
OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że od dnia 01 marca 2008 
roku nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu. 
Urząd będzie czynny w następujących godzinach:
• poniedziałek, wtorek, śro da – od godziny 7.30 do 15.30,
• czwartek i piątek – od godziny 8.00 do 16.00.
Przyjmowanie interesantów w Wydziałach Urzędu odbywać się bę-
dzie codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Miasta lub jego zastępca przyjmować będą obywateli w 
sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 14.00 
do 17.00.
Zmiana godzin pracy Urzędu spowodowana jest ustawową koniecz-
nością ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa pracy.
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Budżet, to z jednej strony docho-
dy w kwocie 40.775.693 zł z drugiej 
wydatki 42.897.551 zł. Różnica 
między wydatkami a dochodami 
(defi cyt budżetowy) zostanie po-
kryta z nadwyżki budżetowej w 
kwocie 2.121.858 zł. 

Na dochody budżetu miasta 
składają się:

• udziały w podatkach stanowią-
cych dochód budżetu miasta (poda-

tek dochodowy od osób fi zycznych tek dochodowy od osób fi zycznych 
i osób prawnych) – 9.050.556 zł

• wpływy z podatków i 
opłat lokalnych, opłaty skarbowej 
– 7.799.550 zł

• dochody z majątku gminy 
– 9.506.900 zł

• pozostałe dochody – 1.549.713 zł
• opłaty za wydawanie zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych 
– 220.000 zł

• subwencje:
- część oświatowa subwencji 

ogólnej – 5.964.875 zł
- część wyrównawcza subwencji 

ogólnej – 1.127.029 zł
- część równoważąca subwencji 

ogólnej – 745.511 zł

• dotacje z budżetu państwa 
na realizację zadań zleconych 
– 3.403.854 zł

• dotacja z budżetu państwa na re-
alizację zadań własnych – 482.705 zł

• dotacja z jednostek samorządu 
terytorialnego – 75.000 zł

• środki z UE na dofi nansowanie 
budowy dróg na osiedlu domów 
jednorodzinnych przy ul.Wieczor-
ka – 850.000 zł

Wydatki budżetu miasta na Wydatki budżetu miasta na 
poszczególne działy klasyfi kacji 
budżetowej przedstawiają się na-
stępująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 4.500 
zł, kwota przeznaczona na wpłatę 
na rzecz Izby Rolniczej. Handel 
– 27.500 zł, środki przeznaczone na 
utrzymanie targowiska miejskiego, 
również na wykonanie niezbęd-
nych remontów pozwalających na 
prawidłowe i bezpieczne funkcjo-
nowanie tego obiektu.

Transport i łączność – 3.250.400 
zł, środki przeznaczone na: trans-
port lokalny – pokrycie kosztów 
związanych z utrzymaniem ko-

Budżet uchwalony
Budżet na 2008 rok został zgodnie z obo wią-
zującymi przepisami uchwalony na ostat niej sesji 
w 2007 roku. To już drugi budżet uchwa lany przez 
Radę w ciągu tej kadencji. Mimo, że w ciągu roku 
jest on wielokrotnie zmieniany wyznacza cele i kie-
runki działania burmistrza w ciągu całego roku. 

Dochody budżetu miasta Pyskowice w 2008 roku

Dokończenie na str. 12

W swych pismach Burmistrz mia-
sta a także autor niniejszego arty-
kułu sygnalizowaliśmy problemy 
dot. pracy poczty – w odpowiedzi 
zadeklarowano, że do 05.10.2007 
praca urzędu ulegnie poprawie. 
11 stycznia br. w związku z nadal 
trwającą sytuacją znaną chyba 
każdemu mieszkańcowi Pyskowic 
wystosowaliśmy pismo do Dyrek-
tora Oddziału Rejonowego Pocz-
ty Polskiej w Zabrzu z prośbą o 
odpowiedź na poniższe pytania:

• Czy będą jakieś zmiany w 
celu poprawy sytuacji pracy Urzę-
du Pocztowego w Pyskowicach?

Serce na dłoni, czyli wspaniały 
fi nał WOŚP w Pyskowicach
W niedzielę, 13 stycznia odbył się XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup specjali-
stycznego sprzętu dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi.

Od 13 lat Pyskowice organizują Samodzielny Finał WOŚP. Włączają się do 
niego sąsiadujące miejscowości: Toszek, Kotulin, Wielowieś, Świbie, Paczyna, 
Pniów, Taciszów i Ciochowice, a także „Tesco” w Łabędach. Organizatorem od 
samego początku jest Anna Smyl –nauczycielka SP4, pełniąca również funkcję 
dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej, wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury i 
Sportu, który realizuje program imprezy oraz Miejską Biblioteką Publiczną, w 
której mieści się sztab Orkiestry.

Dokończenie na str. 11

Co z tą 
pocztą?!...

Dokończenie na str. 5

Janusz 
Radek 
znów 
u nas!

Szczegóły na str. 7
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przekłada się na pozytywną ocenę 
pracy policji i wzrost poczucia bez-
pieczeństwa.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z zasadami i etapami 
tworzenia programów profi lak-
tycznych oraz wysłuchać ciekawego 
wykładu na temat „Zapobiegania 
przestępczości poprzez kształtowa-
nie bezpiecznych przestrzeni”.

Ostatnia część konferencji po-
święcona była policyjnemu progra-
mowi ograniczenia przestępczości 
i aspołecznych zachowań w ma-
łych i średnich miastach. Swoimi 
doświadczeniami w tym zakresie 
podzielili się burmistrz Wacław 
Kęska, zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji w Gliwicach 
nadkom. Rafał Kochańczyk, eks-
pert Wydziału Prewencji nadkom. 
Adam Strzebińczyk oraz ekspert 
Wydziału Prezydialnego podkom. 
Wojciech Lewandowski.

Spotkanie w tak szerokim gronie 
było doskonałą okazją do rozmowy 
o największych problemach w za-
kresie bezpieczeństwa w gminach 

i skutecznych metodach walki z 
wszelkimi przejawami przestęp-
czości i aspołecznych zachowań.

Agnieszka Kazubek

W lipcu ubiegłego roku nad 
powiatem częstochowskim 
przeszła trąba powietrzna. Wi-
chura najbardziej spustoszyła 
gminy Kłomnice, Mstów, Rę-
dziny i Mykanów. Choć trwała 
zaledwie 15 minut, zniszczyła 
ponad 100 domów oraz około 
170 budynków gospodarczych. 
Wiatr połamał słupy energe-
tyczne, zniszczył kilkadziesiąt 

hektarów lasów. Rannych zo-
stało siedem osób.

Pyskowicki samorząd odpo-
wiedział na skierowany wów-
czas do wszystkich gmin apel 
i zdecydował o przekazaniu 
kwoty 10.000,00 złotych na 
odbudowę gminy Mstów.

W podziękowaniu za oka-
zaną pomoc gmina Pyskowice 
otrzymała materiał filmowy 

dokumentujący przebieg trą-
by powietrznej, akcji ratun-
kowej i poniesionych strat, 
a także listy złożone na ręce 
Przewodniczącej Rady Miej-
skiej za podjętą uchwałę oraz 
Burmistrza Miasta za okazaną 
solidarność. 

List skierowany do burmistrza i 
wszystkich mieszkańców prezen-
tujemy obok. A.K.

W konferencji udział wzięli 
włodarze gmin ziemi gliwickiej, 
dyrektorzy jednostek gminnych, 
osoby odpowiedzialne za kształ-
towanie przestrzeni publicznych 
w gminach, wykładowcy Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie oraz 
funkcjonariusze policji.

W związku z wytypowaniem Py-
skowic do programu „Bezpieczne 
Miasto” jednym z prelegentów na 
konferencji był burmistrz Wacław 
Kęska, który przedstawił działa-
nia pyskowickiego samorządu w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa 
w mieście. W konferencji uczest-
niczył również przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku Rady Miejskiej w Pyskowicach 
Andrzej Bąk.

Konferencja podzielona była na 
cztery bloki tematyczne. Pierwsza 
część dotyczyła realizacji programu 
„Bezpieczne Gliwice”. Temat zrefe-
rował Naczelnik Sekcji Prewencji 
KMP w Gliwicach podinsp. Krzysz-
tof Pasternak.

Następnie „Zarys analizy pro-
blemu kryminalnego” i badania w 
tym zakresie zaprezentowali wy-
kładowcy Wyższej Szkoły Policji w 
Szczytnie podinsp. Agata Tyburska 
oraz podinsp. Ewa Ostrowska. Jed-
ną z konkluzji było stwierdzenie, iż 
lęk przed przestępczością w Polsce 
jest generowany przez rzeczywiste 
zagrożenie, co można uznać za 
ewenement. Badania wykazały rów-
nież, że ilość patroli bezpośrednio 

Informacje burmistrza

Piotrowi Denisiewiczowi 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

MATKI 
składają

Rada Miejska, Burmistrz Miasta 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

Mstów dziękuje 
Pyskowicom

Bezpieczna przestrzeń
„Zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni”. Pod takim hasłem 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach odbyła się konferencja-szkolenie, której organizatorami byli: 
Komenda Miejska Policji w Gliwicach, Samorząd Miasta Gliwice oraz Powiat Gliwicki.

Piotrowi Denisiewiczowi 
naszemu redakcyjnemu koledze 
składamy wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

MATKI 
członkowie Kolegium Redakcyjnego 

„Przeglądu Pyskowickiego”

NEKROLOG
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W czasie między świętami a No-
wym Rokiem odbyła się ostatnia w 
2007 roku a XV kolejna sesja Rady 
Miejskiej. Najważniejszą uchwałą, 
jaka została podjęta- to przyjęcie 
budżetu na 2008 rok. Oprócz 
uchwały budżetowej radni rozpa-
trzyli i przegłosowali następujące 
uchwały w sprawie:

-wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy na okres 
do trzech lat. 

W październiku ubiegłego roku 
weszła w życie ustawa o zmianie 
ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Zmieniła ona zapisy 
ustawy o samorządzie gminnym 
i do wyłącznej właściwości Rady 
Miejskiej pozostawiła decyzję wy-
dania zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy w przypadku, gdy po 
umowie zawartej na czas ozna-
czony do 3 lat strony zawierają 
kolejne umowy dzierżawy. Takie 
sytuacje są w przypadku dzierża-
wy gruntu pod ogródki piwne i 
stoiska sprzedające znicze i kwiaty 
pod cmentarzami.

