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Tegoroczny festyn parafialny odbył się 28 i 29 czerwca pod hasłem: 
„Nasza Klasa Parafialna”. Organizatorzy nawiązali do lat swej 
młodości o czym świadczyły stroje. 

Wszystko zaczęło się w sobotę występem Jacka Kieroka – znanego z Radia 
Piekary. Wystarczyło kilka taktów a już wszyscy zaczęli pulsować w rytm prze-
bojów. Niedziela również obfitowała w wiele atrakcji kulturalnych i kulinar-
nych. Drugi dzień festynu swym występem uświetniła znana wokalistka Magda 
Durecka, która zaśpiewała znane przeboje. Mimo upalnego dnia uczestnicy 
festynu zgotowali gorącą owację zarówno wokalistce, jak i kapeli Józefa Poloka. 

Festyn parafialny z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością i 
frekwencją. Odwiedzają nas nie tylko pyskowiczanie, ale i goście z innych miast 
a nawet z zagranicy. Dobra organizacja i ciepła atmosfera powodują, że festyn 
na trwałe już wpisał się w kalendarz imprez masowych Pyskowic. 

Wielki wkład organizacyjny w jego powodzenie wnosi główny organiza-
tor i administrator Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – ks. Zbigniew 
Wnękowicz a także Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach. Należy 
również nadmienić, że duży wkład pracy, zwłaszcza w przygotowanie festynu – 
włożyła Pani Teresa Woźniak wraz z Zespołem. 

Miejmy nadzieję, że następne festyny parafialne będą tylko lepsze, a tego-
roczny nie zawiódł nikogo.  Krzysztof Łapucha

Święto rozpoczęło się paradą 
przedszkolaków ulicami miasta. 
Na Rynku burmistrz Wacław Kęska 
wręczył dzieciom klucz do bram 
miasta i przekazał władzę. Impre-
za pełną parą ruszyła w piątek o 
16.00 – rozegrane zostały zawody o 
Puchar Polski STRONG MANÓW, 
wygrane przez Lubomira Libackie-
go. Wieczór zakończył się rewela-

cyjnym prawie 2-godzinnym kon-
certem zespołu Łzy. Ania Wyszkoni 
popisała się nie tylko świetnym 
wokalem, ale również fantastycz-
nym kontaktem z kilkutysięczną 
publicznością. 

Niemniej atrakcyjna była sobo-
ta: występ utytułowanych MOKiS-
owskich zespołów, koncert scholi 

Szanowni państwo, 
informujemy, że połączenie z bezpłatnym numerem 
alarmowym – 986 – do Straży Miejskiej w pyskowicach 
jest już możliwe z każdego telefonu komórkowego 
i stacjonarnego wszystkich operatorów. Wcześniejsze 
sytuacje, w których klienci sieci plus łączyli się ze Strażą 
Miejską z Katowic czy też z sieci Orange, którzy słyszeli 
sygnał ciągły, nie mają już miejsca. Wszelkie usterki zostały 
obecnie rozwiązane i każdy może, bez problemu, korzystać 
z ww. bezpłatnego numeru alarmowego.

IX Dni Rodziny  
i XXIII Dni Pyskowic
Święto miasta i rodziny to impreza plenerowa wpisana już 
na stałe w kalendarium wydarzeń kulturalnych pyskowic. 
Dzięki bogatemu i różnorodnemu programowi każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 

OgłOszenie

Festyn w południowej dzielnicy

Dokończenie na str. 4

Kolejny numer „PRZEGLĄDU PYSKOWICKIEGO” – już we wrześniu!
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Informacje burmistrza

Termomodernizacja 
Zespołu Szkół

Na lata 2008-2009 planowana jest ter-
momodernizacja Zespołu Szkól przy 
ulicy Szkolnej 2 w Pyskowicach. Na wy-
konanie tego zadania Gmina stara się 
pozyskać fundusze z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego – priorytet VIII 
Infrastruktura edukacyjna, działanie 8.2 
Infrastruktura placówek oświaty. 

Projekt zakłada „poprawę warunków 
kształcenia poprzez remont oraz przy-
stosowanie dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych”. Zakres planowanych robót 
obejmuje: remont elewacji wraz z docie-
pleniem budynku głównego, hali baseno-
wo-gimnastycznej oraz łącznika, remont 
dachów w/w obiektów, przebudowę i re-
mont basenu wraz z przystosowaniem 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz wybudowanie przy głównym wej-
ściu do szkoły podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych. Całkowity koszt projektu 
ma wynieść 5.065.932,00 zł, z czego 85% 
stanowiłoby dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
pozostałe 15% - ze środków własnych. Do 
końca bieżącego roku nastąpi rozstrzy-
gnięcie konkursu. W przypadku otrzy-
mania środków niezwłocznie rozpocznie 
się realizacja owego projektu. 

Agnieszka Słysz

Od maja pełni pan 
funkcję Komendan-
ta Straży Miejskiej. 
Co pana łączy z Py-
skowicami?

Od urodzenia je-
stem związany z Py-
skowicami. Tu się uro-
dziłem, tu ukończyłem 
Szkołę Podstawową 
nr 3 i tutaj mieszkam z 
rodziną do dziś. Stąd 
„ruszyłem w świat” za-
wodowy. Najpierw do 
szkoły średniej w Ła-

będach, następnie pracy w policji, jako funkcjonariusz.
Pracował pan w Gliwicach i tam zdobywał do-

świadczenie zawodowe w wielu dziedzinach.
W latach 1998 – 1999 byłem najpierw Komendan-

tem Komisariatu Policji w Wielowsi. Potem praco-
wałem w Gliwicach, jako Pełnomocnik ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych koordynowałem realizację 
zadań Zespołu ds. OIN oraz Kancelarii Tajnej w KMP 
Gliwice.

Jako rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego 
zdobyłem także doświadczenie w dziedzinie public 
relations oraz współpracy z mediami.

Moje doświadczenie zawodowe związane było tak-
że z przyjmowaniem skarg i wniosków, które rozpa-
trywałem z upoważnienia Komendanta Miejskiego 
Policji w Gliwicach. 

Nasza zabytkowa fontanna tonie 
w śmieciach. przerażający jest fakt, 
iż mimo regularnego czyszczenia, 
prawie zawsze wygląda tak, jakby 
nikt nie dbał o utrzymanie jej 
w czystości. Dlaczego tak się dzieje? 
Z przykrością trzeba stwierdzić, 
iż w dużej mierze, przyczyniają się 
do tego sami mieszkańcy pyskowic.

Niejednokrotnie młodzież urządza sobie „zaba-
wy” m.in. wyrywając znajdującą się przy fontan-
nie kostkę brukową i wraz ze śmieciami, takimi 
jak butelki, puszki wrzucając je do wody. Dodat-
kowym problemem jest brak reakcji na niszczenie 
czy zaśmiecanie fontanny.

Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich 
mieszkańców, by reagowali na wszelkie próby 
zanieczyszczania bądź dewastowania fontan-
ny. Prosimy rodziców o szczególne zwracanie 
uwagi na swoje pociechy, by nie wsypywały 
kamieni, piasku, liści itp. rzeczy do wody oraz, 
by nie moczyły się w niej, gdyż jest ona silnie 
chlorowana i zawiera dużą ilość środków glo-
nobójczych, które mogą być niebezpieczne dla 
zdrowia. Zwracamy więc szczególną uwagę na 

stosowanie się do zakazu jakichkolwiek kąpieli 
w fontannie. 

W przypadku zauważenia niszczenia bądź 
zaśmiecania fontanny, prosimy o bezpośredni 
kontakt ze Strażą Miejską pod bezpłatnym nu-
merem – 986, obsługiwanym przez wszystkich 
operatorów telefonów komórkowych i stacjo-

narnych. W końcu to nasz zabytek, więc dbaj-
my o niego wspólnie. 

Mamy nadzieję, że już wkrótce sytuacja ulegnie 
poprawie i każdy, kto przysiądzie obok fontanny, 
będzie zadowolony z jej wyglądu, a praca osób 
zajmujących się utrzymywaniem jej w czystości 
zostanie należycie doceniona.  Wacław Kęska

Stop dewastacji fontanny!

Nowy komendant 
Straży Miejskiej

Doposażone  
place zabaw

Dla najmłodszych mieszkańców Mia-
sta Pyskowice w dniu 04.07.2008 Urząd 
Miejski w Pyskowicach dokonał dopo-
sażenia miejskich i osiedlowych placów 
zabaw przy ulicach: Braci Pisko Dolin-
ka, Chopina 5-7, Wojska Polskiego 1, 
Wyzwolenia, Wojska Polskiego 58 i na 
Placu Kopernika. Ponadto utworzono 
nowe miejsce rekreacjno-zabawowe 
przy ul. Wieczorka 34.

Zamontowano nowe karuzele, zjeż-
dżalnie, ruchomy pomost, huśtawki, 
ustawiono także nowe ławki oraz do-
datkowe kosze na śmieci. 

Urządzenia dostarczyła firma ALFA 
Sp z o.o., która jest jedynym i wyłącz-
nym dystrybutorem urządzeń zabawo-
wych marki „SATERNUS” wszystkie 
zaprojektowane i wyprodukowane przez 
tą firmę urządzenia spełniają rygory-
styczne wymogi bezpieczeństwa, posia-
dają certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
„B”. Dzięki temu nie wymagają żadnych 
adaptacji w celu ich przystosowania do 
norm europejskich i mogą być monto-
wane na wszystkie place zabaw zinte-
growanej Europy. 

Całkowity koszt przedmiotowej in-
westycji stanowi kwota około 41 000 zł.

