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Jubileusz Ochotniczych 
Hufców Pracy

Obchodom 50-lecia istnienia Ochot-
niczych Hufców Pracy towarzyszył Wo-
jewódzki Przegląd Amatorskiej Twór-
czości Artystycznej Młodzieży OHP 
„Wiosna Kulturalna 2008”, który odbył 
się w dniu 26 kwietnia b.r.

Młodzi ludzie z hufców województwa 
śląskiego zaprezentowali swoje zdolno-
ści i efekty pracy własnej i pracy wycho-
wawców w piosence, kabarecie, tańcu i 
innych formach scenicznych.

Wszyscy uczestnicy imprezy dosko-
nale bawili się zarówno podczas wystę-

pów jak też i w czasie przerwy w oczeki-
waniu na werdykt jurorów.

Zwycięzcy przeglądu reprezento-
wać będą województwo śląskie pod-
czas etapu ogólnopolskiego w Lesznie 
w dniach 28–30 maja. Wśród nich są 
oczywiście reprezentanci Pyskowic, 
którzy zaprezentują się w piosence 
i w dwóch kabaretach. Życzymy im 
powodzenia!

Bogumiła Kwaśniewska
Komendant 12-15 Środowiskowego 

Hufca Pracy w Pyskowicach

3 maja 1998 roku ówczesna burmistrz Pyskowic, Alicja We-
cel oraz Georges Berne - mer francuskiego miasta La Ricamarie 
podpisali umowę o partnerstwie. W tym roku świętujemy 10-lecie 
tego wydarzenia i wzajemnej współpracy. Z tej okazji od 14 do 
19 maja gościć będziemy delegację francuską na czele z obecnym 
merem Marc’iem Faure oraz członków prężnie działającego To-
warzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej z La Ricamarie, którego 
przewodniczącym jest Jean Rabesco. Szczególnym gościem pod-
czas uroczystości będzie również pani Alicja Wecel.

Delegacja francuska weźmie udział m.in. w konferencji poświę-
conej współpracy pomiędzy Pyskowicami i La Ricamarie - 16 maja 
o godzinie 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu oraz w im-
prezie promocyjno-historycznej „Legendy Pyskowickie”, która od-
będzie się 18 maja na Rynku w Pyskowicach.

Specjalnie z tej okazji Muzeum Miejskie w Ratuszu przygoto-
wało wystawę poświęconą temu jubileuszowi. Będzie można ją 
oglądać do końca czerwca. Agnieszka KazubekPYSKOWICKA 

MAJÓWKA
Tegoroczny Festyn Majowy 
rozpoczął sezon imprez 
plenerowych organizowanych 
w naszym Mieście.

Majówkę otwierał „IDOL”, 
konkurs wokalnych talentów 
organizowany przez Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej w Pyskowi-
cach. Na „otwartej” scenie dla 
zespołów i muzyków z Pysko-
wic zaprezentował się Zespół 
THE TREE, dla którego był to 
debiut sceniczny.

Dziesięć lat 
partnerstwa

Dokończenie na str. 7
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Legendy Pyskowickie tuż tuż
Już wkrótce kolejna odsłona naszej lo-

kalnej historii, podana w barwny i cie-
kawy sposób podczas imprezy promo-
cyjno-historyczno-kulturalnej „Legendy 
Pyskowickie”, uwieńczona jednym z naj-
większych w Europie spektakli ulicznych 
GENESIS. Trzeci raz na naszym Rynku 
zagoszczą mincerze, kowale, wikliniarze, 
warsztaty ceramiczne i skórnictwa, prze-
konamy się jak powstaje papier czerpany, 
starodruki i mapy, a za sprawą teatru „A” 
z Gliwic przeniesiemy się kilka wieków 
wstecz, by posłuchać mrożącej krew w 
żyłach historii o właścicielce „Karczmy 
Germania” – pani Szolc. W owej Karcz-
mie mogli nocować podróżujący. Wraz ze 
wzrostem bogactwa pani Szolc obchodzi-
ła się coraz bardziej nieludzko ze służą-
cymi. Przeganiała żebraków i była bardzo 
skąpa. Kiedy umarła, jej dusza tułała się 
nocami po obejściu. Odziana w śmier-

telny strój opuszczała o północy trumnę 
i błąkała się po domu, gorzelni i stajni. 
Mieszkająca w swej izdebce w stajni słu-
żąca zauważyła ducha. Także mieszkańcy 
często widywali go, jak błądził po mieście 
– siadał na ławce przed domem, po czym 
znikał… Jak zakończyła się ta historia i 
kim naprawdę był pojawiający się duch? 
Tego dowiecie się Państwo, przychodząc 
w niedzielne popołudnie – 18 maja na Ry-
nek. Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Kazubek
Program imprezy – czytaj str. 12

Zauważamy, że pewne 
zaniepokojenie 
mieszkańców budzi 
fakt częściowego 
ograniczenia pasa 
ruchu pieszego oraz 
utrudnienia w ruchu 
pojazdów trwające  
od miesiąca lutego 
na jednej z częściej 
użytkowanych ulic 
naszego miasta tj. 
pl. Piłsudskiego 1.

Przyczyną tego jest fatalny stan 
dachu nieruchomości Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy pl. Piłsudskie-
go 1 - Strzelców Bytomskich 14. Spa-
dające dachówki z nieremontowanego 
pokrycia dachowego stwarzały realne 
zagrożenie dla zdrowia i życia poru-
szających się tam osób, zmuszając do 
podjęcia natychmiastowych działań 
w postaci wprowadzenia tych ograni-
czeń. Pokrycia dachów wykonywane 
z dachówki karpiówki w tzw. „koron-
kę” charakteryzują się długą trwało-
ścią, lecz i znacznymi kosztami ich 
napraw. Niestety na wymienionym 
budynku przyszedł czas na realizację 
tak ogromnego zadania jak całko-
wita wymiana pokrycia dachowego. 
Złuszczona w wyniku działań czyn-

ników atmosferycznych wierzchnia 
warstwa dachówki nie spełnia swojej 
roli izolacji przed opadami deszczu, a 
ugięte łaty nie zapewniają odpowied-
niego oparcia, powodując wysuwanie 
się pojedynczych dachówek, które 
spadają na ulicę. 

