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W wyborach do Parla-
mentu Europejskiego, któ-
re odby³y siê w dniu 7
czerwca 2009 r. ogólna fre-
kwencja w naszym mieœcie
wynios³a 21,38% i by³a
o 3,15% ni¿sza od œredniej
krajowej.

Partie uzyska³y nastêpuj¹ce wyniki:
Platforma Obywatelska - 61,65%
Prawo i Sprawiedliwoœæ - 18,85%
SLD - Unia Pracy - 11,14%
Polskie Stronnictwo Ludowe - 2,47%
Prawica RP - 1,49%
Unia Polityki Realnej - 1,27%
Porozumienie dla Przysz³oœci - Centrolewica- 1,20%
Libertas - 0,66%
Samoobrona- 0,66%
PPP - 0,54%
Naprzód Polsko - Piast- 0,16%

Najwiêksz¹ iloœæ g³osów w Pyskowicach zdoby³ prof. Je-
rzy Buzek - 1722.
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Pi³karskie mistrzostwa ministrantów diecezji gliwickiej

MIKO£AJMIKO£AJMIKO£AJMIKO£AJMIKO£AJ
MISTRZMISTRZMISTRZMISTRZMISTRZ

              
            
           
        
           
            

         
 

   
    
   
  

   
  
    
   
  

   
     
    

      
    
   
     
   

 

Mistrzowie od œw. Miko³aja wspólnie z burmistrzem Wac³awem Kêsk¹, który dekorowa³ zwyciêzców
 i wspólnie z bp. Janem Wieczorkiem by³ honorowym patronem turnieju
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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W miesi¹cu lipcu br. Miejska Biblioteka Publicz-
na w Pyskowicach bêdzie nieczynna z powodu
inwentaryzacji.

KOMISJA REWIZYJNA

Dotyczy zawiadomieñ PWiK
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PROJEKT POLSKIEGO
KLUBU EKOLOGICZNEGO

Chcesz zdobyæ œrednie wykszta³cenie ??????
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Pyskowicach

prowadzi nabór na pierwszy rok nauki w roku szkolnym 2009/2010

   Jeœli masz ukoñczon¹ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ - uczysz siê 2 lata.
Nauka w szkole odbywa siê w systemie zaocznym (co druga sobota i niedziela)
– egzaminy semestralne bezp³atne u nauczyciela wyk³adaj¹cego przedmiot,
– po ukoñczeniu szko³y bêdziesz móg³ przyst¹piæ do egzaminu maturalnego,
– gwarantujemy Tobie wysoko wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹,
– zapewniamy bezp³atne pomoce dydaktyczne,
– szko³a wydaje zaœwiadczenia do WKU, ZUS, KRUS.

WPISOWE  0  Z£OTYCH
zapisy przyjmowane s¹ ju¿ od teraz w Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach przy ul. Strzelców Byt.1

Tel. 032/ 233- 26-85,  032/233-25-17 (po po³udniu) lub 0-697-175-396.
Nie przegap szansy !!!!!!!!

Turystyczny Klub Kolarski PTTK "WATRA" Pysko-
wice organizuje wycieczkê rowerow¹ w rejon Wiel-
kich Jezior na Mazurach w dniach 17 - 26 lipca 2009
r. Teren, po którym bêdziemy jeŸdziæ, jest bardzo cie-
kawy turystycznie.

Dojazd i powrót mikrobusem z przyczep¹ na rowery
i sprzêt biwakowy. Noclegi na campingach z namiotem,
wy¿ywienie we w³asnym zakresie. Cz³onkowie PTTK
s¹ ubezpieczeni, pozostali uczestnicy ubezpieczaj¹ siê
sami. Bli¿szych informacji udziela siê pod nr tel. 032-
233-97-95 lub 605-499-000. Iloœæ miejsc ograniczona.