Piotr Cichorz
Dokończenie na str. 4
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Z prac rady miejskiej

O tym wydarzeniu piszemy na 
sąsiednich stronach „Przeglądu 
Pyskowickiego”. Pomimo, że sesja 
była uroczysta, radni podjęli w tym 
dniu dwie uchwały. Pierwsza z nich 
to zmiana Uchwały Nr XIX/163/08 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z 
dnia 26 marca 2008 r. upoważniają-
cej Burmistrza Miasta Pyskowice do 
zawarcia porozumienia z Wojewódz-
twem Śląskim w sprawie przejęcia 
zadania do realizacji. Tą uchwałą 
upoważniono Burmistrza Miasta do 
zawarcia z Zarządem Województwa 
Śląskiego porozumienia w sprawie 
przejęcia przez Gminę Pyskowice do 
realizacji w roku 2008 i 2009 zadania 
p.n. „Budowa chodnika z zatokami 
autobusowymi w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 901 w Pyskowicach”. 
Druga uchwała dotyczyła zmian bu-
dżetu miasta na rok 2008. Ustalono 
wydatki na finansowanie wielolet-
nich programów inwestycyjnych na 
kwotę 3 285 860 zł.

Kolejna sesja, wynikająca z planu 
pracy Rady, odbyła się 25 czerwca 
br. Podczas tej sesji radni rozma-
wiali o idei inkubacji przedsię-
biorczości. Temat ten zreferował 
wiceprzewodniczący Rady Walde-
mar Paszkowski, który przedstawił 
również sprawozdanie z podjętych 
działań w tym zakresie. Poza debatą 
o przedsiębiorczości, radni praco-
wali nad siedemnastoma projekta-
mi uchwał, w wyniku czego podjęto 
uchwały w sprawie:
•  ustalenia  najniższego  wynagro-
dzenia zasadniczego w I grupie 
zaszeregowania dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Py-
skowicach,
•  ustalenia wartości jednego punktu 
w złotych, stanowiącego podstawę 
do obliczenia stawek wynagrodze-
nia zasadniczego dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Py-
skowicach,
•  ustalenia  najniższego  wynagro-
dzenia zasadniczego I kategorii 
zaszeregowania dla pracowników 
samorządowych, niebędących na-
uczycielami, zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Pyskowice, 
•  ustalenia wartości jednego punktu 
w złotych, stanowiącego podstawę 
do ustalenia stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników sa-
morządowych niebędących nauczy-
cielami, zatrudnionych w placów-
kach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Pyskowice,
•  udziału  gminy w  konkursach  na 
projekty w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2007-2013
•  udziału gminy Pyskowice w pro-
jekcie „Silesius 2010- Profesjonalni 
Samorządowcy Ziemi Gliwickiej” 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013,
•  zaliczenia  drogi  przebiegającej 
poprzez działki nr 836/41, 889/29 i 
część działki nr 968/40 do kategorii 
dróg gminnych Gminy Pyskowice i 
ustalenia jej przebiegu, 
•  wprowadzenia  zmian  do  Regu-
laminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta Pyskowice 
– w uchwale dodano zapis mówiący 
o tym, że właściciele nieruchomości 
mają obowiązek systematycznego 
wykaszania trawy i chwastów znaj-
dujących się w granicach ich nieru-
chomości,
•  zmieniono  uchwałę  nr 
XX/214/2004 Rady Miejskiej w 
Pyskowicach z dnia 26 maja 2004r. 
ustalając wysokość stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego na drogach 
gminnych na terenie miasta Py-
skowice. Za umieszczenie w pasie 
drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego (stawka za 1m² 
powierzchni pasa drogowego zajętej 
przez rzut poziomy obiektu budow-
lanego) wynosi 0,15 zł/ dzień. Za 
zajęcie pasa drogowego na prawach 
wyłączności w innych celach niż pkt 
1, 2 i 3 , np. ogródki piwne, straga-
ny niebędące obiektami budowla-
nymi, stoiska, ekspozycje towarów, 
stanowiska postojowe zastrzeżone 
(stawka za 1 m² powierzchni pasa 
drogowego zajętej przez rzut pozio-
my) wynosi 1,50 zł/ dzień.;
•  zmieniono  Uchwałę  nr 
IX/102/2003 Rady Miejskiej w Py-
skowicach z dnia 21.05.2003r.w 
sprawie wydzielenia lokali socjal-
nych z zasobu mieszkaniowego 
Gminy Pyskowice . Wykaz lokali 
socjalnych Gminy Pyskowice stano-
wi załącznik do niniejszej uchwały 
i jest do wglądu wraz z uchwałą na 
stronie BIP. 

•  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie 
przez Burmistrza Miasta do docho-
dzenia zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 
położonego w Pyskowicach przy ul. 
Strzelców Bytomskich 8/III/5
•  wyrażenia  zgody  na  nabycie 
przez Gminę Pyskowice – w dro-
dze darowizny - działki nr 516/5 o 
powierzchni 0,1087 ha (własność 
Powiatu Gliwickiego) z przeznacze-
niem na gminny parking publiczny. 
Dotyczy to parkingu przy przychod-
ni (ul. Wojska Polskiego). 
•  wynagrodzenia  dla  Burmistrza 
Miasta Pyskowice. Wynagrodzenie 
Burmistrza Miasta przyznawane jest 
na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. 
w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych za-
trudnionych w urzędach gmin, sta-
rostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich. Zmiana wyna-
grodzenia ma związek z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 
22 kwietnia 2008 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie zasad wy-
nagradzania pracowników samorzą-
dowych zatrudnionych w urzędach 
gmin, starostwach powiatowych 
i urzędach marszałkowskich,
•  zmiany Statutu Miasta Pyskowice 
przyjętego uchwałą nr VII/81/03 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z 
dnia 19 marca 2003 r. 
•  ustanowienia  herbu  miasta  Py-
skowice, innych symboli Miasta 
Pyskowice, insygniów władzy oraz 
regulaminu ich używania i cere-
moniału pocztu sztandarowego. Te 
dwie uchwały, to przede wszystkim 
zwieńczenie prac nad ustanowie-
niem symboli miasta Pyskowice 
oraz insygniów jego władz. Pro-
jektowane symbole otrzymały po-
zytywną opinię Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Obecnie uchwały te zostały prze-
kazane do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskie-
go. Po ich opublikowaniu, w kolej-
nym numerze „Przeglądu Pysko-
wickiego”, zaprezentujemy Państwu 
ustanowione symbole Miasta oraz 
insygnia władzy. 

Poza wymienionymi uchwałami 
Rada Miejska dokonała również 
kolejnych zmian budżetu miasta 
na rok 2008. M.in. zwiększono wy-
datki o 100 000 zł na realizację za-
dania inwestycyjnego – wykonanie 
dwóch zatok parkingowych w ciągu 
ul. Wojska Polskiego i Szpitalnej 
w obrębie skrzyżowania w/w ulic. 
Pozwoli to na kompleksowe i rów-
noczesne wykonanie dwóch zatok 
parkingowych zgodnie z posiadaną 
dokumentacją. 

W ramach zmian budżetu zabez-
pieczono również środki na podwyż-
ki wynagrodzeń. Zmiana wynagro-
dzeń pracowników samorządowych 
ma związek z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 
2008 r. zmieniającym rozporządze-
nie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych za-
trudnionych w urzędach gmin, sta-
rostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich.

Zwiększono również dochody 
budżetu o kwotę 41 900 zł – jest to 
dofinansowanie organizacji obozu 
integracyjnego dla młodzieży ukra-
ińskiej udzielone przez Narodowe 
Centrum Kultury w Warszawie. 
Obóz został zorganizowany przez 
Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach. 

Więcej informacji o zmianach 
budżetu można uzyskać na stronie 
internetowej BIP, gdzie zamiesz-
czamy pełną treść podjętych przez 
Radę uchwał. 

Bożena Rutkowska 
Biuro Rady Miejskiej

W miesiącu czerwcu br. odbyły się dwie sesje Rady. pierwsza, 13 czerwca, miała charakter 
uroczysty – rozpoczęła się na rynku zainaugurowaniem obchodów iX pyskowickich Dni 
Rodziny i XXiii Dni pyskowic. Głównym punktem sesji było jednak wręczenie nagród uczniom 
– laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2007/2008. 

Pani Annie Cichorz
serdeczne wyrazy współczucia po śmierci

Ojca
składają

Rada Miejska, Burmistrz Miasta
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
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Miałem również okazję zazna-
jomić się z zagadnieniami zwią-
zanymi z finansami, pracując w 
Wydziale Finansowym Komendy.

Dobra znajomość zagadnienia 
związanego z zamówieniami pu-
blicznymi umożliwiła mi w latach 
2003–2006 pracę w Komisji Prze-
targowej w Komendzie Miejskiej 
Policji w Gliwicach w charakterze 
Przewodniczącego.

Rozumiem, że wszystkie te 
obowiązki wzbogacały pańskie 
doświadczenie zawodowe, ale wy-
magały również odpowiedniego 
przygotowania teoretycznego i 
ogromnej wiedzy.

Wiedziałem o tym, więc praco-
wałem i równocześnie studiowa-
łem. W 2003 roku w Wyższej Szkole 
Zarządzania w Opolu otrzymałem 
tytuł licencjata w zakresie Zarzą-
dzania instytucjami publicznymi i 
samorządowymi. Potem po dwóch 
latach na Politechnice w Często-
chowie uzyskałem w 2005 r. tytuł 

magistra w zakresie Zarządzania 
instytucjami publicznymi i samo-
rządowymi. W 2006 roku rozpo-
cząłem studia podyplomowe na 
kierunku Zarządzanie Projektami 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, gdzie otrzymałem Świa-
dectwo oraz Dyplom ukończenia 
Podyplomowych Studiów Mene-
dżerskich w dziedzinie wspomnia-
nych projektów.

Długo pan „błądził” zanim 
wrócił do Pyskowic, mam nadzie-
ję, że już na stałe? 

Tak sądzę. Mam tu rodzinę, 
żonę, dwie wspaniałe córki. Pracę 
w komendzie gliwickiej zakończy-
łem w kwietniu br., będąc wów-
czas na stanowisku specjalisty 
Sekcji do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą. Od maja 2008 r. 
rozpocząłem pracę w moim ro-
dzinnym mieście na stanowisku 
Komendanta Straży Miejskiej, z 
czego bardzo się cieszę. 