Szacowany wstępnie koszt tego re-
montu to kwota ponad 800 000,00 zł. 
z czego Gminę, jako jednego z 47 
współwłaścicieli nieruchomości, ob-
ciąża ponad 340 00,00 zł. Większym 
problem jest jednak udział Właścicieli 
indywidualnych, którzy musieli na ten 
cel zgromadzić kwoty od 2 000,00 do 
8 000,00 zł. Dokonując od lat regular-
nych wpłat na fundusz remontowy 
udało się w bieżącym roku zgroma-
dzić potrzebne środki finansowe, 

zapewniając tym samym możliwość 
realizacji remontu. Celem wyłonie-
nia wykonawcy prac, co do którego 
fachowości i rzetelności nie będzie 
wątpliwości, konieczne jest zorganizo-
wanie przetargu. Na końcowym etapie 
jest ten proces i po dniu 23 maja br. 
ma nastąpić wybór wykonawcy, któ-
ry najpóźniej w czerwcu br. powinien 
przystąpić do wykonania remontu.

Zgodnie z ustaleniami w pierwszej 
kolejności realizowana ma być wy-
miana pokrycia od strony ulicy, mię-
dzy innymi dlatego, aby maksymalnie 
skrócić okres wprowadzonych ograni-
czeń dla użytkowników usytuowane-
go tam parkingu oraz dojść do Banku 
i mieszczących się tam sklepów.

Wacław Kęska

Informacje burmistrza
Dach przy placu Piłsudskiego

Pyskowice 
w zgodzie 
z naturą

Coraz więcej gmin w naszym kraju 
przeciwstawia się używaniu jednorazo-
wych foliowych toreb na zakupy. Również 
Pyskowice postanowiły przyłączyć się do 
akcji eliminowania „foliówek” i zastępo-
wania ich ekologicznymi torbami na zaku-
py. Ładne i wygodne torby mamy również 
dla Państwa. Do końca roku z każdym 
kolejnym wydaniem „Przeglądu Pysko-
wickiego, pierwszych 100 osób, które z ak-
tualnym  numerem zgłoszą się do Urzędu 
Miejskiego, otrzymają torbę, którą prezen-
tujemy na zdjęciu.

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

Torby zostały sfinansowane ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Promocji Miasta. 
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Z prac rady miejskiej
25 kwietnia  br. podczas XX sesji Rada Miej-

ska udzieliła Burmistrzowi Miasta Wacławowi 
Kęsce absolutorium  z tytułu wykonania bu-
dżetu miasta za rok 2007. Podjęcie uchwały w 
sprawie absolutorium  nastąpiło po rozpatrze-
niu sprawozdania Burmistrza z  wykonania bu-
dżetu. Sprawozdanie to otrzymało pozytywną 
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowi-
cach. Pozytywne opinie wydały również pozo-
stałe branżowe komisje Rady. Uchwała została 
podjęta jednomyślnie przez piętnastu radnych 
obecnych na sesji.  

Pozostałe uchwały podjęte przez radnych 
dotyczyły:
•   dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r. 

Między innymi przyjęto dotację celową w 
wys. 1 000 000 zł z Województwa Śląskiego z 
przeznaczeniem na wykonanie, zgodnie z pod-
pisanym porozumieniem, zadania inwestycyj-
nego „Budowa chodnika z zatokami autobu-
sowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 
w Pyskowicach” oraz na dotację  z WFOŚiGW 
17 950 zł na dofinansowanie profilaktyki zdro-
wotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu 
śródrocznego, tzw. „zielonych szkół”.

Zwiększono również wydatki, m.in.: 
350 270 zł to zwiększenie środków przezna-
czonych na realizację zadania z WPI „Bu-
dowa dróg na osiedlu przy ul. Wieczorka”. 
Powyższe umożliwi wystąpienie z wnioskiem 
o dofinansowanie tego zadania w większym 
zakresie. W przypadku nieotrzymania do-
finansowania w roku bieżącym, zwiększone 
środki własne w wysokości 500 270 zł po-
zwolą na wykonanie ok. 300 mb nawierzchni 
asfaltowej na Al. Jana Pawła II.

Ponadto poza wyżej omówionymi zmianami 
wprowadzono do Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego zadanie „Termomodernizacja oraz 
przystosowanie dla potrzeb niepełnospraw-
nych budynku Zespołu Szkół w Pyskowicach.  
Konieczność zmiany wynika z faktu ogłoszenia 
konkursu na dofinansowanie realizacji tego 
zadania. W celu złożenia wniosku o dofinan-
sowanie konieczne jest ujęcie zadania w Wielo-
letnim Programie Inwestycyjnym.

Zadanie obejmować będzie ocieplenie ścian i 
dachu budynku głównego oraz sali gimnastycz-
nej z basenem i łącznika, a także budowę pod-
jazdu dla niepełnosprawnych. Realizacja zada-
nia planowana jest na dwa lata, tj. 2008 i 2009. 

W bieżącym roku planowane jest opracowanie 
studium wykonalności oraz przygotowanie i zło-
żenie wniosku o dofinansowanie. W przypadku 
przyznania dofinansowania planowane jest prze-
prowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy, 
a realizacja robót nastąpiłaby w 2009 r.
•   wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  przez  Bur-

mistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bo-
nifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego położonego w Pyskowicach 
przy ul. Matejki 4/I/3.
Możliwość zwracania się Burmistrza Miasta 

do Rady Miejskiej w sprawach z zakresu zgody 
na odstąpienie od dochodzenia zwrotu bonifika-
ty udzielonej przy nabyciu lokalu mieszkalnego 
powstała dopiero po nowelizacji ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi, która obowiązuje od 22 października 2007 r. 
Wcześniejsze brzmienie art. 68 ww. ustawy w tej 
materii nie zezwalało Burmistrzowi Miasta na 
żadne odstępstwa od zasady żądania zwrotu zwa-
loryzowanej bonifikaty w sytuacji zbycia lokalu 
przed upływem 5-ciu lat na rzecz osoby innej niż 
bliska w rozumieniu art. 4 punkt 13 ww. ustawy.

