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Reklama

Legendy pyskowickie – opowieść 
o białej damie z karczmy germania

Kolejny raz pyskowicki Rynek zmienił się w jarmark średniowieczny, 
na którym spróbować można było rzemiosł dawnych takich, jak min-
cerstwo, kowalstwo, garncarstwo, zielarstwo, skórnictwo, bartnictwo, 
wikliniarstwo, kolczużnictwo, zobaczyć walki rycerzy, prezentacje śre-
dniowiecznych artystów, a przede wszystkich posłuchać „Opowieści o 

obwodnicy, zakończenie budowy ka-
nalizacji na ul. Wyszyńskiego, a także 
powstawanie nowych firm, które z 
pewnością wpłynęły na zmniejszenie 
bezrobocia. W zakresie współpracy 
zagranicznej, godnym podkreślenia 
jest fakt zacieśnienia partnerstwa po-
między Pyskowicami a La Ricamarie, 
co w warunkach zjednoczonej Euro-
py ma wymiar szczególny.

Czy w związku z tą wizytą od-
czuwa Pani sympatię ze strony 
mieszkańców. 

Mieszkańcy są dla mnie bardzo 
serdeczni i życzliwi. Moje obawy, 
że po tylu latach zapomniano już o 
mnie, stały się zatem bezpodstawne. 
Ta ogromna serdeczność pozostanie 
na zawsze w moim sercu i pamięci.

Czy podczas tej wizyty miało 
miejsce zdarzenie, które było dla 
Pani zaskoczeniem lub niespo-
dzianką?

Wielkim przeżyciem duchowym 
było dla mnie uczestnictwo we 
mszy świętej poświęconej jubile-
uszowi 34-lecia kapłaństwa, w tym 
30-lecia obecności w Pyskowicach 
Księdza Dziekana Leonarda Stroki, 
Proboszcza Parafii pw. Nawrócenia 
Świętego Pawła Apostoła. 

Wiele radości i wzruszeń sprawi-
ły mi również spotkania z byłymi 
współpracownikami i z działaczami 
Pyskowickiego Towarzystwa Przy-
jaźni Polsko-Francuskiej, a także z 
delegacją francuską. Bardzo miłą 
niespodzianką okazały się również 
perfekcyjne występy różnych ze-
społów z Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Pyskowicach.

Czy na bieżąco śledzi Pani, co 
się dzieje w Pyskowicach?

Nie wyobrażam sobie, że mogło-
by być inaczej, pomaga mi w tym 
Internet i otrzymywany „Przegląd 
Pyskowicki”.

Zapytam wprost – czy nie roz-
waża Pani powrotu do Pyskowic?

Kołobrzeg, w którym obecnie 
mieszkam, ze względu na walory 
zdrowotne – specyficzny mikro-
klimat – pomaga mi w utrzymaniu 
dobrego zdrowia, jednakże tęsknię 
za rodzinnym miastem i nie wyklu-
czam takiego rozwiązania.

Serdecznie pozdrawiam wszyst-
kich Mieszkańców i byłych Współ-
pracowników.

Dziękuję Władzom Miasta – tj. 
Radzie Miejskiej i Burmistrzowi 
Miasta za zaproszenie mnie do zło-
żenia wizyty. Życzę dalszego rozwo-
ju Pyskowic, aby mieszkańcom żyło 
się coraz lepiej, gdyż w pełni na to 
zasługują. 

Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Łapucha
Redaktor Naczelny  

„Przeglądu Pyskowickiego”

Wizyta w Pyskowicach byłej 
Pani burmistrz Alicji Wecel 
z okazji 10-lecia zawarcia 
umowy partnerskiej między 
Pyskowicami, a La Ricamarie 
stała się okazją do przepro-
wadzenia krótkiej rozmowy

Jak po tylu latach czuje się Pani 
w Pyskowicach?

Wspaniale, cudownie, przecież 
kocham moje miasto i jego miesz-
kańców.

Jak Pani odebrała zaproszenie 
do złożenia wizyty w Pyskowi-
cach – czy było to dla Pani zasko-

czeniem, czy spodziewała się Pani 
tego zaproszenia?

Zaproszenie do złożenia wizyty z 
okazji 10-lecia umowy partnerskiej 
między Pyskowicami, a La Ricama-
rie przekazane mi przez Burmistrza 
Miasta Wacława Kęskę było dla 
mnie bardzo miłym zaskoczeniem, 
minęło bowiem 9 lat od zmiany mo-
jego miejsca zamieszkania.

Czy po tylu latach zauważyła 
Pani zmiany w Pyskowicach?

Zmiany w Pyskowicach są bardzo 
widoczne. Jeśli chodzi o inwestycje, to 
duże wrażenie wywarła na mnie hala 
sportowa, sygnalizacja świetlna na 

Spotkanie po latach

Dokończenie na ostatniej stronie 
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Co prawda w Polsce przetestowano 
tylko kilka stron największych miast, 
które jednak, jak informuje portal 
widzialni.eu, wypadły słabo – żadne 
miasto nie uzyskało oceny wyższej 
niż dostateczna. 

Dostosowanie strony internetowej 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
nakłada na instytucje publiczne Dekla-
racja Ministerialna, którą 11 czerwca 
2006 r. w Rydze podpisały kraje człon-
kowskie Unii Europejskiej. W doku-
mencie tym państwa członkowskie 
zobowiązały się dostosować strony 
internetowe administracji publicznej 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
do 2010 roku. W 2007 r. Polska podpi-
sała również Traktat ONZ „O prawach 
osób niepełnosprawnych” nakładający 
w Artykule 9 na państwa/strony trak-
tatu obowiązek promowania dostępu 
do informacji w Internecie dla osób 
niepełnosprawnych.

Badania przeprowadzone w kra-
jach członkowskich Unii Europej-
skiej wykazały, że jedynie 3% stron 
administracji publicznej spełniało 
minimalne wymagania dostępności 
i użyteczności dla osób niepełno-
sprawnych. Według ankiety, prze-
prowadzonej przez BIFRON wśród 
niepełnosprawnych, wszyscy badani 
wskazali komputer i Internet jako 
najważniejsze refundowane elementy 
(ważniejsze od sprzętu rehabilitacyj-
nego), a około 80% z nich wskazało 
przeglądanie stron www, jako główny 
cel korzystania z Internetu. 

Mimo, że w naszym kraju, w życiu 
codziennym, dzieje się dużo dobre-
go, jeżeli chodzi o osoby niepełno-
sprawne: budowane są podjazdy, 
wyznaczane miejsca do parkowania 
itd., często zapomina się o rzeczy-
wistości wirtualnej, z którą coraz 
częściej każdy z nas się spotyka. 

Problem szczególnie dotyczy osób 
niewidomych i niedowidzących. A 
wszystko, czego potrzeba niepełno-
sprawnym, aby mogli bez przeszkód 
korzystać z zasobów internetowych, 
to serwisy przygotowane zgodnie ze 
światowymi standardami określony-
mi przez konsorcjum W3C (World 
Wide Web Consortium). Konsor-
cjum stworzyło Inicjatywę WAI 
(Web Accessibility Initiative), która 
szczegółowo określa międzynarodo-
we standardy dostępności serwisów 
www. Dzięki tym standardom m.in. 
niewidomi, wyposażeni w programy 
czytające mogą swobodnie korzy-
stać z Internetu.

Pyskowice mogą się pochwalić. 
Nasza strona internetowa od maja br. 
spełnia standardy WAI. Najbardziej 
widocznym objawem zmiany pysko-

wickiej strony są ikonki w prawym 
górnym rogu, pozwalające na po-
większenie czcionek oraz zwiększenie 
kontrastu. Ma to szczególne znaczenie 
dla osób słabo i niedowidzących, dla 
których istotna jest wielkość liter oraz 
zachowanie odpowiedniego kontrastu 
między tekstem a tłem strony interne-
towej. Ważne jest również, aby w serwi-
sie nie występowało zbyt wiele różnych 
krojów i stylów czcionek. Centrum 
zmian jest jednak w systemie.

Zachęcamy do odwiedzania na-
szego serwisu: www.pyskowice.pl. 
Wszelkie uwagi prosimy kierować na 
adres e-mail redakcji, który zamiesz-
czony jest na stronie.

Wacław Kęska

Informacje burmistrza

Pyskowice w zgodzie 
z naturą

Coraz więcej gmin w naszym kraju prze-
ciwstawia się używaniu jednorazowych fo-
liowych toreb na zakupy. Również Pyskowice 
postanowiły przyłączyć się do akcji elimino-

wania „foliówek” i zastępowania ich ekolo-
gicznymi torbami na zakupy. Ładne i wygod-
ne torby mamy również dla Państwa. Do 
końca roku z każdym kolejnym wydaniem 
„Przeglądu Pyskowickiego”, pierwszych 100 
osób, które z aktualnym numerem zgłoszą się 
do Urzędu Miejskiego, otrzymają torbę, którą 
prezentujemy na zdjęciu.

Zapraszamy do udziału w naszej akcji. Żyj 
w zgodzie z naturą!

Torby zostały sfinansowane ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Promocji Miasta. 