Nadal działam w organiza-
cji zawodowej, ponieważ będąc 

funkcjonariuszem Policji zosta-
łem V-ce sekretarzem Interna-
tional Police Association (IPA) 
Region Gliwice – Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Policji, 
organizacji działającej na całym 
świecie.

Przy tylu zajęciach znajduje pan 
jeszcze czas na realizację swoich 
zainteresowań, rozrywkę, hobby?

Oczywiście. Od najmłodszych 
lat interesuję się fotografiką. Już w 
szkole podstawowej byłem aktyw-
nym uczestnikiem koła fotograficz-
nego utworzonego przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Pyskowicach. 
Ponadto w wolnych chwilach lubię 
spakować najpotrzebniejsze rze-
czy i ruszyć z plecakiem na szlak. 
Prawdopodobnie, to również po-
zostałość z okresu nauki w szko-
le podstawowej, kiedy to wraz z 
drużyną harcerską wyjeżdżałem i 
zwiedzałem najbardziej atrakcyjne 
miejsca w kraju. 

Jestem również wędkarzem 
hobbystą, dlatego też byłem ko-

ordynatorem ds. wędkarstwa na 
terenie działania Śląskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA (teren całego 
śląska). Wraz z drużyną wyło-
nioną wśród policjantów z całego 
Śląska, jako kierownik drużyny, 
miałem okazję zdobyć Mistrzo-
stwo Polski Policjantów w Węd-
karstwie Spławikowym w 2007 r. 
w Bydgoszczy.

Na co dzień wędkuję wraz z ko-
legami na okolicznych wodach i 
traktuję to, jako oderwanie się od 
codziennych spraw i odpoczynek.

Jakie ma pan plany i czego 
oczekuje, pełniąc funkcję Komen-
danta Straż Miejskiej? 

Chciałbym swoim działaniem 
przyczynić się do poprawy bezpie-
czeństwa w swoim rodzinnym mie-
ście. Liczę też na to, że działania, 
jakie będę podejmował, spotkają się 
z pozytywnym odbiorem ze strony 
mieszkańców. 

Z Komendantem Straży Miejskiej 
w Pyskowicach Henrykiem Molendą 
rozmawiała Teresa Gorczyca.

„Ruch to zdrowie, każdy Wam to 
powie..” pod takim hasłem w dniu 
28 maja br., w ogrodzie przedszkol-
nym Przedszkola nr 5 odbył się Dzień 
Sportu. 

Imprezę sportową rozpoczął wspaniały 
występ przedszkolnego zespołu „cirliderek”.

Potem dzieci brały udział w różnych dys-
cyplinach sportowych, takich jak: rzut wo-
reczkiem do miski, tor przeszkód, slalom z 
piłeczką na łyżce, skoki w workach.

Każda drużyna zdobyła „złoty medal”. 
Sport i ruch na świeżym powietrzu jest gwa-
rancją zdrowia, wiedzą już o tym dzieci.

A może któreś zostanie w przyszłości 
wielkim sportowcem….

W dniu 2 czerwca z okazji Dnia Dziec-
ka ogród przedszkolny został zamieniony 
w kolorowy – bajkowy plac zabaw. Były 
tańce - łamańce, konkursy sportowe. 
Były słodkie niespodzianki i nasz ulubio-
ny „soczek Gumisiowy”, przygotowany 

przez wspaniałe panie kucharki.
Rodzice również przyczynili się do 

uświetnienia tego dnia, gdyż sponsorowali 
zamek dmuchany i zjeżdżalnię. 

Dzieci, Dyrektor, Grono Pedagogiczne 
i cały personel Przedszkola nr 5 pragną też 
serdecznie podziękować wszystkim Rodzi-
com, którzy przyczynili się do zorganizowa-
nia „Festynu Rodzinnego”, który odbył się w 
dniu 7 czerwca w ogrodzie przedszkolnym. 

Dziękujemy za wszystko: za wspaniałe 
wypieki, za kiełbaski, za fanty na loterię i 
aukcję itd. 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za 
ogromne serce, wspaniałe humory, bardzo 
dobrą zabawę i pomoc w przygotowaniu 
tego festynu.

Pragniemy również podziękować ser-
decznie Panu Burmistrzowi za słodki upo-
minek dla naszych wychowanków.

Anna Konarska
Dyrektor Przedszkola nr 5

Cantamus Domino oraz pokazy Taekwon-do przyciągnęły 
tłumy. Całości dopełnił koncert gwiazdy – rosyjskiego zespo-
łu BUM, który przebojem „Kanikuły” rozbawił i porwał pu-
bliczność, a także bardzo w Pyskowicach oczekiwany spektakl 
uliczny GENESIS w wykonaniu Teatru „A” z Gliwic. 

Piękna pogoda i publiczność dopisały również w niedzielę, 
a koncert zakopiańskiego zespołu „Turnioki”, humor kabaretu 
„Klika” i przeboje zaśpiewane przez Pawła Olendra, Marcina 
Kątnego czyli Tenors wiht a capital 3 – koncert poprowadzo-
ny przez Sebastiana Raka, zakończone występami Mythos i 
D-Bomb, sprawiły, że IX Dni Rodziny i XXIII Dni Pyskowic 
na długo pozostaną w naszej pamięci. Przy świetnej zabawie 
czas biegnie szybko. W niedzielny wieczór burmistrz z powro-
tem odzyskał władzę – dzieci i młodzież zwróciły mu klucz.

Agnieszka Kazubek

Nowy komendant Straży Miejskiej
Dokończenie ze str. 2

Dokończenie ze str. 1 

IX Dni Rodziny…

Dzień Dziecka i Dzień Sportu w Przedszkolu nr 5
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UCHWAŁA nr XXIV/184/08 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie Miasta Pyskowice przyjętego Uchwałą nr XIV/126/2007 Rady Miejskiej w Pyskowi-
cach z dnia 28 listopada 2007 r.

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. 
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2005r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zmiana-
mi) na wniosek Burmistrza Miasta, po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala
§ 1

Wprowadzić zmianę do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Pyskowice polegającą na dodaniu w Rozdziale II „Wymagania w zakresie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie nieruchomości” w pkt 3, ppkt 5) o następującym brzmieniu:
„Właściciele nieruchomości mają obowiązek systematycznego wykaszania trawy i chwa-
stów znajdujących się w granicach ich nieruchomości”

§ 2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Pyskowice do ogłoszenia treści niniejszej uchwały po-
przez rozplakatowanie na terenie miasta oraz ogłoszenia w „Przeglądzie Pyskowickim”.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodnicząca Rady, mgr inż. Jolanta Drozd

zarządzeniem Nr RZ0151-
GNiR/103/08 z dnia 02.07.2008 r.  
przeznaczył do oddania w dzierżawę 
n/w nieruchomości gruntowe:
•   część  działki  nr  1170/11  o  pow.162 

m2 k.m.19, KW Nr 41166 na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

•   część  działki  nr  270/26  o  pow.1000 
m2 k.m.3, KW Nr 12431 pod uprawę 
roli. 

zarządzeniem nr RZ0151-
GNiR/104/08 z dnia 02.07.2008 r. 
przeznaczył do oddania w dzierżawę 
n/w nieruchomości rolne:
•   działkę  nr  608/46  o  pow.  0,0137  ha 

k.m.11, KW Nr 30329 
•   działkę  nr  636/46  o  pow.  0,0060  ha 

k.m.11, KW Nr 30329
•   działkę  nr  795/75  o  pow.  0,1758 

ha k.m.12, bez urządzonej księgi 
wieczystej 

•   działkę  nr  797/74  o  pow.  0,1691 
ha k.m.12, bez urządzonej księgi 
wieczystej

•   działkę  nr  635/45  o  pow.  0,1056  ha 
k.m.11, KW Nr 25880

•   działkę  nr  957/93  o  pow.  0,0574 
ha k.m. 6, bez urządzonej księgi 
wieczystej. 

zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/105/08 
z dnia 02.07.2008 r. przeznaczył do 
sprzedaży 10 udziałów po 1/17 części 
każdy w prawie własności niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej działki nr 
500/12 objętej księgą wieczystą KW Nr 
52396 o pow. 648m2. 

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

Pl. Piłsudskiego 4 – ul. Strzelców By-
tomskich 12
- lokal mieszkalny nr 1A z wejściem z 
klatki schodowej nr III od ul. Strzelców 
Bytomskich 12
- lokal mieszkalny nr 1 z wejściem z 
klatki schodowej nr I od ul. Strzelców 
Bytomskich 12
- lokal mieszkalny nr 9 z wejściem z klat-
ki schodowej nr III od Pl. Piłsudskiego 1
ul. Wojska Polskiego 13
- lokal mieszkalny nr 2, klatka VI
Pl. Piłsudskiego 1 – ul. Strzelców By-
tomskich 14
- lokal mieszkalny nr 10, z wejściem z 
klatki schodowej nr V od Pl. Piłsud-
skiego 1
ul. Paderewskiego 1
- lokal mieszkalny nr 4, klatka II,
ul. Wojska Polskiego 5
- lokal mieszkalny nr 8, klatka I,
ul. Szopena 7
- lokal mieszkalny nr 2, klatka II
Pl. Piłsudskiego 2

- lokal mieszkalny nr 6, klatka III
ul. Orzeszkowej 3
- lokal mieszkalny nr 4, klatka I
ul. Lompy 4
- lokal mieszkalny nr 9, klatka II
ul. Szopena 5
- lokal mieszkalny nr 12, klatka III
ul. Lompy 6
- lokal mieszkalny nr 4, klatka I
ul. Wojska Polskiego 21
- lokal mieszkalny nr 10, klatka II
ul. Paderewskiego 4
- lokal mieszkalny nr 3, klatka I
- lokal mieszkalny nr 9, klatka II
ul. Strzelców Bytomskich 20
- lokal mieszkalny nr 1, klatka I
- lokal mieszkalny nr 2, klatka V
- lokal mieszkalny nr 9, klatka V

Ww. zarządzenie zostało zamieszczone 
na urzędowej tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miasta Pyskowice, 
ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na 
stronach internetowych Urzędu.