Jolanta Drozd
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dostępne techniki i narzędzia in-
formatyczne klasy GIS (Systemy In-
formacji Przestrzennej) pozwalają na 
gromadzenie, przetwarzanie i udo-
stępnianie informacji przestrzennej o 
terenie. Ogólnie można stwierdzić, że 
systemy GIS przeznaczone są do zarzą-
dzania środowiskiem.

Informacje te reprezentowane są 
za pomocą obiektów graficznych (w 
postaci map) oraz danych atrybutów. 
Dane atrybutowe przyporządkowane 
są obiektom w postaci tabel.

Każdy obiekt graficzny posiada swo-
ją lokalizację we współrzędnych geo-
graficznych oraz cechy, które występują 
w postaci atrybutów. 

Systemy GIS mają możliwość wspo-
magania decyzji o charakterze plani-
stycznym. Analiza występowania skut-
ków zachodzących w przyszłości ma 
istotne znaczenie strategiczne dla funk-
cjonowania miasta. W tym celu anali-
zować można scenariusze rozwiązań 
danego problemu dla dowolnego frag-
mentu miasta: co się stanie, jeśli…?

Za pomocą stosowanych analiz 
i ocen na obiektach zapisanych cy-
frowo na mapie dokonuje się wyboru 
najlepszego rozwiązania. Wykorzy-
stanie informacji o terenie może mieć 
charakter zatem informacji bieżącej 
oraz informacji planistycznej. Zakres 
zadaniowy wykorzystania informacji o 
terenie jest bardzo szeroki, sprowadza 
się zazwyczaj do udostępniania infor-
macji. Udostępniane informacje mogą 
dotyczyć, m.in.:

- planów zagospodarowania prze-
strzennego,
- podziału geodezyjnego terenu i struk-
tur własnościowych,
- przebiegu osi dróg, chodników,
- organizacji komunikacji i transportu,
- ocen oddziaływania czynników szko-
dliwych na środowisko,
- zasobów infrastruktury budynków 
komunalnych,
- przebiegu linii infrastruktury energe-
tycznej, wodociągowej i gazowej,
- wyników analiz socjologicznych 
i społecznych.

Postać cyfrowa informacji i danych 
ma istotne znaczenie dla budowy spo-
łeczeństwa informacyjnego. Budowa 
takiego społeczeństwa polega przede 
wszystkim na udostępnieniu różnych 
zasobów informacyjnych w sposób 
kompletny i szybki.

Aktualnie w naszym Urzędzie Miej-
skim trwają intensywne prace nad two-
rzeniem cyfrowej reprezentacji infor-
macji o terenie, w szczególności warstw 
map: budynków, dróg, chodników, 
numerów adresowych zameldowanych 
osób. Kompletowanie zasobów danych 
dla tworzenia map wymaga zaawanso-
wanych prac związanych z pozyskiwa-
niem informacji i przetwarzaniu tych 
informacji na postać cyfrową. Dalsze 
działania w tym obszarze związane 
będą z wdrożeniem systemu GIS i uzu-
pełnianiem na bieżąco informacji o ko-
lejne warstwy map.

Waldemar Paszkowski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mapa cyfrowa miasta Pyskowice

PKP przestała dbać o swój majątek, który jest rozkradany i de-
wastowany.

Nie da się ukryć, że większość stacji kolejowych jest w złym sta-
nie. Dworzec kolejowy w Pyskowicach i cała struktura kolejowa to 
obraz nędzy i rozpaczy. Zamiast być wizytówką naszego miasta, 
oszpeca je. Pomimo wielu monitów ze strony Urzędu Miejskiego 
do władz PKP w Katowicach brak jakichkolwiek działań. Zastana-
wiające jest, dlaczego pyskowicki dworzec kolejowy wygląda tak, 
jak wygląda. Kto dopuścił do takich zniszczeń, kto imiennie za to 
odpowiada? W najbliższej przyszłości nie zanosi się na to, że Stacja 
Pyskowice będzie estetyczną wizytówką naszego miasta.

Józef Rubin
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej

Państwo PKP?

Podziękowanie

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie  

Pogotowiu Ratunkowemu w Pyskowicach  
za okazaną szybką i skuteczną pomoc  

w ratowaniu zdrowia i życia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Paszkowski
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OD EINSTEINA DO...
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się 
nie da, i on to robi. (A. Einstein)

28 lutego bieżącego roku po raz 
drugi Gimnazjum Nr 1 w Pysko-
wicach było organizatorem Woje-
wódzkiego Konkursu Interdyscy-
plinarnego dla Racjonalizatorów 
i Twórczo Myślącej Młodzieży „Od 
Einsteina do …”

Tym razem konkurs obejmował  
takie tematy jak:
1.  Systemy grzewcze a fizyka. 
2.  Rezonans mechaniczny i aku-

styczny – pomaga nam, czy prze-
szkadza? 

3.  Fizyka w sporcie. 
4.  Jak ekonomiści wykorzystują fi-

zykę?
5.  Podanie własnych opracowań 

dowolnego tematu technicznego.
Najczęściej poruszanym tematem 

była fizyka w sporcie. Niewielu zdaje 
sobie sprawę, jak istotną rolę odgry-
wa ona w tej dziedzinie ludzkiego ży-
cia. Uczestnicy konkursu za pomocą 
ciekawych doświadczeń pokazali 
obserwatorom, iż trudno bez znajo-
mości zjawisk fizycznych poruszać 
się na lodzie lub jeździć na nartach 
na poziomie mistrzowskich, gdy o 
wynikach decydują ułamki sekund.

Inne równie chętnie prezento-
wane tematy to: optyka geome-
tryczna, obwody prądu stałego, 
światło jako fale, dzięki którym 
widzimy, transformator Tesli. W 
czasie prezentacji dowiedzieliśmy 
się, że rezonans ma decydujące 
znaczenie dla procesu wydoby-
wania dźwięku w instrumentach 
muzycznych, a śpiewak, utrzymu-
jąc nutę o określonej częstotliwo-
ści,  może swoim głosem wywołać 
drgania szklanego naczynia!