Zarz¹d Klubu

        
    
      
    
       
    
     
     
     
      
     
      
     
       
      
       
     
      
       
     
      
    
   

       
      
     
     
     
  

      
       
     
    
       
     
   
    
      
    
   
    
      
    
     

     
     
  

 

    
           
         
      
       
       
      

       
      
       
        
       
         
       
       
         
       
     
      
       
      
      
       
        
         
        
      
         
       
       
       
        
       
      
      
      
        
    

      
      
         
      
     
      
        
        
         
  

 
  

Ogólnopolska kampania
"ZACHOWAJ TRZE•-

WY UMYS£"
po raz czwarty
w Pyskowicach

Wyjaœnienia
w sprawie zmiany
organizacji ruchu

przy ul. Wieczorka
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SPRAWD¿ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE
          

  
       

                 
      
            

             
       

1. Jak czêsto pijesz napoje zawieraj¹ce alkohol?
(0) nigdy
(1) raz w miesi¹cu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesi¹cu
(3)2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub czêœciej
2. Ile porcji standardowych zawieraj¹cych alkohol

wypijasz w trakcie typowego dnia picia?
(0) 1-2 porcje
(1) 3-4 porcje
(2) 5-6 porcji
(3) 7,8 lub 9 porcji
(4) 10 lub wiêcej
3. Jak czêsto wypijasz 6 lub wiêcej porcji
podczas jednej okazji?
(0) nigdy
(1) rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu
(2) raz w miesi¹cu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
4. Jak czêsto w ci¹gu ostatniego roku stwierdzi³eœ/

aœ, ¿e nie mo¿esz zaprzestaæ picia po jego rozpoczê-
ciu?

(0) nigdy
(1) rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu
(2) raz w miesi¹cu
(3) raz w tygodniu
(4) codzienni lub prawie codziennie
5. Jak czêsto w ci¹gu ostatniego roku zdarzy³o Ci

siê z powodu picia alkoholu zrobiæ coœ niew³aœciwego,
co naruszy³o normy, zwyczaje przyjête w Twoim œrodo-
wisku?

(0) nigdy
(1) rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu
(2) raz w miesi¹cu
(3) raz w tygodniu

  
      

        
      
        
       

       
        

        
     
      
      

      
        
    
      

      
        
  

      
 

      
  

   
       

      
  

(4) codziennie
6. Jak czêsto w ci¹gu ostatniego roku musia³eœ/aœ

rano siê napiæ, aby móc dojœæ do siebie po "du¿ym
piciu" z poprzedniego dnia?

(0) nigdy
(1) rzadziej ni¿ 1 raz w miesi¹cu
(2) raz w miesi¹cu
(3) razy w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
7. Jak czêsto w ci¹gu ostatniego roku doœwiadczy-

³eœ/aœ poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypi-
ciu alkoholu?

(0) nigdy
(1) rzadziej ni¿ 1 raz w miesi¹cu
(2) raz w miesi¹cu
(3) razy w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
8. Jak czêsto w czasie ostatniego roku nie by³eœ/aœ

w stanie z powodu picia przypomnieæ sobie co siê wy-
darzy³o poprzedniego wieczoru?

(0) nigdy
(1) rzadziej ni¿ 1 raz w miesi¹cu
(2) raz w miesi¹cu
(3) razy w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
9. Czy zdarzy³o ci siê, ¿e ty lub jakaœ inna osoba

dozna³a urazu w wyniku Twojego picia?
(0) nie
(1) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ci¹gu ostatniego roku
10. Czy zdarzy³o siê, ¿e krewny, przyjaciel albo le-

karz interesowa³ siê Twoim piciem lub sugerowa³ jego
ograniczenie?

(0) nie
(1) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ci¹gu ostatniego roku
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Burmistrz Miasta Pyskowice zarz¹dzeniem
Nr RZ0151-GNiR/ 84 /09 z dnia 9.06.2009 r.

przeznaczy³ do sprzeda¿y
na rzecz najemców n/w lokale mieszkalne:
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Burmistrz Miasta Pyskowice
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"Jak ciê widz¹ tak ciê pisz¹" -
czyli Dzieñ Otwarty OPP
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Od 17 lat dzieñ 1 czerwca w Szkole Podstawowej
nr 6 w Pyskowicach przebiega pod has³em Szkol-
nego Rajdu Turystycznego. Ta impreza ju¿ na
trwa³e wpisa³a siê w lokalny kalendarz.