-wyrażenia zgody na nabycie 
działki nr 277/23 o powierzchni 
0,0696 ha z przeznaczeniem na 
gminną drogę publiczną 

Uchwała pozwoli na wykup 
kolejnego odcinka planowanej 

drogi łączącej ul. Poznańską z ul. 
Wyzwolenia.

- wyrażenia zgody na odstąpienie 
przez Burmistrza Miasta od docho-
dzenia zwrotu bonifi katy udzielonej 
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 
położonego w Pyskowicach, przy ul. 
Szopena 4/II/5. 

Nowelizacja ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami umożliwiła 
zwolnienie z konieczności zwrotu 
bonifi katy, otrzymanej przy zaku-
pie mieszkania komunalnego w 
przypadku jego sprzedaży przed 
upływem terminu. Warunkiem 
jest przeznaczenie środków ze 
sprzedaży mieszkania na potrzeby 
mieszkaniowe. 

- dokonania zmian budżetu mia-
sta na 2007 r. 

Uchwała ta w niewielkim stop-
niu zmieniła budżet 2007r. Środki 
uzyskane przez placówki oświatowe 
z wynajmu pomieszczeń zostały 
przeznaczone na cele tych placó-
wek. Przyjęto również darowiznę z 
przeznaczeniem na dofi nansowanie 
wyjazdu uczniów do miasta part-
nerskiego oraz zwiększono środki 
na wypłatę prowizji za pobieranie 
opłat na targowisku miejskim.

- zmiany uchwały nr X/100/07 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z 
dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie 

udzielenia pomocy fi nansowej z bu-
dżetu Miasta Pyskowice dla Gminy 
Mstów poszkodowanej w wyniku 
przejścia trąby powietrznej w dniu 
20 lipca 2007 r. 

Uchwała ta porządkuje sprawę 
nazewnictwa kataklizmu, jaki 
przeszedł przez gminę Mstów. 
Oprócz trąby powietrznej gmina 
została również dotknięta przez 
gradobicie.

- zmiany uchwały nr XIII/124/95 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z 
dnia 25.04.1995 r. w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Pyskowicach z 
późn. zm. 

Zaistniała konieczność noweli-
zacji Statutu ZOPO po zmianach 
ustawowych i nałożeniu na Zespół 
dodatkowych zadań.

- regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodat-
ków i innych składników wynagro-
dzenia w 2008 roku. 

Uchwała ta została uzgodniona 
ze Związkami Zawodowymi, które 
funkcjonują w placówkach oświa-
towych na terenie naszej gminy. Jest 
ona podejmowana co roku i reguluje 
wysokość dodatków i innych skład-
ników wynagrodzenia nauczycieli 
szkół i przedszkoli na trenie naszego 

miasta. W stosunku do uchwały z 
roku poprzedniego podwyższono 
maksymalne stawki dodatków funk-
cyjnych z 20% do 25%, zwiększono 
dodatek za wychowawstwo z 80 zł 
do 100zł w szkołach i z 60zł do 80 zł 
w przedszkolach.

- ustalenia trybu postępowania o 
udzielenie dotacji na uregulowanie 
gospodarki ściekowej na terenie 
Pyskowic, poprzez wykonanie przy-
łączy kanalizacji sanitarnej (przyka-
nalików), z równoczesną likwidacją 
szamb, sposobu jej rozliczania oraz 
kontroli wykonania zadania.

Uchwała ta pozwoli na udzie-
lenie dotacji dla osób, które będą 
likwidowały szamba i przyłączą 
się do kanalizacji sanitarnej. Na 
razie dotyczy to mieszkańców uli-
cy Wyszyńskiego. Treść uchwały i 
regulamin oraz wniosek dostępne 
są na stronie internetowej UM 
www.bip.pyskowice.pl

- przyjęcia planu pracy Rady 
Miejskiej oraz planów stałych ko-
misji Rady na rok 2008. 

Rada przyjęła plan pracy na rok 
2008 oraz plany pracy poszcze-
gólnych komisji Rady. Plan pracy 
Rady i komisji jest umieszczony na 
stronie www.pyskowice.pl

Jolanta Drozd
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Z prac rady miejskiejZ prac rady miejskiejZ prac rady miejskiej

• Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/11/08 z dnia 28.01.2008 r. prze-
znaczył do sprzedaży w drodze przetargu n/w lokal mieszkalny:
ul. Rynek 10-11, Hutnicza 9, Wyszyńskiego 2, 2a
- lokal mieszkalny nr 2 z wejściem z klatki schodowej od ul. Wyszyńskiego 2a,

• Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/10/08 z dnia 28.01.2008 r. prze-
znaczył do sprzedaży na rzecz najemców nw. lokale mieszkalne:
ul. Szopena 2
- lokal mieszkalny nr 7, klatka I,
ul. Lompy 4
- lokal mieszkalny nr 6, klatka II,
ul. Strzelców Bytomskich 10
- lokal mieszkalny nr 2, klatka II,
ul. Strzelców Bytomskich 20
- lokal mieszkalny nr 1, klatka III,
ul. Mozarta 1
- lokal mieszkalny nr 4, klatka III,
ul. Szpitalna 8
- lokal mieszkalny nr 25, klatka I,
ul. Lompy 10
- lokal mieszkalny nr 2, klatka I,
ul. Szopena 5
- lokal mieszkalny nr 7, klatka III,
ul. Traugutta 43-44
- lokal mieszkalny nr 6 z wejściem z klatki schodowej od ul. Traugutta 44,
ul. Wojska Polskiego 3
- lokal mieszkalny nr 5, klatka I,

ul. Strzelców Bytomskich 6
- lokal mieszkalny nr 1, klatka II,
ul. Lompy 2AB
- lokal mieszkalny nr 15, klatka B,
ul. Lompy 5
- lokal mieszkalny nr 4, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 4, klatka II,
- lokal mieszkalny nr 8, klatka II,
- lokal mieszkalny nr 6, klatka III.

• Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/8/08 z dnia 28.01.2008r. prze-
znaczył do oddania w dzierżawę n/w nieruchomości rolne:
- część działki nr 11/2 o pow.317,5m2 k.m.15, KW Nr 68287
- część działki nr 11/2 o pow.317,5m2 k.m.15, KW Nr 68287
- działkę nr 148 o pow.0,5000 ha k.m.12, bez urządzonej KW
- działkę nr 149 o pow. 0,4240ha k.m.12, KW Nr 32285
- działkę nr 151 o pow. 1,0340ha k.m.12, KW Nr 7082
- działkę nr 648/151 o pow. 0,4540ha k.m.13, KW Nr 13073
- działkę nr 668/146 o pow. 0,7295ha k.m.13, KW Nr 86687
- działkę nr 655/151 o pow. 0,4770ha k.m.13, bez urządzonej KW 
- dzialkę nr 306/157 o pow. 0,3330ha k.m.13, KW Nr 27512
- część działki nr 308/1 o pow. 1,9800ha k.m.3, KW Nr 65307
- działkę nr 622/62 o pow.0,2032ha k.m.6, KW Nr 24059.

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

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Pyskowice
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 Wychowując dziecko najczęściej 
kierują się oni intuicją i metodami 
zaobserwowanymi u własnych ro-
dziców i dziadków. Jak się okazuje 
– nie zawsze metody te są skuteczne 
i przynoszące pożądany wychowaw-
czo skutek. Dlatego też rodzice coraz 
chętniej czytają poradniki, artykuły 
w czasopismach, oglądają programy 
telewizyjne dotyczące problemów 
wychowawczych. Mimo tego, w co-
dziennym życiu, rodzice napotykają 
na problemy, z którymi nie potrafi ą 
sobie poradzić. Im starsze dziecko 
– tym więcej problemów. Rodzice 
coraz częściej stawiają sobie pyta-
nia: „Dlaczego moje dziecko mnie 
nie słucha ?”, „Dlaczego muszę 
tyle razy prosić, aby wykonało 
polecenie?”, „Dlaczego nie potrafi ę 
rozmawiać z moim dzieckiem?”, 
itp. Często usprawiedliwiamy małe 
dziecko tzw. „okresem uporu”, a 
nastolatka „burzą hormonów”, cze-
kamy aż minie trudny dla nich i dla 
nas okres. Czasem sięgamy po dra-
styczne środki, które często przy-
noszą krótkotrwałą poprawę, ale w 
efekcie pogarszają nasze kontakty 
z dzieckiem. Czasem korzystamy z 
pomocy specjalistów. 

Aby zostać dobrym fachowcem 
i móc osiągać sukcesy w pracy, 
trzeba zdobyć odpowiednie kwali-
fi kacje. Natomiast, aby być dobrym 

rodzicem …? Nie ma obowiązku 
wcześniejszego przygotowania, 
kształcenia w tym kierunku. 

Są jednak rodzice, którzy prze-
czą tej tezie. Chcąc poprawić swe 
kontakty z dzieckiem i swe umie-
jętności wychowawcze wybrali 
szkołę – „Szkołę dla rodziców i wy-
chowawców”. W listopadzie ukoń-
czyli ją rodzice – uczestnicy zajęć 
zorganizowanych w Gimnazjum 
nr 1 w Pyskowicach, prowadzo-
nych przez pracowników Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Pyskowicach. Zajęcia w tej „Szkole” 
prowadzone są metodą warsztatową 
i polegają na aktywnym udziale 
uczestników. Spotykania odbywały 
się przez kolejnych pięć poniedział-
kowych wieczorów (po dwa zajęcia 
w takcie jednego spotkania). Słu-
żyły one poprawieniu konkretnych 
umiejętności wychowawczych, 
dzięki którym rodzice i wychowaw-
cy mogli między innymi:

• bardziej świadomie wychowy-
wać swoje dziecko

• budować głębszą więź rodzinną
• pomóc dziecku lepiej radzić 

sobie z własnymi emocjami
• przygotować go do samodziel-

nego życia
• zachęcić do samodzielności
• wzmacniać poczucie własnej 

wartości u dziecka

• w sposób świadomy i efektyw-
ny karać i nagradzać

• poznać konstruktywne me-
tody rozwiązywania problemów i 
konfl iktów.