Prezentowany transformator 
Tesli o wysokości około 200 cm 
wywarł na wszystkich ogromne 
wrażenie. Nie tylko ze względu na 
swoje gabaryty, ale także dlatego, 
że został samodzielnie skonstru-
owany i sprawnie funkcjonował.

W trakcie konkursu zobaczy-
liśmy wiele fascynujących do-
świadczeń. Niezwykła była próba 
zatopienia ziemniaka w trzech 
roztworach. Sprawdziliśmy też 
rolę mydła w zmniejszeniu napię-
cia powierzchniowego wody, dzię-
ki czemu powstają bańki. Uczest-
nicy wyjaśnili w sposób obrazowy 

podstawowe prawa i zasady fizyki 
wykorzystywane w pracy, sporcie 
i życiu codziennym.

Punktowany był sposób prezen-
tacji, pomysłowość oraz poprawne 
odpowiedzi na 3 pytania komisji. 

Tego dnia wyłoniono laure-
atów, a zostali nimi: Patryk Siuta, 
Krzysztof Działo, Michał Stolar-
czyk, Nikola Domińczyk, Tomasz 
Więcław, Łukasz Pawlak, Michał 
Kiełczowski, Karolina Ceglarz, 
Anna Klimek  (Gimnazjum nr 1 w 
Pyskowicach), Angelika Ambro-
ziak, Katarzyna Konarska, Wojtek 
Szulc (Gimnazjum nr 2 w Pysko-
wicach), Izabela Zawisz, Milena 
Zawisz, Joanna Sztark, Anna Wy-
braniec, Adrian Białożyt, Adam 
Lubas (Gimnazjum nr 2 w Pawło-
wicach), Hubert Hellwig, Damian 
Matyśniak, Wojciech Jaworski 
(Gimnazjum nr 3 w Pszczynie), 
Michał Machnik, Damian Biel, 
Szymon Chodziło (Gimnazjum 
nr 1 w Pszczynie).

Równocześnie w Bielsku – Białej 
odbywały się eliminacje dla szkół 
średnich. 

30 kwietnia br. W MOKiS or-
ganizatorzy: pani Marzena Ho-
lewa i pani Katarzyna Jarosz, 
nauczycielki Gimnazjum Nr 1, 
zorganizowały finał tego konkur-
su, na którym zaproszeni goście 
podziwiali prace wyróżnionych 
uczestników na etapie szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z całego województwa. 

Honorowy patronat nad kon-
kursem sprawuje Burmistrz Mia-
sta Pyskowice, Publiczne Gimna-
zjum nr 3 przy Zespole Szkół nr 
2 w Pszczynie oraz pomysłodawca 
konkursu, mgr Ilona Czerwieńska. 
Fundatorami nagród byli Bur-
mistrz Miasta Pyskowice oraz Ślą-
ski Kurator Oświaty. 

Wszystkim serdecznie gratuluje-
my za zwycięstwo oraz dziękujemy 
za udział w konkursie i za pomoc 
przy organizacji.

„BEZPIECZNIE W GÓRACH” – finał wojewódzkiego konkursu plastycznego
Uświadomienie dzieciom i młodzieży 
zagrożeń mogących pojawić się 
w górach, sposobów ich unikania, 
radzenia sobie w sytuacji zagrożenia 
a także promocja Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
oraz działań w zakresie zwiększenia 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
w górach było głównym celem konkursu  
„Bezpiecznie w Górach”. 

Organizatorem konkursu było Kuratorium 
Oświaty w Katowicach oraz Grupa Beskidzka 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Konkurs był adresowany do uczniów 
szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu 
mogli nadsyłać prace plastyczne wykonane 
dowolną techniką. W konkursie wzięło udział 
1200 prac plastycznych. Przebieg konkursu 
koordynowali: Oddział Profilaktyki, Sportu i 
Wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach oraz Grupa Beskidzka Górskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w 
Szczyrku. Komisja konkursowa wyłoniła po 
10 prac w każdej kategorii ukazujących za-
grożenia występujące w górach, bezpieczne 
postawy w trakcie górskich wypraw oraz pra-
cę ratowników GOPR. Wśród laureatów tego-
rocznej edycji znalazły się cztery uczennice z 
klasy 2 z Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Pyskowicach – Anna Skowronek, Wik-
toria Mostowska, Nina Żarnowska oraz Justy-
na Maśnica.

Prace zostały wykonane pod okiem niżej 
podpisanej. Wręczenie dyplomów i cennych 
nagród odbyło się 29 kwietnia br. w Regio-
nalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Katowicach.

Udział dzieci w tym konkursie z całą pew-

nością pozwoli im inaczej spojrzeć na bezpie-
czeństwo osób wypoczywających i przeby-
wających w górach. Wszystkim uczestnikom 
konkursu serdecznie dziękuję za udział, 
a dziewczynkom gratuluję sukcesu.

Gabriela Bisz
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Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/71/08 z dnia 05.05.2008 r. przeznaczył do oddania 
w dzierżawę nieruchomość stanowiącą część działki nr 471/35 o pow. 662,34 m2 zabu-
dowaną budynkiem o pow. użytkowej 224,72 m2, objętą księgą wieczystą KW Nr 2326 
położoną w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich.

Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/72/08 z dnia 05.05.2008 r. przeznaczył do oddania 
w dzierżawę niżej wymienione nieruchomości gruntowe na poprawę zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej:
–  część działki nr 793/22 k.m.19 o pow. 43m2, objętą księgą wieczystą KW Nr 72577    
–  część działki nr 793/22 k.m.19 o pow. 43m2, objętą księgą wieczystą KW Nr 72577    
–  część działki nr 793/22 k.m.19 o pow. 117m2, objętą księgą wieczystą KW Nr 72577

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

Burmistrz Miasta Pyskowice

ogłoszenie

Rekrutacja w Zespole Szkół 
im. Marii Konopnickiej na rok 
szkolny 2008/2009

GALERIA ZAPRASZA

Reklama

W dniu 5 maja 2008 r. w ZSMK rozpoczęliśmy przyjmowa-
nie podań od kandydatów do pierwszych klas szkół po-
nadgimnazjalnych na nadchodzący rok szkolny.
Proponujemy:
•  w Liceum Ogólnokształcącym:
1. klasę o nachyleniu dziennikarsko-europejskim  (przedmioty na-

uczane w zakresie rozszerzonym: język niemiecki lub język angielski, 
język polski, historia z elementami WOS-u); 