Dziesięć lat partnerstwa świętowały 
w maju wspólnie Pyskowice i La Rica-
marie. Z tej okazji do Pyskowic przyje-
chała bowiem oficjalna delegacja władz 
francuskiego miasta na czele z merem 
Marciem Faure oraz członkowie pręż-
nie działającego w La Ricamarie Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej 
pod przewodnictwem Jeana Rabesco, 
który jest kluczową, najbardziej zasłu-
żoną i zaangażowaną osobą we wzajemne part-
nerstwo. Uwieńczeniem wizyty była uroczysta 
konferencja, która 16 maja odbyła się w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sportu.

Specjalnie na tę 
okazję wspaniały, 
przepyszny jubile-
uszowy tort upiekła 
i ufundowała „Pie-
karnia-cukiernia 
Sybilla Szmidt”, któ-
rej bardzo serdecz-
nie dziękujemy.

Podczas pobytu w Pyskowicach przyjaciele z 
Francji  zwiedzili m.in. Muzeum Miejskie w Ra-
tuszu oraz wzięli udział w imprezie promocyj-
no-historycznej „Legendy Pyskowickie”. Gościli 
również w Starostwie Powiatowym,  zobaczyli 
Sztolnię i Izbę Tradycji przy KWK „Knurów”, 
a także wyjechali do zamku w Ogrodzieńcu i Mu-
zeum Browaru Tyskiego.

La Ricama-
rie są pierw-
szym miastem, 
z którym za-
warliśmy umo-
wę partnerską. 
W przemówie-
niu wygłoszo-
nym podczas 
kon fe re nc j i 
burmistrz Wa-
cław Kęska 
podkreślił, iż przez dziesięć lat nie ograniczaliśmy się 
tylko do okolicznościowych spotkań i kurtuazyjnych 
wymian. Nawiązaliśmy prawdziwą więź przyjaźni, 
a zawarta umowa jest sukcesywnie wypełniana czy-
nami. Burmistrz zadeklarował również, że będzie 
wspierał wszelkie działania służące dalszemu rozwo-
jowi współpracy Pyskowic i La Ricamarie i zapewnił, 
iż goście z La Ricamarie są zawsze w Pyskowicach 
mile widziani i oczekiwani.

Agnieszka Kazubek

Dekada 
partnerstwa

Strona przyjazna niepełnosprawnym
Gmina Pyskowice, jako jedna z pierwszych w Polsce, dostosowała 
swoją stronę do standardów umożliwiających korzystanie z niej 
osobom niepełnosprawnym, w tym także niewidomym.

www.pyskowice.pl
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Z prac rady miejskiej

Z prac komisji rady

XXII sesja odbyła się 28 maja 
2008 r. Głównym tematem tej sesji 
było zapoznanie się z raportem ze 
stanu dróg i chodników na terenie 
miasta, z uwzględnieniem stanu 
nawierzchni i oznakowania. Ponad-
to Rada w czasie tej sesji podjęła 
uchwały w sprawie:
•  udziału  Miasta  Pyskowice 

w Programie Operacyjnym Ka-
pitał Ludzki na lata 2007 – 2013 
„Promocja Integracji Społecznej” 
w ramach Priorytetu VII, Działa-
nia 7.1. i 7.2. współfinansowanym 
przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny – Rada Miejska zaaprobo-
wała udział naszego miasta w w/w 
Programie i upoważniła Burmi-
strza do zgłaszania projektów w 
ramach tego Programu. Działania 
dotyczą rozwoju i upowszech-
niania aktywnej integracji, prze-
ciwdziałania wykluczeniu oraz 
wzmocnienia sektora ekonomii 
społecznej. 
•  wyrażenia  zgody  na  nabycie 

działki nr 588/12 o powierzchni 
0,0732 ha z przeznaczeniem na 
gminną drogę publiczną -  zgodnie 
z planem zagospodarowania prze-

strzennego przedmiotowa działka 
stanowi część gminnej drogi pu-
blicznej łączącej ulicę Poznańską z 
ulicą Wyzwolenia. 
•  określenia  górnych  stawek 

opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości za odbieranie 
odpadów komunalnych, opróżnia-
nie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Pyskowice – obo-
wiązek określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właści-
ciela nieruchomości za odbieranie 
odpadów komunalnych, opróżnia-
nie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych 
wynika z art. 6 ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z 
późn. zm.). Obowiązek uiszczania 
przedmiotowych opłat ciążył bę-
dzie na właścicielach nieruchomo-
ści, którzy nie zawarli stosownych 
umów z uprawnionymi podmiota-
mi na odbieranie odpadów komu-
nalnych, opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nie-
czystości ciekłych. 

•  dokonania  zmian  budżetu 
miasta na 2008 r. – w drodze tej 
uchwały m.in. zwiększono wydat-
ki przeznaczając kwotę 24 482 zł 
na wykonanie urządzeń sanitar-
nych w budynku UM, celem za-
bezpieczenia głównego stanowiska 
kierowania i centrum reagowania 
kryzysowego. Zakres prac wynika 
z „Planu operacyjnego funkcjono-
wania Miasta Pyskowice”. Kwota 
26.840 zł zostanie przeznaczona 
na realizację zadania ujętego w 
Wieloletnim Planie Inwestycyj-
nym, w którym zmieniono zapisy 
dotyczące zadania „Termomoder-
nizacja oraz przystosowanie dla 
potrzeb niepełnosprawnych bu-
dynku Zespołu Szkół w Pyskowi-
cach”. Zmiany polegają na zwięk-
szeniu zakresu i kosztów zadania, 
przedłużeniu okresu realizacji o 1 
rok oraz zmianie nazwy zadania. 
Zakres zadania poszerzono o mo-
dernizację i remont basenu. Po-
wyższe zmiany mają na celu kom-
pleksową realizację celu działania 
objętego dofinansowaniem, jakim 
jest wzrost dostępności i poprawa 
warunków kształcenia, co przy-

czyni się do zwiększenia szans na 
dofinansowanie oraz rozwiąza-
nie problemu, jakim jest zły stan 
techniczny Zespołu Szkół; Kwota 
2 000 zł zostanie przeznaczona na 
wydatki bieżące w Przedszkolu nr 
5 (między innymi: roczne przeglą-
dy, szkolenia). W ramach planu 
przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zwiększono 
środki zabezpieczone na realizację 
następujących zadań: urządzenie 
terenu zieleni wraz z placem zabaw 
dla dzieci w Ogródku Jordanow-
skim 70.000 zł, utrzymanie zieleni 
miejskiej 15.000 zł, uregulowa-
nie gospodarki wodno-ściekowej 
miasta w zakresie kanalizacji sani-
tarnej deszczowej 65.000 zł.
•  rozpatrzenia  skargi  Pana  An-

drzeja Niezgódki z dnia 22 kwiet-
nia 2008 r. na działalność Burmi-
strza Miasta Pyskowice - skarga 
dotyczyła nieprzeznaczenia do 
sprzedaży lokalu użytkowego przy 
ul. Lompy – skarga ta została uzna-
na za niezasadną.

Bożena Rutkowska
Biuro Rady Miejskiej

Od ostatniego wydania „Przeglądu Pyskowickiego” odbyły się dwie sesje Rady. 19 maja br. 
odbyła się XXI sesja, zwołana na wniosek Burmistrza Miasta, w celu podjęcia przez Radę 
uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP 
w Katowicach. Podjęcie tej uchwały, to dopełnienie wszelkich formalności tak, by nasza 
gmina mogła przystąpić do KZK GOP w Katowicach. 

Komisja Rewizyjna
W trakcie majowego posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej rozpatrywano trzy punkty. Pierw-
szym z nich była skarga mieszkańca Pyskowic: 
•  prowadzącego  działalność  gospodarczą 

- na Burmistrza Miasta dotycząca nieprze-
znaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego, 
którego skarżący był najemcą. Po zapoznaniu 
się z treścią skargi, informacjami pracowni-
ków UM, opinią MZBM i dodatkowymi wy-
jaśnieniami skarżącego Komisja Rewizyjna 
wypracowała swoje stanowisko. W wyniku 
głosowania członkowie KR uznali skargę za 
bezzasadną. Kolejnym punktem spotkania 
była wnikliwa analiza sprawozdania zespołu 
kontrolnego 
•  z  przeprowadzonej  kontroli  reali-

zacji uchwały nr XIV/162/03 RM z dnia 
26.11.2003 r. w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy oraz odpowiedzi 
przygotowanej przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Handlu. Członkowie KR na 
podstawie ww. dokumentów podjęli stosow-

ne decyzje i w formie wniosków przesłali do 
Burmistrza Miasta. Wnioski dotyczyły m.in. 
kwestii uregulowania procedury powoływa-
nia Społecznej Komisji Mieszkaniowej i jej 
kadencyjności, zrezygnowania z przyznawa-
nia lokali mieszkalnych osobom uznanym za 
niezbędne dla miasta, realizacji listy miesz-
kaniowej (złożeniu wnioskodawcy trzech 
propozycji zawarcia umowy najmu w okre-
ślonym czasie), bezwzględnego przestrzega-
nia pierwszeństwa wynajmu lokali osobom, 
o których mowa w § 9 ust.1 Uchwały RM 
(szczególne przypadki). 
•  ostatnim  punktem  posiedzenia  była 

informacja drugiego zespołu kontrolnego z 
prowadzonej kontroli w MOKiS w zakresie 
funkcjonowania w 2007 i 2008 roku obiektów 
sportowych (I część kontroli). Oceniono re-
alizację wniosków pokontrolnych (kontrola 
w 2007 roku), przygotowanie obiektów spor-
towych do sezonu letniego 2008 i wykonanie 
zadań w zakresie finansowym (przychody, 
dotacje i koszty) w latach objętych kontrolą. 
Szczegółowa analiza wykorzystania i nadzo-

rowania obiektów sportowych przeprowa-
dzona zostanie w miesiącu czerwcu. 

