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Zaległości czynszowe
Szanowni Mieszkańcy Pyskowic, 

lokatorzy mieszkań komunalnych. 
Nawiązując do naszego artykułu, 

zamieszczonego w numerze 7/120 
(lipiec – sierpień 2006 r.), w którym 
przedstawiliśmy sytuację Gminy jako 
właściciela zasobów mieszkanio-
wych pod względem zaległości czyn-
szowych, ponownie przedstawiamy 
Państwu informację na temat obec-

nego stanu zaległości, tym razem po-
dajemy informację o poczynionych 
przez nas działaniach. w okresie od 
maja 2005 r. do końca 2007 r.;
•  na  drogę  postępowania  sądo-

wego skierowano łącznie 612 wnio-
sków, w tym;
•  wnioski o zapłatę – 522
•  wnioski o eksmisję – 90

Tytuł tego tekstu to pierwsze, co  
przyszło mi do głowy zaraz po 
premierze. 

I w zasadzie tyle powinienem napi-
sać o nowym spektaklu Carpe Diem 
– „Żeby żyć”.

Bo jak ubrać w słowa to wszystko, 
co wydarzyło się przed, w trakcie i po 
premierze.

60 metrów białej podszewki za-
wieszonej w najdziwniejszy spo-
sób,  białe drzwi – raz za duże, raz 
za małe, światło nie w tym miejscu, 
scenariusz gotowy na tydzień i jeden 
dzień przed - zgroza.

Jest taka tradycja, która przyświe-
ca spektaklom dla PAPY – wszystko 
przed idzie ŹLE!

To, co miało nastąpić w niedzielę 6 
kwietnia, przerażało!

I dużo by tu pisać - o kom-
puterze, który przestał działać, 
prezentacjach, które nie były we 

właściwym miejscu - wystarczy 
powiedzieć, że strach blady padł 
na rumiane lica reżysera.

Jednak CIEMNA STRONA 
MOCY odpuściła w sobotę 5 kwiet-
nia, a ulotniła się  zupełnie w nie-
dzielę o 15.59.

 Szelest chusteczek wyciąganych 
z torebek, widok szklistych oczu 
szerokiej widowni, zadumy, wzru-
szenia i ...wiary.

„Śmierć to nie jest życia kres”, tak 
śpiewali, „Bóg jest miłością”, tak mó-
wili, a najważniejsze jest to, że wszy-
scy tego dnia w to uwierzyli.

Dzwonki zagrały po duszach tych, 
którzy odeszli – bo tego dnia siedzieli 
na widowni; tych, którzy tęsknią – bo 
tego dnia nie czuli pustki; tych, którzy 
cierpią, bo tego dnia doznali ukojenia 
i tych, którzy nie rozumieli – bo tego 
dnia - wsłuchując się w ich dźwięk - 
zrozumieli. Adam Wójcik

Dla odmiany – Janusz Radek
Jedno z powszechnie przyjętych 

praw rynkowych brzmi: „Nie ma 
lepszego sposobu na weryfikację 
zapotrzebowania, niż siła popytu”. 
I tylko pozornie zdanie to nie ma 
żadnego związku z tematem tego 
artykułu. Tylko pozornie.

Kiedy w naszych głowach zrodził 
się pomysł zaproszenia do Pyskowic 
Janusza Radka z jego nową płytą, 
mniej lub bardziej złośliwi albo po 
prostu racjonalnie myślący oponen-
ci mówili: „Rany Boskie! Czwarty 
raz? A kto na to przyjdzie?!” Nie 
można było takim argumentom od-
mówić odrobiny słuszności, więc te-
mat został przedyskutowany. Wnio-
sek? Wątpliwości rozwieje sprzedaż 
biletów – jeśli będzie zainteresowa-
nie, będzie Radek. Akcja ruszyła. 
I mniej więcej pod koniec lutego, 
po miesiącu sprzedaży,  niemal dwa 

Dokończenie na str. 7 

Dokończenie na str. 4 

Legendy Pyskowickie
Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę „Legend Pysko

wickich – między historią a legendą”...
Tym razem opowiemy historię pewnej karczmarki i tajemni

czego ducha, który błąkał się i straszył mieszkańców Pyskowic. 
Kim był naprawdę i jak zakończyła się ta historia przekonacie 
tylko w niedzielę 18 maja na Rynku w Pyskowicach.

Finałem imprezy będzie jedno z największych w Europie wi
dowisk ulicznych – „GENESIS” w wykonaniu teatru „A” z Gliwic.

Dzwonkami po duszy…
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Informacje burmistrza
Zagrożenia mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa 
w zamieszkiwanej okolicy – ujawnianie rzeczywistości

Wyniki badań wykazały, że 
mieszkańcy centrum Pyskowic do-
brze oceniają stan bezpieczeństwa, 
zarówno w całym mieście jak i naj-
bliższym dla miejsca zamieszkania 
otoczeniu.

O wiele lepiej jednak pod 
względem bezpieczeństwa ocenili 
przestrzeń pobliską dla miejsca 
zamieszkania, którą codziennie, 
bezpośrednio doświadczają. We-
dług większości badanych tam, 
gdzie mieszkają, żyje im się bez-
piecznie.

Jednocześnie respondenci częściej 
zauważali pozytywne zmiany zwią-
zane z bezpieczeństwem publicznym 
w obrębie całego miasta. Natomiast 
w okolicy najbliższej dla miejsca 
zamieszkania częściej nie dostrze-
gali różnicy w stanie bezpieczeństwa 

sprzed lat a obecnym. Poprawa bez-
pieczeństwa według mieszkańców w 
pierwszej kolejności jest związana z 
lepszą, efektywniejszą i skuteczniej-

szą pracą policji, mniejszą ilością za-
uważanych zdarzeń patologicznych 
bądź zakłócających spokój oraz ko-
rzystnymi zmianami w infrastruk-
turze, oświetleniu i estetyce otocze-
nia w mieście. Potwierdzono tym 
samym istotną relację pomiędzy 
poczuciem bezpieczeństwa a infra-
strukturą otaczającej przestrzeni.

Kolejne, niezwykle ważne zagad-
nienie – z punktu widzenia autora 
badań – dotyczyło zauważanych 
przez badanych zagrożeń w okolicy 
miejsca zamieszkania. Dlatego za-
pytano o dostrzegane zagrożenia – 
mające wpływ na poczucie bezpie-
czeństwa: kiedy mają miejsce oraz 
jaka jest ich lokalizacja.

Mieszkańcy w wielu swoich wy-
powiedziach wskazywali, że we-
dług nich znaczącym zagrożeniem 

jest niewłaściwie zachowująca się 
młodzież. Dotyczy to zasadniczo 
niestosowania się przez niektórych 
młodych ludzi do powszechnie 
obowiązujących zasad współży-
cia społecznego jak też naruszania 
przez nich norm prawnych.

Dla przykładu mieszkańcy rynku 
i okolic uskarżali się na:

- Głośne zachowanie młodzieży 
przebywającej w barach na rynku do 
drugiej, trzeciej w nocy;

- Młodzież, która przychodzi i ku-
puje alkohol w sklepach nocnych (…). 
Zamiast kupować piwo w lokalu, ku-
pują tanie w sklepie i później rzucają 
butelkami;

- Głośne zachowanie młodzieży 
wieczorem, ul. Powstańców Śląskich.

Wybrane wypowiedzi respon-
dentów wskazują, że generalnie nie-
właściwe postępowanie młodzieży 
w tym rejonie związane jest ze spo-
żywaniem alkoholu oraz głośnym 
zachowaniem się.

Podobnie identyfikowali zagroże-
nie badani mieszkańcy z osiedla  usy-
tuowanego w centralnej części mia-
sta. W swoich wypowiedziach kładli 
również nacisk na niewłaściwie za-
chowujących się młodych ludzi. Do 
ciekawszych odpowiedzi należały:

- Ul. Paderewskiego – przy lokalu 
młodzież zachowuje się głośno. Wie-
czorami niszczą trochę przystanki 
autobusowe  czy wywalają kosze na 
śmieci. Wyrzucają, przewracają;

- Młodzież awanturująca się wie-
czorami w parku. Obsiadają ławki, 
klatki na osiedlu;

- Na ul. Wojska Polskiego więk-
szość młodzieży robi, co chce, wybi-
jają szyby, piją alkohol;

- W dzień jest bezpiecznie, ale jak 
przyjdzie noc, to różnie. Młodzież 
nie ma zajęcia, to sobie go szukają, 
piją alkohol, zaczepiają ludzi, doku-
czają im.

- Ul. Wojska Polskiego 19, podcie-
nie, grupy młodzieży i starzy piją, 
sikają, zaczepiają;

- Wieczorami, młodzież chodzi, 

W maju 2007 roku na terenie Pyskowic wdrożono program ograniczenia przestępczości 
i aspołecznych zachowań „Bezpieczne Miasta”, którego autorzy założyli, że będzie on 
zmierzał do wypełnienia oczekiwań społecznych w obszarze bezpieczeństwa, opierając się 
na ich rozpoznaniu poprzez badania i sondaże opinii publicznej. W poprzednich numerach 
„Przeglądu” mogli się Państwo zapoznać z wynikami przeprowadzonych w centralnej części 
miasta Pyskowic badań społecznych, które zostały wykorzystane na rzecz programu.