2. klasę o nachyleniu przyrodniczym  (przedmioty nauczane w zakresie 
rozszerzonym: język niemiecki lub język angielski, biologia, geografia).  
•  w Technikum
1. klasę Technikum Architektury Krajobrazu, która przygotowuje do 

wykonywania zadań związanych z projektowaniem i kształtowaniem 
krajobrazu. Jej absolwenci będą mogli podejmować pracę w przedsię-
biorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakła-
dania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu a także w zakładach, 
w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu;

2. klasę Technikum Handlowego, która przygotowuje swoich absol-
wentów do twórczego rozwiązywania problemów ogólnoekonomicznych, 
ogólnoprawnych i komunikacyjnych oraz zapewnia dobrą znajomość 
problemów finansowo-księgowych i analiz ekonomicznych. Absolwenci 
tej klasy mogą kształcić się dalej w ramach studiów ekonomicznych lub 
podjąć pracę w zawodzie technika handlowca;

3. Klasę Technikum Informatycznego, która  przygotowuje do wyko-
nywania zadań związanych z obsługą i naprawą systemów komputero-
wych. Absolwenci mogą podejmować pracę w firmach komputerowych, 
usługowych, naprawczych lub produkcyjnych albo mogą prowadzić sa-
modzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych 
i systemów komputerowych.
•  w Zasadniczej  Szkole Zawodowej  uczniowie  kształcą  się w  klasie 

wielozawodowej w cyklu 2- i 3-letnim. 
Przykładowe zawody:
–  w cyklu 2-letnim (kucharz małej gastronomii, lakiernik, sprzedawca)
–  w cyklu 3-letnim (cukiernik, fryzjer, mechanik-monter maszyn i urzą-

dzeń, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, 
monter-elektronik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz).

Zapraszamy!!!
Paweł Kowalski

Nie można zmienić przeszłości, ale 
przeszłość zawsze powraca, żeby zmie-
nić Nas. 

2 maja bieżącego roku Galeria „POD-
cień” Muzeum Miejskiego w Ratuszu  
udostępniła z możliwością zwiedzania do 
końca miesiąca przepiękną wystawę ze-
garów zabytkowych z kolekcji Manfreda 
Malecko. Głównym bohaterem wystawy 
jest czas zaklęty w zegarach. 

Czas nie mija – to My przemijamy, a 
zegary pozostają. Autor obecnej wystawy  
od lat kolekcjonuje  zegary, które stały się 
jego pasją życiową . Można powiedzieć, 
ze zaklina i pielęgnuje czas, który za-
stygł w dziesiątkach rozmaitych zegarów, 
klepsydrach i innych wymyślnych czaso-
mierzach. Najstarsze zegary pochodzą z 
początku dziewiętnastego wieku. Każdy z 
nich ma duszę, serce i swój rodowód, jak 
mawia pan Malecko –właściciel kolekcji.

Zapraszamy do przyjścia na wystawę,  
by zaglądając w głąb zegarów, pomyśleć o 
przemijającym czasie, „o przestrzeni za-
wartej pomiędzy dwoma następującymi 
po sobie zjawiskami”.

A już 10 maja o godzinie 17.00 otwie-
raliśmy uroczyście kolejną ekspozycję 
historyczną .

Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką 
człowiek może ofiarować drugiemu czło-
wiekowi . Bezinteresownie. W imię takiej 
właśnie przyjaźni eksponujemy wystawę 
upamiętniającą 10 jubileusz partnerstwa 
miast bliźniaczych Pyskowic i La Rica-
marie.

Idea partnerstwa niesie ze sobą potrze-
bę kontaktów międzyludzkich i  wspiera-
nia inicjatyw mających na celu pogłębie-
nie więzi kulturalnych pomiędzy naszymi 
krajami.

Powstałe w związku z tym Stowarzysze-
nie  Polsko- Francuskie gromadzi w swo-
ich szeregach członków w różnym wieku 
i o różnych zainteresowaniach, którzy nie 
szczędzą czasu i energii na podtrzymywa-
nie więzi między Polską i Francją.

Głównymi celami Stowarzyszenia jest 
współpraca i zrozumienie procesów za-
chodzących w otaczającym nas świecie, 
praca na rzecz międzynarodowej inte-
gracji mieszkańców, inicjowanie  i wspie-
ranie działalności społeczności lokalnej 
w dziedzinie oświaty, kultury i sportu. 
Zapraszamy raz jeszcze do zapoznania 
się z wystawą opowiadająca o kontaktach 
naszych miast partnerskich.

Bożena Jarząbek

MONAR pomaga
Stowarzyszenie MONAR prowadzi w Pyskowicach Punkt Konsultacyjny 

dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz 
ich rodzin.

W ramach działalności oferujemy: konsultacje, poradnictwo, terapię indywi-
dualną i rodzinną. Służymy także wsparciem psychologicznym dla osób, któ-
re doświadczają bezradności wobec narkomanii i utraciły wszelką nadzieję na 
zmianę tego stanu rzeczy. 

Gwarantujemy anonimowość i profesjonalizm. Nie zwlekaj, przyjdź! 
Dyżurujemy w każdą środę w godzinach: 14.30 - 17.30.
Pyskowice ul. Paderewskiego 5, tel. 0-32 232 19 86.
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W dniach 06 – 16 września 2008 r.
organizowana jest

PIELGRZYMKA DO GRECJI
W planie zwiedzania między innymi:

Klasztory Meteora, Delfy, Ateny, Korynt, 
Epidauros, Mykeny, Olimpia, Olimp, 

Saloniki,Budapeszt.

Ogólne warunki: komfortowy autokar, opieka 
pilota, ubezpieczenie Kl i NNW Warta Travel do 
100006, noclegi w pokojach 2, 3 osobowych, 

śniadania, obiadokolacje oraz wstępy.