Marek Ochocki
przewodniczący Komisji

Komisja Rodziny, Zdrowia 
i Spraw Społecznych

W trosce o zdrowie naszych dzieci rozpoczyna-
jących naukę w Szkole Podstawowej (rocznik 2001) 
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych – 
na ostatnim posiedzeniu wystąpiła z wnioskiem o 
zakup szczepionki NeisVac-C. Szczepionkę tę sto-
suje się w celu zapobieżenia chorobie wywołanej 
przez bakterie zwane Neisseria meningitidis gru-
py C. Szczepionka powoduje wytwarzanie przez 
organizm własnych mechanizmów obronnych 
(przeciwciał) przeciw ww. bakteriom. 

Bakterie Neisseria meningitidis grupy C 
mogą wywołać poważnie i czasami groźne 
dla życia choroby zakaźne, takie jak zapale-
nie opon mózgowych i mózgu oraz posocz-
nicę (zakażenie krwi) zwaną inaczej sepsą.

Krystyna Kaźmierczyk
przewodnicząca Komisji
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W tym pięknym dniu dzieci ocze-
kują zwiększonej dawki przyjemności, 
łakoci, prezentów i większej swobody.

Przecież to ich dzień. Tęczowy dzień 
uśmiechu i radości, jeden z najważniej-
szych i najobfitszych w roku.

Z tej okazji Miejski Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Pyskowicach zorga-
nizował Festyn.

Od godz. 15.00 wszystkie pocie-
chy mogły pomalować sobie buzie, 
wziąć udział w różnych konkursach, 
w których otrzymywały smakoły-
ki. Sceniczną atrakcją był program 
artystyczny w wykonaniu zespołów 
tanecznych działających w MOKiS: 
młodszych dzieci:  MINIATURKI, 
PARADOKSIK, PLUM, PRADOX 
MINI oraz tych starszych z więk-
szym doświadczeniem scenicznym: 
BROOKLYN STYLE 1 i 2, DAN-
GEROUS STREET 2, PARADOX . 
Zaprezentowały się również dziew-

czyny z zespołu „CZEK BARY” ze 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w Py-
skowicach. Na scenie zaśpiewały dla 
pyskowickich dzieci Roksana, Nata-
lia i Agnieszka z Centrum Kultury 
Zamek w Toszku. 

Podczas  Festynu odbyły się Za-
wody Modeli Halowych, na których 
zwyciężali wszyscy, otrzymując w 
nagrodę  łakocie. Naczelnik Wydzia-
łu Kultury i Sportu Justyna Fijołek - 
Ziobrowska wręczyła piłki dla Przed-
szkola nr 3 w Pyskowicach za udział 
w Ogólnopolskim Sportowym Tur-
nieju Miast i Gmin. Wspólna zabawa 
trwała aż do godz. 20.00.

Agata Sitarek

Rajd zorganizowano z okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka. Udział wzięli 
wszyscy – od najstarszych do najmłodszych. 
Aktywne są nie tylko dzieciaki, ale także ob-
sługa administracyjna szkoły oraz grono pe-
dagogiczne. - Wszyscy ubieramy się w stroje 
turystyczne, adidasy i ruszamy na pobliskie 
trasy – mówi Anna Zwiorek-Rotkegel, dy-
rektor SP nr 6 w Pyskowicach. - Chciałabym 
podkreślić, że przy organizacji tegoroczne-
go Rajdu bardzo pomogli nam rodzice oraz 
dawni instruktorzy harcerscy wywodzący się 
z Pyskowic.

Jak co roku, uczestnicy Rajdu zostali po-
dzielani na grupy, z których każda wybrała 
się w inną trasę. – Uczniowie pod opieką 
wychowawców przemierzali trasy m.in. z 
Czechowic, Dzierżna oraz Kamieńca. Młodsi 

mieli trasy łatwiejsze, starsi – ciut trudniej-
sze i dłuższe. Dla wędrujących przygotowane 
były punkty kontrolne, a na nich rozmaite 
konkurencje – wyjaśnia Elżbieta Kupska, 
główny organizator imprezy. Rajd przebiegał 
pod hasłem „Z przyrodą za pan brat”. Od-
zwierciedlały to nazwy poszczególnych grup 
– np. „biedronki”, „niezapominajki”, „mo-
tylki”, a nawet … „dziki”. Po powrocie z tras 
na dzieci czekał ciepły posiłek – turystyczna 
grochówka oraz kolejna porcja gier i zabaw 
na świeżym powietrzu.

Rajd połączony ze szkolnym piknikiem z 
całą pewnością można uznać za udany. Tym 
bardziej, że dopisała słoneczna aura. Sam 
pomysł zaś jest wart polecenia innym pla-
cówkom edukacyjnym. 

Błażej Kupski

A jeżeli masz dziecko, 
najszczęśliwszy z ludzi,
Które jest jako motyl 

i ptaszek i kwiat...
Spójrz w oczy swego 

dziecka,
w sercu ci się zbudzi 

radość,
której nie zaćmi 

najsmutniejszy świat.
Julian Ejsmond

Dzieci mają swoje święto
1 czerwca – to radosne 
święto wszystkich dzieci, 
obchodzone od ponad 
pół wieku. W Polsce 
obchodzi się je jako 
Międzynarodowy Dzień 
Dziecka, podobnie 
jak w wielu krajach 
europejskich.

Dzień dziecka na trasie
Szkolny Rajd Turystyczny na stałe wpisał się 
w krajobraz pyskowickiej wiosny. Imprezę – 
już po raz szesnasty – zorganizował Szkolny 
Klub Turystyczny działający przy Szkole 
Podstawowej nr 6 w Pyskowicach. 
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19 maja 2008 r. miał miejsce tradycyjny już Kiermasz 
Rodzinny. Była to świetna okazja, aby przeżyć niepo-
wtarzalne chwile w miłej i serdecznej atmosferze oraz 
poznać osiągnięcia uczniów i laureatów różnorodnych 
konkursów.

 Na plenerowym parkiecie pojawili się uczniowie klas I-IV oraz 
gimnazjum w.. Bawili oni zgromadzoną publiczność nie tylko 
popisami tanecznymi, słowno-muzycznymi, ale także pięknym 
śpiewem w języku francuskim (to zasługa szkolnego koła fran-
cuskiego pod kierownictwem Beaty Wyki) i występami kabaretu 
(podopiecznych Danuty Pilot).

 Równolegle z występami artystycznymi odbywały się konku-
rencje sportowe dla uczniów i rodziców, przygotowane przez na-

Kiermasz rodzinny przy zespole szkół 
w Pyskowicach – to już tradycja!

uczycieli wychowania fizycznego- Annę Rusinowską, Katarzynę 
Pisanko, Katarzynę Sydor i Jacka Klimalę. Były między innymi 
wyścigi na skrzynkach, bieg slalomem na czas z ziemniakiem na 
łyżce... - zabawa była przednia. 

Kulminacyjnym punktem rozgrywek sprawnościowych był 
finał szkolnej ligi piłki nożnej, w którym z nauczycielami zmie-
rzyli się i gimnazjaliści z III b. Po zaciętej walce o zwycięstwie 
nauczycieli zadecydowały dopiero rzuty karne. Natomiast na sali 
gimnastycznej rozegrano mecz piłki siatkowej, podczas którego 
uczniowie Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach zrewanżowali się 
swoim opiekunom, wygrywając spotkanie 2:1. 

Organizatorzy tej corocznej imprezy, a więc rodzice , nauczy-
ciele i pracownicy obsługi, zadbali też o „małe co nieco”, czyli 
coś dla rozkoszy podniebienia. Podczas kiermaszu kupić można 
było pyszne ciasto domowego wypieku i z piekarni Sybilli Szmidt, 
bigos, przygotowany przez panie kucharki ze szkolnej kuchni, 
„sznita z fetem i ogórek małosolny” (kromkę chleba ze smalcem) 
oraz kiełbaski od pana Suchanka, które grillował sam Przewodni-
czący Rady Rodziców - Andrzej Tomański z małżonką. 

Atrakcją była aukcja, na której wylicytowano hulajnogę, su-
szarkę do włosów i zegar ścienny elektroniczny. Emocji było co 
niemiara. 

Ogromnym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, 
przygotowana i prowadzona przez Annę Szmajntę i Beatę 
Krasówkę. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przewagę fan-
tów stanowiły dary przekazane przez pierwszych absolwen-
tów Szkoły Podstawowej nr 5. Po raz kolejny tej trudnej i 
odpowiedzialnej roli prowadzącego imprezę podjął się Zyg-
munt Cierpka - zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców. 
Z humorem (wystąpił nawet w szkolnym mundurku!) stwo-
rzył niezapomnianą atmosferę wspólnej zabawy.

Za wspólną zabawę i świętowanie dziękujemy sponsorom, 
których lista była niemała oraz wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do zorganizowania Kiermaszu 
Rodzinnego. 