Z uwagi na dużą ilość wypo-
wiedzi respondentów związa-
nych z zachowaniami młodzie-
ży, które są nieakceptowane 
społecznie bądź wyczerpują 
znamiona lub pozostają na 
pograniczu czynów zabronio-
nych uznano, że obszar zagro-
żeń związany z obecnością 
bądź aktywnością młodych 
ludzi w określonych miejscach 
zostanie przedstawiony z po-
działem na rejony działalności 
ankieterów tj. rynek i okolice 
oraz osiedle mieszkaniowe 
w centrum miasta.

Burmistrz 
ambasadorem
Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Katowicach 
przyznał burmistrzowi 
Wacławowi Kęska tytuł 
Ambasadora Sieci 
Regionalnych Ośrodków EFS. 

Wyróżnienie wręczyła prezes Sto-
warzyszenia Wspierania Organizacji 
Pozarządowych MOST - Anna Sze-
lest podczas seminarium dotyczącego 
możliwości wykorzystania środków z 
EFS przyznanych na lata 2007-2013, 
które odbyło się 27 marca w Urzę-
dzie Miejskim. Tytuł został przyznany 
burmistrzowi za wspieranie działal-
ności Regionalnego Ośrodka EFS w 
Katowicach i propagowanie możliwo-
ści rozwoju kapitału ludzkiego dzię-
ki pomocy Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Dokończenie obok 
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krzyczy – ul. Chopina, są wulgarni;
- Dzieciaki, które wyrosły, są nie-

grzeczne, bezczelne;
- Zakłócanie spokoju na ul. Cho-

pina. Jak wracają z knajp, awantu-
rują się. Bijatyki. Głównie młodzi. 
Kiedyś było to na rynku. Jak teraz 
tam jest monitoring, to przenieśli się 
na ul. Chopina;

Mieszkańcy – identyfikując za-
grożenie – wskazywali najczęściej na 
pijącą alkohol młodzież, wybijanie 
szyb, rozrzucanie koszy na śmieci, de-
wastacje (ławek, przystanków auto-
busowych). Respondenci obawiają się 
młodych ludzi, którzy spotykając się 
w grupach w różnych miejscach 
osiedla (podcienie, klatki schodowe, 
park, okolice garaży), zachowują się 

bezczelnie, zaczepiają przechodniów 
i dokuczają im. Inne wypowiedzi 
mieszkańców – zauważających za-
grożenie – związane były z nieak-
ceptowanymi społecznie zachowa-
niami dorosłych. Główne uwagi do 
starszych mieszkańców dotyczyły 
spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych.
Zapoznając się z pozostałymi, 

nielicznymi wypowiedziami – zwią-
zanymi z zauważaniem zagrożeń 
– warto przytoczyć pogląd jednej z 
mieszkanek osiedla – psy szwędają 
się po ulicach i zagrażają dzieciom. 
Właściciele wyprowadzają psy bez 
smyczy, zwłaszcza niebezpieczne 
psy, rottwailery. Należy zauważyć, 
że takie zjawiska mogą powodować 
dyskomfort i obniżać jakość życia w 
zamieszkiwanej przestrzeni.

Dopełniając przeprowadzaną z 
respondentami rozmowę w ramach 
realizowanego wywiadu kwestiona-
riuszowego zadano również pytanie 
– Co według Pana(i) wpływa na to, 
aby człowiek czuł się bezpiecznie 

tam, gdzie mieszka?
Uzyskane wypowiedzi pogrupo-

wano i połączono w określone tema-
tycznie całości (obszary). Wartości 
wskazań poszczególnych obszarów 
nie sumują się do ogółu udzielonych 
odpowiedzi, ponieważ niektórzy z 
respondentów odpowiadając wska-

zali na dwie kategorie, wpływające 
według nich na poczucie bezpie-
czeństwa w miejscu zamieszkania.

Według, aż 57,7% badanych to 
głównie policjanci oraz strażnicy miej-
scy wpływają na to, aby czuć się bez-
piecznie w miejscu zamieszkania. Na-
stępnie 16,3% respondentów uważało, 
iż to sami mieszkańcy jak i pomoc są-
siedzka mają wpływ na poczucie bez-
pieczeństwa. Dla tej grupy badanych, 
aby czuć się bezpiecznie, ważne jest 
otoczenie społeczne, to, kto mieszka 
w okolicy, sąsiedzi, jacy są ludzie, czy 
interesują się tym, co dzieje się wo-
kół. Konkretnym przykładem są (...) 
mieszkańcy, którzy sami, w jakiś spo-
sób sobie pomagają. Według jednego 
z badanych ważna jest reakcja miesz-

kańców, ludzi na różne zdarzenia. Jak 
kogoś biją, komuś dzieje się krzywda, 
to muszą zatelefonować na policję, za-
reagować. Podobnie na działanie spo-
łeczne wskazał inny respondent, gdyż 
według niego reakcja mieszkańców 
jest pozytywna na wszelkie przejawy 
negatywne.

Kolejną grupę badanych 8,6% sta-
nowiły osoby, które uważają, że to 
młodzież, która mieszka na osiedlu; 
młodzież, którą rodzice muszą do-
pilnować jak i jej zachowanie oraz 
wychowanie ma wpływ na poczu-
cie bezpieczeństwa. Zdaniem 7,7% 
respondentów na poczucie bezpie-
czeństwa wpływa monitoring zain-
stalowany w miejscach publicznych. 
Natomiast według 4,8% badanych to 
korzystne zmiany w infrastrukturze 
przyczyniają się do tego, że czujemy 
się bezpiecznie. Mieszkańcy w tej ka-
tegorii wskazywali na właściwe oświe-
tlenie ulicy, wiaty na przystankach, ale 
również na remont chodników, tynko-
wanie budynków, przerzedzenie drzew 
i roślinności na rynku. 

Należy zauważyć, że podjęta dia-
gnoza wpisuje się w przyjęte przez 
autorów programu „Bezpieczne 
miasta” przesłanki jego realizacji, 
zgodnie z którymi podstawą po-
dejmowania wszelkich efektywnych 
działań w sferze bezpieczeństwa jest 
dokonanie rzetelnej analizy mającej 
na celu identyfikację występujących 
zagrożeń oraz istniejących oczekiwań 
społecznych w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa (Policyjny program 
ograniczenia przestępczości i aspo-
łecznych zachowań w małych i śred-
nich miastach „Bezpieczne miasta”. 
Warszawa 2007, s. 5.). Dlatego też 
opracowane w ramach raportu z 
badań dane zostały potraktowane 
przez policję oraz włodarzy miasta 
jako element wspierający podej-
mowanie dalszych działań na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom Pyskowic.

Wojciech Lewandowski  
– koordynator badań oraz autor raportu

Komenda Wojewódzka Policji  
w Katowicach

wojciech.lewandowski@ 
slaska.policja.gov.pl

Z prac rady miejskiej
Kolejna XIX sesja Rady Miejskiej odbyła się 

26 marca. Tematem głównym było  omówienie 
stanu przygotowań do obchodów jubileuszu 
750-lecia nadania praw miejskich Pyskowicom. 
W związku z tymi uroczystościami Burmistrz 
zaprosił do współpracy dyrektorów jednostek 
miejskich, instytucji współpracujących z mia-
stem, osoby działające w różnego typu organi-
zacjach. Na odbytych 2 spotkaniach ustalono, 
że każdy przygotuje propozycje obchodów 
zgodnie z prowadzoną działalnością. 

W związku z jubileuszem Rada podjęła 
uchwałę w sprawie  przygotowania obchodów 
jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Py-
skowicom w 2010 roku. Został powołany 23 oso-
bowy Komitet Organizacyjny oraz zobowiązano 
Burmistrza do przedstawienia koncepcji progra-
mu obchodów oraz składu osobowego Komitetu 
Honorowego.

Oprócz tej Rada podjęła jeszcze następujące 
uchwały w sprawie:

-  dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r.  
Przyjęto do budżetu zwiększoną kwotę subwen-
cji oświatowej, przeznaczono dodatkowe środki 
na podziały geodezyjne;

 - upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowi-
ce do zawarcia porozumienia z Województwem 
Śląskim w sprawie  przejęcia zadania do realiza-
cji – sprawa dotyczy budowy chodnika w ciągu 
ulicy Poznańskiej na odcinku drogi od Cmen-
tarza Komunalnego do terminala logistycznego. 
Koszty budowy tego chodnika zostaną pokryte 
przez Zarząd Województwa;.

-  wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzor-
cze Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/126/2/08 
z dnia 6 marca 2008 r. – sprawa dotyczy ustale-
nia, kto jest organem właściwym do ustalania 
opłaty za obiady na stołówkach szkolnych; 

- zmiany Uchwały Nr XV/146/07 Rady Miej-
skiej w Pyskowicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w 
sprawie ustalenia trybu postępowania o udzie-
lenie dotacji na uregulowanie gospodarki ście-
kowej na terenie Pyskowic poprzez wykonanie 
przyłączy kanalizacji sanitarnej (przykanalików) 
z równoczesną likwidacją szamb, sposobu jej roz-
liczania oraz kontroli wykonania zadania. – Rada 
postanowiła o zwiększeniu kwoty dotacji do 85 % 
kosztów przyłącza i max. kwoty 3000 zł.;

- rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Czapiń-
skiego na działalność Burmistrza Miasta – skargę 
na bezczynność gminy w sprawie zalewania pola 
stanowiącego własność skarżącego Rada uznała 
za bezzasadną. Za zasadną uznała skargę dot. 
nieudzielenia odpowiedzi na pisma skarżącego.