Program szkoły oparty jest o 
pozycje Faber i Malich: ”Jak mó-
wić, aby dzieci nas słuchały, jak 
słuchać, aby dzieci do nas mówiły” 
oraz T. Gordona: „Wychowanie bez 
porażek”.

Tegoroczni absolwenci chcieliby 
zachęcić innych rodziców do udzia-
łu w następnych zajęciach „Szkoły”. 
Oto ich wypowiedzi:

• „Zajęcia uzupełniły moją 
wiedzę na temat uczuć, określania 
granic i zachęcania dzieci do współ-
pracy”

• „Szkoła uczy nas jak rozma-
wiać ze swoimi dziećmi”

• „Bardzo miło i wartościowie 
spędzony czas”

• „ Wspaniała, pogodna i rodzin-
na atmosfera. Konkretne pomysły i 
rozwiązania problemów oraz spraw 
wychowawczych”

• „Zajęcia w szkole uspokoiły 
mnie i wyciszyły”

• „Zbliżają nas do dzieci i ich 
problemów. Bardzo wciągają i chęt-
nie w nich uczestniczyłam”

• „Przyszłam na zajęcia szkoły 
z ciekawości. Myślałam, że będą to 
tylko tzw. „suche” wykłady. Okazało 

się jednak, że to ciekawe zajęcia 
uczące poważnego potraktowania 
swoich dzieci, wzajemnego sza-
cunku. Prawdziwa szkoła – nawet z 
zadaniami domowymi”

I na koniec apel jednej z mam – 
pod którym i my się podpisujemy”

• Mamo i Tato! Chcesz dotrzeć 
do swojego dziecka wstąp do „Szko-
ły dla rodziców”

Serdecznie zapraszamy. Telefo-
niczne zgłoszenia do nowej Szkoły 
w PPP – pod numerem (0 32) 233 
32 23.

Poradnia Psychologiczno – Peda-
gogiczna zaprasza także na zajęcia 
dla rodziców w ramach „Wszechni-
cy”, które odbywać się będą w PPP 
w następujących terminach:

* 11.02.2008 r. godz. 16°° – 
mgr. H. Muzyk i mgr E. Kierzkowska 

„Pokonywanie trudności rodziciel-
skich – dzieci które się kłócą i biją”

* 05.03.2008r. godz. 16°° –
mgr T. Orłowska i mgr A. Bujarska

„Dziecko z zespołem nadpobu-
dliwości psychoruchowej”

* 17.03.2008r. godz. 16°° – 
mgr D. Sznajder i mgr I. Polek

„Stymulowanie mowy dziecka”
* 12.05.2008r. godz. 16°° – 

mgr. H. Muzyk i mgr E. Kierzkowska
„Skuteczne nagradzanie i mądre 

karanie.”
– H. Muzyk, E. Kierzkowska

Zespół Szkół w Warszawie

Szkoła dla rodziców i wychowawców
Rodzina jest miejscem, w którym dziecko przychodzi na świat i gdzie przebiega proces kształtowania 
jego charakteru i osobowości. Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka.

Harmonogram i tematyka 
„Wszechnicy dla rodziców”

11.02.2008 r. godz. 16°° – mgr. H. Muzyk i mgr 
E. Kierzkowska
„Pokonywanie trudności rodzicielskich – dzie-
ci które się kłócą i biją”
05.03.2008 r. godz. 16°° – mgr T. Orłowska i mgr 
A. Bujarska
„Dziecko z zespołem nadpobudliwości psycho-
ruchowej”
17.03.2008 r. godz. 16°° – mgr D. Sznajder i mgr 
I. Polek
„Stymulowanie mowy dziecka”
12.05.2008r. godz. 16°° – mgr.H. Muzyk i mgr E. 
Kierzkowska
„Skuteczne nagradzanie i mądre karanie.”
Spotkania odbędą się w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Pyskowicach, przy ul. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego 37 w budynku Zespołu Szkół 
im. Marii Konopnickiej .

Pod koniec ubiegłego roku Zespół Szkół w 
Pyskowicach uzyskał dofi nansowanie kilku-
dniowych wycieczek szkolnych do Warszawy 
w ramach programu MEN „Podróże histo-
ryczno - kulturowe w czasie i przestrzeni”. 
Zadaniem ministerialnego projektu było 
wsparcie podróży edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży do miejsc pamięci narodowej. 

Z subwencji skorzystały szóste klasy szkoły 
podstawowej oraz drugie klasy gimnazjum. 
Partycypacja w sfi nansowaniu wyjazdu była 
na tyle znacząca, że wzięli w nim udział prawie 
wszyscy uczniowie wymienionych klas.

Adam Krawczyk
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5

w Zespole Szkół w Pyskowicach
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Tym razem przybliżamy 
dzieje mieszkańców Pyskowic 
w minionym stuleciu utrwalo-
ne na fotografii zgromadzonej 
przez autora wystawy pana 
Władysława Macowicza, po-
większonej o część zbiorów 
prywatnych udostępnionych 
przez mieszkańców nasze-
go miasta. Można zobaczyć 
również sprzęt fotograficzny, 
jakim robiono ówczesne 
zdjęcia. Aktualna propozycja 
wystawiennicza przybliża kul-
turę, zwyczaje oraz stopniowy 
rozwój gospodarczy Pyskowic 
minionego stulecia.

Fotografie, z których 
najstarsza pochodzi z 1897 
roku, można oglądać do 

• Od kogo zależy jakość wy-
konywanych usług pocztowych w 
Pyskowicach?

• Co zatem dzieje się dziś w 
Urzędzie Pocztowym, że jest tak 
niska jakość świadczonych usług?

• Czy czeka nas dalszy chaos 
pracy w Urzędzie Pocztowym w 
Pyskowicach?

• Czy Pan wie o tych wszyst-
kich problemach, jakie występują 
w Pyskowicach, czy jest Pan ich 
nieświadomy?

•  Proszę odpowiedzieć kiedy 
mieszkańcy Pyskowic odczują 
rzeczywistą poprawę funkcjono-
wania placówki pocztowej?

• Chodzą słuchy, że Dyrek-
torzy Poczty w Katowicach i w 
Zabrzu mają osobiste porachunki 
z pracownikami Urzędu Poczto-
wego w Pyskowicach – i to one 
są powodem pogorszenia pracy 
urzędu. Proszę o komentarz.

• Na dowód tego, że sprawa 
pracy Urzędu Pocztowego w Py-
skowicach nie uległa poprawie 
– Burmistrz Miasta pismem z 
dnia 07.01.2008 r. zwrócił się do 
Dyrektora Generalnego Poczty 
Polskiej w Warszawie z prośbą o 
osobistą interwencję mającą na 
celu poprawę jakości świadczo-
nych usług.

Jest to ostateczność. Jak Pan to 
skomentuje?

16 stycznia otrzymaliśmy po-
niższą odpowiedź.

Krzysztof Łapucha
Redaktor Naczelny Przeglądu Py-

skowickiego
W Urzędzie Pocztowym w Pysko-

wicach, tak jak i w innych urzędach, 
podejmowane są działania popra-
wiające jakość świadczonych usług. 
Wszystkie urzędy pocztowe podlegają 
stałej obserwacji organizacyjnej, a w 
razie potrzeby problemy są rozwią-
zywane na bieżąco. W Pyskowicach 
w ostatnim czasie utworzono dodat-
kowy rejon doręczeń, zatrudniono 
nowych pracowników, dokonano 
wymiany kadry kierowniczej. Na 
podstawie przeprowadzonego w li-
stopadzie ubiegłego roku badania ob-
ciążenia pracą, stwierdzono bardzo 
wysokie obciążenia kilku rejonów. 
W związku z czym, w najbliższym 
czasie utworzony zostanie dodatko-
wy rejon doręczeń. Badania obcią-
żenia pracą zarówno listonoszy, jak 
i urzędów pocztowych prowadzi się 
w celu oceny wydajności pracy, co w 
konsekwencji pozwala na odpowied-
ni poziom zatrudnienia, w stosunku 
do ilości obsługiwanych klientów.

Jakość usług zależna jest od sze-
regu czynników mających wpływ na 
usługę w całym procesie jej świad-
czenia. Ostatnim z czynników są 
oczywiście pracownicy urzędu pocz-
towego, w przypadku doręczania 
przesyłek – służba doręczeń, czyli 
listonosze. Podstawową przyczyną 
niezadowolenia wielu klientów jest 
niestety opóźnienie przesyłek, na 
których terminowość urząd pocz-
towy nie ma wpływu. Wszystkie 
przesyłki, które nadchodzą do UP 
Pyskowice są bezzwłocznie dorę-
czane do adresatów. Często wina 
za opóźnienie przesyłek leży po 
stronie Poczty Polskiej. Opóźnienia 
powstają zanim przesyłka dotrze 
do placówki. Obarczanie nią zatem 
pracowników UP Pyskowice jest 
krzywdzące. W moim przekonaniu 
załoga urzędu dba, o jakość świad-
czonych usług i sumiennie wykonuje 
swoją pracę.

Wyrażam nadzieję, że wszystkie 
podjęte przez Oddział Rejonowy 
Centrum Sieci Pocztowej w Zabrzu 
działania, przyniosą dalszą po-
prawę sytuacji oraz utrwalenie już 
osiągniętych pozytywnych efektów. 
Zapewniamy, że każdy sygnał o 
powstałych nieprawidłowościach 
jest wnikliwie badany, wyjaśniany 
i wykorzystywany w celu poprawy 
naszych usług. Jednym z celów 
Poczty Polskiej jest osiąganie jak 
najlepszych wskaźników jakości, a 
tym samym zapewnienie termino-
wości i prawidłowości w doręczaniu 
przesyłek pocztowych. Wszelkie 
nieprawidłowości, które powstają 
poza naszą placówką, są na bieżąco 
zgłaszane nadrzędnym instancjom. 
W ciągu najbliższych miesięcy zo-
staną wprowadzone zmiany techno-
logiczne, których zadaniem będzie 
poprawienie, podstawowej w chwili 
obecnej bolączki Poczty Polskiej 
– terminowości.