Burmistrz Miasta Pyskowice
Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/102/08 z dnia 02.07.2008 r. 

przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców nw. lokale mieszkalne:

Wobec licznych błędnych wy-
powiedzi mieszkańców naszego 
miasta na temat budowy pomnika 
t.j. kto buduje i za czyje pieniądze, 
Zarząd Społecznego Komitetu Bu-
dowy Pomnika Patriotycznego w 
Pyskowicach informuje, że inicja-
torem budowy jest Koło Miejskie 
Związku Kombatantów R.P. i By-
łych Więźniów Politycznych oraz 
Koło Terenowe Związku Wypędzo-
nych z Kresów Wschodnich R.P. w 
Pyskowicach. 

W/w Związki do realizacji tego 
szczytnego przedsięwzięcia powołały 
Społeczny Komitet Budowy Pomni-
ka Patriotycznego w skład, którego 
oprócz członków tych organizacji, 
weszli również mieszkańcy naszego 
miasta.

Fundusze na ten cel – jak do tej 
pory - pochodzą z dobrowolnych 
składek członków  tych organi-
zacji, członków Społecznego Ko-
mitetu Budowy Pomnika Patrio-
tycznego i mieszkańców naszego 
miasta oraz od wielu sponsorów 

– darowizna materiałów budow-
lanych i robocizna.

Do zakończenia budowy pomnika 
potrzebne są jeszcze fundusze, dla-
tego przy tej okazji zwracamy się do 
wszystkich, którym pamięć o walczą-
cych i poległych za Niepodległa Pol-
skę jest bliska sercu, o pomoc pienięż-
ną na ten szczytny cel.

Podajemy konto, na które można 
dokonywać wpłaty:
ING Bank Śląski 0/Pyskowice nr 83 

1050  1285 1000 0023 0899 1039
Społeczny Komitet Budowy Po-

mnika Patriotycznego w Pyskowi-
cach 44-120  Pyskowice ul. Strzelców 
Bytomskich 3.

Wszelkie informacje dot. budowy 
pomnika można otrzymać w siedzi-
bie Zarządu Społ. Komitetu Budowy 
Pomnika Patriotycznego pod adre-
sem j.w. - Urząd Miejski pok. 105 „A”.

Przewodniczący
Społecznego. Komitetu Budowy 

Pomnika Patriotycznego
kpt. w st. spocz. St. Markowicz

Kombatant – Weteran

Burmistrz Miasta Pyskowice

Kto buduje Pomnik Patriotyczny  
i za czyje pieniądze

Podziękowanie
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach dziękuje Panu 

Wiesławowi Rejmanowi  
za bezpłatne przeprowadzenie pogadanek  

i przekazanie materiałów szkoleniowych na temat  
„Bezpieczna droga do szkoły” i „Kodeks rowerzysty”.  

Jesteśmy wdzięczni za bezinteresowną pomoc.

mgr Jadwiga Nandzik 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach

Wraz z rozpoczęciem wakacji 
rozpoczynają się remonty w py-
skowickich placówkach oświa-
towych. Największe przedsię-
wzięcie będzie zrealizowane w 
Przedszkolu nr 1, gdzie zostanie 
wymienione pokrycie dachu z da-
chówki (koszt remontu 110-120 
tys. zł). W pozostałych przed-
szkolach tj. w Przedszkolach nr 
3 i 4 zostanie przeprowadzona 
wymiana okien, w Przedszkolu 
nr 2 – naprawa dachu budynku 
gospodarczego, w Przedszkolu 
nr 5 – naprawa miejscowa dachu 
budynku gospodarczego oraz 
wymiana okna wraz z montażem 
wentylatora. Także i w szkołach 
zrealizowane zostaną prace re-

montowe, uzgodnione z dyrekto-
rami placówek. W SP4 i SP6 wy-
konane będą roboty malarskie, a 
w Gimnazjum nr 1 zamontowane 
nowe okapy nad kuchenkami. 
Łączne środki, jakie zostały prze-
znaczone na owe przedsięwzięcia 
wynoszą 200 tys. zł. 

Agnieszka Słysz

Sprzedam Audi 80.  
Rok produkcji 1990.  

Tel. 502 483 051

Wakacyjne remonty w pyskowickich 
placówkach oświatowych
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Za osiągnięcia w konkursach 
przedmiotowych oraz olimpiadach z 
Gimnazjum nr 1 nagrodzono Jolan-
tę Walaszczyk, która została laureat-
ką Wojewódzkiego konkursu języka 
polskiego, Pawła Mikosza, który zo-
stał finalistą Wojewódzkiego konkur-
su z historii oraz otrzymał wyróżnie-
nie II stopnia w Międzynarodowym 
konkursie matematycznym „Kan-
gur”, Agatę Serafin, która zdobyła III 
miejsce w Polsce w Ogólnopolskim 
konkursie – „Ciekawa fizyka”, Kata-
rzynę Ziemniak, która zdobyła III 
miejsce w V Wojewódzkim Konkur-
sie Piosenki Młodzieżowej - ”Droga 
do gwiazd przez gimnazjum” oraz 
Grand PRIX w X Wojewódzkich 
Prezentacjach Artystycznych Dzie-
ci i Młodzieży. W Wojewódzkim 
konkursie interdyscyplinarnym dla 
racjonalizatorów i twórczo myślącej 
młodzieży – „Od Einsteina do…” 
laureatami zostali: Krzysztof Działo, 
Patryk Siuta, Karolina Ceglarz, Anna 
Klimek, Nikola Domińczyk, Miłosz 
Kiełczewski, Łukasz Pawlak, Michał 
Stolaraczyk oraz Tomasz Więcław, 
który wraz z Patrykiem Czypkiem, 
Łukaszem Rutkowskim i Patrykiem 
Tkaczewskim zostali również laure-
atami I etapu Ogólnopolskiej Olim-
piady Wiedzy o Internecie DialNet 
Master. 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 wy-
kazali się również znakomitą znajo-
mością języków obcych. Laureatką 
II stopnia w XI Edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu z j. angielskiego 
– OXFORD PLUS została Krystyna 
Wilkoszewska. Natomiast 8 miej-
sce w Polsce w Ogólnopolskim 
konkursie CES MIX- języka nie-
mieckiego oraz 12 miejsce w Polsce 

w Ogólnopolskim konkursie języka 
niemieckiego - „Olimpus” zdobyła 
Sandra Kozłowska. 

Niebywałą wiedzą i osiągnięciami 
mogą się również pochwalić ucznio-
wie z Gimnazjum nr 2 w Pyskowi-
cach. Paulina Szapilowska została 
finalistka Międzynarodowego Kon-
kursu Matematycznego „PIKOMAT” 
oraz uzyskała wyróżnienie w Ogól-
nopolskim Konkursie Matematycz-
nym „EDI”, Beata Czerner zdobyła II 
miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym „MATLOGIKA” w 
kategorii „Gry multimedialne”, Bar-
tłomiej Trojanowski zdobył II Na-
grodę w Wojewódzkim Festiwalu I 
Konkursie Widowisk Kolędniczych 
”HERODY 2008” oraz otrzymał 
miano Osobowości artystycznej w 
Wojewódzkim Przeglądzie Zespo-
łów Szopkowych. W Wojewódzkim 
Konkursie Interdyscyplinarnym dla 
racjonalizatorów i twórczo myślącej 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej „Od Einsteina do…” laure-
atami zostali: Angelika Ambroziak, 
Katarzyna Konarska oraz Wojciech 
Szulc. Michał Kaźmierczyk został 
finalistą w Wojewódzkim Konkursie 
języka angielskiego. 

Młodsi koledzy i koleżanki ze 
Szkół Podstawowych również mogę 
poszczycić się wspaniałymi osiągnię-
ciami w minionym roku szkolnym. 
Z SP4 finalistkami VIII Wojewódz-
kiego Konkursu „Bajkowe zadania” 
zostały: Adrianna Wechowska oraz 
Emilia Skalińska. Z zakresu matema-
tyki ogromną wiedzą wykazały się: 
Wiktoria Zatoń, która została fina-
listką Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego „PIKOMAT” oraz 
Justyna Tuszyńska, która uzyskała 

wyróżnienie II stopnia w Międzyna-
rodowym Konkursie Matematycz-
nym „Kangur 2008”. W Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Przedmiotowej 
„Olimpus 2008” laureatami zostali: 
Anna Rusinowska, Agata Pitera oraz 
Michał Goliszewski, który ponadto 
zdobył III miejsce w V Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym Karykatura 
Ślązaka. W IV Ogólnopolskim Kon-
kursie Polonistycznym „Z poprawną 
polszczyzną na co dzień” finalistką 
została Samuela Szeliga. Teatr „Czar-
no na Białym” zdobył III miejsce w 
XI Międzynarodowym Przeglądzie 
Widowisk Bożonarodzeniowych 
„Radlińskie Betlejki” , na którym wy-
różniono również Tomasza Batora za 
osobowość teatralną.

Uczniowie z SP6 - Adam Olech-
no i Paweł Stowski, biorący udział 
w konkursie Kangur matematyczny, 
zdobyli wyróżnienie II stopnia. Na-
tomiast w Ogólnopolskim „Alfiku 
Humanistycznym” VIII miejsce w 
województwie zdobyła Anna Szlapa a 
jej młodsza koleżanka - Patrycja Ko-
ziołek uzyskała też świetny wynik.