Następna sesja planowana jest na 25 kwietnia, 
zgodnie z procedurą będzie to sesja absolutoryjna.

Jolanta Drozd
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Podkreślić należy, że w stosunku do niektó-
rych dłużników toczy się kilka spraw w sądzie 
o odzyskanie należności Gminy z tytułu nie-
uregulowanych opłat czynszowych w związku z 
zajmowaniem lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pysko-
wice. Przeciętnie każdy z dłużników posiada 2 
sądowe nakazy zapłaty.

Sąd orzekł i wydał prawomocne nakazy za-
płaty w 477 przypadkach.

W przypadku wniosków o eksmisję sąd wy-
dał 80 wyroków.

Ilość wniosków skierowanych 
do komornika od 02.05.2005 r. – 
ogółem, w tym dotyczących: 281
egzekucji pieniężnej 191
egzekucji pieniężnej oraz eksmisji 12
eksmisji 78

W przypadku pozostałych spraw, jakie to-
czą się w sądzie, oczekujemy na wydanie przez 
sąd prawomocnych wyroków.

Pragniemy jednocześnie przedstawić infor-
mację o tym, jak wygląda „czołówka” dłuż-
ników wg kryterium, jakim jest lokalizacja 
zadłużonego lokalu, tj. wg podziału na ulice. 
Dane obejmują kwoty stanowiące sumę zadłu-
żenia wszystkich zalegających na wymienionej 
ulicy dłużników. Poniżej zadłużenie pierwszej 
dziesiątki ulic ogółem!

Przedstawiając powyższą informację, 
chcemy przypomnieć wszystkim naszym 
mieszkańcom, lokatorom mieszkań ko-
munalnych, którzy posiadają zadłużenie 
z tytułu czynszu, o konieczność termino-
wego regulowania swoich zobowiązań wo-
bec właściciela lokalu, którym jest Gmina 
Pyskowice. W poprzednim artykule poda-
liśmy sposoby, z jakich może skorzystać 
każdy dłużnik, aby uniknąć przykrych 
konsekwencji związanych z windykacją 
zaległości czynszowych przez komornika 
sądowego.

Dlatego też osobom znajdującym się w 
takiej sytuacji proponujemy kontakt z na-

szym Wydziałem Gospodarki Komunalnej i 
Handlu,pok.306 w godz. od 7.30 do 15.30 w 
dniach od poniedziałku do środy, w czwar-
tek i piątek, od godz.8.00 do 16.00. 

W przypadku osób, których zadłużenie 
nie jest na tyle wysokie, by sprawa o odzy-
skanie należności została skierowana przez 
Gminę na drogę postępowania sądowego w 
celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty, 
proponujemy bezpośredni kontakt z Miej-
skim Zarządem Budynków Mieszkalnych 
Sp. z o.o. w Pyskowicach ul. Strzelców By-
tomskich 9  celem ustalenia  sposobu  spłaty 
zadłużenia.

W minionym okresie I kw. 2008 r. skie-
rowaliśmy do sądu 36 wniosków o wydanie 
sądowego nakazu zapłaty oraz 5 wniosków 
eksmisję.

Informacja, którą niniejszym przekazujemy, 
jest z naszej strony sygnałem, który ma zwró-
cić uwagę wszystkim dłużnikom o obowiązku 
spłaty zadłużenia wobec Gminy.

Miastu potrzebne są środki na realizację za-
dań własnych wynikających z ustawy o samo-
rządzie gminnym. 

Do nich należy też remont budynków i lo-
kali komunalnych. Jakie potrzeby są w tym 
zakresie, każdy widzi na codzień, dlatego 
też liczymy na reakcję tych lokatorów – bar-
dzo często nie będących już najemcami - o 
uzgodnienie sposobu spłaty zadłużenia i pod-
jęcie działań zmierzających do uregulowania 
swych zobowiązań.

Równocześnie informujemy, że Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Handlu Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach otrzymuje sys-
tematycznie od administratora budynków 
i lokali komunalnych, tj. Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., informację 
na temat dłużników, których zadłużenie prze-
kracza trzykrotny czynsz.

Wobec tych osób, które do dnia 30.04.2008 
r. nie podejmą działań mających na celu spłatę 
zadłużenia, Gmina wystąpi z pozwem do sądu 
o wydanie wyroku eksmisji.

W pierwszej kolejności działaniami tymi 
zostaną dotknięci uporczywi dłużnicy o naj-
wyższym zadłużeniu. Leszek Kłoczko

Z prac Komisji Rewizyjnej
W poprzednich wydaniach gazety nie udało 

się zamieścić bieżących informacji z prac Komi-
sji Rewizyjnej (grudzień 2007 – kwiecień 2008), 
dlatego w kwietniowym numerze chciałbym nad-
robić te braki. 

W trakcie tych kilku miesięcy KR zajmowała się 
m.in. analizą możliwości realizacji wniosków złożo-
nych do budżetu na 2008 rok, tj. bezpłatnej infolinii 
do UM dla mieszkańców miasta, zmiany lokalizacji 
Biura Obsługi Interesantów (lepszy kontakt z pe-
tentem), przyszłego sposobu badania zadowolenia 
petentów z pracy UM oraz wprowadzenia Systemu 
ISO. Niestety główną barierą w realizacji powyższych 
zamierzeń jest brak środków finansowych na te cele. 
Realizacje będą możliwe w przypadku zaoszczędzenia 
środków z innych inwestycji. Ponadto członkowie ko-
misji dokonali oceny - w oparciu o materiały przygo-
towane przez pracowników UM - działania monito-
ringu i funkcjonowania Straży Miejskiej w 2007 roku, 
podejmowanych działań związanych z kreowaniem 
wizerunku miasta poprzez promocję w mediach, stro-
nę internetową, kontakty z miastami partnerskimi. W 
miesiącach luty-marzec rozpatrywano skargę na Bur-
mistrza Miasta wniesioną przez mieszkańca Pysko-
wic. Skargę w głównej części uznano za bezzasadną, 
natomiast w przypadku braku terminowego odpo-
wiadania przez urzędników na otrzymywaną kore-
spondencję za zasadną. W marcu KR przeprowadziła 
kontrolę w UM w zakresie realizacji uchwały nr XIV/ 
162/ 03 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2003 roku 
(sprawy mieszkaniowe: przyznawanie lokali, zawiera-
nie umów, tworzenie list i realizacja potrzeb mieszka-
niowych). W kwietniu komisja - w trakcie trzech dni 
spotkań – analizowała „ Sprawozdanie z wykonania 
budżetu miasta za rok 2007”.  Marek Ochocki

L.p. Nazwa ulicy Ilość 
dłużników

Kwota zadłużenia ogółem wszystkich dłużników 
zajmujących mieszkania na wymienionej ulicy.

1 Wojska Polskiego 41 424 018,62 zł
2 Chopina 27 203 090,45 zł
3 Paderewskiego 30 198 070,92 zł
4 Pl. Piłsudskiego 11 168 615,17 zł
5 Traugutta 21 125 779,69 zł
6 Kopernika 16 110 218,70 zł
7 Strzelców Bytomskich 19 107 302,36 zł
8 Lompy 15 92 259,42 zł
9 Drzymały 16 91 285,40 zł
10 Konopnickiej 9 88 610,55 zł

Ogółem 205 1 609 251,28 zł

Zaległości…
Dokończenie ze str. 1 

Konkurs 
Urząd Miejski w Pyskowicach pod patronatem 
Burmistrza Miasta Wacława Kęski, podobnie 
jak w roku ubiegłym, organizuje konkurs na 
najładniejszy balkon, okno lub ogródek w na-
szym mieście. Wszystkich posiadaczy balko-
nów i ogródków zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w konkursie. Nagrody zostaną przyznane w 
dwóch kategoriach:

• Najbardziej ukwiecone okno lub balkon 
• Najbardziej zadbany ogródek

Laureaci otrzymają nagrody książkowe. Pi-
semne zgłoszenia prosimy kierować do końca 
maja na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice 
lub złożyć w biurze podawczym (parter p. 107). 
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz 
kategorię, w której się startuje, czyli „okno, 
balkon” lub „ogród”. W umówionym terminie w 
czerwcu specjalna komisja oceni zgłoszone do 
konkursu obiekty i przyzna nagrody. Nazwiska 
laureatów wraz ze zdjęciami najpiękniejszych 
ogródków i balkonów zostaną ogłoszone w 
wakacyjnym numerze „Przeglądu Pyskowickie-
go” oraz na stronie internetowej www.pysko-
wice.pl. Zachęcamy do udziału w konkursie!
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Zarządzeniem nr RZ0151-GNiR/57/08 z dnia 7.04.2008 r. przeznaczył 
do sprzedaży na rzecz najemców n/w lokale mieszkalne:
ul. Strzelców Bytomskich 20
–  lokal mieszkalny nr 3, klatka I,
ul. Dąbrowskiego 5
–  lokal mieszkalny nr 7, klatka II,
ul. Strzelców Bytomskich 4
–  lokal mieszkalny nr 7, klatka II,
ul. Wojska Polskiego 17
–  lokal mieszkalny nr 10, klatka I,
ul. Lompy 8
–  lokal mieszkalny nr 9, klatka I,
ul. Traugutta 30-32
–  lokal mieszkalny nr 2 z wejściem z klatki schodowej od ul. Trau-

gutta 32,
ul. Rynek 10,11, Hutnicza 9, Wyszyńskiego 2,2a
–  lokal mieszkalny nr 2 z wejściem z klatki schodowej od ul. Rynek 10.
Ww. zarządzenie zostało zamieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na 
stronach internetowych Urzędu.

w sprawie: ustalenia stawki 
czynszu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokali użytkowych.
Działając na podstawie art. 
30 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 
1591  z  późn.  zm.), w  oparciu 
o Uchwałę nr XLV/420/06 w 
Pyskowicach z dnia 27 wrze-
śnia 2006 r. w sprawie ustale-
nia wytycznych dotyczących 
wysokości stawek czynszu za 
lokale użytkowe na terenie 
Gminy Pyskowice.