Oddział Rejonowy w Zabrzu 
nadzoruje pracę ponad stu pla-
cówek pocztowych, w tym także 
urzędu pocztowego w Pyskowicach. 
Jestem na bieżąco informowany o 
pojawiających się problemach oraz 
zdarzeniach, które wymagają mojej 
interwencji. W przypadku urzędu 
w Pyskowicach podjęto działania, 
których pozytywne efekty będą od-
czuwalne długofalowo.

Nie widzę żadnego konfl iktu mię-
dzy dyrekcją a pracownikami UP Py-
skowice. Wszelkie ewentualne niepo-
rozumienia staram się rozwiązywać 
wewnątrz fi rmy, aby ich skutków nie 
odczuwali nasi klienci.

Adam Lewandowski
Dyrektor CSP ORJ w Zabrzu

Co z tą pocztą?!... 
Dokończenie ze str. 1

Historia Pyskowic 
minionego stulecia 
na fotografi i

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Pyskowice

•  Zarządzeniem nr RZ0151-GNiR/7/08 z dnia 28.01.2008r. prze-
znaczył do oddania w dzierżawę n/w nieruchomości gruntowe:
- część działki nr 222/18 o pow. 23m2 k.m.16, bez urządzonej KW 
pod lokalizację obiektu 
 handlowego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
- część działki nr 570/115 o pow. 10m2 k.m.1, KW Nr 19472
- część działki nr 239/2 o pow. 3m2 k.m.11, bez urządzonej KW
- część działki nr 18 o pow. 12m2 k.m.16, bez urządzonej KW
- część dzialki nr 18 o pow. 6m2 k.m.16, bez urządzonej KW z prze-
znaczeniem na ustawienie
 stoisk z kwiatami i zniczami.
- część działki nr 758/2 o pow. 110m2 k.m.6, KW Nr 31424 z prze-
znaczeniem na
 usytuowanie kawierenki w postaci ogródka letniego z parasolami 
- część działki nr 758/2 o pow. 100m2 k.m.6, KW Nr 31424 z prze-
znaczeniem na
 usytuowanie kawierenki w postaci ogródka letniego z parasolami.

•  Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem Nr RZ 0151-GNiR/
0/08 z dnia 28 stycznia 2008r ogłosił wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży położonej na osiedlu Wieczorka w 
Pyskowicach - działki nr 517/5 o pow. 0,0141 ha.

•  Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem nr RZO- 0151-GNiR/
12/2008 przeznaczył do zbycia na rzecz najemców, lokal użytko-
wy położony w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego nr 13

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

14 lutego „WALENTYNKI” 

sukien ślubnych 
z ekspozycji sklepowej

cena sukien już od 500 zł

Zapraszamy od 10.00 – 18.00
„Czar Bieli” ul. Sikorskiego 31

44-120 Pyskowice

końca lutego br. Przedstawiają one 
rdzennych mieszkańców Pyskowic 
oraz tych, którzy osiedlili się tu po 
wojnie.

Bożena Jarząbek

Z wielką przyjemnością chcemy zaprosić wszystkich 
zainteresowanych do zwiedzania kolejnej wystawy 
w Muzeum Miejskim.
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Poniżej prezentujemy Państwu 
rozmowę z Michałem Bajorem, 
przeprowadzoną tuż przed jego 
koncertem w naszym mieście.

Jak trafi ł Pan z opolskiego po-
dwórka na deski teatrów?

Mój ojciec jest aktorem – rów-
nież w teatrze lalkowym w Opolu. 
I ja często chodziłem na próby, na 
festiwale opolskie, bo ojciec miał 
wejściówki na wszystkie próby i na 
koncerty, Chodziłem także na róż-
ne konfrontacje teatralne w teatrze 
w Opolu. Oglądałem recitale, ta-
kich, już wtedy wielkich artystów, 
jak Ewa Demarczyk czy Wojciech 
Młynarski, czy Marek Grechuta i 
tak trafi łem też pod parasol teatral-
no-muzyczny. Wiadomo było, że ja 
od małego rosłem w atmosferze tej 
sztuki, tego teatru, tej piosenki.

Często podkreśla Pan, że jest 
Pan z Opola. Czy łatwo było 
odnaleźć się w Warszawie? Czy 
przylepiano Panu etykietkę 
„chłopaka z prowincji”?

Nie, nigdy nic takiego nie było, 
dlatego, że na moim roku studio-
wały 3 osoby spoza Warszawy. Po-
nadto szkoła teatralna jest szkołą, 
w której wiadomo, że każdy z nas 
za chwilę będzie ze sobą, być może, 
współpracował, grając role: ktoś 
będzie grał czyjegoś brata, ktoś 
będzie grał czyjegoś kochanka, 
ktoś będzie grał czyjegoś przy-
jaciela, ktoś będzie grał czyjegoś 
wroga, więc raczej studia aktorskie 
to bardzo przyjemne studia – jest 
dwadzieścia kilka osób na roku, 

wszyscy się znają, jak łyse konie i 
jest bardzo fajna atmosfera, takie 
cieplarniane warunki, potem do-
piero przychodzi zimny prysznic, 
jak już trzeba walczyć o etaty w 
teatrze. Natomiast nigdy nie od-
czuwałem tego, że jestem z Opola, 
będąc w Warszawie i nigdy nie 
będę się czuł warszawiakiem, bo 
Warszawa mnie zawsze przygnia-
tała swoim pośpiechem, swoją taką 
powierzchownością, gonitwą. Ja 
nie przepadam za stolicą.

Piosenka aktorska nie jest 
obecnie bardzo popularnym ga-
tunkiem muzyki, pomimo tego 
wykonuje ją Pan, dlaczego?

Dlatego, że mam komplety 
widzów – nadkomplety widzów. 
Występuję w wielkich operach, 
w teatrach, występuję na świecie 
dla Polonii, wszędzie przychodzą 
tłumy ludzi. Ja jestem prawdopo-
dobnie jakimś jednym z „ostatnich 
Mohikaninów” pewnie tego gatun-
ku, ale tak, jak Edyta Geppert czy 
Grzegorz Turnau, odnieśliśmy tak 
zwany komercyjny sukces (jeśli 
można tak mówić w przypadku 
tego gatunku) i bardzo mocno 
stoimy na nogach, wydajemy płyty. 
To jest moja piętnasta płyta. Nikt 
by jej nie wydał, gdybym ja się za-
stanawiał, dlaczego śpiewam tego 
typu muzykę. Najlepszy dowód, że 
dzisiaj w Pyskowicach też będzie 
tłum ludzi i to o wiele więcej, niż 
jest ustawionych krzeseł. Wszędzie 
jest tak samo, czy to jest sala na 
dwieście osób, czy to jest sala na 
tysiąc osób.

Traktuje Pan to, jako swoją 
pasję?

Jako taką fajną przygodę, taką 
troszeczkę odskocznię od zawodu, 
przecież jestem aktorem, natomiast 
śpiewanie stało się moim drugim 
domem. To jest taki jakby mój teatr 
piosenki – Teatr Piosenki Michała 
Bajora i traktuję to jako, na pewno 
zawód, pasję – tak, ale na pewno 
nie posłannictwo. Posłannictwo to 
mają fi lozofowie, myśliciele, peda-
godzy. Ja po prostu niosę muzykę, 
teksty, które piszą dla mnie świetni 
autorzy, no i swoją interpretację, 
jako artysta, który to przekazuje 
ze sceny.

W jednym z wywiadów ktoś 
powiedział o Panu, że jest Pan 
słynny, ale nie popularny. Czy 
brakuje Panu przejawów typowej 
popularności?

Nie, bo widzi pan, ja mam bar-
dzo charakterystyczną urodę – i 
tak mnie poznają wszyscy. Niena-
widzę natomiast spoufalania, w 
związku z tym popularność nigdy 
mi nie ciążyła, bo ja zawsze miałem 
pewnego rodzaju dystans do ota-
czającego mnie świata. Jestem ser-
deczny, kiedy ktoś tego ode mnie 
potrzebuje, a jestem uśmiechnięty, 
bo w ogóle jestem uśmiechnięty, 
natomiast repertuar, który wyko-
nuję może stwarzać pozory takiego 
repertuaru lekko dramatycznego, 
ale tak nie jest, bo ja śpiewam już 
w tej chwili bardzo dużo piosenek 
pogodnych, piosenek radosnych, 
wesołych, nawet żartobliwych i 
komediowych. A sława? Sława to 

jest coś takiego, że człowiek ist-
nieje, że wszyscy o nim wiedzą. A 
popularność? No to jest właśnie 
to, że każdy cię może poklepać po 
ramieniu – to mnie kompletnie nie 
interesuje.

Skąd Pan czerpał? Kto był, czy 
może nadal jest dla Pana autory-
tetem muzycznym?

Ja już jestem za dojrzały na to. 
To już ze mnie czerpią w tej chwili. 
Ja czerpałem, jak miałem pana lata 
i jak miałem lat dwadzieścia kilka 
i trzydzieści kilka, jak mam pięć-
dziesiątkę to już nie czerpię. Ja w 
tej chwili sobie wykonuję to, co już 
umiem, szukając oczywiście róż-
nych ścieżek. W tej chwili jestem 
już pedagogiem i autorytetem dla 
młodych ludzi, którzy czerpią ze 
mnie, z mojego doświadczenia.

Na Pana koncerty wciąż przy-
chodzą młodzi ludzie. Czy ma 
Pan jakąś receptę na utrzymy-
wanie starej i zdobywanie wciąż 
młodszej publiczności?

Ja myślę, że starsza publiczność i 
ta w średnim wieku przyprowadza 
po prostu swoje dzieci, a nawet wnu-
ki, w związku z tym recepty nie ma 
żadnej. Słuchają moich płyt w domu, 
przy dzieciach i przy młodzieży, a ci 
z kolei przychodzą potem na kon-
certy i przyprowadzają znajomych i 
tak dalej i tak dalej… Bardzo to jest 
fajne, bo jest mnóstwo młodzieży 
humanistycznej na moich koncer-
tach i ja się z tego bardzo cieszę, bo 
nie interesuje mnie młodzież disco-
polowa - ona i tak nigdy nie pochyli 
się nad moim repertuarem.