Z SP5 nagrody w Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie 
w Górach” otrzymali: Anna Skow-
ronek, Wiktoria Mostowska, Nina 
Żarnowska i Justyna Maśnica. W 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym „Najpiękniejsze bajki” I miejsce 
zdobyła Patrycja Poczkai a w Wo-
jewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Szopkowych „Brązowa Szopka” mia-
no Osobowości artystycznej uzyskał 
Kamil Klejba. 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej tak-
że może się pochwalić wspaniałymi 
osiągnięciami swoich uczniów. W XII 
Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z 

Literatury laureatami zostali Anna 
Klimek i Mateusz Warmuz. Laureata-
mi II miejsca X Wojewódzkiego Fe-
stiwalu i Konkursu Widowisk Kolęd-
niczych Herody im. Jana Dormana 
zostali: Jolanta Grzebinoga, Izabela 
Pawletko, Ilona Jaworek, Dagmara 
Cierpka, Krystyna Mazalik, Wioletta 
Placha oraz Wojciech Szulc. II miej-
sce w Ogólnopolskim Konkursie 
Grafiki Komputerowej „Malowanie 
na ekranie” zdobył Tomasz Maternia, 
a w laureatką VI Ogólnopolskiego 
Konkursu „Edukacja Regionalna” zo-
stała Nikola Domińczyk. W Ogólno-
polskim Konkursie Przedmiotowym 
„Młody Europejczyk 2008” tytuł 
„Świadomego Europejczyka” zdobył 
Wojciech Smyl. 

Podziękowania otrzymali również 
dyrektorzy szkół: Jolanta Maciąg, 
Anna Zwiorek-Rotkegel, Ewa Šijak, 
Grażyna Piotrowska oraz nauczy-
ciele, dzięki którym dzieci osiągnę-
ły tak wspaniałe wyniki: Katarzyna 
Makowska, Gabriela Bisz, Anna 
Woźniak, Grażyna Kalitan, Mirosła-
wa Krupiarz, Krzysztof Kołodziej, 
Katarzyna Adamowska, Katarzyna 
Romaniewicz, Katarzyna Jarosz, Bo-
gna Rakowska, Joanna Święcik, Irena 
Abratańska, Bożena Nowicka, Jadwi-
ga Gurak, Ewa Rzeźnicka, Ilona Pa-
szek, Danuta Mostowska, Joanna Du-
dek, Anna Rusinowska, Beata Wyka, 
Grażyna Szczerba, Agata Bielak, Be-
ata Krasówka Jolanta Łukasiewicz.
oraz dyrektor OPP Anna Smyl. 

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy tak wspaniałych osią-
gnięć i życzymy dalszych sukcesów w 
nadchodzącym roku szkolnym a póki 
co udanych i pełnych słońca wakacji. 

Agnieszka Słysz

Tradycyjnie już najlepszym uczniom pyskowickich szkół oraz Ogniska pracy pozaszkolnej nagrody 
i wyróżnienia, a także podziękowania dla nauczycieli i dyrektorów na uroczystej przedwakacyjnej 
sesji Rady Miejskiej wręczyli burmistrz Wacław Kęska oraz przewodniczący Komisji Kultury, 
edukacji i Sportu - Tadeusz Szafrański.

Nagrody dla najlepszych
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Z uwagi na długi czas trwania ca-
łej „procedury” uważamy, że należy 
się naszym mieszkańcom dokład-
ne i rzetelne zdanie relacji z tego, 
co udało nam się załatwić, a cze-
go nie byliśmy w stanie osiągnąć. 
Zainteresowanie budową nowych 
garaży było ogromne, mieszkańcy 
liczyli na ładne i w miarę tanie bazy 
samochodowe. 

Sprawa budowy garaży rozpoczęła się na począt-
ku 2007 roku. Staraliśmy się pozyskać miejsce pod 
budowę nowych garaży i uruchomić procedurę 
przygotowawczą do sprzedaży. Głównym bodźcem 
do podjęcia tego tematu były oczekiwania miesz-
kańców ulic: Wieczorka, Chopina, Orzeszkowej, 
Matejki, Konopnickiej, części Wojska Polskiego i 
Lompy, gdzie nadmierna ilość samochodów, brak 
parkingów (m.in. przy Lompy, Konopnickiej), cia-
sne uliczki uniemożliwiają prawidłowe funkcjono-
wanie ruchu. 

W tym czasie Gmina sprzedawała działki pod 
budowę garaży przy ul. Braci Pisko. Działki te – ze 
względu na dość odległą lokalizację – nie cieszyły 
się zbytnią popularnością i znaczna ich część nadal 
szuka właściciela. 

W takich okolicznościach postanowiliśmy 
wzmóc naszą inicjatywę i wysondować mieszkań-
ców ww. ulic, pytając, czy byliby zainteresowani 
budową garażu przy ul. Wieczorka. W ciągu dwóch 
dni zebrano przeszło 60 podpisów, odebrano kilka-
naście telefonów i w czasie naszych czwartkowych 
dyżurów pełnionych w Urzędzie Miejskim zgłosiło 
się wiele zainteresowanych budową osób. Z uwagi 
na tak duży odzew mieszkańców wystosowaliśmy 
do Burmistrza Miasta Pyskowice wniosek dotyczą-
cy rozważenia i przeanalizowania możliwości zago-
spodarowania terenu przy ul. Wieczorka poprzez 
wydzielenie działek pod budowę garaży. 

Pierwsza lokalizacja obejmowała teren pomię-
dzy ul. Wieczorka, ul. Kazimierza Wielkiego i sąsia-
dującymi prywatnymi posesjami (domki). Niestety 
na taką lokalizację nie otrzymaliśmy zgody. Głów-
nym powodem była zbyt mała odległość pomiędzy 
nowo powstałymi garażami a posesjami oraz wy-
dzielenie tego terenu pod „strefę zieloną”. Nasza 
propozycja polegała na usytuowaniu garaży fron-
tem do ul. Wieczorka, obsadzeniu tyłu garaży niską 
zielenią i zagospodarowaniu pozostałej części placu 
zielenią. Ze swej strony byliśmy przekonani, że od-
ległość posesji od garaży - która wynosiłaby około 
30 m - jest wystarczająca. Dodatkowo obowiązują-
cy zapis w planie zagospodarowania przestrzenne-
go dopuszczał wybudowanie na tym terenie garaży 
wielokondygnacyjnych – w niedalekim sąsiedztwie 
jest trakcja wysokiego napięcia 110 KV. Niestety nie 
udało się przekonać ani pracowników UM ani rad-
nych Rady Miejskiej. Dlatego jako wnioskodawcy 
musieliśmy odstąpić od tej lokalizacji

Ale sprawa była tak ważna dla mieszkańców, że 
nie mogliśmy jej zaniechać. Kolejnym miejscem 
wskazanym pod budowę garaży był pas nieużyt-
ków pomiędzy obecnie istniejącymi garażami 
a ul. Kazimierza Wielkiego - zamknięcie ciągu 

garażowego estetyczną 
budową. Ponownie wy-
stosowaliśmy wniosek do 
Burmistrza i tym razem 
spotkał się on z przychyl-
nym nastawieniem. Nie-
stety dotyczyło to tylko 
miejsca pod budowę. Inne 
propozycje nie zostały za-
akceptowane z różnych 
powodów. 

Jednym z wariantów 
było podjęcie budowy 
przez gminę gotowych 
garaży i sprzedaż poszczególnym właścicielom. 
Z uwagi na problemy parkowania przy sąsiadują-
cych ulicach proponowaliśmy, aby ogłosić przetarg 
ograniczony dla mieszkańców wymienionych na 
wstępie ulic. Dla mieszkańców innych części miasta 
należałoby szukać wolnych przestrzeni na budowę 
garaży usytuowanych bliżej miejsc zamieszkania. 
Wybudowanie przez gminę garaży wraz z całą in-
frastrukturą (m.in. wybrukowanie wyjazdów) nie 
tylko przyśpieszyłoby wykonanie całej inwestycji, 
ale doprowadziłoby również do tego, że powstały-
by garaże nowoczesne, dobrze wkomponowane w 
otoczenie. Niestety z uwagi na fakt, że miasto nie 
może prowadzić działalności gospodarczej ten pro-
jekt upadł. 

Wybraliśmy drogę dłuższą, ale taką, która dała-
by możliwość zaspokojenia potrzeb 42 właścicieli 
pojazdów i przysporzyłaby kasie miejskiej stałych 
dochodów za sprzedane i dzierżawione nierucho-
mości – budowanie garaży nie przez gminę, ale 
przez właścicieli (może to nie jest jakaś zawrotna 
ilość, ale część samochodów zwolniłaby na pewno 
miejsca na ciasnych przydomowych parkingach, a 
trzeba pamiętać, że ilość samochodów w naszym 
mieście stale rośnie). 

Po takim postawieniu sprawy podjęliśmy dzia-
łania, aby znaleźć możliwie jak najtańsze rozwią-
zanie, równie dobre jakościowo. Były nim garaże 
z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, tyn-
kowane, jednospadowe, łączone bokami z bramą 
uchylną – produkt firmy z Chorzowa. Garaże nie-
zawodne i dość tanie. Mając to na uwadze, osza-
cowaliśmy wstępnie koszty nabycia, budowy (sza-
cunkowa cena byłaby niższa od kupna gotowych 
i postawionych na tym terenie garaży). Mając już 
firmę i wstępne koszty inwestycji, przystąpiliśmy 
do rozmów z przedstawicielami Urzędu Miasta. 
W tym momencie pojawiła się kolejna przeszkoda. 
Aby móc sprzedać działki pod budowę, potrzebna 
była zgoda właścicieli ostatniego szeregu garaży (od 
strony ul. Kazimierza Wielkiego). Chodziło o usta-
nowienie służebności drogowej przez wszystkich 
właścicieli ostatniego segmentu garaży, czyli udzie-
lenie zgody na wyjazd z garażu przez przyszłych 
właścicieli działek. Zorganizowaliśmy dwa spotka-
nia z grupą „szczęśliwych posiadaczy” ostatniego 
segmentu garaży. Na pierwszym było 12, a na dru-
gim - 6 właścicieli garaży, pomimo, że prawie wszy-
scy w rozmowie telefonicznej zapewniali o swoim 
przybyciu. Następnym krokiem było przeprowa-
dzenie na wniosek Burmistrza operatu szacunko-
wego wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę w 
celu ustalenia jednorazowego wynagrodzenia dla 

właścicieli istniejących garaży za ustanowienie słu-
żebności. Rzeczoznawca wycenił wartość ustano-
wienia służebności na kwotę 8 000 zł dla wszystkich 
22 właścicieli garaży (kwota do podziału).