¯abki i zaj¹ce¯abki i zaj¹ce¯abki i zaj¹ce¯abki i zaj¹ce¯abki i zaj¹ce
na rajdowej trasiena rajdowej trasiena rajdowej trasiena rajdowej trasiena rajdowej trasie

          
     
     
       
       
    
      
       
      
      
      
  

       
       
         
        
      
     

    
      
 

 

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE W JEZYKU OBCYM

      
       
    
       
         
    

    
    

      
    

   
 

       
     
       
        
     
      
       

 

MISTRZOSTWA ŒL¥SKA W MINI SIATKÓWCE

       
     
    
     
  
   
   
     
     
      
      


     
    
     
     
      
  

    
     

     
      


    
   
   
     
     
     


  
     
   
    
     
     
     
    
     
     

        
   
     
       
     
  
 

     
     
      
     
     
  

    
     
    
     
    
    
    

    
    
     

NISKA EMISJA W PYSKOWICACH      
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FESTYN RODZINNY
W PRZEDSZKOLU

FESTYN W ZSSFESTYN W ZSSFESTYN W ZSSFESTYN W ZSSFESTYN W ZSS

       
    
      
    
   
   

 

Nowe urz¹dzeniaNowe urz¹dzeniaNowe urz¹dzeniaNowe urz¹dzeniaNowe urz¹dzenia
sportowesportowesportowesportowesportowe

         
         
       
        
      
     
  

     
     
     
     
    

      
 

Festyn rodzinny
w Zespole Szkó³
w Pyskowicach
to ju¿ tradycja !
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Z wizyt¹ we FLÖRSHEIM

       
      
        
        
      
   

       
      
         

ZRÓBCIE MU MIEJSCE, PAN IDZIE Z NIEBA…
      
      
      
     
    

      
        
        
       
       
     
      
     
      
       
        
       
   

     
     

      
      
     
    
   

 

DZIEÑ DZIECKA W OPSDZIEÑ DZIECKA W OPSDZIEÑ DZIECKA W OPSDZIEÑ DZIECKA W OPSDZIEÑ DZIECKA W OPS
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Pyskowice zmierzy³y siê z Toszkiem na…³uki
   
   
   
    
     
    
    
    
   
   

   
  

 

        
    

        
          
        
        
      

     
       
       
        
       
        
  

       
    
      
       
       
      
        

      
       
       
       
       
     

        
     
     
     
    

   



1010101010 Przegl¹d Pyskowicki Ê nr 6 (152) CZERWIEC 2009

Wakacje 2009 w MBP w Pyskowicach
Rozpoczêcie wakacji w Bibliotece tradycyjnym „Biegiem po s³oneczko”

Zajêcia dla dzieci odbywaæ siê bêd¹ codziennie w godzinach od 12.00 do 14.00.

ODDZIA£ DLA DZIECI
LIPIECLIPIECLIPIECLIPIECLIPIEC – Literackie podró¿e z Kozio³kiem Mato³kiem
1. PONIEDZIA£EK: g³oœne czytanie Kozio³ka Mato³ka i konkursy plastyczne do

przeczytanego tekstu „Jaka przygoda Kozio³ka Mato³ka podoba³a ci siê dzisiaj
najbardziej”

2. WTOREK: zabawy z Kozio³kiem Mato³kiem
3. ŒRODA: turniej gier komputerowych i planszowych
4. CZWARTEK: zagadki, krzy¿ówki, quizy oraz seans bajkowy na DVD
5. PI¥TEK: zajêcia plastyczne nt.: „Lato, podró¿e, wakacje”

SIERPIEÑSIERPIEÑSIERPIEÑSIERPIEÑSIERPIEÑ – Wakacje z rodzin¹ Muminków
1. PONIEDZIA£EK: g³oœne czytanie „Muminków” i konkursy plastyczne
2. WTOREK: zabawy z rodzin¹ Muminków
3. ŒRODA: turniej gier komputerowych i planszowych
4. CZWARTEK: zagadki, quizy oraz seans bajkowy na DVD
5. PI¥TEK: zajêcia plastyczne „Baœniowy œwiat braci Grimm”

FILIA NR 1
LIPIECLIPIECLIPIECLIPIECLIPIEC – Baœniowy œwiat Braci Grimm
1. W zaczarowanym lesie Jasia i Ma³gosi
2. W poszukiwaniu ¿ywej wody

Zajêcia plastyczne i czytelnicze, wycieczka piesza do lasku miejskiego, wycieczka na k¹pielisko

SIERPIEÑSIERPIEÑSIERPIEÑSIERPIEÑSIERPIEÑ – Komiksowi przyjaciele
1. W Egipcie z Kozio³kiem Mato³kiem
2. Afrykañski œwiat Murzynka Goga-Goga i ma³pki Fiki-Miki

Zajêcia plastyczne i czytelnicze, Wycieczka do Zoo, Wycieczka do Palmiarni

Spotkania filatelistyczne w miesi¹cach lipcu i sierpniu we wtorki i pi¹tki od 15.00 do 16.00.