Agnieszka Skorupa
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Poszukuję lokalu  
do wynajęcia  

w Pyskowicach  

na działalność  
gospodarczą 

Powierzchnia użytkowa ok. 50 m2,  
wysokość nie mniej niż 2,70 m. 

tel. 509 320 334

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

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 Pysko-
wicach zarządza nieruchomościami mieszkal-
nymi i komercyjnymi od przeszło 15 lat. To wie-
loletnie doświadczenie zapewni Państwu wysoki 
standard usług, a Waszym nieruchomościom 
pełną zdolność eksploatacyjną.

Reklama

Organizator przeglądu, Zespół Szkół – Szko-
ła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprosił do 
zaprezentowania swoich umiejętności języko-
wych i artystycznych wszystkich uczniów szkół 
podstawowych z terenu powiatu gliwickiego. W 
przeglądzie wzięli udział uczniowie z trzech py-
skowickich szkół podstawowych oraz z sześciu 
szkół z terenu powiatu gliwickiego (z Bojszo-
wa, Kleszczowa, Paczyny, Pniowa, Pławniowic i 
Świbia). Mali artyści występujący w dziewięciu 
zespołach niemieckojęzycznych oraz trzech an-

glojęzycznych, zaprezentowali świetnie przygo-
towane pod względem językowym i artystycz-
nym przedstawienia teatralne.

Występy aktorskie oceniało jury w składzie: 
przewodnicząca Jolanta Dąbrowska oraz człon-
kowie: Urszula Bula oraz Wiktor Eisenbeis – 
przewodniczący DFK w Pyskowicach. 

Jury przyznało I miejsce w kategorii nie-
mieckojęzycznej uczniom z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Świbiu. W kategorii angloję-
zycznej zwyciężyła grupa reprezentująca Szkołę 

Podstawową nr 4 w Pyskowicach.
Wszystkie zespoły otrzymały pomoce dydak-

tyczne do nauki języków obcych a każdy  uczest-
nik upominek.

Po emocjach konkursowych można było po-
dziwiać występy 2-ch grup Cheerleaders (Silver 
acht i Somgorsi)  z Zespołu Szkół w Pyskowicach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, 
którzy zakupili nagrody uczestnikom konkursu:
•  władzom Miasta Pyskowice,
•  Starostwu Powiatowemu w Gliwicach,
•   Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niem-

ców Województwa Śląskiego,
•  Piekarni Helios w Pyskowicach.

Młodzi mieszkańcy powiatu gliwickiego wyka-
zali się zdolnościami językowymi  i artystyczny-
mi, umiejętnością współpracy i konstruktywnej 
rywalizacji. Będą mogli swobodnie poruszać się 
w państwach Unii Europejskiej

Anna Grzesik
Nauczyciel Zespołu Szkół

Jubileuszowy 
przegląd teatrów 
w języku niemieckim 
i angielskim
W dniu 9 maja 2008 r. w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Pyskowicach odbył się już po raz piąty 
Powiatowy Przegląd Małych Form Scenicznych 
w Języku Niemieckim i Angielskim. 

Reklama

Z okazji urodzin  
wszystkiego najlepszego,  
dużo zdrowia, szczęścia,  

radości i miłości  
oraz spełnienia  

wszystkich marzeń  
dla Prezes  

Pani Marzeny Wachowicz  
życzą pracownicy  
Firmy IR-PLAST.

OgłOszenie
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Zarząd Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Patriotycznego informuje społe-
czeństwo Pyskowic, iż po skompletowaniu 
niezbędnej dokumentacji tj.projektów i ze-
zwolenia na budowę w dniu 12 maja br. roz-
poczęto budowę zapowiedzianego Pomnika 
Patriotycznego w Pyskowicach. Miejscem 
lokalizacji pomnika jest skwer na pl. im. Jó-
zefa Piłsudskiego.

Ostateczny termin odsłonięcia i poświę-
cenia pomnika ustalono na dzień 31 sierp-
nia 2008 r. (niedziela)

Informujemy również, iż szereg prac 
związanych z budową pomnika jest sponso-
rowanych, jednak nie wszystkie.

W związku z powyższym apelujemy 
do wszystkich, którzy miłują naszą Oj-
czyznę oraz chcą uczcić pamięć walczą-
cych i poległych za Niepodległą Polskę 
o wsparcie finansowe tego szczytnego 
przedsięwzięcia.

Podajemy nazwę banku i numer konta, 

na które można dokonywać ewentual-
nych wpłat:

Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
Patriotycznego w Pyskowicach, ul. Strzelców 
Bytomskich 3, ING Bank Śląski  O/
Pyskowice, konto nr 83 1050 1285 1000 
0023 0899 1039.

Wpłacać można również bezpośrednio 
w siedzibie Społecznego Komitetu Budo-
wy Pomnika Patriotycznego w Pyskowi-
cach, ul. Strzelców Bytomskich 3 - Urząd 
Miejski p. 105 „A” w każdy czwartek 
w godz.: 10.00 – 12.00.

Za złożone dotychczas dobrowolne datki 
pieniężne i rzeczowe – wykonane projekty, 
materiały oraz wykonane prace - serdecznie 
dziękujemy.

Stanisław Markowicz 
Kpt. w st. spocz. Kombatant-Weteran

Przewodniczący Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Patriotycznego

w Pyskowicach

Święto  
kombatanta-weterana

Z okazji Dnia Kombatanta – Weterana, Wojska Polskie-
go oraz rocznic: wybuchu II Wojny Światowej, Powstania 
Warszawskiego i 85 rocznicy powrotu Górnego Śląska do 
Polski, Zarząd Koła Miejskiego Związku Kombatantów 
R.P. i Byłych Więźniów Politycznych w Pyskowicach zor-
ganizował w dniu 26 sierpnia 2007 r. uroczystości z tym 
związane:
•  Mszę  św.  w  kościele  pw.  św.  Mikołaja  odprawioną 

w intencji żyjących i zmarłych Kombatantów – Wetera-
nów oraz Żołnierzy poległych na wszystkich frontach  
II Wojny Światowej i Powstańców Śląskich walczących w 
obronie Górnego Śląska o przynależność do Polski. Pod-
czas Mszy św. poświęcono nową głowicę do istniejącego 
sztandaru Koła Miejskiego Związku Kombatantów R.P 
i Byłych Więźniów Politycznych w Pyskowicach.
•  Spotkanie  Kombatantów  - Weteranów    i  zaproszo-

nych Gości odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, 
które prowadził Prezes Koła Miejskiego kol. Maciej Niem-
czynowski. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wal-
demar Paszkowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
Wiesław Leszczyński – Zastępca Burmistrza, Edward Pio-
trowski - Sekretarz Miasta, Jan Skalski – Prezydent Świa-
towego Kongresu Kresowian i Przewodniczący Związku 
Wypędzonych z Kresów Wschodnich R.P. w Bytomiu, 
ppłk. w st. spocz. Eugeniusz Jarguz – Sekretarz Zarządu 
Okręgu Związku Kombatantów R.P i Byłych Więźniów 
Politycznych w Katowicach, p. Józef Rubin - Radny Rady 
Miejskiej w Pyskowicach, Adam Głowacki – Leśniczy 
Nadleśnictwa Rudziniec, delegacja Członków Koła Tere-
nowego Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich 
R.P. w Pyskowicach oraz Kombatanci i Podopieczne.

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach oprócz 
przekazanych Kombatantom życzeń, podkreślali hi-
storyczne znaczenia wydarzeń i zaangażowanie Kom-
batantów w walkach o Niepodległą Ojczyznę oraz pie-
lęgnowanie tradycji tych wydarzeń. Prelekcję na temat 
wydarzeń II Wojny Światowej i Powstań Śląskich wy-
głosił Józef Kołtowski.

Za współpracę z Kołem Miejskim Związku Kombatan-
tów R.P i Byłych Więźniów Politycznych w Pyskowicach, 
odznaczeni zostali Odznaką Za Zasługi dla ZKRP i BWP: 
Rubin Józef - Radny Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz 
Głowacki Adam – Leśniczy Nadleśnictwa Rudziniec

Z okazji przypadających w bieżącym roku 80, 85 
i 90 rocznic urodzin dyplomami Burmistrza Mia-
sta Pyskowice, Zarządu Okręgu ZKRP i BWP w Ka-
towicach uhonorowane zostały następujące oso-
by: Kwaśnicki Albert - Sekretarz Koła Miejskiego 
ZKRP i BWP, Markowicz Stanisław - Wiceprezes 
Koła Miejskiego ZKRP i BWP, Radomska Laurencja 
- Podopieczna, Piotrowska Stefania - Podopieczna, 
Przepióra Józefa - Podopieczna.

Szereg osób wyróżniających się w pracy społecznej oraz 
osoby, które osiągnęły wiek pogodnej jesieni, uhonorowa-
ne zostały dyplomami z Zarządu Okręgu Związku Kom-
batantów R.P i Byłych Więźniów Politycznych w Katowi-
cach i z Koła Miejskiego w Pyskowicach.

Kol. Markowicz Stanisław, który pełni również funk-
cję Przewodniczącego Koła Terenowego Związku Wypę-
dzonych z Kresów Wschodnich R.P. i Przewodniczącego 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Patriotycznego 
w Pyskowicach, uhonorowany został z okazji 80. urodzin 
dyplomem i upominkiem oraz pismem gratulacyjnym.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.
Zarząd Koła Miejskiego

ZKRP i BWP

Szanowni Kresowianie – mieszkańcy Py-
skowic!