Z uwagi na fakt, iż obecni właściciele garaży po-
siadają w wieczystej dzierżawie działki i ponoszą 
związane z tym koszty, na nasz wniosek Burmistrz 
zgodził się w ramach zadośćuczynienia i przygoto-
wania nowej inwestycji wykonać główny ciąg kana-
lizacyjny, który umożliwiłby podłączenie garaży, a 
tym samym zlikwidowałby problem odwodnienia 
nieruchomości. 

Dopiero teraz działania miały nabrać tempa. 
Zaczęliśmy odwiedzać poszczególnych właścicieli 
garaży osobiście i przekazywać propozycje, któ-
re wcześniej wynegocjowaliśmy. Przeszło połowa 
właścicieli przystała na propozycje Burmistrza. 
Kilku właścicieli nie było obecnych w Pyskowicach, 
a część odmówiła zgody, tłumacząc się m.in. dużą 
uciążliwością przy większej liczbie garażowiczów, 
problemami przy obfitych opadach śniegu, zbyt 
„śmieszną zapłatą” za udzielenie służebności, a na-
wet bliżej nieokreślonymi uciążliwościami, mówiąc, 
że w ogóle są niezadowoleni z pracy Urzędu Miasta 
(niektórzy nawet nie chcieli podpisać, że nie wyra-
żają zgody). Tylko co to ma wspólnego z mieszkań-
cami, którzy chcieliby budować garaże? 

Przy takim obrocie sprawy i niemożności na-
kłonienia do tej propozycji pozostało tylko jedno 
– sprzedać teren pod budowę jednego ciągu garaży 
z wyjazdem na ul. Kazimierza Wielkiego.

Jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy wszystko, 
co było możliwe, nierzadko spotykając się z wro-
gim nastawieniem. Znając potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców, możemy tylko powiedzieć, że jeden 
ciąg garaży nas nie satysfakcjonuje. Ale jeżeli wła-
ściciele garaży nie zgodzili się na dwa ciągi, powi-
nien powstać choć jeden.

O sprzedaży działek z przeznaczeniem pod bu-
dowę garaży w drodze nieograniczonego przetargu 
będą mogli się Państwo dowiedzieć w Urzędzie 
Miasta Pyskowice.

Ze swej strony chcielibyśmy bardzo podziękować 
Burmistrzowi Miasta p. Wacławowi Kęsce, który w 
znaczny sposób przyśpieszył działania urzędników 
oraz kilku właścicielom garaży, którzy nie mieli nic 
przeciw, aby potencjalni przyszli „garażowicze” 
przejeżdżali przez ich część gruntu.

Na koniec nasuwa się mała konkluzja. Znowu 
okazało się, że zrobić coś dla innych jest trudniej, 
niż dla siebie. 

Marek Ochocki, Andrzej Siuta
Radni Rady Miejskiej

Garaże w Pyskowicach łączą czy dzielą? 
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Spełniając oczekiwana mieszkań-
ców Zaolszan, w przeszłości najlud-
niejszej dzielnicy Pyskowic informu-
ję, że 12 lipca br. nastąpiło otwarcie 
wystawy w Muzeum w Ratuszu po-
święconej historii Zaolszan. 

Na wystawie obok bogatego rysu 
historycznego pokazano różne eks-
ponaty związane z życiem rodzinnym 
i z zakładami pracy (Węzeł Kolejowy, 
Kopalnia Piasku).

Wielopokoleniowi mieszkańcy tej 

dzielnicy Pyskowic mogą zobaczyć 
eksponaty związane z różnymi okre-
sami dziejowymi. Swoje uczestnictwo 
w ciekawym – jak sądzę spotkaniu 
– będzie można utrwalić wpisem w 
Kronice Muzeum. 

Serdecznie zapraszam do zwiedza-
nia wystawy. Wystawa będzie czynna 
do końca sierpnia w godzinach pracy 
Muzeum.

Na zdjęciu: poczekalnia z restaura-
cją na stacji kolejowej Pyskowice. 

Nowa wystawa w Muzeum w Ratuszu

Historia ZaolszanUjęci dzięki 
monitoringowi

Dzięki zapisowi z kamer monitoringu miejskie-
go obsługiwanego przez Straż Miejską w Pysko-
wicach udało się zarejestrować rozbój, do jakiego 
doszło nad ranem w dniu 29 czerwca br. na jednej 
z ulic w Pyskowicach. 

Krótko przed zdarzeniem, czterech nietrzeźwych męż-
czyzn szło razem ulicą. Wszystko potoczyło się szybko. Jeden 
z nich został pobity. Dwójka mężczyzn, po pobiciu swojego 
kompana, zabrała mu portfel wraz z gotówką w kwocie oko-
ło 1200 złotych. Pokrzywdzonym okazał się 40-letni miesz-
kaniec Pyskowic. Policjanci na podstawie zapisu wizyjnego 
rozpoznali mężczyzn. Sprawcami rozboju okazali się 37- i 
25-letni mieszkańcy Pyskowic, którzy zostali zatrzymani. 
Gliwicki Sąd 2 lipca zastosował wobec nich areszt tymcza-
sowy. Grozi im do 12 lat więzienia. Nie jest to pierwszy 
przypadek ujęcia sprawców przestępstwa lub wykroczenia 
dzięki obserwacji miasta przy pomocy monitoringu, dlatego 
też miejmy nadzieję, że tego typu zdarzeń w Pyskowicach 
będzie coraz mniej.

Komendant Straży Miejskiej w Pyskowicach
Henryk Molenda

Nikola Kania, tegoroczna absolwent-
ka Gimnazjum nr 1 w pyskowicach 
została wyróżniona w organizowa-
nym przez Biuro poselskie posła Jana 
Kaźmierczaka konkursie fotograficz-
nym pt. „Znane i mniej znane oblicza 
mojego miasta”.

W nagrodę wspólnie z 50 laureata-
mi z województwa śląskiego w czerwcu 
wyjechała na pięć dni do Brukseli, gdzie 
zwiedziła miasto, a także wzięła udział w 
posiedzeniu Parlamentu Europejskiego i 
miała okazję spotkania z byłym premie-
rem, a obecnie Eurodeputowanym prof. 
Jerzym Buzkiem. 

„O możliwości udziału w konkursie 
poinformowała nas w szkole moja wycho-

wawczyni pani Mirosława Krupiarz. Aku-
rat rodzice kupili mi aparat fotograficzny, 
miałam go zabrać na wycieczkę klasową. 
Postanowiłam go wypróbować i poszłam 
na miasto zrobić kilka zdjęć. Wybrałam 
dwa i wysłałam je na konkurs. Byłam kom-
pletnie zaskoczona werdyktem, zupełnie 
się nie spodziewałam. To był mój pierwszy 
samodzielny wyjazd za granicę. Na pewno 
długo pozostanie mi w pamięci. Było su-
per!” – opowiada szczęśliwa nastolatka.

Obecnie marzeniem Nikoli jest dalsze 
kształcenie w liceum plastycznym, w któ-
rym od września rozpocznie naukę. Ży-
czymy powodzenia i wielu pięknych zdjęć 
z różnych zakątków świata.

Agnieszka Kazubek

19 czerwca o godz. 16.00 na dziedzińcu MOKIS zebrały się 
wszystkie dzieci, które uczestniczyły w zajęciach ARA. Każ-
dy z instruktorów wręczył swoim podopiecznym certyfikat 
udziału. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do wielkiego 
stołu z łakociami. 

Instruktorzy pragną podziękować wszystkim dzieciom za za-
ufanie, jakim ich obdarzyli oraz za zaangażowanie i ciężką pracę, 
która sprawiła, iż rok ten był naprawdę udany i obfity w główne 
nagrody i czołowe lokaty. 

Rozpoczęcie kolejnego sezonu Amatorskiego Ruchu Arty-
stycznego już we wrześniu!

Wszystkich chętnych zapraszamy! Póki co, życzymy słonecz-
nych i pełnych szaleństwa wakacji. Agata Sitarek

Zakończenie sezonu 
artystycznego 2007/2008
Wraz z końcem roku szkolnego Miejski Ośrodek Kultury 
i Sportu zorganizował uroczyste zakończenie sezonu 
2007/2008 Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

W nagrodę do Brukseli



9lipiec 2008 przegląd pyskowicki  • Nr 7 (142)

Nazywam się Marcin czajka, mam 26 lat i pochodzę z Zawiercia. W maju 2006 
roku zostałem bestialsko wepchnięty pod pociąg przez nieznanych sprawców. Na 
skutek wypadku amputowano mi lewą kończynę dolną. pomimo niepełnospraw-
ności wciąż mam wyznaczone ważne cele w życiu i potrafię uparcie do nich dążyć. 
Teraz najważniejszym z nich jest pozyskanie środków na protezę, gdyż chciałbym 
powrócić do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Uwielbiam aktywny, 
sportowy tryb życia. Dzięki protezie miałbym szanse wrócić do uprawiania dys-
cyplin, które wcześniej trenowałem, m.in. tenisa i koszykówki; teraz jest to nie-
możliwe. Moim marzeniem jest także podjęcie studiów informatycznych i pracy 
zawodowej w tym kierunku, a tym samym usamodzielnienie się i częściowe odcią-
żenie rodziców od pełnego utrzymywania mnie. Zwracam się z gorącą prośbą do 
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogliby pomóc mi uzbierać środki na prote-
zę lewej nogi, a tym samym przyczynić się do lepszego i bardziej samodzielnego 
życia. Koszt nowej protezy wynosi 25.000 plN, co zdecydowanie przerasta możli-
wości finansowe moje i rodziny.

BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!