Ostatni Mohikanin 
polskiej piosenki aktorskiej
Tuż przed świętami, 22 grudnia, do 
Pyskowic zawitał Michał Bajor, opolski 
aktor, wykonujący piosenkę aktorską 
– już nieco zapomniany gatunek, tonący 
we wszechobecnej muzyce rozrywkowej. 
Na występ przyszło tylu ludzi, że Sala 
Widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu wręcz pękała w szwach. Koncert 
był świetny, co potwierdziła długa owacja 
na stojąco. Był również niezwykły, gdyż 
jego repertuar znacząco wykraczał poza 
utwory z nowej płyty artysty. Można było 
bowiem posłuchać znanych i lubianych 
piosenek z lat wcześniejszych oraz, z racji 
świątecznego nastroju, kilka oryginalnie 
zaaranżowanych kolęd. Fo
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Skąd tytuł Pańskiej nowej płyty 
– „Inna bajka”?

Każdy tytuł mojej płyty jest tytu-
łem, w sumie, przypadkowym. Nie 
ma to, że jak jest „Inna bajka” to 
będziemy śpiewali bajki dla dzieci 
albo jak jest „Uczucie”, to będziemy 
śpiewali tylko o miłości, a jak jest 
„Kocham jutro”, to będziemy śpie-
wali tylko o przyszłości. Tytuły płyt 
są zawsze wybraną jakąś piosenką, 
z której nam się tytuł podoba, 
a niekoniecznie, że ta piosenka 
jest tą piosenką, która wyznacza 
kierunek tej płyty. Także to są 
przypadkowe… akurat podobał 
mi się tytuł „Inna Bajka”. Równie 
dobrze moglibyśmy ja zatytułować: 
„Dla duszy gram”, bo jest też taka 
piosenka albo moglibyśmy zatytu-
łować: „Dla nas walc”, albo „Tango 
del’amore”, nie - akurat tytuł jest 
przypadkowy.

Czy często występuje Pan w tak 
małych miastach, jak Pyskowice? 
Czym różnią się takie recitale od 
tych w wielkich teatrach?

Nie ma dla mnie znaczenia, czy 
śpiewam w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni na siedemset osób, czy 
w Operze w Poznaniu na tysiąc 
osób, czy w Głuchołazach, w 
moim rodzinnym mieście, gdzie 

się urodziłem, gdzie przychodzi sto 
pięćdziesiąt osób, bo taka jest duża 
sala, czy w Pyskowicach, gdzie bę-
dzie pewnie dwieście osób. Abso-
lutnie publiczność, która wybiera 
sobie ten repertuar jest taka sama 
– wszędzie, bo to nie jest repertuar 
„popowy”, który z dnia na dzień się 
zmienia i na „pstrym koniu jeździ” 
i ja nie jestem i nigdy nie byłem 
„sezonową gwiazdką”, w związku z 
tym publiczność doskonale wie, na 
co przychodzi, czego chce posłu-
chać i czego oczekiwać. Atmosfera 
jest wszędzie identyczna, łącznie 
z Nowym Jorkiem i Chicago, jeśli 
chodzi o Polonię oczywiście.

Czy jest ktoś, z kim chciałby 
Pan wystąpić w duecie?

Nie, dlatego, że duety to jest 
jakieś takie podsumowywanie 
różnych okresów życia… Nie, nie 
ciągnie mnie do duetów.

Czy jest ktoś, z kim konkuruje 
Pan artystycznie?

Nie, absolutnie nie, bo i Tur-
nau i Geppert – my tworzymy 
taką trójkę artystów w Polsce, 
którzy wykonują ten repertuar 
i są niezależni i są usatysfakcjo-
nowani, czują się potrzebni. My 
nie musimy się bać, że za nami 
stoi piętnaście Geppert i Turnau-

ów, i że jutro wskoczą na nasze 
miejsce.

Czy ma Pan jakieś marzenia 
dotyczące swojej kariery?

Nie, jak będzie tak, jak jest do 
dzisiaj, będę bardzo szczęśliwy.

Jak Pan sądzi? Czy można 
nauczyć się śpiewać? Czy z da-
rem pięknego głosu trzeba się 
urodzić?

Trzeba się urodzić. Można sobie 
wykształcić pewną technikę, moż-
na też oszukać, dlatego, że dzisiaj 
mamy takie ogromne możliwości 
związane ze studiem – z techniką, 
że z głosu krowy ryczącej na pa-
stwisku w tle muzyki można zrobić 
fantastyczny przebój, dlatego w tej 
chwili niestety wszystko jest nie-
wymierne, niemiarodajne. Kiedyś 
występowało się na żywo, nawet w 
rozgłośniach radiowych, już nie za 
moich czasów, bo ja jestem jednak 
jeszcze mimo wszystko za młody, 
ale czasy Ireny Santor czy Jerze-
go Połomskiego, to w ogóle były 
prawie występy na żywo - jakieś 
tam płyty winylowe i nikogo nie 
można było oszukać. Dzisiaj każda 
„x” panienka czy „y” facet, którzy 
startują, mogą wtedy poprawić 
sobie swój głos, żeby brzmiał tak, 
jak Pavarotti albo jak Maria Callas. 

Tyle, że pierwszy koncert na żywo 
obnaży prawdę. Można się nauczyć 
śpiewać, ale tak czy siak zweryfi ku-
je to publiczność i „żywiec”, czyli 
scena i mikrofon w dłoni. 

Ma Pan wręcz perfekcyjną dyk-
cję. Zawsze taka była?

Zawsze. Ja się nie uczyłem w 
ogóle dykcji. Pani profesor w szkole 
teatralnej powiedziała mi, że wręcz 
nie będzie mi jej niszczyła, że zo-
stawi mi taką dykcję, jaką mam od 
chłopaka, jak przyjechałem z Opo-
la. Uznała, że ja mówię i śpiewam 
w taki sposób, że jeżeli zacznie mi 
kombinować coś w tym, kręcić i 
wiercić, to wyjdzie mi na gorzej 
i dlatego zachowała mi – mądry 
pedagog to był – zachowała taką 
dykcję, jaką wyniosłem z domu.

Czyli nic Pan nie ćwiczył? Żad-
ne korki, zapałki?

Nie ćwiczyłem. Nie było żadnych 
zapałek, ani korków. Była po prostu 
tylko nauka wierszy czy tekstów. Ja 
nigdy nie miałem żadnej wady dyk-
cyjnej ani logopedycznej, więc nie 
musiałem nad tym pracować. Jeśli 
chodzi o śpiew, też nie chodziłem 
na lekcje, bo okazało się, że mam 
głos postawiony przez naturę.

Dziękuję Panu bardzo.
Rozmawiał Adam Staniszewski

Artysta znany ze znakomi-
tych kreacji wokalnych może 
wreszcie zaprezentować własne 
piosenki jako kompozytor i 
autor tekstów. A przy okazji 
wprowadza nową formułę w 
piosence, którą można określić 
jako inteligentny pop. 

Jak sam mówi: Defi nicja tego 
określenia może wyglądać na-
stępująco: ułożyłem tradycyjne 
piosenki zbudowane ze zwrotek 
i refrenu, które z założenia są 
bardzo melodyjne, natomiast 
Mateusz oprawił całość w bar-
dzo nowoczesny i co najważniej-
sze oryginalny sposób, dzięki 
czemu powstało coś, co nie jest 
tylko kalką modnych i popular-
nych zespołów zagranicznych, 
ale oryginalnym brzmieniem, 
które określić można właśnie 
jako inteligentny pop. Wszystko 
z dużą swobodą muzykowania 
i różnorodnością. Inspiracją 
stały się także wiersze Haliny 
Poświatowskiej. Producentem 
muzycznym albumu i autorem 
nowoczesnych brzmieniowo 
aranżacji jest Mateusz Pospie-
szalski. No i przede wszystkim 
– ten głos! Ten głos!!!

Janusz Radek znów u nas! www.oszczędzaj-
energię.pl 

W jaki sposób można obniżyć 
koszty zużycia mediów energetycz-
nych? Proste rozwiązania można 
odnaleźć na stronie internetowej 
www.oszczędzaj-energię.pl

Witryna prezentuje użyteczne 
informacje związane ze zmniejsze-
niem kosztów zużycia energii w 
budynkach użyteczności publicz-
nej, biurach oraz budynkach miesz-
kalnych. Serwis został podzielony 
na działy, w tym dla administracji 
publicznej. Radzi oraz podpowia-
da, w jaki sposób racjonalnie za-
rządzać mediami energetycznymi, 
aby zmniejszyć nakłady fi nansowe 
oraz kształtować postawy służące 
poszanowaniu energii. Na stronie 
można znaleźć informacje między 
innymi o termomodernizacji oraz 
sposobach wykorzystania sprzętu 
biurowego, aby nie nadużywać 
wykorzystania energii a przedłużyć 
żywotność urządzeń.

Strona powstała dzięki polsko-
duńskiemu projektowi p.t. Demand 
Side Management Polish-Danish 
Promotion Initiative, której part-
nerami są Krajowa Agencja Posza-
nowania Energii S.A oraz duńska 
fi rma doradcza Ramboll.

Józef Rubin

Płyta Janusza Radka „Dziękuję 
za miłość” otrzymała już status 
ZŁOTEJ! Zapraszamy zatem ser-
decznie do Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Pyskowicach na 
kolejne z wielkich wydarzeń kultu-

ralnych z udziałem tego artysty. 
13 kwietnia 2008 roku Janusz 

Radek z płytą „Dziękuję za mi-
łość” w Pyskowicach! Bilety do 
Nabycia w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sportu. Adam Wójcik

Dokończenie ze str. 1
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Jasełka to widowiska o Bożym 
Narodzeniu wzorowane na śre-
dniowiecznych misteriach fran-
ciszkańskich.

Ich treścią była historia narodzenia 
Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. 

W pierwszej połowie XVIII wieku 
biskupi polscy zakazali wystawiania 
jasełek w kościołach. Przyczyną było 
coraz szersze przenikanie do treści 
przedstawień scen i postaci o charak-
terze ludycznym. Z szopkami zaczęli 
wówczas kolędować poza murami 
świątyń żacy, czeladnicy itp. Dały one 
początek wędrownym teatrzykom 
ludowym o świeckim charakterze.

Teksty jasełkowe, najczęściej 
gwarowe, były w większości anoni-

mowe. Przerabiano je wielokrotnie, 
między innymi ze względu na fakt, 
że zawierały wątki odwołujące się do 
aktualnych wydarzeń.