Koszt pielgrzymki 1650 zł plus 50 €.
Informacji udziela i zapisy prowadzi  

ks. Zbigniew Wnękowicz, 
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  

w Pyskowicach:
Tel. 32/233-91-34

„Grunt to dobre wychowanie – savoir-vivre na wesoło...”

Jednym z najważniejszych zadań współcze-
snego świata jest wychowanie moralne dzieci 
i młodzieży. Dowodzi się, iż człowiek nie może 
się w pełni rozwijać bez realizowania w swoim 
życiu takich wartości jak: dobro, piękno, praw-
da, sprawiedliwość. Pełnię rozwoju osobowego 
wyznaczają także: miłość, empatia, cierpliwość, 
odpowiedzialność. Wśród niezbędnych warto-
ści moralnych w życiu człowieka można wy-
odrębnić również takie jak: dzielność, prawdo-

mówność, tolerancja, uczciwość, umiejętność 
przebaczania.

Największym nośnikiem wartości moral-
nych są wiersze, bajki, następnie opowiada-
nia i baśnie. Od dawna istnieje przekonanie, 
iż to właśnie książce przypisuje się szczególne 
znaczenie w procesie wprowadzania w świat 
wartości. Poprzez dzieło literackie dotrzeć 
możemy do najbardziej autentycznych prze-
żyć i doznań. Interpretacja wychowawcza 
utworu pozwala przygotować do uczestnictwa 
w kulturze, do pozytywnego współdziałania z 
innymi ludźmi, służyć rozwijaniu indywidu-
alnych zainteresowań i zamiłowań, potrzeb, 
uzdolnień, przygotować do pełnienia ról spo-
łecznych. 

Poziom tegorocznej edycji konkursu recyta-
torskiego był bardzo wysoki.

Jury w składzie: Wioleta Dąbrowicz, Justyna 
Wójtowicz, Iwona Gizicka, Lidia Kozok spośród 
20 uczestników ze szkół w Pyskowic, Toszka, Pa-

czyny, Poniszowic przyznało:
I miejsce – DARIUSZOWI  KURA  ze Szkoły 

Podstawowej w Toszku (opiekun: D.Grzybek) 
II miejsce - KAMILOWI SKAWIŃSKIE-

MU ze Szkoły Podstawowej w Toszku (opiekun: 
D.Grzybek)

III miejsce - NATALIi WIERBIŁOWICZ  
ze Szkoły Podstawowej w nr 5 w Pyskowicach 
(opiekun: G.Bisz)

Wyróżnienia: Dominikowi Mazur ze Szkoły 
Podstawowej w nr 5 w Pyskowicach (opiekun: 
Z. Januszewska), Patrycji Gałgan z Zespołu 
Szkół w Pyskowicach (opiekun: Z.Rachwalska), 
Patrycji Krupa ze Szkoły Podstawowej w Tosz-
ku (opiekun: D. Grzybek), Kamili Dornberg 
ze Szkoły Podstawowej w Paczynie (opiekun: 
J. Dutkiewicz)

Organizatorzy konkursu:
Dyrektor Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

w Pyskowicach mgr Anna Smyl,
mgr Gabriela Bisz, mgr Janina Marzec

ogłoszenie

ul. Paderewskiego 4
- lokal mieszkalny nr 5, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 8, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 9, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 3, klatka II,
- lokal mieszkalny nr 6, klatka II,
- lokal mieszkalny nr 7, klatka II,
ul. Lompy 8
- lokal mieszkalny nr 4, klatka I,
ul. Szopena 1
- lokal mieszkalny nr 6, klatka I,
ul. Szopena 5
- lokal mieszkalny nr 9, klatka I,

ul. Lompy 2 AB
- lokal mieszkalny nr 10, klatka A,
- lokal mieszkalny nr 11, klatka B,
ul. Wojska Polskiego 9
- lokal mieszkalny nr 1, klatka II,
- lokal mieszkalny nr 5, klatka II,
Ww. zarządzenie zostało za-
mieszczone 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/57/08 z dnia 7.04.2008 r. 

przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców n/w lokale mieszkalne:

Serdecznie dziękuję  
Władzom Samorządowym Pyskowic  

za pamięć i przekazane  
miłe życzenia imieninowe i urodzinowe. 

Janina Czapla

Podziękowanie

IV Powiatowy Konkurs Recyta-
torski Uczniów Nauczania Zinte-
growanego organizowany przez 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Py-
skowicach.

Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
Niełatwą, bo nie na tym kończy się, jak nogą 
Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada 
kogo;(...) 
Grzeczność nie jest rzeczą małą;
Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało,
Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje,
Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje.

„Ważna Sędziego nauka o grzeczności”
I księga „Pana Tadeusza”
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Do zabawy tanecznej zapro-
sił zespół LANCET, który bawił 
zgromadzoną publiczność do go-
dziny 22.00.

Uroczystości 3.majowe rozpo-
częła Msza Święta w intencji Oj-
czyzny w kościele pw. Św. Miko-
łaja, potem poczty sztandarowe 
przeszły do Sali Widowiskowej 
MOKiS, gdzie odbyła się akademia 
upamiętniająca rocznicę uchwale-
nia pierwszej w Europie Konstytu-
cji, podczas której „Rys historycz-
ny uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja” wygłosił mgr Władysław 
Macowicz, chór „KOMBATANT” 
z Gliwic wykonał pieśni patriotycz-
ne, a członkowie zespołu – mocno 
związani z historią Narodu Pol-
skiego – podzielili się wspomnie-
niami. Podczas akademii nomina-
cję na stopień kapitana  otrzymał  
Stanisław Markowicz – wiceprezes 
Koła Miejskiego Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych w Pyskowicach.

Nominacji dokonał major Piotr 
Staniek – zastępca Komendanta 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Gliwicach. Gratulacje panu 
Markowiczowi złożyli: Burmistrz 
Miasta, Wacław Kęska oraz wi-
cestarosta powiatu gliwickiego, 
Sławomir Adamczyk, prezes Koła 
Miejskiego Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych w Pyskowicach, Maciej 

Niemczynowski oraz z ramienia 
Koła Terenowego Związku Wy-
pędzonych z Kresów Wschod-
nich RP,  Mieczysław Paszkowski 
i  Władysław Macowicz.