ZARZĄDZAM
1.  Ustalić stawkę bazową czyn-

szu za 1 m2 powierzchni lo-
kali użytkowych w wysokości 
7,42 zł. netto.

2.  Wykonanie Zarządzenia po-
wierza się Naczelnikowi Wy-
działu Gospodarki Komunal-
nej i Handlu.

3.  Zarządzenie podlega poda-
niu do publicznej wiado-
mości poprzez ogłoszenie 
na tablicach ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Pyskowi-
cach oraz publikacji w pra-
sie lokalnej.

4.  Zarządzenie wchodzi w życie 
z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
(-) mgr inż. Wacław Kęska

Burmistrz Miasta Pyskowice

OgłOszenie

Chwilę czasu poświęciłem 
„kopcowi” usypanemu w miej-
scu zlikwidowanego amfite-
atru. Podszedłem do obelisku 
postawionego na szczycie tego 
„kopca” i skojarzyłem go sobie 
z nagrobkiem zamordowanego 
amfiteatru. Krok dalej miedzy 
tym kopcem a kapliczką św. Jana 
Nepomucena zobaczyłem boisko 
do piłki nożnej, na którym ostro 
grali młodzi chłopcy. Zastano-
wiłem się – czy tu jest miejsce 
na boisko? W nieciekawym na-
stroju wróciłem do domu. Po 
chwili odprężenia sięgnąłem po 
stare widokówki z Pyskowic, 
wśród których znalazłem kilka 
prezentujących przeszłość na-
szego parku miejskiego. Trzy z 
nich załączam do niniejszego 

tekstu. Na jednej z 1911 roku wi-
dać piękną promenadę ukształ-
towaną wzdłuż starego koryta 
Dramy. Parku miejskiego wów-
czas jeszcze nie było. Kolejna 
widokówka z lat trzydziestych 
minionego stulecia prezentuje 
park z młodym drzewostanem, 
pięknymi alejkami, po których 
spacerują pyskowiczanie. Trze-
cia z prezentowanych widokó-
wek pokazuje Dramę zagospo-
darowana przez łabędzie. Są to 
piękne widoki dawnego parku 
miejskiego. Oglądając powyższe 
widokówki, zastanawiałem się, 
czy władze miasta będą w stanie 
odnowić park w nowej rzeczy-
wistości naszych czasów. Bardzo 
bym chciał, by to się stało.

Władysław Macowicz

Pyskowicki park wczoraj… i dziś
Wiosna zachęca do spacerów w plenerze. Ule-
gam tym namowom i zwiedzam różne rejony 
naszego miasta. W czasie jednego ze spacerów 
zawędrowałem do parku miejskiego. Przesze-
dłem ścieżkami, mimo że część z nich jest po-
kryta błotem. Zajrzałem w różne zakamarki 
tego „staruszka” i stwierdziłem, że ubożeje. Le-
ciwe drzewa bądź są wycinane, bądź wyłamuje 
je wiatr, ale w to miejsce nie sadzi się nowych 
i park traci coraz bardziej swój charakter.

Zarządzenie Nr Rz 0151-GKiH/50/08 
Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 02 kwietnia 2008 r.
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Partnerstwo 
europejskie już 
w przedszkolu!

Przedszkole jest miejscem dobrej zaba-
wy, zdobywania ciekawych wiadomości 
oraz przygotowania dzieci do pełnienia ról 
społecznych. Jest to niezwykle ważny etap 
w edukacji. 

Nauczycielki, doskonaląc swój warsztat pro-
fesjonalisty, ciągle poszukują ciekawych i nowo-
czesnych metod pracy. Tematyka realizowanych 
zajęć musi iść z duchem czasu i być dostosowa-
na do coraz szybciej rozwijających się dzieci. 
Od momentu wejścia Polski do Unii Europej-
skiej już w przedszkolu przybliżamy dzieciom 
sąsiednie kraje poprzez lekturę bajek europej-
skich i zapoznawanie z elementami ich kultury. 
W bieżącym roku szkolnym zaplanowałyśmy  
nawiązanie współpracy z jednym z  krajów eu-
ropejskich w ramach programu eTwinning (tj. 
Europejska współpraca przedszkoli / szkół za 
pośrednictwem mediów elektronicznych). Na-
wiązałyśmy współpracę z greckim przedszko-
lem z wyspy Tinos i realizujemy projekt doty-
czący kultury i tradycji w naszym regionie. 

W projekcie biorą udział nasze 5-cio i 6-cio 
latki, które oprócz naszych regionalnych tra-
dycji oraz kultury poznają wybrane elementy 
kultury i tradycji greckiej. Wiele radości spra-
wia dzieciom każda wiadomość przekazywa-
na droga e-mailową dotycząca wydarzeń u ich 
rówieśników w odległym kraju. Wymieniają  
się zdjęciami grupowymi z naszych uroczy-
stości oraz wycieczek po regionie. Przesyłamy 
pocztą internetową swoje rysunki.

W celu przybliżenia naszym najmłodszym 
przedszkolakom kraju partnerskiego na za-
kończenie projektu planujemy zorganizowa-
nie w naszym przedszkolu „Tygodnia grec-
kiego”. W czasie jego trwania dwie najstarsze 
grupy zaprezentują zdobyte wiadomości 
młodszym kolegom i pochwalą się zdolno-
ściami kulinarnymi – zaserwują specjały 
kuchni greckiej i nie tylko.

Efekty naszej polsko-greckiej współpracy 
będzie można zobaczyć w czerwcu w Biblio-
tece Miejskiej. 

Drodzy Rodzice, jeśli chcecie zapewnić 
dziecku ciekawe dzieciństwo oraz zależy 
Wam na wszechstronnym rozwoju waszej 
pociechy, zapraszamy do „Trójki”. Zapisy 
na nowy  rok  szkolny 2008/2009 od 1 do 30 
kwietnia 2008 r.

Ewelina Jakubowska
Dyrektor Przedszkola Nr 3

Gimnazjalna laureatka
„... iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

M.Rej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łabędy” w Pysko-
wicach zaprasza Wspólnoty Mieszkaniowe do 
współpracy w ramach działalności Zarządzania 
Nieruchomościami.
Oferujemy Państwu:
•   Profesjonalne,  kompleksowe  administrowa-

nie Waszymi nieruchomościami,
•   Kompleksową obsługę organizacyjną,
•   Ewidencję  księgową,  obsługę  finansową  i 

prawną,
•   Sporządzanie kwartalnych sprawozdań finan-

sowych,
•   Zatrudnianie i nadzór nad pracą gospodarzy 

domów – dozorców,
•   Pełną obsługę techniczną,
•   Wykonawstwo drobnych robót remontowych 

i konserwacyjnych,
•   Organizowanie przetargów w zakresie wyko-

nawstwa kompleksowych robót remontowych
•   Całodobowy dozór techniczny 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łabędy” w Py-
skowicach zarządza nieruchomościami miesz-
kalnymi i komercyjnymi od przeszło 15 lat. To 
wieloletnie doświadczenie zapewni Państwu 
wysoki standard usług, a Waszym nieruchomo-
ściom pełną zdolność eksploatacyjną.

Reklama

W dobie wszechobecnych smsów, e-maili, gadu-
gadu i innych skrótowych form porozumiewania 
się młodzieży na szczególne wyróżnienie  zasługu-
je fakt uzyskania  tytułu „Laureata” wojewódzkie-
go konkursu przedmiotowego z języka polskiego 
przez uczennicę klasy 3a - Gimnazjum Nr 1 w Py-
skowicach, Jolantę  Walaszczyk, która zdobyła ten 
zaszczytny tytuł w najważniejszym dla gimnazjali-
stów konkursie. Gratulacje. Tytuł laureata zwalnia 
ucznia z obowiązku pisania egzaminu gimnazjal-
nego, w określonej części, z którego automatycznie 
otrzymuje 50 punktów. 

Trudy przygotowania do poszczególnych eta-
pów konkursu pomogła pokonać uczennicy 
Grażyna Kalitan- nauczyciel języka polskiego 
klasy 3a. Na jej ręce składam serdeczne podzięko-
wania i gratulacje. 

Tylko paru punktów zabrakło do tytułu laure-
ata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 

z historii finaliście Pawłowi Miłoszowi, uczniowi 
klasy 3e. Serdecznie dziękuję i gratuluję uczniowi 
i Mirosławie Krupiarz -  nauczycielowi historii. 

