypadku wyłonienia dzierżaw-
cy w drodze przetargu, czynsz dzierżaw-
ny ustalany jest w wysokości osiągniętej 
w przetargu, z tym że czynsz ustalony we-
dług niniejszego zarządzenia stanowi kwo-
tę wywoławczą.

4. W przypadku dzierżawy gruntów, gdy cel 
dzierżawy nie jest objęty dyspozycją punktu 
1, stawkę czynszu ustala Burmistrz Miasta. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Burmistrz Miasta ma prawo określić staw-
kę czynszu dzierżawnego poniżej wartości 
wskazanych w pkt. 1.
  
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się 
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami i Rolnictwa.
  
6. Uchylić Zarządzenie Burmistrza Miasta 
Pyskowice nr RZ0050.032.2011 z dnia
 08.03.2011 r. w sprawie ustalenia sta-

wek czynszu dzierżawnego dla grun-
tów Gminy Pyskowice znajdujących się 
w granicach administracyjnych miasta 
Pyskowice.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
4 stycznia 2016 r.

Ww. zarządzenie zostało wywieszone na 
urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. 
Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu.

ZARZĄDZENIE
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Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem nr RZ.0050.291.2015 z dnia 31.12.2015 
r. przeznaczył do dzierżawy  nieruchomości gruntowe położone w Pyskowicach 
stanowiące: 
1. część działki nr 750/11 km.19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00047415/0, o pow.1473m2,  
2. część działki nr 1091/136, km.4 obr. Dzierżno, bez urządzonej KW, o pow. 250m2.
Ww. zarządzenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronie internetowej 
Urzędu.

***

Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem nr RZ.0050.285.2015 z dnia 23.12.2015 r. 
przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców n/w lokale mieszkalne:
ul. Michała Drzymały 2
- lokal mieszkalny nr 5, klatka II,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 43,43A,43B
- lokal mieszkalny nr 6 z wejściem z klatki schodowej od ul. Gen. Wł. Sikorskiego 43A.
Ww. zarządzenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach,  ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach internetowych 
Urzędu.

***

Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem Nr RZ.0050.004.2016 z dnia 12.01.2016 
r. dokonał zmiany zarządzenia nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie 
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i budynki w ten sposób, że punkt 
6. otrzymuje brzmienie: "Uchylić Zarządzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr 
RZ.0050.032.2011 z dnia 08.03.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego 
dla gruntów Gminy Pyskowice znajdujących się w granicach administracyjnych miasta 
Pyskowice, z tym że zarządzenie to zachowuje moc w stosunku do umów zawartych 
po dniu 01.01.2016 r., jeżeli ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do oddania 
w dzierżawę miało miejsce przed wskazaną datą".
Ww. zarządzenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronie internetowej 
Urzędu.

ZARZĄDZENIA
Opiekun/ka seniorów

- legalna praca
w Niemczech i  Anglii. 

Oferujemy wysokie zarobki. 
Zadzwoń i zapytaj o pracę

Promedica24 ul. Kościuszki 49/2 
kom. 501356325

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

Pożyczki bez BIK-u,
w 15 minut.

Tel. 731 255 504

Punkt Opłat
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.  

Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80

Wynajmę
lub sprzedam

lokal użytkowy 
w Pyskowicach

o powierzchni łącznej 210 m²

Tel. 690 000 979

SALON SUKIEN ŚLUBNYCH CZAR  BIELI 
zaprasza na wyprzedaż walentynkową

15 lutego (poniedziałek) 2016 r. godz. 10.00 do 18.00
Pyskowice ul. Sikorskiego 11 tel. 509 129 804 

www.czarbieli.pl 
Ceny sukien od 600,00 zł



15STYCZEŃ 2016 Przegląd Pyskowicki  • Nr 1 (231)

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

  chwilówki
  punkt opłat

  ubezpieczenia
  korzystne kredyty

biuro kredytowe
Tłumaczenie dokumentów oraz asysta w urzędach

Kursy językowe:
 dzieci od 6 lat
 dorośli 30+, zajęcia w soboty
 przygotowanie do matury i innych egzaminów

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Ziemięcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

- nasiona kwiatów i warzyw
- donice i paletki na rozsady
- wapno do bielenia drzew

Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. 32 233 97 29

W styczniu
za grosze:

Koniec roku 2015 oraz początek 
2016 roku był dla naszego zespo-
łu obfity w koncerty. Zostaliśmy 
zaproszeni do Zabrza na Jarmark 
Świąteczny. Zaśpiewaliśmy dla 
dzieci z domów dziecka w Gliwi-
cach. Czas świąteczny uświetnili-
śmy w Markach koło Warszawy. 
Wzięliśmy udział w Wieczernicy 
Adwentowej w Szkole Podstawo-
wej w Kopienicy. Nie mogło nas 
zabraknąć na wspaniałym Jasełko-
wym Przedstawieniu przygotowa-
nym przez Joannę Sleziak w Mie-
darach, gdzie nasz zespół co roku 
występuje. Sala pękała w szwach, 
a całe przedstawienie wprowadziło 
wszystkich w świąteczny nastrój.

Ogromnym jednak wyzwaniem 
okazał się Koncert w Tarnogór-
skim Centrum Kultury w Tarnow-
skich Górach. Był to pierwszy nasz 
własny koncert biletowany. Sala 
pełna i tylko my na scenie. Wie-

dzieliśmy, że każdy koncert jest 
wyjątkowy, tu jednak presja była 
ogromna. Daliśmy z siebie wszyst-
ko. Tym razem chcieliśmy za-
chwycić tarnogórską publiczność 
naszą energią. I… się udało! Było 
cudownie. Rozpoczęliśmy mocno 
i tak będzie przez cały rok. Zapra-
szamy na nasze koncerty. Gdzie, 
co i kiedy można znaleźć na na-
szym Facebook’u: www.facebook.
com/ChorGospelPrzebudzenie.

Agata Sitarek

KONCERTOWE 
PRZEBUDZENIE
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