Dodać należy, że nominowany, 
Stanisław  Markowicz, pełni szereg 
funkcji społecznych – jest prze-
wodniczącym Społecznego Komi-
tetu Budowy Pomnika Patriotycz-
nego oraz przewodniczącym Koła 

Terenowego Związku Wypędzo-
nych RP w Pyskowicach.

Na zakończenie zaprezentowa-
li się młodzi pyskowiccy artyści 
w spektaklu słowno-muzycznym 
„DE-MO”, który był  debiutem re-
żyserskim Pawła Olendra. W rolach 
głównych wystapili: Marcin Kątny, 
Patryk Nowak i sam reżyser.

Widowisko wyjątkowe, pełne 
bezkompromisowych treści, ukazu-
jące fałsz i obłudę wielkiej polityki. 

Od godziny 17.00 na dziedzińcu 
MOKiS  kolorowy i barwny pokaz 
dały sekcje Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego: 

zespoły taneczne: MINIATUR-
KI, PLUM, ALACARTE, wszyst-
kie grupy PARADOX-u oraz wo-
kaliści Studia wokalnego MOKiS. 
Gościnnie na naszej scenie zatań-
czyła grupa D”EFEKT z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu 
pod kierunkiem Romana Sitarka 
oraz grupa „PRO” ze Stowarzy-
szenie THOMAS TEAM, którą 
prowadzi Kamil Sławiński. Nie 

zabrakło również wokalistów  
z Centrum Kultury ZAMEK w 
Toszka, których do występu za-
prosił Adam Wójcik.

W dalszej części programu wy-
stąpił zespół INSOMNIA z Pysko-
wic, który zadebiutował z wielkim 
sukcesem i mamy nadzieję, że 
współpraca z zespołem okaże się 
owocna , a jej wynikiem będą naro-
dziny gwiazdy.

Wieczór wypełniły smaki mu-
zyczne z Grecji - zespół MY-
THOS, z którym wspólnie uczy-
liśmy się zorby.

Ostatni dzień Festynu rozpoczęła 

SCHOLA CANTAMUS DOMINO 
pod batutą siostry Barbary w kon-
cercie SACRO POP. W dalszej części 
programu odbył się pokaz tańców 
szkockich naszej MOKiSowskiej  
grupy CARDUUS oraz gościnnie 
zaproszonej grupy tańca irlandz-
kiego z Będzina a także wszyst-
kich grup Zespołu Street Dance: 
NO MORE BRAK, DANGEROUS 
STREET i LACZUPAKABRA jak 
również BROOKLYN STYLE 1i2 - 
grupy hiphopowej.

Trzydniowy festyn majowy za-
kończył zespół Jerzego Kuszela.

Agata Sitarek

Dokończenie ze str. 1
PYSKOWICKA MAJÓWKA
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Ogólnopolski futsal

Pyskowicka drużyna w II lidze
Zakończono rozgrywki II-giej Ligi futsalu w sezonie 2007/2008, w której występował 

nasz beniaminek – zespół REMEDIUM PYSKOWICE
Debiutujący pyskowicki Klub zakończył rozgrywki na 6-pozycji. Był to sezon udany, 

o  czym świadczy pozycja w tabeli rozgrywek (patrz poniżej).
W przedostatniej kolejce nasz klub pokonał u siebie Beneton Globex Gorzów Wlkp. 

(5 pozycja) aż 9:0. Bramki zdobyli: Kurylak-2, wolny-2, Zieliński-2, Cichocki, Piasecki, 
Grzemski.

W ostatniej kolejce na wyjeździe nasz klub pokonał Gestamp Polska Września 1:3. 
Bramki zdobyli: Zieliński, Wolny, Rybitwa. 

Należy mieć nadzieję, ze zdobyte doświadczenie będzie procentować w sezonie 2008/09 
jeszcze lepszą lokatą. 

Popularyzacja piłki przez REMEDIUM PYSKOWICE, a tym samym marketing miasta 
Pyskowice w skali ogólnopolskiej na pewno spowoduje zwiększenie zainteresowania py-
skowickich przedsiębiorców klubem. 

Obecnie największą pomoc Klubowi udziela i sponsoruje NZOZ REMEDIUM PYSKO-
WICE – na czele ze Zbigniewem Awramienko oraz Przedsiębiorstwo Transportowe VIVA-
TRANS z właścicielem – Przemysławem Suchińskim.

Życzymy, by klub dalej się prężnie rozwijał. Byc może w niedalekiej przyszłości zawita 
do Pyskowic I Liga.

Końcowa tabela II ligi futsalu 2007/08

M. Drużyna m. pkt. z-r-p bz-bs

1 Red Devils La Bamba Chojnice 22 54 17-3-2 111-41

2 TPH Polkowice 22 50 16-2-4 142-68

3 Radan Gliwice 22 48 15-3-4 95-52

4 Tacho Toruń 22 44 14-2-6 107-61

5 Beneton Globex Gorzów Wlkp. 22 36 11-3-8 77-76

6 Remedium Pyskowice 22 31 9-4-9 92-76

7 Kanglida Gorzów Wlkp. 22 30 9-3-10 102-102

8 Marwit Zławieś Wielka 22 27 8-3-11 91-94

9 Gestamp Polska Września 22 26 8-2-12 79-93

10 UKS Szkółka Piłkarska Głogów 22 18 5-3-14 78-130

11 MKS Praszka* 22 12 4-0-18 64-112

12 MKS Polonia Szczecin 22 6 2-0-20 30-163

Sezon 2008/09 rozpoczyna się we wrześniu br.
Krzysztof Łapucha

Serce dla 
bociana

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

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

i prawną,
•   Sporządzanie kwartalnych sprawozdań finan-

sowych,
•   Zatrudnianie i nadzór nad pracą gospodarzy 

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

i konserwacyjnych,
•   Organizowanie przetargów w zakresie wyko-

nawstwa kompleksowych robót remontowych
•   Całodobowy dozór techniczny 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łabędy” w Pysko-
wicach zarządza nieruchomościami mieszkal-
nymi i komercyjnymi od przeszło 15 lat. To wie-
loletnie doświadczenie zapewni Państwu wysoki 
standard usług, a Waszym nieruchomościom 
pełną zdolność eksploatacyjną.