Fundacja na Rzecz Osób  

Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” 

www.fundacjapomozity.sprint.pl

63 1160 2202 0000 0000 2920 6273  

(z dopiskiem: „Proteza dla Marcina Czajki”)

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących zdobyć 
średnie wykształcenie do zapisu do istniejącego  

od 2007 roku przy Gimnazjum Nr 1

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  
dla Dorosłych w Pyskowicach

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2008/2009
Jeśli masz ukończoną:
•   Zasadniczą Szkołę Zawodową- uczysz się 2 lata
•   Gimnazjum i ośmioletnią szkołę podstawową – uczysz się 3 lata

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym (co 2 sobota i niedziela).

•   Po zakończeniu semestru nie jesteś egzaminowany przez państwowa komisję 
egzaminacyjną.  
Egzaminy semestralne bezpłatne u nauczyciela wykładającego dany 
przedmiot.

•   Po ukończeniu szkoły będziesz mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po 
jego zdaniu otrzymać świadectwo dojrzałości.

•   Gwarantujemy Tobie wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
•   Zapewniamy bezpłatne pomoce dydaktyczne.
•   Szkoła wydaje zaświadczenia WKU, ZUS, KRUS.

Wpisowe 0 złotych
Zapisy  będą  przyjmowane  :  od  18  sierpnia  w  godzinach  od  15.00  do  17.00 
w budynku Gimnazjum Nr  1 w Pyskowicach przy  ulicy  Strzelców Byt.1,  telefon 
(032) 233-26-85 lub 0-697-175-396.

Nie przegap! Jedyna okazja!

W dniach 10–15 czerwca br. Ze-
spół Tańca Współczesnego „ALA-
CARTE” brał udział w XXIX 
Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki i Tańca w Koninie. Był 
jednym z 90 zespołów tanecznych, 
które po wcześniejszych weryfika-
cjach, ostatecznie zakwalifikowały 
się do festiwalu. Oprócz zespołów 
z Polski, do Konina przyjechały 
również dzieci z Rosji, Ukrainy, 
Łotwy i Słowacji. 

W tym roku „ALACARTE” 
osiągnął wielki sukces, dostając 
się do samego finału festiwalu. 
Warto podkreślić, że przy tak 
licznej i silnej konkurencji, było 
to nie lada wyzwanie. 

Dwa dni koncertów galowych do 

późnych godzin nocnych oraz stres 
związany z występem na potężnej 
konińskiej scenie, sprawiły, iż te 
kilka dni wywarły na zespole nie-
zapomniane wrażenie.

Obecnie wakacje i zasłużony 
dla Zespołu odpoczynek, szcze-
gólnie po tak pracowitym, ale i 
owocnym roku (Grand Prix, sie-
dem – I miejsc, jedno – II miej-
sce, jedno – wyróżnienie).

Chcielibyśmy bardzo podzię-
kować rodzicom i sponsorom: 
HH POLAND, Przychodni RE-
MEDIUM, Aptece Grzybek, dzię-
ki którym wyjazd na XXIX Mię-
dzynarodowy Festiwal Piosenki 
i Tańca mógł dojść do skutku.
 Anna Hampel

ALACARTE znów w Koninie
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W Uchwale nr XIV/126/2007 Rady Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 28 listopada 2007 r. w rozdz. VII Regulaminu utrzy-
mywania czystości i porządku na terenie Miasta Pyskowice, 
znajdujemy istotny zapis o obowiązkach wynikających z posia-
dania ukochanych zwierzęcych pupili. Czytamy: „Właściciele 
zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodo-
wanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub 
w innych pomieszczeniach budynku służących do wspólnego 
użytku, a także na ulicach, chodnikach, zieleńcach, skwerach, 
parkach i innych miejscach użytku publicznego” i dalej „ Zo-
bowiązuje się właścicieli do prowadzenia psa na smyczy, oraz 
dodatkowo w nałożonym na pysku kagańcu”. 

Mieszkańcy Pyskowic nie podeszli jednak do tematu zbyt 
poważnie, zapewne uważając, że kwestia sprzątania po swo-
ich pupilach w miejscach publicznych czy tez wyprowadzanie 
czworonoga na smyczy i w nałożonym na pysku kagańcu, nie 
będą przez nikogo kontrolowane i stanowią jedynie formal-
ny zapis. Z informacji uzyskanych od Komendanta Straży 
Miejskiej w Pyskowicach – Henryka Molendy -  wielu Py-
skowiczan otrzymało już upomnienia, a kilku wręczono na-
wet mandaty za wyprowadzanie pupila bez smyczy i kagańca. 
Warto wspomnieć, iż wysokość takiego mandatu, nie zawiera 
się w żadnym przedziale, tylko zawsze wynosi 200 zł, zgodnie 
z ustalonymi taryfami mandatowymi. Przestrzegamy zatem 
mieszkańców Pyskowic, aby stosowali się do przyjętych zasad 
i nie zapominali o zakładaniu czworonogom kagańców i wy-
prowadzaniu ich na smyczy. Niestety, takie są nasze obowiąz-
ki, które musimy wypełniać, jeśli decydujemy się na posiada-
nie ukochanego pupila.  A.S.

Agencja PKO BP S.A.
Pyskowice,  

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 8 (Rynek)
Tel. (0-32) 233-21-91
Czynna: 9.00-16.00  

od poniedziałku do piątku

Doładowanie telefonów komórkowych – wszystkie sieci

Upomnienia i mandaty dla 
właścicieli czworonogów
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Nadleśnictwo Rudziniec wraz z 
Delegaturą Kuratorium Oświaty w 
Gliwicach po raz IV zorganizowało 
konkurs plastyczny, zachęcając dzieci 
i młodzież w wieku od 3 do 18 lat do 
wiosennego przebudzenia artystycz-
nego. Honorowym patronem konkur-
su został Prezydent Miasta Gliwice 
dla szkół i przedszkoli z terenu miasta 
Gliwice oraz Starosta Powiatu Gliwic-
kiego dla szkół i przedszkoli z terenu 
Powiatu Gliwickiego.Głównym celem 
konkursu była artystyczna inspiracja 
walorami przyrodniczymi lasu, po-
znawanie flory i fauny leśnej,  kształ-
towanie pozytywnej postawy wobec 
otaczającej przyrody. Współzawodnic-
two zostało przeprowadzone w kilku 
grupach wiekowych. Mali artyści mo-
gli przesłać prace, wykonane dowolną 
techniką malarską. W konkursie wzię-

ło udział ponad 1500 prac. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 31 maja 
2008r. w Centrum Edukacyjnym im. 
Jana Pawła II w Gliwicach.

Komisja konkursowa w kategorii 
POWIAT GLIWICKI przyznała III 
miejsce: Natalii Wierbiłowicz z Ze-
społu Szkół w Pyskowicach; SP5 w 
grupie KLASA I-III - opiekun Ga-
briela Bisz oraz wyróżnienie Sonii 
Mazur z Zespołu Szkół w Pysko-
wicach; Gimnazjum nr 2 w grupie 
GIMNAZJA- opiekun Mirosław Go-
loszewski.

Według organizatorów, patronów i 
opiekunów konkurs „Las w wiosen-
nych barwach” pomógł uczestnikom 
odnaleźć w sobie ukryte talenty pla-
styczne. Uświadomił również mło-
dym ludziom potrzebę obcowania z 
naturą. Gabriela Bisz

Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

„Las w wiosennych barwach”

Zaprasza do korzystania z usług w zakresie:
•   zakładanie i obsługa kont osobistych 
ROR oraz podmiotów gospodarczych

•   lokaty terminowe
•   realizacja przelewów w agencji
•   wypłaty z kart bankomatowych i książe-
czek oszczędnościowych  
(dowód osobisty)

•   wypisywanie wniosków kredytowych

Wpłata do kasy:
•   za RTV, czynsz spółdzielni mieszkaniowej 
Łabędy – bez prowizji,

•   pozostałe  wpłaty  –  prowizja  2,50  do 
kwoty wpłaty 1000 zł

•   powyżej 0,5% kwoty wpłaty

przyrodę można obserwować przez cały rok, jednak 
moment jej przebudzenia z zimowego snu jest nieza-
pomnianym przeżyciem.
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OgłOszenie

Konkurs na 
najładniejszy 
balkon, okno  
lub ogródek 
Dnia 17 czerwca br. 
w Pyskowicach 
rozstrzygnięto konkurs  
na najładniejszy balkon, 
okno lub ogródek  
w naszym mieście. 

Do rywalizacji przystąpiło łącznie siedmiu 
kandydatów, którzy, bez wątpienia, z wielkim 
zaangażowaniem od kilku tygodni starannie 
pielęgnowali swoje niewielkie roślinne zakątki. 
W konkursie udział wzięli Państwo: Małgorza-
ta i Henryk Siutowie, Krystyna i Marek Cy-
kowscy, Iwona i Zygmunt Ogonowscy, Helga 
i Zygfryd Smudowie oraz Panie: Zyta Kapek, 
Irena Foik i Celina Paradzińska.

Balkon Państwa Smudów

Ogród Państwa Cykowskich

Komisja w składzie pięciu osób, odwiedzała po-
szczególnych kandydatów i skrupulatnie przyglą-
dała się rezultatom ich ciężkiej pracy. Nie da się 
ukryć, iż ocenianie ogródków, balkonów czy okien 
było nie lada wyzwaniem. Wszystkie prezentowały 
się rewelacyjnie i kusiły oko swoim wyglądem. 

Ocena była dokonywana w dwóch katego-
riach: – na najbardziej ukwiecone okno lub 
balkon oraz – na najbardziej zadbany ogródek. 
W pierwszej kategorii bezsprzecznie zwyciężyli 
Państwo Smudowie mieszkający przy ul. Trau-
gutta, drugie miejsce zdobyli Państwo Ogo-
nowscy mieszkający przy ul. Wieczorka, trzecie 
miejsce natomiast zostało przyznane Państwu 
Siutom mieszkającym przy ul. Orzeszkowej oraz 
Pani Kapek mieszkającej przy ul. Wieczorka. W 
drugiej kategorii Komisja przyznała zwycięstwo 
Państwu Cykowskim mieszkającym przy ul. B. 
Chrobrego, drugie miejsce zdobyła Pani I. Foik 
mieszkająca przy ul. Różanej, natomiast trzecie 
miejsce uzyskali Państwo Ogonowscy mieszka-
jący przy ul. Wieczorka. W konkursie przyznano 
również wyróżnienie dla Pani C. Paradzińskiej 
z uwagi na zaangażowanie i pracę w ukwiece-
niu i pielęgnacji ogródka - terenu znajdującego 
się bezpośrednio przy bloku mieszkalnym. Na 
wyróżnienie zasługują także pozostałe ogródki 
urządzone przy bloku Drzymały 4.