Od 2004 r. Gimnazjum nr 1 może poszczy-
cić się w wojewódzkim konkursie przedmioto-
wym 2 laureatami:
•   Piekielniak Rafał –historia; 2005/2006
•   Walaszczyk Jolanta - j.polski; 2007/2008
oraz 3 finalistami:
•   Stebel Anna – historia, geografia; 2004/2005
•   Karpowicz Maria – chemia; 2006/2007
•   Mikosz  Paweł – historia;  2007/2008
To ogromny zaszczyt dla szkoły oraz  sukces 

ucznia i nauczyciela.
Mam głęboką nadzieję, że kolejni uczniowie 

naszego gimnazjum powtórzą sukcesy starszych 
kolegów już w roku szkolnym 2008/2009.

Dyrektor
Ewa Šijak
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Biuro Poselskie posła Jana Kaźmierczaka 
zaprasza uczniów pyskowickich szkół po-
nadgimnajzalnych do udziału w konkursie 
fotograficznym „Znane i mniej znane obli-
cza mojego miasta”. Przedmiotem konkursu 
jest przedstawienie w formie pracy fotogra-
ficznej ciekawych miejsc, architektury lub 
krajobrazu Pyskowic. Nagrodą w konkursie 
jest pięciodniowy wyjazd do Brukseli na 
zaproszenie posła do Parlamentu Europej-
skiego, Jerzego Buzka. Termin wyjazdu: 2-6 
czerwca 2008 r. 

Na konkurs można składać zdjęcia dotąd nie-
publikowane i nienagradzane w innych konkur-
sach. Każdy uczestnik konkursu może złożyć nie 
więcej niż dwa zdjęcia. 

Miejsca składania prac: sekretariat Burmi-
strza Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytom-
skich 3 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach).

Pracę konkursową należy złożyć w zamkniętej 
kopercie, która będzie zawierać: 
•   zdjęcie – pracę konkursową (w formacie co 

najmniej 15 cm na 21 cm) 
•   dane autora zdjęcia  (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, datę urodzenia, nazwę i ad-
res szkoły, telefon kontaktowy) 

•   pisemne wyrażenie zgody na przetwarza-
nie danych osobowych zgodnie z ustawą 
z  dnia  29  sierpnia  1997  o  ochronie  da-
nych osobowych.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Kon-

kurs fotograficzny”. Prace konkursowe można 
również przesyłać pocztą elektroniczną na ad-
res: biuro@jankazmierczak.pl. Przesłana wiado-
mość powinna zawierać:

- zdjęcie – pracę konkursową (w formacie co 
najmniej 1780 x 2480 pikseli)

- dane autora zdjęcia (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, datę urodzenia, nazwę i adres 
szkoły, telefon kontaktowy)

- pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych

Regulamin konkursu zostanie przesłany do 
szkół. Można się z nim również zapoznać na stro-
nie internetowej www.jankazmierczak.pl oraz na 
miejskiej stronie internetowej www.pyskowice.pl

miesiące przed koncertem, miejsc 
siedzących nie było! Rezerwacje 
spływały z różnych miejsc kraju, 
a rekord odległości pobiło zamó-
wienie z …Kołobrzegu. Dlaczego? 
Bo słyszeliśmy, że u was, w Pysko-
wicach, koncerty Radka są ciepłe 
i niepowtarzalne. I już!

13 kwietnia czekaliśmy na Ja-
nusza, jak na dobrego znajomego, 
jeszcze wtedy nie wiedząc, że i on 
postanowił pokazać „pyskowicki 
fenomen” swoim bliskim, gdyż za-
witał do nas z żoną Beatą i córką 
Zuzią, które natychmiast zako-
chały się naszym rynku i klimacie 
miasta. A Janusz? A Janusz czuł się 
jak u siebie w domu. Opowiadał 
o Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu, skąd wracał, żywo 
dyskutował z Pawłem Olendrem 
o jego wrażeniach ze szkoły aktor-
skiej, wypytywał o znajomych, sło-
wem – było swojsko i rodzinnie.

Aż do momentu, kiedy wyszedł 
na scenę. W jednej chwili z „nasze-
go Jaśka” przemienił się w Artystę 
przez wielkie „A” pisanego. Przed-
stawił autorskie piosenki z płyty 
pt. „Dziękuję za miłość”, które od 
kilku miesięcy okupują szczyty list 
przebojów. A przedstawił je tak, 
że drżały ściany MOKiSu i drżały 
serca. I po raz kolejny okazało się, 
że żeby przedstawić jego możli-
wości i jego interpretację tekstów 
i muzyki, nie starczy tradycyjnych 
środków wyrazu, nie starczy słów 
ani gestów. Miało się bowiem wra-
żenie, że ta skala głosu nie mieści 
się nigdzie, że tym głosem można 
góry ruszyć i nad morze przenieść. 
A już na pewno udało się poruszyć 
do głębi kilkaset serc, zgromadzo-
nych na widowni.

Ale Pyskowice nie byłyby Py-
skowicami, gdyby publiczność 
wypuściła Radka po bisach. Tego 

w scenariuszu nie było. Był nato-
miast występ, przygotowany przez 
przedstawicieli Teatru Młodzie-
żowego CARPE DIEM: Marcina 
Kątnego, Pawła Olendra, Maćka 
Omylaka i Michała Piprowskiego, 
których uparcie przygotowywał 
(czytaj dręczył i piłował) Adam 
Wójcik. Trzeba było widzieć 
zszokowaną twarz Janusza, kiedy 
wniesiono dla niego królewski 
tron i, niczym w krakowskich be-
nefisach, nasi artyści wyśpiewali 
dla niego opowieść…o nim, zło-
żoną z fragmentów jego piosenek 
(teksty odrobinę przeredagowała 
autorka niniejszego artykułu). 
I usłyszał Radek o starachowic-
kich latach dzieciństwa, o swo-
jej pasji – raczej do studiowania 
niż do uczenia się, o sukcesach 
w Elblągu i Wrocławiu, o głosie, 
który tłumy porusza, o własnych 
wpadkach i lenistwie. I chyba 

jako jedyna publiczność w Pol-
sce mieliśmy możliwość stwier-
dzić, że Janusz Radek śmieje się 
tak samo głośno jak śpiewa. Na 
wspomnianym już tronie składał 
się wpół i raz po raz ocierał łzy 
ze śmiechu, patrząc, jak Marcin, 
Paweł, Maciek i Michał mierzą 
się z jego piosenkami, kończąc je 
donośnym wołaniem na melodię 
„Czterdziestolatka”: „Olej War-
szawkę wredną, pamiętaj prawdę 
jedną, że przecież miłość naszą 
masz!”. Po tym oświadczeniu, 
oszołomiony i rozanielony bene-
ficjent wszedł na scenę i zawołał: 
„Wybudowałem się pod Krakowem, 
ale… nie macie tu czasem gdzieś 
kawałka ziemi do sprzedania?”. A 
po koncercie, żona Janusza Rad-
ka, dziękując za tak doskonałą 
niespodziankę, powiedziała: „To 
był najpiękniejszy bukiet kwiatów, 
jaki Janusz kiedykolwiek dostał. 

Ja już wiem, dlaczego on ciągle o 
was mówi, dlaczego tak bardzo 
chciał, żebym i ja tu przyjechała! 
Tak nie jest nigdzie indziej!” 

Amen, Pani Beatko, amen!
Agnieszka Nalepka

Dla odmiany…
Dokończenie ze str. 1

Konkurs fotograficzny

Podziękowanie
Wszystkim 

uczestniczącym 
w pogrzebie

ś.p. Jerzego Goj
serdeczne podziękowania  

za modlitwę  
oraz za złożone  
wieńce i kwiaty

składa
Rodzina

POdziękOwanie
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Spotkanie byłych 
ministrantów parafii 
św. Mikołaja w Pyskowicach 
– sobota, 24 maja 2008 r.
Plan spotkania:
16.00 –  Eucharystia, w czasie której będą służyli do 

mszy najstarsi ministranci 
17.00 –  spotkanie po latach - chwila na wspomnienia, 

jak to było...
18.30 –  spotkanie przy stole
Sprawy organizacyjne prowadzą i zgłoszenia 
przyjmują:
Norbert Kowarsz, tel. (0-32) 233-87-23 lub 
695-91-64-36 Waldemar Obłąk, tel. (0-32) 333-32-89 
lub 601-50-11-84

Przeglądając dokumenty związane z historią 
naszego miasta, natrafiłem na mówiące o „Wład-
czyni” Pyskowic w latach 
1973-1985, która w maju b.r. 
zaliczy 3/4 stulecia swojego 
żywota. Osobą tą jest Janina 
Czapla, warszawianka, którą 
los na dziesięciolecia zwią-
zał z Pyskowicami. Pani Ja-
nina jako dziecko przeżyła 
śmierć ojca rozstrzelanego 
przez hitlerowców i trage-
dię Powstania Warszaw-
skiego. Po wojnie z mamą 
zamieszkała w Łowiczu. Po 
maturze odbyła studia w 
Szkole Głównej Planowania 
i Statystyki w Warszawie. 
Na ostatnim roku studiów 
wyszła za maż za p. Jana 
Czaplę. Po studiach razem 
zostali skierowani do pracy 
w Zakładach Mechanicz-
nych w Łabędach i od 1956 
roku zamieszkują w Pysko-
wicach. Po urodzeniu córki 
Elżbiety pani Janina przez pewien czas korzysta-
ła z urlopu na jej wychowanie. Przez 8 lat praco-
wała w naszym liceum jako główna księgowa, a 

następnie  krótko w MZBM-ie,  by w  1971  roku 
zostać powołaną na Zastępcę Przewodniczące-

go Miejskiej Rady Narodowej 
w Pyskowicach. W 1973 roku 
Wojewoda katowicki – Jerzy 
Ziętek powołał ją na Naczel-
nika Miasta Pyskowice, którą 
to  funkcję  pełniła  do  1985 
roku, gdy stan zdrowia zmusił 
ją do przejścia na rentę. Załą-
czone zdjęcie pokazuje Panią 
Naczelnik w swoim gabinecie 
przy biurku.