Tegoroczny Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Szopkowych udowodnił, 
że najmłodsi kolędują najpiękniej, 
są pełni radości, zaangażowani, 
prawdziwi . Nie można pominąć wy-
jątkowej grupy z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych z Radzionkowa, która wy-
korzystała szereg scenografi cznych 
możliwości w swojej prezentacji. 

Po raz pierwszy Jury przyznało 
Grand Prix, które zdobyła Szkoła 
Podstawowa nr 18 z Gliwic.

Przyznano również: Złotą Szopkę 
dla Teatru Ruchu z Zespołu Szkół 

Specjalnych z Radzionkowa, Srebrną 
Szopkę dla Teatru „Czarno na bia-
łym” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Pyskowicach, Brązową Szopkę 
dla uczniów z klasy IIb z Zespołu 
Szkół w Pyskowicach, Wyróżnienie 

dla uczniów z Gimnazjum nr 1 oraz 
tradycyjne już „Osobowości Scenicz-
ne” dla Kamila Klejby i Bartłomieja 
Trojanowskiego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Adam Wójcik

W dniu 23 listopada 2007 r. 
odbył się finał Międzyszkolnego 
Konkursu „Rebusy Matematycz-
ne”. W konkursie wzięli udział 
uczniowie klas IV – VI z SP 4, 
SP 5 i SP 6 w Pyskowicach, pod 
opieką organizatorek: Anny 
Chwały, Bożeny Nowickiej, 
Anny Rachwał i Ewy Rzeźnic-
kiej. I etap – szkolny – polegał 
na wymyśleniu i wykonaniu re-
busu do wybranego przez siebie 
hasła związanego z matematyką. 
Wyłonionych zostało 24 finali-
stów, po 8 z każdej szkoły. Finał 
konkursu odbył się w Szkole 

Podstawowej nr 4. Uczniowie w 
czasie 25 minut mieli rozwiązać 
po 3 rebusy, następnie losowali 
hasło do samodzielnego wyko-
nania łamigłówki, którą można 
było wykonać dowolna techniką. 
Komisja po zliczeniu punktów i 
podsumowaniu nagrodziła prace 
następujących uczniów:

W kategorii klas IV:
1 miejsce – Martina Profus 

SP 5, 2 miejsce - Maria Sygidus 
SP 6, 3 miejsce – Małgorzata 
Sulik SP4

W kategorii klas 5:
1 miejsce - Michał Goliszewski 

SP 4, 2 miejsce –Agata Wielgosik 
SP6, 3 miejsce – Marzena Kwa-
śnicka SP5

W kategorii klas 6:
1 miejsce – Magdalena Pitera 

SP 4, 2 miejsce – Kamil Książek 
SP 6 i 3 miejsce – Julia Słomska 
SP 5.

Każdy z uczestników otrzymał 
dyplom za udział i upominek, 
a Laureaci otrzymali dyplomy, 
książki „Zbiór zadań” i notesy 
sponsorowane prze Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe.

Anna Rachwał
nauczyciel SP5

IX Wojewódzki Przegląd Zespółow Szopkowych – Pyskowice 2008
Już 9 lat trwa przygoda z teatralnym kolę do wa niem 
w Miejskim Ośrodku Kultury i Spor tu i czas 
przy pomnieć, dlaczego tak ważne jest 
pielę gno wanie tej tradycji i krze wienie wśród 
naj młod szych idei spektakli jasełkowych.

Rebusy Matematyczne Petycja 
z ul. Sikorskiego

Mieszkańcy z ul. Sikorskiego 
podpisali petycję do Burmistrza 
Miasta o ograniczenie lub wyeli-
minowanie ruchu ciężkich samo-
chodów, które niszczą ul. Sikor-
skiego i przyległe do niej posesje. 
Powodują one także duże zapyle-
nie i hałas. Szczególnie uciążliwa 
była przetwórnia miałów energe-
tycznych mieszcząca się w rejonie 
wiaduktów kolejowych.

Po długich negocjacjach fi rma 
z dniem 1 grudnia ubiegłego 
roku przeniosła swoją działal-
ność w rejon hałdy hutniczej w 
Czerwionce.

Dzięki zdecydowanym dzia-
łaniom Policji i Straży Miejskiej 
ograniczono ruch ciężkich samo-
chodów wywożących muły ener-
getyczne z oczyszczania Jeziora 
Dzierżno Duże.

Samochody te zamiast jechać 
wyznaczoną trasą w kierunku 
Czechowic i Łabęd skracały so-
bie drogę jadąc przez Dzierżono 
i ul. Sikorskiego. Zrobiono już 
bardzo dużo, ale na tym terenie 
jest kilka baz samochodowych. 
Będą prowadzone dalsze rozmo-
wy, aby zmniejszyć uciążliwość 
oddziaływania na środowisko i 
mieszkańców. 

Radny Józef Rubin
Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej
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W dniu 14.12.2007 r. w „Oberży u Aloj-
za” w Dzierżnie odbył się 14-ty Świątecz-
ny Turniej Skata Sportowego. W Turnieju 
wzięło udział 42 zawodników. Zwyciężył 
Alojzy Matiaszek, II miejsce zajął Antoni 
Pikos, III miejsce Krzysztof Zyguła.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagro-
dy ufundowane przez Urząd Miejski.

Radny Józef Rubin
Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej

Historię parafi i pod wezwaniem Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy można rozpocząć od 30 
maja 1993 roku, gdy w ogrodzie odzyskanego 
od państwa budynku- obecnego probostwa, 
odprawiano nabożeństwo majowe. Potrzeba 
utworzenia w tej dzielnicy Pyskowic parafi i 
nabrzmiewała od końca 19 wieku, gdy pobu-
dowano linię kolejową z Opola do Gliwic przez 
Pyskowice, a w kolejnych latach budowano Ko-
palnię Piasku podsadzkowego. Równocześnie 
budowano domy mieszkalne dla pracowników 
powstałych zakładów pracy. Rosnąca liczba 
mieszkańców spowodowała podjęcie przygo-
towań do utworzenia parafi i w latach 1935-38. 
Proces ten zatrzymany został działaniami 
wojennymi, a po wojnie sytuacją polityczną w 
naszym kraju. Dopiero zmiany dokonujące się 
po roku 1989 stworzyły warunki do utworzenia 
parafi i. 2 września 1993 roku Biskup Gliwicki 
Jan Wieczorek podpisuje dekret powołujący 
tymczasową Parafi ę Rzymskokatolicką Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, a 
na jej administratora powołuje Księdza Zbignie-
wa Wnękowicza. Zasięg Parafi i Prezentujemy w 
osobnym materiale. Pierwszym miejscem nabo-
żeństw tej parafi i była barakowa Kaplica przejęta 
od parafi i Błogosławionej Edyty Stein z Lublińca. 
Po wyborze projektu i uzyskaniu zezwoleń na 
budowę, przystąpiono do prac. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu parafi an prace budowlane 
przebiegają w bardzo szybkim tempie. Ten szyb-
ki postęp prac pozwala na rychłe wmurowanie 

kamienia węgielnego. Uroczystość ta odbyła się 
26 maja 1995 roku. Kamień węgielny został przy-
wieziony z Ziemi Świętej przez parafi an państwa 
Paszkowskich i poświęcony przez Biskupa Jana 
Wieczorka w asyście Biskupa z Togo-Ambrożego 
Dioliba. Tempo prac w dalszym ciągu nie słabło, 
co pozwoliło na odprawienie w grudniu 1997 
roku pierwszej Pasterki już w nowym Kościele, 
którą odprawił sam Biskup Jan Wieczorek. W 
czasie pielgrzymki papieża Jana Pawła II do 

Gliwic w 1999 roku poświęcone zostały dzwony 
ufundowane przez parafi an. Niebawem zostaje 
ustalony termin Konsekracji Kościoła na dzień 
8 października 2000 roku. Dokonuje jej Ordy-
nariusz Diecezji Gliwickiej Ksiądz Biskup- Jan 
Wieczorek. Faktem godnym podkreślenia jest to, 
że dzięki dużemu zaangażowaniu parafi an i Księ-
dza Zbigniewa Wnękowicza ten ”Dom Boży” w 
tak krótkim czasie został oddany do użytku. 

Władysław Macowicz

Rys historyczny o parafi ach rzymskokatolickich w Pyskowicach

Parafia Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Pyskowicach

Skat w Dzierżnie 
Kancelaria Adwokacka
Mgr Wojciech Kukla – Adwokat
44 - 100 Gliwice
Ul. Zygmunta Starego 1/5
Tel. 230-78-82, Fax. 231-28-70

uprzejmie informuje, 
że w Pyskowicach 

przy ul. Dąbrowskiego 2 
otwarta została 

Filia Kancelarii Adwokackiej 
godz. pracy sekretariatu 10.00 - 14.00

 od wtorku do czwartku

Adwokaci przyjmują we wtorki i czwartki 
w godz. 17.00 - 19.00.

Prosimy o uprzednie umawianie się na spotkanie 
z adwokatem w godzinach pracy sekretariatu fi lii. 

 tel.: 609 234 008; 669 346 706

Kancelaria prowadzi wszystkie sprawy 
z zakresu prawa cywilnego, 

rodzinnego karnego i gospodarczego.

SERWIS AGD w Toszku
świadczy usługi 

w zakresie naprawy 

sprzętu gospodarstwa domowego

•  naprawa pralek automatycznych

•  naprawa sprzętu chłodniczego

•  naprawa drobnego sprzętu AGD

•  przezwajanie silników elektrycznych

•  sprzedaż części zamiennych

zakład czynny:
poniedziałek i czwartek 8.00 -15.00

wtorek i piątek 8.00-12.00
środa 9.00-16.00

telefon 032 2334315

OGŁOSZENIE
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Tegoroczna frekwencja zaskoczyła 
chyba wszystkich, ale w myśl zasady 
dyrektora „im więcej tym lepiej” 
każdy nowy uczestnik był serdecznie 
przyjmowany.

MOKiS zorganizował warsztaty 
stacjonarne i szereg wycieczek. 

Wspólnie z dzieciakami odwiedzi-
liśmy Ustroń i Park Leśnych Niespo-
dzianek, Równice i Extreme Park z 
fantastycznym całorocznym torem 
saneczkowym, Zabytkową Kopalnię 
Srebra w Tarnowskich Górach, lodo-
wisko w Bytomiu i otwarte lodowisko 
w Tarnowskich Górach.