Każdy laureat konkursu otrzyma nagrodę książ-
kową oraz dyplom, które zostaną wręczone na Sesji 
Rady Miejskiej w sierpniu tego roku.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za 
udział w konkursie, gratulujemy i życzymy dalszego 
zapału do pracy. Jednocześnie zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców Pyskowic do aktywnego udziału 
w podobnych, interesujących przedsięwzięciach.

Agnieszka Słysz
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DZIECIĘCE WARSZTATY LETNIE
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 

I SPORTU
30 czerwca do 29 sierpnia 2008 r.

Warsztaty odbywać się będą w 5 dniowych turnusach
− od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 9.00 − 15.00
W programie:
w warsztaty plastyczne
− warsztaty wokalne
− zajęcia rekreacyjne na Hali Widowiskowo Sportowej
− wyjazdy nad wodę (basen i zjeżdżalnia)
NOWOŚCI!
− warsztaty ze świadomości ruchu
− cykl spotkań pod hasłem "WAKACJE Z PISMEM" 
czyli kurs kaligrafii
− cykl spotkań pod hasłem " YOU CAN DANCE"− czyli
kurs tańca
− wycieczki miesiąca:  
31 lipca 2008 r. RÓWNICA I EXTREME PARK"
22 sierpnia 2008 r. KAMIENNE MIASTO I JODOWE JA−
SKINIE LUBAWKI
w Poniedziałki 
9.00 −   poranek filmowy
10.30 − warsztaty plastyczne
12.00 − śniadanie
12.30 − gry i zabawy (Hala Widowiskowo Sportowa)
14.00 − warsztaty wokalne
15.00 − zakończenie dnia
w Wtorki
9.00 − 15.00 wyjazdy nad wodę (basen i zjeżdżalnia
w ośrodku Energetyk)
(w przypadku złych warunków pogodowych planowa−
ne są zajęcia stacjonarne)
9.00 −   poranek filmowy
10.30 − warsztaty teatralne
12.00 − śniadanie
12.30 − gry i zabawy (Hala Widowiskowo Sportowa)
15.00 − zakończenie dnia
w Środy
9.00 −   poranek filmowy
10.30 − warsztaty taneczne " YOU CAN DANCE"
12.00 − śniadanie
12.30 − gry i zabawy (Hala Widowiskowo Sportowa)
15.00 − zakończenie dnia
w Czwartki
9.00 −   poranek filmowy
10.30 − "WAKACJE Z PISMEM"
12.00 − śniadanie
12.30 − gry i zabawy (Hala Widowiskowo Sportowa)
14.00 − warsztaty wokalne
15.00 − zakończenie dnia
(kurs kaligrafii trwa od 10.30 do 15.00 w grupach 15
osobowych, reszta uczestniczy w tym czasie
w zajęciach alternatywnych)
w Piątki
9.00 − 15.00 wyjazdy nad wodę (basen i zjeżdżalnia
w ośrodku Energetyk)
(w przypadku złych warunków pogodowych planowa−
ne są zajęcia stacjonarne) 
9.00 −   poranek filmowy
10.30 − warsztaty ze świadomości ruchu
12.00 − śniadanie
12.30 − gry i zabawy (Hala Widowiskowo Sportowa)
15.00 − zakończenie dnia

WYCIECZKI JEDNODNIOWE
w 2 lipca − ZABRZE− Multikino "Opowieści z Narnii:  Książe Kaspian"
− koszt 6 zł
w9 lipca − WADOWICE I  INWAŁD− Park Miniatur 
(zwiedzanie parku, zabawa w zielonym labiryncie, korzystanie z
dziecięcej karuzeli,  zjeżdżalnia, zabawa w Małpim Gaju,
przejażdżka na Auto Scooterze) − koszt 8 zł 
w15 lipca − STRONIE ŚLĄSKIE k/Kłodzka − zwiedzanie Jaskini
Niedźwiedzia − koszt 8 zł
w16 lipca − Częstochowa i Olsztyn (Jasna Góra, muzeum zapałek,
ruiny zamku) − koszt 6 zł
w24 lipca − ZAKOPANE − koszt 8 zł
w28 lipca − USTROŃ− Leśny Park Niespodzianek − koszt 6 zł
w30 lipca − SZCZYRK − m. in. przejazd kolejką − koszt 6 zł
w1 sierpnia − PIASEK I ZŁOTY POTOK − zorganizowana impreza
plenerowa (przejazd tramwajem konnym, wycieczka do
zaczarowanego lasu, galeria planet,  
kiełbaski z ogniska) − koszt 10 zł
w18 sierpnia − ZABRZE− Multikino (film do ustalenia) − koszt 6 zł
w20 sierpnia − OPOLE − zwiedzanie ZOO − koszt 6 zł
w25 sierpnia − KRAKÓW − zwiedzanie miasta − koszt 10 zł

TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO na placach przyblokowych
w4 lipca − przy ul. Kochanowskiego, zapisy do dn. 1 lipca
w25 lipca − przy ul. Traugutta, zapisy do dn. 21 lipca
w6 sierpnia − przy ul. Matejki, zapisy do dn. 1 sierpnia
w11 sierpnia − przy ul. Wieczorka, zapisy do dn. 5 sierpnia

PRZEŁAJ KOLARSKI − 26 lipca o godz. 10.00 w Parku Miejskim przy
obwodnicy
UWAGA!!!
Zapisy na wycieczki, turnieje tenisa stołowego i przełaj
kolarski  przyjmowane są w Wydziale Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego , pok. 102,
wszelkie informacje pod tel. (0−32) 332 60 77. 
wymagane: legitymacja i pisemna zgoda rodziców
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub
innych przyczyn niezależnych od organizatora program wakacji
może ulec zmianie!

PIŁKA NOŻNA (MKSR Czarni, KSR Remedium) − w każdą środę 
w  godz. 16.30−18.30 na  boisku Wembley lub w Hali
Widowiskowo−Sportowej − w każdą sobotę w godz. 15.00−17.00 
w Hali Widowiskowo−Sportowej
PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA (MKSR Pyskowice) − od 04.08.
do 29.08.br. (oprócz świąt, sobót i niedziel) w godz. 17.00 − 19.00
na boisku przy SP 4  
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE W TAEKWON−DO
(ŚK Taekwondo) − w sierpniu, w każdy poniedziałek i piątek 
w godz. 18.00−20.00 w Hali Widowiskowo−Sportowej
ZAJĘCIA RUCHOWE (KSS Gumisie) w Hali Widowiskowo−Sportowej 
w dniach: − 23.06. w godz. 9.00 − 12.00  /  24.06. w godz. 19.00
− 22.00  /  25−26.06. w godz. 9.00 − 12.00  /  27.06. w godz.
19.00 − 22 .00  /  25−27.08. w godz. 9.00 − 12.00

Hasło wiodące: Międzynarodowy Rok Planety Ziemia

Oddział dla Dzieci
LIPIEC
1. Zagadki, krzyżówki, łamigłówki przyrodnicze i geograficzne
2. Zajęcia plastyczne "Arka Noego" − rysowanie zwierząt
3. Zajęcia plastyczne na najładniejszą kompozycję z kwiatów letnich i    

papierowych (bibuła)
4. Zajęcia plastyczne "Ptaki−dziwaki" − malowanie, majsterkowanie i   

lepienie z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
5. Konkurs plastyczno−czytelniczy "Księga krajów i kontynentów"
6. Konkurs plastyczny "Dzieci z różnych stron świata"
7. Gry i zabawy dziecięce z całego świata
SIERPIEŃ
1. Głośne czytanie baśni chińskich i z Dalekiego Wschodu
2. Wakacyjne wspomnienia z Chin − sznurkowe obrazki, gazetowe 

wycinanki, ozdobne kompozycje z doniczek
3. Budowa chińskiego muru w bibliotece (z kartonów)
4. Zajęcia plastyczne − Armia Terakotowa z ryżu
5. Konkurs plastyczny na najładniejszy chiński symbol (latawce, smoki, 

lampiony, wachlarze, wazy)

6. Quiz podróżnika + wykonanie mapy Chin
7. Turniej gry w Chińczyka
8. Zajęcia plastyczne z masy solnej − chińskie ciasteczka z wróżbą

Filia Nr 1

LIPIEC
1. "Zaskakująca natura" a/ Klimat i zmiany klimatyczne − zajęcia 
czytelnicze, zadania diagramowe  b/ Ciekawe zjawiska przyrodnicze 
− zajęcia plastyczne (rysunki, wyklejanki)
c/ Jaskinie, groty, podziemne jeziora, wulkany − quiz i zajęcia plastyczne 
(akwarele, plastelina) d/ Lasy rudzinieckie − wycieczka

SIERPIEŃ 
1. "Oceany i morza" a/ Woda, czy tylko do picia − zagadki b/ Co kryją 
w sobie oceany − zajęcia plastyczne (rysunki, kolaże, makieta dna oceanu)
c/ Zabawy z wodą − prace plastyczne wykonane z użyciem wody d/
Budowa makiety elektrowni wodnej e/ Kąpielisko Leśne − wycieczka

Miejska Biblioteka Publiczna 

SAMORZĄD MIASTA PYSKOWICE SERDECZNIE ZAPRASZA 
NA WAKACJE 2008

FESTIWAL DYBUK
− NA KULTUR ROZSTAJACH 12-13 LIPCA www.dybuk.pl