WYCIECZKI JEDNODNIOWE:
26 czerwca – WWWWWADOWICE i INWADOWICE i INWADOWICE i INWADOWICE i INWADOWICE i INWA£DA£DA£DA£DA£D – Park Miniatur (w programie m. in.:

zwiedzanie parku, zabawa w zielonym labiryncie, karuzela,
zje¿d¿alnia, zabawa w Ma³pim Gaju, przeja¿d¿ka na Auto Scooterze)
– koszt 12 z³

2 lipca – ZABRZEZABRZEZABRZEZABRZEZABRZE – Multikino (film do ustalenia) - koszt 8 z³

7 lipca – USTROÑUSTROÑUSTROÑUSTROÑUSTROÑ – Leœny Park Niespodzianek - koszt 8 z³

10 lipca – ISTEBNA, KONIAKÓWISTEBNA, KONIAKÓWISTEBNA, KONIAKÓWISTEBNA, KONIAKÓWISTEBNA, KONIAKÓW, JA, JA, JA, JA, JAWORZYNKAWORZYNKAWORZYNKAWORZYNKAWORZYNKA (w programie
m. in.: zwiedzanie hodowli g³uszca, pobyt w Oœrodku Edukacji
Ekologicznej, w chacie Kawuloka, w muzeum koronek, MC Donal-
dzie) – koszt 8 z³

15 lipca – KRAKÓWKRAKÓWKRAKÓWKRAKÓWKRAKÓW – (w programie m. in.: rejs statkiem po Wiœle,
zwiedzanie miasta) – koszt 12 z³

20 lipca – ZAZAZAZAZATORTORTORTORTOR – Park Ruchomych Dinozaurów „Dinozatorland”
(w programie m. in.: œcie¿ka edukacyjna w tajemniczym lesie,
zwiedzanie muzeum szkieletów, 8-metrowa Dino-zje¿d¿alnia,
przejazd mini poci¹giem) – koszt 12 z³

3 sierpnia – ZABRZEZABRZEZABRZEZABRZEZABRZE – Multikino (film do ustalenia) – koszt 8 z³

5 sierpnia – OPOLE – ZOOOPOLE – ZOOOPOLE – ZOOOPOLE – ZOOOPOLE – ZOO – koszt 8 z³

7 sierpnia – BA£BA£BA£BA£BA£TÓWTÓWTÓWTÓWTÓW – JuraPark (w programie m. in.: zwiedzanie JuraParku,
podró¿ schoolbusem przez ba³towskie safari, zwiedzanie zwierzyñca
– dinozaury, kangury, antylopy, strusie i inne egzotyczne zwierzêta)
– koszt 15 z³

18 sierpnia – OJCÓW i PIESKOWOJCÓW i PIESKOWOJCÓW i PIESKOWOJCÓW i PIESKOWOJCÓW i PIESKOWA SKA£AA SKA£AA SKA£AA SKA£AA SKA£A (w programie m. in.: pobyt
w komnatach zamku, w grocie £okietka, w Mac Donaldzie) – koszt 12 z³

21 sierpnia – USTROÑUSTROÑUSTROÑUSTROÑUSTROÑ – (w programie m. in.: przejazd kolejk¹ linow¹, pobyt
w Centrum Meteorologii i Oœrodku Edukacji Ekologicznej – œcie¿ka
edukacyjna, pieczenie kie³basek przy ognisku) – koszt 12 z³

TURNIEJE TENISA STO£OWEGOTURNIEJE TENISA STO£OWEGOTURNIEJE TENISA STO£OWEGOTURNIEJE TENISA STO£OWEGOTURNIEJE TENISA STO£OWEGO na placach przyblokowych
1 lipca – przy ul.. Kochanowskiego, zapisy do dn. 29 czerwca
10 lipca – przy ul.. Traugutta, zapisy do dn. 8 lipca