Na zakończenie ferii (w wyniku 
braku śniegu) zorganizowaliśmy wy-
jazd do Multikina na „Zaczarowaną”.

W ramach warsztatów stacjonar-
nych, instruktorzy Amatorskiego Ru-
chu Artystycznego prowadzili zajęcia 
w dzielnicy Dzierżno, gdzie dzieciaki 
mogły poznać podstawy budowy 
modeli halowych, malarstwa i projek-
towania kostiumów. 

Na zakończenie ”akcji Dzierżno” 
– dyrektor MOKiS osobiście zakoń-
czył warsztaty i zorganizował pokaz 

fi lmów dla dzieci.
Hala sportowa została „ponownie 

odkryta”, pełną para działała ścianka 
wspinaczkowa, boiska do siatkówki i 
koszykówki , odwiedzały ją dziecia-
ki, gimnazjaliści i młodzież, zatem 
wszyscy mogli znaleźć coś dla siebie, a 
godziny otwarcia zostały na czas ferii 
dostosowane do potrzeb korzystają-
cych z obiektu. 

W tym miejscu chcemy przed-
stawić wszystkim czytelnikom kilka 
liczb, które świadczą o rosnącej 
popularności ferii spędzanych z 
MOKiS-em, czyli kultura i sport w 
dwutygodniowej pigułce:

- na wycieczki i lodowiska wyjecha-
ło z nami 366 uczestników,

- w warsztatach stacjonarnych 
uczestniczyło 277 dzieciaków,

- w warsztatach w dzielnicy Dzierż-
no uczestniczyły 82 osoby,

- hala sportowa codziennie przyj-
mowała ok. 150 osób, zatem wynik 
chyba całkiem poprawny i mamy 
nadzieję, że dzieciaki, które zdecy-
dowały się spędzić te dwa tygodnie 
z nami, będą wspominać ten czas z 

uśmiechem. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom 

za zaufanie i zapraszamy do korzy-
stania z naszej oferty Amatorskiego 

Ruchu Artystycznego i Hali Sportowej 
nie tylko w czasie ferii zimowych, ale 
przez cały rok. 

Instruktorzy MOKiS

Ferie zimowe z MOKiS, Ferie zimowe z MOKiS, 
czyli kultura i sport w dwutygodniowej pigułce…czyli kultura i sport w dwutygodniowej pigułce…
Kolejny raz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 
zorganizował ferie zimowe dla dzieci i młodzieży.

ZAWIADOMIENIE

Podziękowanie
Wszystkim pomagającym w chorobie – 

szczególnie Lekarzom i Pielęgniarkom z Oddziału Chirurgicznego 
Szpitala Powiatowego w Pyskowicach 

oraz wszystkim uczestniczącym w pogrzebie

ś.p. Marii Denisiewicz
serdeczne podziękowania za modlitwę, 

złożone wieńce i kwiaty 
oraz za wypowiedziane słowa otuchy...

składa Rodzina

Podziękowanie
Ludziom dobrego serca za okazaną troskę, życzliwą, 

serdeczną opiekę w chorobie zmarłej 

ś.p. Heleny SzołtysekHeleny SzołtysekH
za udział w ceremonii pogrzebowej, za złożone modlitwy, kwiaty i wieńce, za udział w ceremonii pogrzebowej, za złożone modlitwy, kwiaty i wieńce, za udział w

za współczujące słowa pociechy składamy serdeczne podziękowania:
-  personelowi medycznemu Oddziału Wewnętrznego Szpitala 

Powiatowego w Pyskowicach, 
-  personelowi i wolontariuszom Pyskowickiego Hospicjum Domowego, 
-  personelowi medycznemu Przychodni AB „Remedium” 
-  księdzu Proboszczowi, księżom współcelebransom, księżom wikarym, Radzie 

Pariafi alnej i Grupom Modlitewnym parafi i pw. Nawrócenia św. Pawła,
-  obecnym i byłym sąsiadom, znajomym.

Serdeczne Bóg Zapłać
mąż z córką i synami

Fo
to

: A
da

m
 W

ój
cik

W październiku na cmentarzu żołnie-
rzy niemieckich w Siemianowicach od-
była się uroczystość złożenia do grobów 
szczątków niemieckich żołnierzy. Na 
przestrzeni lat z wielu miejsc na Śląsku 
przeniesiono tam miejsca pochówku 
żołnierzy i tak też było w przypadku 
mogił znajdujących się pierwotnie w 
Pyskowicach.

Z naszego cmentarza w Pyskowicach 
przeniesiono tam szczątki 69 niemieckich 
żołnierzy. Przeniesienie to miało uroczysty 
charakter. Na miejsce udali się członkowie 
naszego DFK wraz z członkami koła gliwic-
kiego oraz orkiestrą dętą.

Cmentarz żołnierski jest bardzo zadbany. 
Pośrodku znajdują się granitowe tablice 
z nazwiskami poległych żołnierzy, przy 
niektórych także data urodzenia, o ile przy 
poległym znaleziono nieśmiertelnik. 

Przy otwartych grobach stały niewielkie 
trumny ze szczątkami niemieckich żołnie-
rzy. Na każdej trumnie położono zielona 
gałązkę jodły. 

Poproszony na uroczystość proboszcz 
poprowadził ceremonię złożenia szczątków 
do grobów. Na koniec uroczystości odśpie-
wano pieśń „Ich hatt einen Kameraden...”. 
Po tak wielu latach mogliśmy znów pu-
blicznie zaśpiewać tę pieśń, co wywołało w 

nas także smutek, gdyż przypomniało nam 
o wielu pogrzebach poległych żołnierzy, 
które przeżyliśmy w czasie wojny.

Werner Rösler podziękował robotnikom, 
którzy pomagali w ekshumacjach, a także 
Friedrichowi Sikorze i państwu Eisenbe-
isom za okazaną pomoc. Pragniemy tą 
drogą bardzo serdecznie podziękować tym 
wszystkim, którzy przez wiele lat pielęgno-
wali te mogiły na naszym cmentarzu w 
Pyskowicach.

Nam, Niemcom, będzie jednak czegoś 
brakowało na naszym cmentarzu, a mia-
nowicie możliwości pójścia do grobów 
niemieckich żołnierzy.

 ea Koziol i Viktor Eisenbeis
DFK Pyskowice

Nowe miejsce wiecznego spoczynku
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Karnawał to czas radości i 
zabawy, sprzyjający roztań-
czonym spotkaniom przy 
dobrej muzyce, w gronie sym-
patycznych ludzi, lubiących 
wesoło spędzać czas. Z takiego 
założenia wyszli też uczestnicy 
zabawy karnawałowej, organi-
zowanej przez Duszpasterską 
Radę Parafi alną działającą 
przy Parafi i p.w. Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła w Pysko-
wicach. 

19 stycznia - rozpoczęła się 
Karnawałowa Noc. Niestety 
nie każdy mógł skorzystać z 
zaproszenia na imprezę, gdyż 
bilety rozeszły się jak „ciepłe 
bułeczki”. Organizatorzy, jak 
zwykle, postarali się zapiąć 
wszystko na ostatni guzik, co 
przy tak dużej ilości uczestni-
ków (około dwustu), okazało 

się bardzo skomplikowane. 
Tym razem do tańca przygry-
wała Grupa Jurka Kuszela, 
która nikomu nie pozwoliła się 
nudzić. Po muzycznym wstępie 
rozbawionych gości powitał ks. 
Dziekan Leonard Stroka, który 
przypomniał, że bawimy się do 
białego rana, a potem radosnym 
korowodem udajemy się na 
poranną Mszę Świętą. Atrakcję 
zabawy stanowiła niewątpliwie 
loteria fantowa, w której na 
nowych właścicieli czekało 
wiele cennych nagród. Konkurs 
taneczny, „walczyk czekolado-
wy”, turnieje małżeńskie, które 
dostarczyły zebranym dawkę 
dobrego humoru, prowadzone 
były - jak i cała zabawa - przez 
Henryka Sibielaka i Marka 
Ochockiego. Wśród sponsorów, 
którzy szczególnie zasłużyli na 

słowa podziękowania, należy 
wyróżnić: Krzysztofa Borszow-
skiego i Piotra Kikut - właścicie-
li piekarni Katarzynka, Grażynę 
Makselon - właścicielkę piekarni 
Maks, Teresę i Henryka Szwaja - 
właścicieli sklepu spożywczego, 
Herberta Suchanka - właściciela 
Zakładów Mięsnych Zaolszany, 
Dietmara Burczyka - właściciela 
Zakładu Remontowo-Budowla-
nego, Hildegardę i Zdzisława 
Gawrońskich - właścicieli skle-
pu papierniczego.

Wszystkim, którzy przyczyni-
li się do zorganizowania i prze-
prowadzenia zabawy karnawa-

Karnawałowa noc w „Egipcie”
Nie ostygły jeszcze emocje związane z zabawą dożynkowo-andrzejkową w Ciochowicach, a już po 
raz kolejny spotkaliśmy się w tamtejszym Domu Sportowca.

Trzynastka dla pyskowickiej or-
kiestry była niezwykle szczęśliwa. 
Finał przebiegł bardzo spokojnie. 
Policja i Straż Miejska nie odnoto-
wały żadnych incydentów. Piękna 
Gala Jasełkowa oraz świetny debiut 
młodego pyskowickiego zespołu 
INSOMIA sprawił, że do Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie 
odbywała się impreza, przybyły 
tłumy mieszkańców. Dodatkowo, 
dzięki Państwa hojności zebrano 
ponad 15 tysięcy złotych, a nie jest 
to suma ostateczna, gdyż w chwili 
zamykania tego numeru „Przeglądu 
Pyskowickiego” wciąż w szkołach 
trwają licytacje.

Szczególne podziękowania należą 
się naszej młodzieży, która tak chęt-
nie angażuje się i zbiera pieniądze dla 
chorych dzieci. W tym roku praco-
wało aż 76 wolontariuszy.