Po tej kilkunastoletniej pra-
cy Pani Naczelnik pozostawiła 
sporo znaczących dokonań 
w mieście. Jedno z bardzo 
ważnych to wybudowanie ob-
wodnicy, która wyprowadziła 
z miasta rosnący ruch samo-
chodowy. Do dokonań rów-
nie bardzo ważnych zaliczyć 
należy: wyprowadzenie stacji 
benzynowej z rynku, rozbu-
dowa mieszkaniówki na osie-
dlu, centrala telefoniczna przy 

obecnym placu Piłsudskiego, budowa pawilonu 
szpitalnego, osiedle przy ulicy Szpitalnej, wybu-
dowanie przedszkola Nr 5 i wiele innych dokonań 

bardzo służących mieszkańcom Pyskowic. Dziś 
wspominamy ten czas dokonań i dziękujemy, mó-
wią liczni mieszkańcy pamiętający te czasy.

Ja również gratuluję i życzę dużo lat dobrego 
zdrowia i zadowolenia z dokonań dla społeczno-
ści Pyskowic.

Władysław Macowicz

Szanowna Pani

Janina Czapla
Z okazji zbliżającej się 

75-rocznicy  
urodzin oraz imienin,  

którą obchodzić będzie Pani 
16 maja, pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia, 

zdrowia i pomyślności,  
by mogła Pani realizować  

swoje dalsze plany.  
Jednocześnie dziękujemy  

za trud, zaangażowanie i pracę, 
którą przez tyle lat wykonywała 

Pani na rzecz Pyskowic.

Władze samorządowe  
Pyskowic

Nowy operator pocztowy
Informujemy mieszkańców Pyskowic, ze na I piętrze bu-

dynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 8 działa nowy punkt 
przyjmowania listów oraz opłat prowadzony przez nowego 
operatora pocztowego. Telefon Placówki w Pyskowicach 
(0-32) 233-88-16.

Więcej informacji na www.paf.pl, infolinia: 0 801 080 233,  
P.A.F. Operator Pocztowy Sp. z o.o. / Oddział Gliwice, 44-196 
Knurów ul. Witosa 23.

Mieszkania socjalne 

Zasłużona jubilatka

Na terenie miasta Pyskowice 
istnieje duże zapotrzebowanie 
na mieszkania socjalne. Brak 
budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego  ( ko mu nal
nego) uniemożliwia pełne zas
pokojenie tych potrzeb.

W ostatnim okresie daje się zauważyć 
wzrost zainteresowania pyskowickich 
rodzin, które ze względu na niskie do-
chody nie są w stanie utrzymać obecnie 
zajmowanych lokali, lokalami o niższym 
standardzie, a więc o niższych kosztach 
utrzymania. Występuje też wysokie za-
potrzebowanie na lokale socjalne dla 
osób, które znalazły się w niedostatku 
oraz osób, wobec których sąd orzekł 
eksmisję z dotychczas zajmowanego lo-
kalu do lokalu socjalnego.

W tym zakresie obowiązek dostarcze-
nia lokalu socjalnego spoczywa na gmi-
nie bez względu na to czyją własnością 
jest lokal. Jeżeli gmina nie dostarczy lo-
kalu osobie uprawnionej z mocy wyro-
ku sądowego, właścicielowi lokalu przy-
sługuje roszczenie odszkodowawcze.

Lokal socjalny to lokal nadający się do 
zamieszkania ze względu na wyposażenie 
i stan techniczny, którego powierzchnia 
pokoi przypadająca na członka gospo-
darstwa domowego najemcy nie może 
być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku 

jednoosobowego gospodarstwa domo-
wego 10 m2, przy czym może to być lo-
kal o obniżonym standardzie.

Z zasobów mieszkaniowych gminy 
wydzielona jest część lokali tzw. socjal-
nych. Umowę najmu lokalu socjalnego 
zawiera się na czas określony. Umowa 
najmu lokalu socjalnego może być za-
warta między innymi z osobą, która nie 
ma tytułu prawnego do lokalu i której 
dochody nie przekraczają wysokości 
określonej w uchwale rady gminy. Umo-
wę tę można po upływie oznaczonego 
w niej czasu przedłużyć na następny 
okres, jeżeli najemca nadal znajduje się 
w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej 
umowy.

Aktualnie w projekcie listy miesz-
kaniowej na 2008 rok w części II,  tj. 
rodzin oczekujących na najem loka-
lu socjalnego, znajduje się: w części A 
(wyroki eksmisyjne z uprawnieniem do 
lokalu socjalnego) – 28 rodzin, w części 
B (osoby oczekujące na przydział loka-
lu socjalnego na podstawie złożonego 
wniosku) – 25 rodzin.

W sumie na przydział lokalu socjalne-
go w Pyskowicach oczekują 53 rodziny.

Gmina będzie dążyć do systematyczne-
go zwiększania zasobu lokali socjalnych.

Józef Rubin
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej
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UCHWAŁA XIX/165/08
Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/146/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania 
o udzielenie dotacji na uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Pyskowic poprzez wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej (przy-
kanalików) z równoczesną likwidacją szamb, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz 2104 oraz art. 
406 pkt 4, 12 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) działając na 
wniosek Burmistrza Miasta 

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala:

Załącznik do Uchwały Nr XIX/165/08
Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 26 marca 2008 r.
Warunki przyznania dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych z jednoczesna likwidacją szamba

§ 1
Zmienia załącznik do Uchwały Nr XV/146/07 

Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 grud-
nia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu postę-
powania o udzielenie dotacji na uregulowanie 
gospodarki ściekowej na terenie Pyskowic 
poprzez wykonanie przyłączy kanalizacji sa-
nitarnej (przykanalików) z równoczesną li-
kwidacją szamb, sposobu jej rozliczania oraz 
kontroli wykonania zadania w ten sposób, że 

otrzymuje on brzmienie jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulega-

ją zmianie.
§ 3

Uchwała zostaje podana do publicznej wia-
domości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego i na 

terenie miasta, opublikowanie w „Przeglądzie 
Pyskowickim” oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego: www.bip.pyskowice.pl.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
(-) mgr inż. Jolanta Drozd

1.  Ubiegającym się o dofinansowanie wy-
konania przyłącza kanalizacji sanitarnej 
do kanalizacji miejskiej z równoczesną 
likwidacją szamba na nieruchomości za-
budowanej, niewykorzystywanej na pro-
wadzenie działalności gospodarczej może 
być inwestor, który po dniu 1 stycznia 
2008 r. poniesie koszty związane z jego 
wykonaniem

2.  Wysokość dofinansowania może wynieść 
do 85 % kosztów wykonania przyłączy, o 
których mowa w ust. 1, nie więcej jednak 
niż 3 000,00 zł.

3.  Inwestor ubiegający się o dofinansowanie 
wykonania przyłącza (przykanalika) zobo-
wiązany jest do:

a)  złożenia wniosku o dofinansowanie przy-
łącza kanalizacji sanitarnej do kanalizacji 
miejskiej  wg. wzoru stanowiącego załącz-
nik do niniejszych „Warunków” najpóźniej 
w terminie 15 dni przed przystąpieniem do 
robót związanych z realizacją przyłącza,  

b)  potwierdzenia tytułu prawnego do korzy-
stania z nieruchomości i zgody właściciela 
nieruchomości na wykonanie inwestycji,

c)  w przypadku przyznania dofinansowania 
wnioskodawca po wykonaniu zakresu ro-
bót określonego w umowie, o której mowa 
w pkt 10, zobowiązany jest dostarczyć na-
stępujące dokumenty:

-  inwentaryzację powykonawczą geodezyjną 
instalacji,

-  protokół przeglądu lub protokół odbio-
ru wykonanych robót, sporządzony przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gliwicach,

-  aktualną umowę z Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwi-

cach na wprowadzanie ścieków do kolektora 
miejskiej kanalizacji sanitarnej,

-  oświadczenie o likwidacji szamba lub w 
uzasadnionych przypadkach oświadcze-
niem o jego przystosowaniu jako studni re-
wizyjnej lub zbiornika do gromadzenia wód 
opadowych,

-  udokumentowanie poniesienia kosztów 
własnych w wysokości min. 15 % ogólnych 
kosztów realizacji przyłącza i likwidacji 
szamba,

-  dowody księgowe potwierdzające poniesie-
nie kosztów inwestycji (opracowania do-
kumentacji, zakupu materiałów, montażu 
instalacji),

4.  W przypadku braku wymaganych doku-
mentów, wnioskodawca zostanie pisem-
nie wezwany do ich uzupełnienia w ter-
minie 14 dni. Wezwanie zawierać będzie 
wykaz brakujących dokumentów. Nie 
uzupełnienie w/w dokumentów skutko-
wać będzie wstrzymaniem wypłaty dofi-
nansowania.

5.  Weryfikacja złożonych wniosków przepro-
wadzona zostanie przez komisje powołaną 
przez Burmistrza Miasta.

6.  Przed zakwalifikowaniem wniosku do 
dofinansowania, komisja dokona oglę-
dzin nieruchomości  w obecności wnio-
skodawcy, m.in. w celu potwierdzenia 
zasadności budowy przyłącza i likwidacji 
szamba.  