27 lipca – przy ul.. Braci Pisko, zapisy do dn. 23  lipca
6 sierpnia – przy ul.. Matejki, zapisy do dn. 4 sierpnia
17 sierpnia – plac Kopernika, zapisy do dn. 13 sierpnia
20 sierpnia – przy ul.. Wieczorka, zapisy do dn. 18 sierpnia

UWUWUWUWUWAGA !!!AGA !!!AGA !!!AGA !!!AGA !!!
Zapisy na wycieczki i turnieje tenisa sto³owego przyjmowane bêd¹

od dn. 15.06.2009 r. w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Spo³ecznych Urzêdu
Miejskiego, pok. 102, wszelkie nformacje pod nr. tel. (0-32) 332 60 77.

Przy zapisach wymagane s¹: wp³ata, legitymacja, pesel dziecka i pisemna zgoda rodziców

FESTYNY WAKACYJNE
Festyn Parafialny - Plac przy ul. Ks. J. Chrz¹szcza w dn. 27-28.06.09 r.

Festyn dla dzieci - Plac zabaw przy ul. Traugutta w dn. 10.07.09 r.

Festyn Lokalny - Boisko sportowe w Dzier¿nie w dn. 15 -16.08.09 r.

PI£KA NO¯NA (MKSR Czarni) – w lipcu i w sierpniu w ka¿dy wtorek i czwartek
w godz. 15.30-17.00 na Stadionie Sportowym

PI£KA NO¯NA - FUTSAL (KSR Remedium) – w lipcu i w sierpniu w ka¿d¹
œrodê w godz. 20.00 – 21.30 i w pi¹tek w godz. 16.00 – 17.30
w Hali Widowiskowo – Sportowej

PI£KA SIATKOWA PLA¯OWA (MKSR Pyskowice) - od 01.07 do 31.07. br.
(oprócz sobót i niedziel) w godz. 17.00 – 19.00 na boisku przy SP 4

ZAJÊCIA OGÓLNOROZWOJOWE W TAEKWON-DO (ŒK Taekwondo)

w sierpniu, w ka¿dy wtorek i pi¹tek w godz. 18.00-20.00
w Hali Widowiskowo - Sportowej

PI£KA SIATKOWA (KSS Gumisie) w Hali Widowiskowo-Sportowej
od 22 do 26 czerwca w godz. 9.00 – 12.00
od 24 do 28 sierpnia w godz. 9.00 – 12.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
W przypadku niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn

niezale¿nych od organizatora program wakacji mo¿e ulec zmianie!

WAKAWAKAWAKAWAKAWAKACJE W MIEŒCIECJE W MIEŒCIECJE W MIEŒCIECJE W MIEŒCIECJE W MIEŒCIE
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LEGENDY PYSKOWICKIE
   

Z radoœci¹ informujemy, ¿e w Ogólnopolskiej Sty-
pendiadzie Plastycznej klas 4-6 szkó³ podstawowych
I miejsce z maksymaln¹ iloœci¹ punktów zdoby³a
Agata Bytnar, uczennica Szko³y Podstawowej nr 4
w Pyskowicach.

W Stypendiadzie startowa³o 50 uczniów z ww. pla-
cówki. Ka¿dy z nich w ci¹gu 60 minut musia³ wyko-
naæ projekt ok³adki ulubionej ksi¹¿ki dowolnymi
technikami. Wszystkie prace wysy³ano do Radziwi³-
³owa Mazowieckiego. Tam szanowne jury  Firmy
Edukacyjnej "Orze³" spoœród prawie dwóch  tysiêcy
prac wybra³o pandê Agatki wykonan¹ w orgiami
p³askim z kwadratu ³¹czonym z wycinankami i literami pisanymi !!! Fantastycznie!

Jurorzy bardzo wysoko ocenili tak¿e prace Kai Sztuczki i Kamila Tobiasza! Nasi utalen-
towani pyskowiczanie otrzymali  zaszczytne tytu³y Finalisty i Laureatów Ogólnopolskiego Kon-
kursu oraz nagrody. Serdecznie gratulujemy sukcesu! Anna Smyl

PLASTYCZNE OR£YPLASTYCZNE OR£YPLASTYCZNE OR£YPLASTYCZNE OR£YPLASTYCZNE OR£Y
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