Informujemy, że na początku 2009 roku 
planujemy przygotować w Muzeum w 
Ratuszu wystawę poświęconą rodakom z 
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
By zrealizować to zamierzenie zwracamy 
się do Państwa z prośbą o udostępnienie 
nam rodzinnych dokumentów, zdjęć i in-
nych pamiątek, przypominających dzieje 
Waszych rodzin.

Wszystkie udostępnione materiały zo-
staną Państwu zwrócone po zakończe-
niu wystawy. 

Termin wystawy chcemy związać z 
rocznicą pierwszych deportacji naszych 
Rodaków z Kresów Wschodnich na Sybir, 

co miało miejsce w 1940 roku. 
W sprawie udostępnienia materiałów 

można będzie rozmawiać:
•  z  osobą  zatrudnioną  w Muzeum w 

Ratuszu, w dniach od wtorku do soboty 
w godzinach od 16.00 do 18.00, a w nie-
dzielę od 15.00 do 17.00;
•  ze Stanisławem Markowiczem - Pre-

zesem Koła Kresowian w Pyskowicach, w 
każdy czwartek od godz. 10.00 do 12.00 
w budynku Urzędu Miejskiego, pokój 
105 A;
•  ze  mną  –  Władysławem  Macowi-

czem, w każdą środę od godz. 16.00 do 
18.00 w Bibliotece Miejskiej, przy pl. Pił-
sudskiego.

Władysław Macowicz

Apel do kresowian

Ruszyła budowa  
Pomnika Patriotycznego
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Turniej europejski
14 maja w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu 
odbył się „Turniej Europejski” z okazji Dnia 
Europy. 

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania działalnością Unii 
Europejskiej, ukazanie korzyści i skutków wstąpienia Polski do UE oraz 
uzmysłowienie szerokiej działalności UE w zakresie ochrony środowiska.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów z 6 szkół gimnazjalnych (Gimna-
zjum Nr 1 w Pyskowicach, Gimnazjum w Rudzińcu, Gimnazjum w Tosz-
ku, Gimnazjum w Wielowsi, Gimnazjum nr 3 w Gliwicach, Gimnazjum 
nr 10 w Gliwicach). 

Turniej składał się z pięciu części:
1) rozwiązanie krzyżówki europejskiej
2) przedstawienie prezentacji multimedialnej na jeden z wybranych 

wcześniej tematów
3) rozpoznawanie państw należących do UE na podstawie prezentowa-

nego opisu
4) prezentacja przygotowanego wcześniej plakatu na temat: „Plusy i mi-

nusy wstąpienia Polski do UE”.
5) rozpoznawanie budowli, miejsc i zabytków znajdujących się w UE na 

podstawie przedstawionego zdjęcia
Nagrody dla zwycięzców, ufundowała Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1 

w Pyskowicach. I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 10 z Gliwicach, II miej-
sce Gimnazjum z Wielowsi, a III Gimnazjum nr 10 z Gliwic (2 grupa).

Organizatorzy:  
Marzena Holewa, Katarzyna Jarosz, Elżbieta Grobelna-Boś

28 maja w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sportu odbył się konkurs 
geograficzno-matematyczno-bio-
logiczno-fizyczny „Sprawdź swoją 
wiedzę”. 

Była to już 3 edycja tego konkur-
su. Organizatorami konkursu były 
nauczycielki Gimnazjum Nr 1 w 
Pyskowicach: Marzena Holewa, Ka-
tarzyna Jarosz, Beata Grdeń, Joanna 
Wieczorek. 

Cel konkursu, to kształtowanie 
umiejętności twórczego rozwiązy-
wania problemów, kształtowanie 
umiejętności współdziałania w gru-
pie, korelacja międzyprzedmioto-
wa: geografia, matematyka, fizyka, 
biologia, rozwijanie zamiłowania do 
poszukiwania informacji w różnych 
źródłach, przybliżenie postaci sław-
nych naukowców i odkrywców. 

W konkursie wzięło udział 15 
uczniów z 5 szkół gimnazjalnych 
(Gimnazjum Nr 1 w Pyskowicach, 
Gimnazjum Nr 2 w Pyskowicach, 

Gimnazjum w Brynku, Gimnazjum w 
Rudzińcu, Gimnazjum w Wielowsi).

Konkurs składał się z dwóch 
części. Część pierwsza obejmowała 
4 kategorie:
1) Sławni ludzie.
2)  Wyjaśnij dlaczego tak się dzieje.
3) Do czego służy przyrząd?
4) Wyjaśnij pojęcia.

W drugiej części obowiązywały 
wszystkie kategorie z pierwszej czę-
ści plus dodatkowo kategoria „ob-
licz zadanie”. 

Grupy zwycięskie po pierwszej 
części, brały udział w drugiej. I miej-
sce zdobyli uczniowie z Gimnazjum 
Nr 1 w Pyskowicach, II miejsce 
uczniowie z Gimnazjum Nr 2 w Py-
skowicach, III  Nagrody dla zwycięz-
ców ufundował Burmistrz Miasta 
Pyskowice – Wacław Kęska.

Organizatorzy: Marzena Holewa, 
Katarzyna Jarosz,  

Beata Grdeń,  
Joanna Wieczorek

Konkurs geograficzno-matematyczno-biologiczno-fizyczny

Sprawdź swoją wiedzę

ul. Paderewskiego 10
- lokal mieszkalny nr 7, klatka II,
ul. Wojska Polskiego 19
- lokal mieszkalny nr 8, klatka III,
ul. Strzelców Bytomskich 4
- lokal mieszkalny nr 8, klatka III,
ul. Wojska Polskiego 13
- lokal mieszkalny nr 1, klatka I,
ul. Drzymały 6
- lokal mieszkalny nr 2, klatka II,
ul. Wojska Polskiego 4
- lokal mieszkalny nr 8, klatka III,
- lokal mieszkalny nr 11, klatka III,
ul. Wojska Polskiego 15
- lokal mieszkalny nr 8, klatka III,
ul. Wojska Polskiego 25
- lokal mieszkalny nr 9, klatka V,
ul. Szopena 4
- lokal mieszkalny nr 7, klatka II,
ul. Drzymały 2
- lokal mieszkalny nr 8, klatka I,
ul. Szopena 8
- lokal mieszkalny nr 1, klatka III,
ul. Orzeszkowej 1
- lokal mieszkalny nr 9, klatka I,
ul. Lompy 6
- lokal mieszkalny nr 3, klatka III,
ul. Wojska Polskiego 6
- lokal mieszkalny nr 11, klatka III
Ww. zarządzenie zostało zamieszczone na urzę-
dowej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na 
stronach internetowych Urzędu.

Burmistrz Miasta Pyskowice
Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/87/08  

z dnia 5.06.2008 r. przeznaczył do sprzedaży  
na rzecz najemców nw. lokale mieszkalne:

OgłOszenie
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Po raz drugi w naszym mieście odbyła się parada motocy-
kli. Ponad 70 motorów – 10 maja - rykiem silników zawład-
nęło Rynek. 

Motocykliści mieli okazję nie tylko zaprezentować piękne 
maszyny, ale również sprawdzić swoje umiejętności w trzech 
konkurencjach: najwolniejszego przejazdu, najszybszego slalo-
mu oraz toczenia beczki kołem.

Puchary zwycięzcom ufundował i wręczył burmistrz Wacław 
Kęska, który objął honorowy patronat nad imprezą.

Pokaz motocykli przygotowała grupa Invaders Poland. Współ-
organizatorem  imprezy był pyskowicki samorząd oraz Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu.

Agnieszka Kazubek

W ramach programu współfi-
nansowanego z Euro pejskiego 
Funduszu Spo łecznego i kolej-
nej edycji „Pracownie kompu-
terowe dla szkół” Szkoła Pod-
stawowa nr 6 w Pyskowicach 
wzbogaciła się o pracownię 
komputerową wyposażoną w 10 
stanowisk komputerowych dla 
uczniów i nauczyciela, serwer, 
drukarkę, skaner, wideoprojek-
tor i komputer przenośny.

Anna Zwiorek -Rotkegel

Nowa pracownia komputerowa

Dnia 17.01.2008 r. w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 7 poz. 177 opubliko-
wany został „Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Pyskowice”. Roz-
dział VII Regulaminu omawia obowiązki osób 
utrzymujących zwierzęta domowe, mające na 
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwo-
ścią dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem tere-
nów przeznaczonych do wspólnego użytku. Jest 
to prawo miejscowe obowiązujące wszystkich 
właścicieli psów i innych zwierząt.

A jak to wygląda w rzeczywistości, to wszyscy 
widzimy i czujemy. Ulice, chodniki, zieleńce, 
skwery, parki, piaskownice, wejścia do klatek 
schodowych usłane są psimi odchodami. Prawie 
żaden z właścicieli nie sprząta po swoim czworo-
nogu. Zewsząd słychać narzekania na taki stan 
rzeczy – miejmy odwagę upomnieć właściciela, 
który nie posprząta po swoim psie. Kolejnym 
problemem są wolno biegające psy bez kagań-
ców, siejące postrach wśród mieszkańców. Fakt 
ten należy zgłosić do Straży Miejskiej, która 
przewozi błąkające się psy do schroniska.

Apeluję do rozsądku właścicieli czworonogów 
o przestrzeganie prawa. Jaka jest recepta na taki 
stan rzeczy? Wydaje się banalnie prosta: twarde 
egzekwowanie prawa, nawet jeśli jest ułomne i 
wydaje się niewygodne dla grupy osób. Panowie 
w mundurach: dość pouczania! Teraz czas na 
uciążliwe mandaty.