Organizatorzy dziękują także 
sponsorom. Od wielu lat pomaga Or-
kiestrze piekarnia Katarzynka. Także 
w tym roku przekazała poczęstunek 
dla wszystkich, zmęczonych cało-
dniową pracą na powietrzu wolon-

tariuszy oraz podarowała na licytację 
tort w kształcie gitary. Wspaniały tort 
ufundowała także piekarnia Sybilli 
Szmidt. Wylicytował go zastępca 
burmistrza Wiesław Leszczyński i 
podarował wolontariuszom. A.K.

Serce na dłoni, czyli wspaniały fi nał WOŚP w Pyskowicach
Dokończenie ze str. 1

Wydawca: GMINA PYSKOWICE
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 
44-120 Pyskowice, tel.: (0-32) 332-60-61; 
fax. (0-32) 332-60-02; e-mail: gazeta@py-
skowice.pl
Krzysztof Łapucha – redaktor naczelny.
Kolegium redakcyjne: T. Gorczyca,
I. Paszek, A. Kazubek, W. Obłąk,
P. Denisiewicz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych 
materiałów, zastrzega sobie prawo do 
dokonywania skrótów, przeredagowań i 
zmiany tytułów, nie odpowiada za treść 
reklam, ogłoszeń i listów. Każdy z auto-
rów bierze odpowiedzialność za praw-
dziwość faktów podanych w artykułach, 
informacjach i komunikatach.
Nakład 2500 egzemplarzy.
Skład i druk: Epigraf s.c. 44-100 Gliwice, 
ul. Bernardyńska 19, tel.: (32) 279 08 56.

REKLAMA

łowej oraz uczestnikom, dzięki którym pozyskane 
środki możemy przeznaczyć na prace związane z 
brukowaniem wokół kościoła serdecznie dziękuje-
my. Zapraszamy na kolejną zabawę, która odbędzie 
się już niebawem. M. O.
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Budżet uchwalony
Dokończenie ze str. 1
munikacji miejskiej w kierunku 
Bytomia i Tarnowskich Gór oraz 
Gliwic (1 160.000 zł), remonty ulic, 
chodników. Oznakowanie dróg, 
utrzymanie rowów komunalnych, 
kanalizacji deszczowej, usuwanie 
przełomów i wybojów na ulicach 
oraz awarii na chodnikach.

Gospodarka mieszkaniowa – 
7.556.616 zł – środki na utrzymanie bu-
dynków komunalnych, przygotowanie 
nieruchomości do sprzedaży, remonty 
budynków, wypłata kaucji.

Działalność usługowa – 357.500 zł, 
kwota przeznaczona na sporządzenie 
planów zagospodarowania prze-
strzennego (100.000 zł), opracowania 
geodezyjno-kartografi czne (61.000 
zł), utrzymanie cmentarza komunal-
nego (110.400 zł) m.in. modernizację 
zadaszenia domu pogrzebowego na 
cmentarzu komunalnym, wydawanie 
gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” 
(34.100 zł).

Administracja publiczna – 
5.160.084 zł – środki przeznaczone są 
min. na funkcjonowanie Rady Miej-
skiej (266.763 zł), Urzędu Miejskiego 
(4.010.323zł), promocję miasta 
(140.000 zł).

Urzędy naczelnych organów wła-
dzy państwowej – 3.400 zł, kwota zo-
stanie przeznaczona na prowadzenie i 
aktualizację rejestru wyborców.

Obrona narodowa – 1.500 zł – wy-
płaty zasiłków dla żołnierzy odbywa-
jących zasadniczą służbę wojskową 
oraz żołnierzy rezerwy, odbywających 
ćwiczenia, uznanych za jedynych ży-
wicieli rodzin.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa – 871.250 zł, środki 
przeznaczone na urządzenia obrony 
cywilnej oraz utrzymanie Straży Miej-
skiej. Kwotę 94.000 zł przeznaczono na 
utrzymanie i rozbudowę monitoringu 
miasta. 60.000 zł przeznaczono na za-
kup samochodu dla Policji.

Dochody od osób prawnych, od 
osób fi zycznych – 30.357 zł, środki 
pokryją koszty związane z poborem 
podatków i opłaty targowej.

Różne rozliczenia – 801.630 
zł, kwota zawiera rezerwę ogólną 
(300.000 zł), kwotę 200.000 zł rezer-
wy celowej na remonty placówek 
oświatowych, 116.872 zł rezerwy na 

odprawy dla zwalnianych pracowni-
ków placówek oświatowych, 161.425 
zł na podwyżki wynagrodzeń nauczy-
cieli oraz kwotę 18.342 zł na wypłatę 
świadczeń zdrowotnych.

Oświata i wychowanie – 11.775.282 
zł – kwota na utrzymanie szkół pod-
stawowych (5.233.328 zł),gimnazjów 
(2.848.107zł) i przedszkoli (3.072.446 zł), 
funkcjonowanie ZOPO (565.110 zł).

Ochrona zdrowia – 364.000zł 
– środki na realizację Gminnych 
Programów Rozwiązywania Proble-
mów Uzależnień (220.000 zł), usługi z 
zakresu opieki pielęgniarskiej i rehabi-
litacyjnej (144.800 zł).

Pomoc społeczna – 6.835.593zł 
–zasiłki i pomoc w naturze (1.101.033 
zł), dodatki mieszkaniowe (1.306.000 
zł), utrzymanie Ośrodka Opieki Spo-
łecznej (1.026.058 zł), świadczenia 
rodzinne (3.052.778 zł).

Pozostałe zadania w zakresie po-

lityki społecznej – 546.472 zł środki 
na utrzymanie Miejskiego Żłobka 
Integracyjnego.

Edukacyjna opieka wychowawcza 
– 718.494 zł, kwota przeznaczona na 
prowadzenie świetlic dla uczniów w 
szkołach (292.031 zł), Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej (152.427 zł) w ramach 
jego pracy odbywają się zajęcia z 

SKS i inne zajęcia pozaszkolne, kwotę 
219.036 zł przeznacza się na wycieczki 
i inne formy wypoczynku dzieci i 
młodzieży. Należy jednak nadmienić, 
że środki te pochodzą z wpłat doko-
nywanych przez uczniów. 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – 2.002.420 zł, uzbro-
jenie działek na osiedlu domów 
jednorodzinnych ul. Czechowicka 
(365.000 zł), oczyszczanie ulic la-
tem i zimą (471.000 zł), utrzymanie 
zieleni i wykonanie urządzeń zaba-
wowych (185.000 zł), oświetlenie 
ulic, placów i dróg (635.420 zł), 
gospodarkę odpadami (300.000 
zł) oraz rozwiązywanie zjawiska 
bezpańskich psów – wyłapywanie i 
opłaty za schroniska . 

Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego – 1.697.731 zł, środki na 
funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (586.408 zł) oraz Miejskie-

go Ośrodka Kultury (1.011.323 zł). 
Planowana jest kwota 100.000 zł na 
„Rewitalizację Rynku”.

Kultura fi zyczna i sport – 621.887 
zł, kwota obejmuje dotacje na szko-
lenie dzieci i młodzieży przez kluby 
sportowe (100.000 zł), organizowanie 
imprez miejskich, ferie i wakacje w 
mieście (87.900 zł), utrzymanie obiek-
tów sportowych: Hala sportowa, korty tów sportowych: Hala sportowa, korty 
tenisowe i stadion (434.887 zł)tenisowe i stadion (434.887 zł)

Niebagatelna jest kwota przewi-
dziana na realizację zadań w Gmin-dziana na realizację zadań w Gmin-
nym Funduszu Ochrony Środowi-nym Funduszu Ochrony Środowi-
ska. Planowana jest realizacja zadań ska. Planowana jest realizacja zadań 
na kwotę 1.805.000 zł. W ramach na kwotę 1.805.000 zł. W ramach 
środków z funduszu będą realizo-środków z funduszu będą realizo-
wane między innymi następujące wane między innymi następujące 
zadania: utrzymanie zieleni miej-zadania: utrzymanie zieleni miej-
skiej, nasadzenia drzew i krzewów, skiej, nasadzenia drzew i krzewów, 
urządzenie terenu zieleni wraz z urządzenie terenu zieleni wraz z 
placem zabaw dla dzieci w Ogródku placem zabaw dla dzieci w Ogródku 
Jordanowskim, urządzenie zieleni Jordanowskim, urządzenie zieleni 
w Parku Miejskim. Przeznaczono w Parku Miejskim. Przeznaczono 
środki na działalność proekologicz-środki na działalność proekologicz-
ną. Będą realizowane inwestycje i ną. Będą realizowane inwestycje i 
modernizacyjne służące ochronie 
środowiska – kanalizacja sanitar-
na ,deszczowa oraz wodociągi na 
osiedlu domów jednorodzinnych 
przy ul Wieczorka i Czechowicka 
– Wolności, niwelacja trenów przy 
osiedlu Braci Pisko, termomoder-
nizacja Zespołu Szkół. Będą reali-
zowane również zadania związane 
z selektywną zbiórką odpadów ko-
munalnych.

Budżet na 2008 rok zapewnia w 
podstawowym zakresie środki na 
bieżące funkcjonowanie miasta. Za-
pewnione są również środki na wkład 
własny miasta, na inwestycje, na które 
planuje się zdobyć środki unijne. Du-
żym zadaniem, które jest planowane, 
to rewitalizacja Rynku. Istnieje moż-
liwość wykonania tego zadania na 
obchody 750 – lecia naszego miasta. 

Jolanta Drozd
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wydatki budżetu miasta Pyskowice w 2008 roku

Udany zimowy wypoczynek
Podczas tegorocznych ferii najmłodsi mieszkańcy 

naszego miasta mogli – jak co roku- uczestniczyć w 
wycieczkach jednodniowych i wyjazdach do teatru, 
Multikina i na lodowisko. 

Na wycieczce w Szczyrku-pomimo topniejącego 
śniegu dzieci świetnie bawiły się i jeździły kolejką 
linową.

Na zorganizowanej po raz pierwszy wycieczce do 
Cieszyna, uczestniczyły w warsztatach w Muzeum Dru-
karstwa i zwiedziły Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Niezapomnianych przeżyć dostarczyła dzieciom 
i młodzieży wycieczka do Krakowa. Jej uczestnicy 
zwiedzili Rynek, Katedrę na Wawelu oraz inne znane 
zabytki.

Powodzeniem cieszyły się także wyjazdy na kryte 
lodowisko do Bytomia oraz wyjazdy do teatru i kina.

Bożena Kikut
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