7.   Wnioski zakwalifikowane do dofinanso-
wania komisja przedkłada do zatwierdze-
nia Burmistrzowi Miasta, który podejmuje 
ostateczna decyzje o udzieleniu dotacji.

8.  O przyznaniu bądź odmowie przyznania 
dotacji wszyscy wnioskodawcy zostaną pi-

semnie powiadomieni w ciągu 14 dni od 
rozstrzygnięcia.

9.   Ogłoszenie  o  przyznaniu  dotacji  podane 
będzie do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego.

10.  Podstawą udzielenia dotacji będzie umo-
wa zawarta z wnioskodawcą, która powin-
na zawierać w szczególności:

a)  opis robót przewidzianych do realizacji, 
miejsce i termin realizacji,

b)  wysokość dotacji, sposób i termin jej prze-
kazania,

c)  opis uzyskanego efektu ekologicznego,
d)  wykaz załączników wg pkt 3, lit. c), nie-

zbędnych do rozliczenia dofinansowania.
11.  Wypłata dotacji nastąpi na podstawie 

przedłożonych faktur lub innych rów-
noważnych dokumentów księgowych, z 
zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt 4. 
Realizacja wypłat uwzględniać będzie ko-
lejność zgłoszonych wniosków.

12.  Dofinansowanie nie dotyczy budowy 
przyłączy realizowanych w ramach no-
wych inwestycji.

13.  Liczba przydzielonych dotacji jest limito-
wana wysokością zabezpieczonych środ-
ków finansowych na ten cel w budżecie 
danego roku kalendarzowego.

14.  Dotacja podlega zwrotowi wraz z należny-
mi odsetkami jak dla zaległości podatko-
wych w przypadku odłączenia wykonanego 
przyłącza od miejskiej sieci kanalizacyjnej 
przed upływem 5 lat od daty podpisania 
umowy lub odprowadzania ścieków w spo-
sób inny niż ustalono w umowie.

PRZEWODNICZĄCA RADY
(-) mgr inż. Jolanta Drozd
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Turniej Skata 
Sportowego

W dniu 5 kwietnia b.r. w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Pysko-
wicach odbył się turniej piłki noż-
nej Liturgicznej Służby Ołtarza 
dekanatu Pyskowice współorgani-
zowany z parafią pw. Nawrócenia 
Św. Pawła Apostoła z Pyskowic. 
Koordynatorem przedsięwzięcia 
był ks. Sławomir Młodzik z powyż-
szej parafii.

W rozgrywkach wzięło udział 12 
drużyn z parafii:
•   pw. Nawrócenia Św. Pawła Apo-

stoła z Pyskowic,
•  pw. Św. Mikołaja z Pyskowic,
•   pw.  Matki  Boskiej  Nieustającej 

Pomocy z Pyskowic
•   pw.  Wniebowzięcia  NMP  ze 

Zbrosławic,
•  pw. Trójcy Świętej z Wieszowej. 

Pierwsze miejsca zdobyły drużyny: 
•  w kategorii szkół podstawowych: 

z parafii Nawrócenia Św. Pawła Apo-
stoła z Pyskowic;
•  w  kategorii  szkół  gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych: z pa-
rafii Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy z Pyskowic.

Nagrody - ufundowane przez wła-
dze samorządowe - wręczył zwycię-
skim drużynom Wacław Kęska – Bur-
mistrz Miasta Pyskowice.

Drużyny, które zdobyły I miejsca 
w poszczególnych kategoriach, otrzy-
mały puchary, dyplomy oraz piłki. 
Drużyny, które zdobyły II i III miej-
sca, otrzymały piłki i dyplomy.

Ponadto dla wszystkich uczestni-
ków zakupiono poczęstunek.

B. Kikut

Po długim czasie bez rozgrywek piątek pił-
karskich w naszym mieście doczekaliśmy się re-
aktywacji bardzo popularnej przed laty Ligi „5”. 
Liga ta ma bardzo duże tradycje, a zawdzięczać 
je trzeba Panu Zbigniewowi Łanowemu, który 
często, mimo wielu trudów i przeciwieństw, 
prowadził te rozgrywki z lepszym bądź gorszym 
skutkiem. Niestety ostatnimi czasy Liga „5” za-
traciła się gdzieś w naszym mieście.   

Na szczęście dzięki trenerom Szkółki Mistrzo-
stwa Piłkarskiego, którymi są  Rafał Barszcz oraz 
Tomasz Misiak oraz sędziemu z Gliwic, liga po-
nownie ruszyła pod nazwą Pyskowicka Liga Ha-
lowa. Choć początkowo się na to nie zapowiada-
ło, to liga rozrosła się ogromnych rozmiarów jak 
na nasze warunki. Ostatecznie do rozgrywek w 
połowie listopada przystąpiło 15 zespołów z Py-
skowic, Toszka i Gliwic. 

Cieszy, iż w lidze grają zawodnicy od 13 do 
ponad 50 roku życia. Pokazuje to, iż tak różne 
pokolenia mogą razem rywalizować w cotygo-
dniowych niedzielnych rozgrywkach.

Pomimo iż początek ligi nie był łatwy, to już po 
kilku kolejkach dostrzec można było, że wszyst-

ko odbywało się tak jak powinno. Zawdzięczać 
to należy sędziemu, panu Rafałowi Rożkowi, 
jednemu z propagatorów nowej ligi. Rafał Rożek 
w swoim życiu miał już kontakt z prawie wszyst-
kimi aspektami Futsalu. Był sędzią, piłkarzem, 
trenerem oraz managerem. Swoje doświadczenie 
i umiejętności organizacyjne oddał lidze, czemu 
zawdzięczać należy porządek i profesjonalizm. 
Zniknęły problemy z początku dzialalności ligi, 
wzrosła atrakcyjność i renoma, czego dowodem 
jest zgłoszenie do następnych rozgrywek kolej-
nych zespołów z Pyskowic, Gliwic oraz drużyny 
z Pławniowic.

W lidze pojawiły się nowe, głównie młode 
zespoły, które dopiero co zaczęły zdobywać 
pierwsze szlify. Momentami spotkania z udzia-
łem głównie Remedium Trampkarze, Sade 
Team i Magnum były znacznie bardziej intere-
sujące niż inne mecze. Bo cóż lepszego, niż pa-
trzeć, jak genialne 14, 15-latki wręcz ośmieszają 
starszych kolegów.

Wręcz fantastyczne były może nie same me-
cze, ale postawa podczas nich starszych już pił-
karzy drużyn Piorunu i Policji i nie tylko. Na 

wielki szacunek zasługują zawodnicy po 40-stce, 
którzy pokazują głównie młodym, iż mając już 
trochę lat na karku, można jeszcze z powodze-
niem uprawiać sport.

Po wielu tygodniach zmagań w lutym i marcu 
doszło już do fazy, w której liga nabrała jeszcze 
większych rumieńców. Ostatecznie po bardzo in-
teresującej i momentami zaskakującej końcówce 
zwyciężyła drużyna SGP przed Remedium Ju-
nior i Toszkiem. 

Na koniec ligi doszło również do wyboru naj-
lepszego bramkarza i najbardziej wartościowego 
piłkarza ligi. 

Ostatecznie najlepszym bramkarzem wybrany 
został bramkarz Toszka, Marek Koloch, a najbar-
dziej wartościowym zawodnikiem Maciej Gaweł 
z Remedium Junior.

Wszystkie nagrody wręczał wraz z Rafałem 
Rożkiem burmistrz miasta Pyskowice pan Wacław 
Kęska, bez którego liga ta nie mogłaby się odbyć.

Zapraszamy również do udziału w naszej li-
dze. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na 
stronie www.ligapyskowice.bloog.pl

Rafał Barszcz

Turniej Ministrantów

Pyskowicka Liga Halowa

W dniu 14.03.br. w oberży „U Alojza” w Dzierżnie tradycyjnie już 
odbył się Turniej Skata Sportowego. 

Chętnych nie brakowało. Skat zgromadził graczy z terenu Pyskowic i 
okolic, którzy w sportowej atmosferze walczyli o zwycięstwo przez całe 
popołudnie. Najlepszym okazał się Zdzisław Gumienny, kolejne miejsca 
zajęli:Paweł Golik, Tadeusz Dura, Tadeusz Jakimiec, Bernard Tuczykont, 
Joachim Lach, Ernest Maśnica, Stefan Goworek, Piotr Kaszuba, Zdzisław 
Hajduk.

Organizatorami imprezy była Rada Miejska, Burmistrz Miasta oraz p. 
Alojzy Matiaszek.

Zwycięzcy zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagro-
dami rzeczowymi ufundowanymi przez władze samorządowe.

Bożena Kikut
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Opowieść o pyskowickim „JASIU” c.d.
Na początku tworzenia 
muzeum-konserwy 
klub dysponował 
jeszcze pracownią, 
w której realizowano 
i montowano filmy 
techniką video.

Niezbędny do tego sprzęt: vide-
okamery, monitory, magnetowidy 
– również zewidencjonowane i za-
bezpieczone przed wszędobylskim   
wrogiem elektroniki – kurzem, były 
zawsze  do dyspozycji realizatorów.

Przez krótki okres czasu mogli-
śmy też cieszyć się starszym mode-
lem  komputera, na którym zaczęli-
śmy się wprawiać w nowoczesnych 
technikach...