Józef Rubin
Przewodniczący Komisji  
Gospodarki Komunalnej

Śmierdzący 
problem!

Parada motorów

Na zdjęciu:  Burmistrz Wacław Kęska wręcza puchar Mariuszowi Gruszce - zwycięzcy w kategorii 
toczenia beczki.



10 Przegląd Pyskowicki  • Nr 6 (141) CZERWIEC 2008

25 maja w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Pyskowicach odbył się III Chary-
tatywny Turniej Piłki Siatkowej Męż-
czyzn. Organizatorem zawodów był 
Zespół Szkół Specjalnych z Pyskowic. 

W zawodach wzięło udział sześć dru-
żyn: Gumisie, Eurocolor, Duo-bis Gliwice, 
MKSR Pyskowice, Łukasze oraz MKSR II. 
Drużyny został podzielone na dwie grupy. 
Po bardzo zaciętej i stojącej na wysokim 
poziomie rywalizacji do wielkiego finału 

OgłOszenie

Burmistrz Miasta Pyskowice
Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/85/08  

z dnia 04.06.2008 r. przeznaczył do oddania  
w dzierżawę n/w nieruchomości gruntowe:

•  część  działki  nr  12/4  o  pow.  8  m2 k.m.17, 
KW Nr 65112 w celu poprawienia zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.
•  część  działki  nr  1170/11  o  pow.  47  m2 k.m.19, 
KW Nr 41166 na poprawę zagospodarowania nieru-
chomości przyległej.

Zarządzeniem nr RZ0151-GNiR/86/08  
z dnia 04.06.2008r. przeznaczył do oddania  

w dzierżawę n/w nieruchomości rolne:
•  działkę  nr  265/117  o  pow.  0,2643  ha  k.m.5, 
KW Nr 7594 
•  część  działki  nr  266/117  o  pow.  0,3945  ha  k.m.5, 
KW Nr 7594
•  działkę  nr  42  o  pow.  0,4440  ha  k.m.11, 
KW Nr 12230  
•  działkę  nr  181/13  o  pow.  0,2166  ha  k.m.4, 
KW Nr 25407.

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

Siatkarze grali dla dzieci

awansowały drużyny MKSR Pyskowice oraz DUO-bis 
Gliwice. W finale drużyna MKSR przegrała z DU-
O-bis 0-2 (13-25,17-25). W spotkaniu o 3 miejsce po 
zaciętym pojedynku Eurocolor pokonał Gumisie 2-0 
(25-23,25-23). 

Oprócz wspaniałego widowiska sportowego, drużyny 
poprzez wykup charytatywnych cegiełek przyczyniły się 
również do zakupu sprzętu niezbędnego do codzienne-
go funkcjonowania niepełnosprawnych uczniów.

Janusz Wrzeszcz

Gospodarze rozgrywek, ministran-
ci z parafii MBNP z Pyskowic a przy 
tym uczniowie Gimnazjum nr 2, w 
półfinale zagrali z drużyną z Sośni-
cy. Dzięki zespołowej grze drużyny 
z Pyskowic i skuteczności Łukasza 
Sobczaka, który w pierwszej połowie 
popisał się hattrick – em ministran-
ci odnieśli zwycięstwo 5 – 0 i awan-
sowali do finału. Finał zapowiadał 
się bardzo emocjonująco, bowiem 
naprzeciw siebie stanęły drużyny z 
parafii MBNP z Pyskowic i św. Mi-
chała Archanioła z Bytomia Suchej 
Góry. Od samego początku przewagę 
mieli ministranci z  Pyskowic. Już w 
pierwszej minucie udokumentowali 
swoją przewagę zdobyciem bramki. 
Kilkadziesiąt minut później było już 

2 – 0. Przy wspaniałej atmosferze ki-
biców, którzy domagali się kolejnych 
bramek, drużyna z Pyskowic łatwo 
rozszyfrowała szeregi obrońców z 
Bytomia i strzelała kolejne bram-
ki. Ostatecznie ministranci z parafii 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 
Pyskowic pokonali drużynę z parafii 
z Bytomia Suchej Góry 10 – 1 i zdo-
byli I MIEJSCE. 

Najlepszym bramkarzem turnie-
ju został Michał Grabowski (par. 
MBNP), a najwięcej bramek strzelił 
Łukasz Sobczak (par. MBNP) 

W następnym roku zwycięska dru-
żyna będzie reprezentowała Diecezję 
Gliwicką w Ministranckich Mistrzo-
stwach Polski.

Ks. Piotr Natkański

Ministranckie mistrzostwa  
diecezji w piłce nożnej 2008
W sobotę 31 maja 2008 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej 
w  Pyskowicach odbyły się finały Mistrzostw Ministrantów Die-
cezji Gliwickiej w Piłce Nożnej. W trzech kategoriach wiekowych 
brało udział 12 drużyn. W grupie wiekowej (szkoła podstawowa) 
najlepsi byli ministranci z Gliwic Ostropy. W kategorii najstarszej 
zwycięstwo wywalczyła drużyna z parafii św. Krzyża z Zabrza.
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Zespół Tańca Break Dance 
instruktor Agata Zeliszek

Osiągnięcia zespołowe: 
2 – GRAND PRIX (Laczupakabra) w Radomsku i 
Bielsku Białej
3 – I miejsca (Laczupakabra) w Katowicach, Ra-
domsku i Zabrzu
1 – II miejsce (Dangerous Street 2) w Zabrzu
1 – srebrny medal (Laczupakabra) w Częstocho-
wie
1 – III miejsce (Laczupakabra) w Tarnowskich Gó-
rach
1 – wyróżnienie (Laczupakabra) w Dzierżoniowie
1 – VI miejsce (Dangerous Street 2) w Wodzisławiu 
Śląskim
Osiągnięcia solowe:
Mistrzostwa Świata – X m. K. Eisenbeis i IX m. 
R. Szostok w Bremen, V m. K. Eisenbeis i IV m. 
R. Szostok w Źilinie.
Osiągnięcia w kraju:
K.Ciemny - I miejsce we Wrocławiu, V miejsce w 
Częstochowie
K. Kołacz – złoty medal w Częstochowie, nagroda 
publiczności w Tarnowskich Górach
R. Szostok – Brązowy medal w Częstochowie, 
I miejsce, nagroda publiczności w Tarnowskich 
Górach
T. Stec – IV miejsce w Częstochowie

Zespół Tańca Współczesnego ALACARTE
instruktor Anna Hampel

1 – GRAND PRIX w Brzegu
8 – I miejsc – Kłobuck, Bielsko Białej, Zgierz, Sosno-
wiec, Olkusz, Knurów Szczygłowice, Częstochowa, 

Tarnowskie Góry
1 – II miejsce w Kiel-
cach
1 – Dyplom Laureata Koncertu Galowego w Ma-
łogoszczy
Nominacja do Międzynarodowego Festiwalu Pio-
senki i Tańca w Koninie.

Zespół Tańca Nowoczesnego PARADOX
instruktor Agata Sitarek

1 – I miejsce w Brzegu
1 – II miejsce w Wodzisławiu Śląskim
1 – III miejsce w Zgierzu
1 – wyróżnienie w Dzierżoniowie

Zespół Tańca Hip Hop BROOKLYN STYLE
instruktor Agata Zeliszek

I miejsce – BS 2 w Zabrzu
III miejsce – BS 1 w Zabrzu

Studio Wokalne MOKiS
instruktor Adam Wójcik

I miejsce – M. Kątny – Festiwal Kolęd i Pastorałek 
w Woźnikach
I miejsce – N. Domińczyk, A. Meryk, M Omylak w 
Knurowie - Szczygłowicach
II miejsce – K. Nowicka – Festiwal Kolęd i Pastora-
łek w Woźnikach
Wyróżnienie – K.Olbricht – Festiwal Kolęd i Pasto-
rałek w Woźnikach
Soliści studia wokalnego brali również udział w 
spektaklach teatralnych z Młodzieżowym Teatrem 
Carpe Diem: Święto Niepodległości – „PIEKŁO – 
NIEBO”, Walentynki – „Wojna płci – The Best of 
Carpe Diem”, Dzień Kobiet – „The Best of Carpe 
Diem”, Dni Papieskie – „Żeby Żyć”

Klub Plastyczny BARWA
instruktor Agata Przewieźlik

I miejsce – S.Marczewska w Łodzi
Wyróżnienie – Corinna Wróbel w Łodzi

Koło Modelarstwa  
Lotniczego i Kosmicznego

instruktor Stanisław Paździorek
1 - V miejsce w Mistrzostwach Modeli Halowych 
w Gliwicach
1 – IV miejsce w Mistrzostwach Aeroklubu Modeli 
Balonów w Gliwicach
1 – wyróżnienie w Konkursie Plastycznym dla Kół 
Modelarskich
1 miejsce – M. Milczarek w Zawodach Mo-
deli Halowych o Puchar Dyrektora MOKiS 
w  Pyskowicach
III miejsce – K. Hrynczenko w Zawodach Modeli 
Lotniczych i Kosmicznych w Gliwicach

Młodzieżowy Teatr CARPE DIEM
instruktor Agnieszka Nalepka

Premiery teatralne wystawione na sali widowisko-
wej MOKiS z okazji:
Święta Niepodległości – „PIEKŁO – NIEBO”
Walentynek – „Wojna płci – The Best of Carpe 
Diem”
Dnia Kobiet – „The Best of Carpe Diem”
Dni Papieskich – „Żeby Żyć”

Chór Młodzieżowy A CAPPELLA
instruktor Bogna Rakowska

Wyróżnienie – Festiwal Kolęd i Pastorałek w Wie-
lowsi
Udział Chóru w uroczystych obchodach „Święta 
Niepodległości” – „Radosna Niepodległość” 

Zespół Tańca Szkockiego CARDDUS
instruktorzy Grażyna i Daniel Dawidowicz 

Pokazy taneczne podczas imprez plenerowych:
Festyn Majowy na dziedzińcu MOKiS, Legendy 
Pyskowickie, IX Dni Rodziny XXIII Dni Pyskowic 

Dodatkowo w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu 
działały:
Kółko Artystyczne dla dzieci niepełnospraw-
nych – instruktorzy Jacek Szczepański, Artur 
Pietruszewski
BAJKORELAKSACJA – instruktor Gizela Sklorz

Ten rok z całą pewnością należy do Zespołu 
Tańca Współczesnego ALACARTE. „Złote dzieci” 
należące do zespołu, z każdego festiwalu przywożą 
najwyższe laury.

Oby tak dalej. Trzymamy kciuki za Międzynaro-
dowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. ZŁOTU 
APLAUZ należy do was!

Agata Sitarek

Nasze osiągnięcia
Jak co roku chcielibyśmy Państwu przybliżyć tegoroczne 
sukcesy Amatorskiego Ruchu Artystycznego Pyskowickiego 
MOKiSu a było ich naprawdę wiele. Systematyczna praca 
na zajęciach przyniosła osiągnięcia zarówno w tańcu, jak 
i w plastyce, muzyce, modelarstwie i teatrze. Oto sukcesy 
naszych podopiecznych.
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Szukasz pracy  
na wakacje?

Zgłoś się do nas !!!
Filia młodzieżowego biura pracy w Pysko-
wicach, która mieści się przy ul. Strzelców 
Bytomskich 3 na parterze w pok. 106 w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
dysponuje następującymi ofertami pracy 
sezonowej-dla osób uczących się

1. Sprzedawca gazet
2. Specjalista ds. Rozliczeń
3. Pracownik wykładania towaru / kasjer
4. Hostessa / promotor
5. Pracownik restauracji
6. Osoby do roznoszenia ulotek reklamowych i rozwieszania pla-
katów
7. Pracownik hali handlowej
8. Kolporter ulotek
9. Kolporter bezpłatnego dziennika
10. Konsultant-doradca, przedstawiciel handlowy, ankieter 
11. Merchandiser
12. Inwentaryzator 

Szczegółowych informacji nt. powyższych ofert pracy udzielają 
pracownicy MBP.
Dysponujemy również ofertami pracy stałej i krótkoterminowej 
dla absolwentów i osób pozostających bez pracy. Korzystanie z 
usług biura jest całkowicie bezpłatne.

Wszystkie osoby zainteresowane ww. ofertami pracy 
lub ofertami pracy stałej serdecznie zapraszamy 

do siedziby biura od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00- 15.30

Katarzyna Wochniak – Jedynak
Pośrednik Pracy I stopnia

Tel. 032 332 60 05 

Wycieczki jednodniowe
2 lipca - ZABRZE- Multikino „Opowieści z 
Narni: Książe Kaspian”
9 lipca - WADOWICE I  INWAŁD - Park 
Miniatur (zwiedzanie parku, zabawa w zie-
lonym labiryncie, korzystanie z dziecięcej 
karuzeli, zjeżdżalnia, zabawa w Małpim 
Gaju, przejażdżka na Auto Scooterze)   
15 lipca - STRONIE ŚLĄSKIE k/Kłodzka- 
zwiedzanie Jaskini Niedźwiedzia
16 lipca - CZĘSTOCHOWA I OLSZTYN
24 lipca - ZAKOPANE
28 lipca - USTROŃ- Leśny Park Niespo-
dzianek

30 lipca - SZCZYRK – przejazd kolejką
1 sierpnia - PIASEK I ZŁOTY STOK – im-
preza plenerowa (przejazd tramwajem kon-
nym, wycieczka do zaczarowanego lasu, ga-
leria planet, kiełbaski z ogniska).
18 sierpnia - ZABRZE - Multikino (film do 
ustalenia)
20 sierpnia - OPOLE - zwiedzanie ZOO
25 sierpnia - KRAKÓW

Turnieje tenisa stołowego  
na placach przyblokowych

4 lipca - przy ul. Kochanowskiego, 
25 lipca - przy ul. Traugutta,

6 sierpnia - przy ul. Matejki
11 sierpnia - przy ul. Wieczorka

Przełaj kolarski 
26 lipca - w Parku Miejskim

Zapisy na wycieczki, turnieje tenisa sto-
łowego i przełaj kolarski przyjmowane 
będą od 18.06.2008 r. w Wydziale Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego, pok. 102. Wszelkie informacje pod 
nr. tel. (0-32) 332 60 77.

Ogłoszenie
Parafia św. Mikołaja zwraca się z prośbą o uaktualnienie 

stanu rezerwacji grobów na cmentarzach parafialnych przy 
ul. Cichej i przy kościele św. Stanisława. Przypominamy, że 
z chwilą pogrzebu grób jest rezerwowany na okres 20 lat. Po 
upływie tego czasu rodzina decyduje o przedłużeniu rezer-
wacji grobu. Opłata za rok rezerwacji wynosi 20 zł. Groby, w 
odniesieniu do których rodzina nie podejmie decyzji przedłu-
żenia czy rezygnacji, po upływie czasu rezerwacji będą podle-
gały przekopaniu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o to, by 
składać ofiarę na wodę i wywóz śmieci z cmentarzy, w uznanej 
przez siebie wysokości, proporcjonalnie do zużycia.

Ks. Jan Podstawka Proboszcz

Ogłoszenie
Parafia Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Pyskowicach
zaprasza na Pielgrzymkę do Ojca PIO i Jana Pawła II
10-19 października 2008 r.
PADWA – LORETO – LANCIANO – MANOPELLO – SAN 
GIOVANNI ROTONDO – SAN ANGELLO – MONTE CASI-
NO – RZYM – ORVIETO – ASYŻ – WENECJA
Zgłoszenia przyjmowane są w CARITASIE od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-15.30, tel. (0-32) 233-27-78.

Bezpłatna cyfrowa mammografia
Szanowna Pani, 

Jeżeli jest Pani w wieku 50 – 69 lat,
nie chorowała Pani na raka piersi 

oraz nie wykonywała  
mammografii w ciągu 2 lat

Zapraszamy w dniach  
16-18 czerwca 2008 roku, 

do mammobusu znajdującego się  
przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach

Badania wykonujemy od razu,  
wystarczy tylko zgłosić się  
z dokumentem tożsamości  

lub nr PESEL w godzinach od 9 do 18.
Informację o badaniach prosimy przekazać  

dalej (znajomym, bliskim)

Rada Miejska i Burmistrz Miasta Pyskowice serdecznie zapraszają na

Wakacje 2008
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Segreguj odpady!
Na terenie Miasta Pyskowice w zakresie za-

sad utrzymania czystości i porządku obowią-
zuje Regulamin przyjęty przez Radę Miejską w 
Pyskowicach UCHWAŁĄ Nr XIV/126/07 z dnia 
28.11.2007r.

Zgodnie z w/w regulaminem ustalony został 
system selektywnej zbiórki odpadów, do której 
stosuje się urządzenia w odpowiedniej kolory-
styce w zależności od rodzaju odpadów:
•  szkło białe – kolor biały
•  szkło kolorowe – kolor zielony

•  metal – kolor srebrzystoszary
•  plastik – kolor żółty
•  papier – kolor niebieski
•   odpady  biodegradowalne  z  pielęgnacji  ogro-

dów i parków – kolor brązowy
Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w 

pojemnikach rozmieszczonych na terenie miasta 
w tzw. „gniazdach”.  Jednak regulamin dopuszcza 
także prowadzenie selektywnej zbiórki w specjal-
nie do tego przeznaczonych workach, utrzyma-
nych w w/w kolorystyce. 

Apelujemy do Państwa o wrzucanie do pojem-
ników tylko tych odpadów, do gromadzenia któ-
rych są one przeznaczone.

W obecnej chwili z obserwacji miejsc selek-
tywnej zbiórki odpadów na terenie Pyskowic 
wynika, że odpady te są segregowane i groma-
dzone w sposób niewłaściwy. Do pojemników 
przeznaczonych do zbiórki selektywnej trafia-
ją często zmieszane odpady komunalne, gruz, 
szyby itp., co powoduje, że zbiórka ta jest nie-
efektywna.