Uroczyste otwarcie muzeum fil-
mowego jako wynik ponad 3 – let-
niej pracy nastąpiło w dniu 12 paź-
dziernika 2002 i było spotkaniem 
grona pedagogicznego, wielu rocz-
ników absolwentów szkoły i człon-
ków  klubu oraz sympatyków filmu. 
Imprezę zaszczyciły swoją obecno-
ścią władze lokalne.

Jeszcze nie zdążyliśmy ochło-
nąć z emocji uroczystego otwarcia 
muzeum, jeszcze nie przebrzmiała 
wrzawa i słowa uznania ze strony 
zwiedzających, jeszcze nie nacie-
szyliśmy się listami gratulacyjny-
mi, popierającymi naszą inicja-
tywę, a już musieliśmy przełknąć 
gorzką pigułkę: w niespełna ty-
dzień po uroczystości szkoła wy-
powiedziała nam lokal. Zajmowa-
ne przez nas pomieszczenie było 
potrzebne na nową pracownię.

Po 3 latach „życia na walizkach” 
pełni radości i optymizmu mogli-
śmy rozpakować się w nowym miej-
scu – zostaliśmy przygarnięci przez 
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.

Do tej pory jednak nie udało się 
otworzyć drzwi muzeum, by udo-
stępnić zbiory zwiedzającym.

Niewykluczone, że wielu miesz-
kańców Pyskowic jak i okolicznych 
miejscowości nie wie nawet o ich 
istnieniu, bo i skąd niby mieliby 
wiedzieć? Tak to już jest – cudze 
chwalicie...

Mocno liczymy, że znajdą się 
chętni, którzy zechcą wesprzeć i 
rozpropagować to muzeum. Może 
dzięki tej informacji wzrośnie za-
interesowanie tą inicjatywą i będzie 
radością dla twórców, że włożony 
trud nie poszedł na marne.  Może 
ożyją wspomnienia z młodości i 
wzruszą niejedno serce, a w oczach 
pojawią się łzy...

A jeśli się nie uda? Pozostanie 
uczucie zawodu, gorycz rozczaro-
wania i oczekiwanie, aż ...przyjdzie 

walec i wyrówna...., czego ani Mia-
stu ani sobie nie życzymy!

Dlatego też przedstawiając zdję-
cia wnętrza muzeum w obecnej lo-
kalizacji zapraszamy do zapoznania 
się z przygotowaną ekspozycją.

Kontakt: poprzez Miejski Ośro-
dek Kultury i Sportu, ul Wyszyń-
skiego 27, tel. 032 / 2332534 lub 
bezpośrednio na nr komórkowy 
0603251582.

Na koniec trochę statystyki :
- według posiadanych spisów 

przez klub „przewinęło się” prawie 
200 realizatorów, nie licząc tych 
adeptów sztuki filmowej, którym 
zabrakło wytrwałości

- zrealizowano ok. 460 filmów 
formatu 8, Super 8 i 16 mm oraz vi-
deo VHS i S – VHS. Gdyby doliczyć 
do tego filmy ćwiczeniowe, ich licz-
ba wzrosłaby do ok. 1000.

- byliśmy obecni na ok. 100 im-
prezach, zdobywając ponad 30 pu-
charów i ok. 400 dyplomów

- za największe osiągnięcia uwa-
żamy:

- zdobycie na własność Pucharu 
Ministra,

- Grand  Prix za film „Reforma”
- srebrny medal na międzynaro-

dowym festiwalu filmowym „FAZY” 
w Bielsku-Białej

- zorganizowanie ekspozycji mu-
zealnej.

Muzeum posiada obszerną doku-
mentację, na którą składają się :

- 2 tomy kroniki klubu, 
- alfabetyczny rejestr filmów zre-

alizowanych w klubie,
- rejestr eksponatów muzeal-

nych, 
- wykaz członków klubu.

Opracowanie : Jan Soliński

Reklama



12 Przegląd Pyskowicki  • Nr 4 (139) KWIECIEŃ 2008

Tegoroczne IV Pyskowickie 
Targi Edukacyjne odbyły się 
1 kwietnia w Miejskim 
Ośrodku Kultury 
i Sportu w Pyskowicach. 
Organizatorami byli: Rada 
Miejska, Burmistrz Miasta 
oraz MOKiS.

Wśród zaproszonych gości byli 
m.in.: Wiesław Leszczyński – Z-ca 
Burmistrza Miasta, Tadeusz Sza-
frański – Radny Rady Miejskiej oraz 
Jacek Tarkota z Kuratorium Oświa-
ty – delegatura w Gliwicach.

Targi adresowane były dla 
uczniów trzecich klas pyskowickich 
gimnazjów, którzy mieli okazję za-
poznać się z ofertami 21 szkół z te-
renu powiatu gliwickiego i 2 szkół z 
terenu powiatu tarnogórskiego.

Na wstępie imprezy zostały wy-
głoszone prelekcje na temat poszu-
kiwanych zawodów oraz sytuacji na 
rynku pracy wygłoszone przez Ma-
cieja Zegarka – Kierownika Centrum 
Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Katowicach oraz Anetę Drąg 
i Małgorzatę Duda - Doradców Za-
wodowych Młodzieżowego Centrum 

Kariery ŚWK OHP w Gliwicach.
Po prelekcji gimnazjaliści zapo-

znawali się z ofertami szkół, zwie-
dzając poszczególne stanowiska. 

Podczas Targów tradycyjnie już 
został przeprowadzony konkurs na 

najciekawszą prezentację szkoły. Ko-
misja składająca się z przybyłych go-
ści, pracowników MOKiS i Wydziału 
KSiSS jednomyślnie najwyżej oceniła 
prezentację Zespołu Szkół Leśnych i 
Ekologicznych w Brynku. Zwycięska 

szkoła otrzymała dyplom oraz Pu-
char Przechodni Burmistrza Miasta.

Pozostałe szkoły uczestniczące 
w Targach zostały obdarowane pa-
miątkowymi dyplomami. 

Bożena Kikut

Po raz pierwszy zaprosiliśmy 
uczniów do wspólnej zabawy języ-
kowej w 2000 roku. Konkurs orto-
graficzny pomyślany był wówczas 
jako wyraz troski o czystość, po-
prawność i piękno języka polskie-
go. Dobre opanowanie ortografii i 
interpunkcji stało się nieodzowne 
we współczesnym życiu każdego 
człowieka za względu na koniecz-
ność częstego porozumiewania się 
za pomocą pisma.

Kolejne edycje były naturalną 
odpowiedzią na duże zaintere-
sowanie uczniów, nauczycieli i 
przychylne opinie honorowego pa-
tronatu, który od pierwszej edycji 
konkursu objął Starosta Powiatu 
Gliwickiego.

Tegoroczna VIII edycja Powia-
towego Konkursu Ortograficznego 
odbyła się 14 marca br. w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Pyskowicach. 

W konkursowych zmaganiach 
udział wzięło 12 uczniów, laure-
atów z czterech gmin powiatu gli-
wickiego: Rudziniec, Toszek, Wie-
lowieś i Pyskowice.

Trzecioklasiści rywalizowali ze 
sobą, pisząc test ortograficzny oraz 
dowcipne najeżone pułapkami i 
zawiłościami polskiej ortografii 
dyktando.

Potyczki trzecioklasistów oce-
niało jury złożone z opiekunów 
startujących pod czujnym okiem 
przewodniczącej, pani Bronisławy 
Badowskiej, nauczycielki języka 
polskiego. Pierwsze miejsce i tytuł 
„Króla Ortografii 2008” zdobyła 
Natalia Kurka, uczennica Szko-
ły Podstawowej w Świbiu, drugie 
miejsce zajął Jakub Hassa - SP Boj-
szów, a laureatem trzeciego miej-
sca jest trzecioklasista SP nr 6 w 
Pyskowicach, Konrad Diduszko.

Wszyscy uczestnicy VIII Powia-
towego Konkursu Ortograficznego 
oprócz satysfakcji, dzięki wsparciu 
Rady Rodziców przy SP6 i główne-
go sponsora, Starosty Powiatu Gli-
wickiego, otrzymali pięknie wyda-
ne książki, albumy, słowniki.

Konkurs osiągnął nie tylko w 
naszej samoocenie bardzo wysoki 
poziom. Stwarza to potrzebę jego 
kontynuacji a także stałego „pod-
noszenia poprzeczki”, szukania 
nowych rozwiązań.

Planując edycje konkursu w ko-

lejnych latach, mamy nadzieję, że 
nadal będzie on rozbudzał zainte-
resowania ortografią, motywował 
do pogłębiania wiedzy i umiejęt-
ności związanych z tą dziedziną 
naszego języka ojczystego.

Wszystkim nauczycielom naucza-
nia zintegrowanego pragniemy ser-
decznie podziękować za pracę, stara-
nia i czas poświęcony na profesjonalne 
przygotowanie uczniów do Powiato-
wego Konkursu Orograficznego.

Organizatorki konkursu
Danuta Mostowska i Dorota Sygidus

Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł „Króla Ortografii”
„Król Ortografii” to konkurs ortograficzny 
dla uczniów III klas szkół podstawowych 
od lat organizowany przez Szkołę Podsta-
wową nr 6 w Pyskowicach. Dzięki cieka-
wej formule co roku bierze w nim udział 
18 szkół powiatu gliwickiego.

Targi Edukacyjne