Zachęcamy mieszkańców Pyskowic do aktywnego włączenia się w se-
lektywną zbiórkę odpadów. Mieszkańców nieruchomości jednorodzin-
nych zachęcamy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w systemie 
„workowym”. Prowadzenie selektywnej zbiórka odpadów w gospodarstwie 
domowym z pewnością obniża koszty wywozu zmieszanych odpadów ko-
munalnych ponoszonych bezpośrednio przez mieszkańców, co przewiduje 
wspomniany regulamin zakładający dla tych gospodarstw obniżony limit 
odpadów. Opracowała: Beata Wódka-Gazda

Pamiętaj!
Niebieski pojemnik na papier służy do 
wrzucania:

Pojemnik siatkowy na plastik służy do 
wrzucania:

Biały pojemnik na szkło białe i pojemnik 
zielony na szkło kolorowe  służy do 
wrzucania:

gazet, prospektów, papieru do pisania, 
papieru ksero, zeszytów, książek, torebek 
papierowych, kartonów, pudełek, tektury

zgniecionych i bez nakrętek butelek PET po 
napojach, czystych opakowań plastikowych 
po kosmetykach np. szamponach

umytych szklanych butelek i słoików po 
napojach, przetworach, sokach, butelek po 
alkoholu, stłuczkę szklaną (do pojemnika 
białego wyłącznie szkło białe, do pojemnika 
zielonego – zielone, brązowe itp.)

Nie wrzucamy:
opakowań kartonowych po napojach, sokach 
i papierosach, torebek foliowych, kalki, tapet, 
papieru zabrudzonego i tłustego.

innych wyrobów z tworzyw sztucznych 
takich jak: naczynia i sztućce plastikowe, 
torby foliowe, styropian, zanieczyszczone 
opakowania po produktach spożywczych.

nakrętek i kapsli, luster, szyb, szkła 
zbrojonego, naczyń żaroodpornych, 
porcelany i fajansu, opakowań po lekach, 
żarówek i świetlówek. 
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„Polska Biega” 
w Pyskowicach

Miejski Zarząd Budynków  
Mieszkalnych Sp. z o.o.  

w Pyskowicach  
jako jednostka upoważniona  

przez Burmistrza Miasta Pyskowice  
ogłasza przetarg na dzierżawę  

lokali użytkowych w Pyskowicach
Drugi raz zgłoszone do przetargu:
1. Lokal użytkowy przy ul. Cmentarna 4 – o powierzchni 
użytkowej 33,87 m2 wadium w wysokości 300,00 zł 
Pierwszy raz zgłoszony do przetargu:
1. Lokal użytkowy przy ul. Al. 1-go Maja 2  – o powierzch-
ni użytkowej 151,90 m2 plus piwnice o powierzchni 
62,57 m2  wadium w wysokości 3.000,00 zł 
Wadium należy wpłacić w kasie MZBM najpóźniej do 
dnia 19. czerwca 2008 r. do godz. 12.00.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki przy 
ul. Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach, w dniu 
20 czerwca 2008 r. o godz.10.00.
Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzi-
bie MZBM nr tel. 032-233-21-07 (wew. 35) lub w Urzę-
dzie Miasta, Wydz. Gospodarki Komunalnej i Handlu.
MZBM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu bez podania przyczyny.

Galeria zaprasza

Pyskowice na przestrzeni dziejów
Od kilku lat obchody Dni Pyskowic połączone są z Dniami Rodziny. 

Impreza stała się inspiracją do zorganizowania wystawy towarzyszącej w 
Galerii „Podcień,” w pyskowickim Ratuszu. Chcieliśmy w ten sposób zaak-
centować, jak te dwie imprezy plenerowe mocno wrosły w lokalną tradycję 
i stały się ważne dla mieszkańców naszego miasta. Z tej okazji 7 czerwca 
otwarta została wystawa „LEGENDY PYSKOWICKIEJ FOTOGRAFII” 
- mieszkańca naszego miasta - pana Gintera Klaki. Od bardzo wielu lat 
utrwala najpiękniejsze momenty z życia Pyskowic na swoich artystycznych 
fotografiach. Na wystawie przedstawił unikalne zdjęcia naszego miasta i 
urokliwe zakątki jego peryferii. Ponadto Ginter Klaka zapisał się w histo-
rii miasta, jako prekursor krzewienia fotografii wśród młodego pokolenia 
pyskowiczan, prowadząc przez wiele lat sekcję fotograficzną w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Zapraszamy do obejrzenia wystawy. Na zdjęciach za-
uważymy zmiany, jakie zaszły w miejskiej architekturze na przestrzeni lat, 
odnajdziemy miejsca trudne już dziś do rozpoznania. Bożena Jarząbek

Termin biegu w Pyskowicach – 
piątek 16 maj. Dzień wcześniej 
aniżeli akcja ogólnopolska. Punk-
tualnie o godzinie 16.00 Burmistrz 
Miasta – Wacław Kęska otworzył 
akcję „Polska Biega”.

Wystartowało 300 osób z terenu 
naszego miasta trasą biegnącą uli-

cami Rzeczną, Wrzosową i Zaol-
szany o długości do 3200 metrów. 
Zgodnie z założeniami akcji biegł 
każdy chętny bez względu na wiek. 

Trasa bezpieczna, niekolidująca 
z drogami publicznym. Dla pełne-
go bezpieczeństwa organizatorzy 
zapewnili karetkę pogotowia. Na 

szczęście obyło się bez żadnych 
kontuzji. Biegacze wystartowali 
razem z pierwszymi kroplami desz-
czu, który niestety towarzyszył już 
do końca imprezy. Nikomu to jed-
nak nie zepsuło dobrego humoru i 
zapału, który towarzyszył tej wspa-
niałej rywalizacji.

Najlepszym- dyplomy, medale 
i atrakcyjne nagrody wręczył za-
stępca burmistrza miasta – Wie-
sław Leszczyński. Każdy uczestnik 

obdarowany został certyfikatem 
udziału.

Wszystkim służbom i współorga-
nizatorom dziękujemy za zaangażo-
wanie w akcję. Bez Was nie byłoby 
„Polska Biega” w Pyskowicach.

Zapraszamy już dzisiaj na kolej-
ne akcje, bo to naprawdę wspaniała 
zabawa. 

Mamy nadzieję, że kiedyś pobie-
gnie całe nasze miasto.

Justyna Ziobrowska



15CZERWIEC 2008 Przegląd Pyskowicki  • Nr 6 (141)

Wzorem roku ubiegłego w dniu 
28 maja nasza gmina przystąpiła do 
XIV Sportowego Turnieju Miast i 
Gmin organizowanego przez Krajową 
Federację Sportu dla Wszystkich a na 
szczeblu wojewódzkim przez Zarząd 
Województwa Śląskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej w Ka-
towicach.

Celem turnieju była aktywizacja 
ruchowa jak największej liczby miesz-
kańców naszego miasta. W turnieju 
startować mogli wszyscy bez względu 
na wiek.

Warunkiem zaliczenia uczestnic-
twa w turnieju był udział w jednej z 
wielu form rekreacji fizycznej: grze, 
sporcie indywidualnym lub zespoło-
wym, turystyce lub innej aktywności 
ruchowej – nieprzerwanie przez mi-
nimum 30 minut. 

W Sportowym Turnieju Miast i 
Gmin w Pyskowicach wzięło udział 
1 724 osób z 16 podmiotów: Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu, Świetli-
ce Socjoterapeutyczne Nr 1 i 2, ŚK 
Taekwon-do, KSS Gumisie, MKSR 
Czarni, Zespół Szkół Specjalnych, 
Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa Nr 

6, Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 
1, 2,3,4,5, OPP. 

Całość koordynował Wydział 
KSiSS.

Uświetnieniem turnieju było loso-
wanie nagrody głównej - „WORKA 
PIŁEK”, którą ufundował Burmistrz 
Miasta Pyskowice. Szczęśliwym zwy-
cięzcą okazało się Przedszkole Nr 3. 
Nagrodę odebrała Ewelina Jakubow-
ska – Dyrektor Przedszkola Nr 3 -1 
czerwca podczas obchodów Dnia 
Dziecka na dziedzińcu MOKiS.

Bożena Kikut

OgłOszenie

Sportowy turniej miast i gmin



Białej Damie”, pyskowickiej legendy przedstawionej przez teatr „A” z Gliwic. 
Imprezę rozpoczęto już o godzinie 13.00 otwarciem warsztatów rzemiosł dawnych, 

następnie do walki przystąpili dzielni wojowie. Koncert dali bębniarze. Punktualnie 
o 15.00 uroczystego otwarcia, tradycyjnie już w stroju z epoki, dokonał burmistrz 
Wacław Kęska. Piękna pogoda, niezwykła scenografia i ciekawy program sprawiły, że 
na Rynek przybyły tłumy mieszkańców i gości.

Każda legenda ma w sobie ziarno prawdy. Tym razem wszyscy obecni na Rynku 
odczuli to na własnej skórze... Zła właścicielka Karczmy Germania, która po śmieci 
straszyła mieszkańców Pyskowic i tym razem „dała popalić”. Nagłym wiatrem i ulewą 
próbowała ukarać organizatorów za naruszenie jej spokoju i przegonić bawiących 
się mieszkańców. Nie było to jednak łatwe. Dzielni pyskowiczanie chroniąc się pod 
parasolami i namiotami bawili się jednak długo, wbrew panującej pogodzie.

Jak w każdej opowieści, przyszedł czas na morał: Wywoływanie duchów, to nie za-
bawa, a zemsta bywa okrutna. Cóż, bywa i tak. Państwa oceny tej imprezy są bardzo 
pozytywne, a zainteresowanie nią wzrasta z roku na rok. W imieniu organizatorów 
bardzo Państwu za to dziękujemy i obiecujemy... Białą Damę zostawiamy... niech spo-
czywa w spokoju. Agnieszka Kazubek

Dokończenie ze str. 1Legendy pyskowickie…