Nietypowe zdarzenie odnotowali pyskowiccy 
strażnicy miejscy, którzy podczas patroli w okoli-
cach rzeki Dramy zauważyli rannego bociana.

Nie wahając się postanowili pomóc ptakowi. Bo-
ciana złapano, a następnie odwieziono do specja-
listycznej lecznicy w Mikołowie. Okazało się, że ma 
złamane skrzydło.

Leczenie potrwa kilka tygodni, ale „bociek” już na 
zawsze pozostanie w naszym kraju pod czułą opieką 
specjalistów w schronisku. Bez pomocy strażników 
nie przeżyłby samodzielnie nawet kilku dni.  A.K.

Zatrudnię energiczną osobę 
do pracy w handlu – branża 

odzieżowa. 
Tel. 885-445-000

Reklama

ogłoszenie

Kompleksowe zaopatrzenie Twojej firmy w:
•   odzież ochronną i roboczą z logo firmy
•   rękawice ochronne
•   ochrona nóg, oczu, słuchu
•   środki czystości i BHP

Zapraszamy do naszego sklepu!!!
Pyskowice Al. 1 Maja 1

Pn-Pt 9-17 tel. 032 233 92 31
Sb 9-13 tel. 793 310 390
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„Nad Twoją białą mogiłą.”
Nad Twoją białą mogiłą
Kwitną białe życia kwiaty
O ileż lat to już było
Bez Ciebie – przed iluż to laty?...
(fragm. wiersza Papieża do matki z 1939 roku)

To już trzy lata
Powyższy fragment wiersza Jan Paweł II kie-

ruje do swej zmarłej matki. Wyraża on w ten 
sposób, że mimo iż odeszła, wciąż jest obecna w 
jego sercu.

2 kwietnia 2008 roku w trzecią rocznicę śmier-
ci Papieża w parafii Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy odbył się spektakl przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół w Pyskowicach pod kie-
runkiem pań: Gabrieli Bisz, Anny Rusinowskiej 
oraz Gabrieli Bujary. Ze spektaklem tym ucznio-
wie wystąpili również na X Festiwalu i Konkur-
sie Widowisk Kolędniczych „Herody” organi-
zowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach 
oraz w VI Regionalnym Przeglądzie Inscenizacji 
Wielkanocnych w Gliwicach. Na obu konkursach 
zajęli zaszczytne II miejsce.

Spektakl miał na celu zarówno przypomnienie 
historii Karola Wojtyły jak i pokazanie, że mło-
dzież, mimo że minęło już trzy lata od śmierci Pa-
pieża wciąż o nim pamięta. 

Dzięki aktorom i reżyserom tego spektaklu uda-
ło się pokazać, że Jan Paweł II to wszystko, co robił, 
czynił z ogromną pasją i nigdy nie przeszedł obo-
jętnie obok drugiego człowieka. Tak, jak kochał 
Boga, tak miłował bliźniego.

Wioletta Placha
Uczennica Gimnazjum nr 2 

im. Prymasa Tysiąclecia z klasy III A

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Pyskowicach, Gliwicach I Zabrzu
wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery w Gliwicach

zapraszają na

Targi pracy
„Twoja kariera w twoich rękach”

które odbędą się w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Gliwicach
przy ul. Barlickiego 3 w dniu 29 maja 2008 roku
w godz. 10.00 – 13.00
Oferujemy m.in.:
•   oferty  pracy  stałej  i  krótkoterminowej  dla  absolwentów, 

młodzieży uczącej się i osób pozostających bez pracy,
•   oferty pracy za granicą,
•   oferty szkolenia kursowego, przekwalifikowania zawodowego,
•   udzielamy informacji i porad indywidualnych z zakresu do-

radztwa zawodowego (np. jak skutecznie szukać pracy, jak 
pisać dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do roz-
mowy z przyszłym pracodawcą).

Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy!!!
Katarzyna Wochniak – Jedynak

Pośrednik Pracy I stopnia
Tel. 032 332 60 05 

Dzień otwarty 
hufca z okazji 
50-lecia OHP

12 – 15 Środowiskowy Hufiec Pracy 
w Pyskowicach ul. Kopernika 2 (Inku-
bator Przedsiębiorczości – III piętro) 
zaprasza na Dzień otwarty hufca w 
dniu 29.05.2008 r.
W programie:
1.  Projekcja filmu „Absolwenci OHP”.
2.  Warsztaty plastyczne.
3.  Prezentacja ofert edukacyjnych i 

szkoleniowych hufca i pracodaw-
ców dla kandydatów do szkoły za-
wodowej i ich rodziców.

4.  Prezentacja jubileuszowej kroniki 
hufca.

5.  Prezentacja ofert pracy i ofert do-
radczych Młodzieżowego Biura 
Pracy.

6.  Wystawa prac plastycznych uczest-
ników.



10 Przegląd Pyskowicki  • Nr 5 (140) MAJ 2008

NZOZ Centrum Usług Medycznych AA

„REMEDIUM” s.c.
oferuje odpłatne usługi w zakresie:

GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

lek. med. Andrzej Księżarek

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

lek. med. Janusz Śliwka

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

KARDIOLOGII

Dr n. med. Jacek Sikora

Specjalista Kardiolog

UKG, przepływy naczyń szyjnych (zawroty głowy)

KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Dr n. med. Jarosław Rycaj

Specjalista Kardiologii Dziecięcej

(wady serca, ocena ultrasonograficzna  

serca płodu u ciężarnych)

LARYNGOLOGII

Dr n. med. Andrzej Półtorak

Specjalista Laryngologii

ORTOPEDII

lek. med. Artur Gap

Specjalista Ortopedii i Traumatologii

ENDOKRYNOLOGII

(schorzenia tarczycy)

Dr n. med. Janusz Strzelczyk

Specjalista chorób wewnętrznych

MEDYCYNY PRACY

lek. med. Dariusz Twardawa

Specjalista medycyny pracy
Informacja i rejestracja osobiście lub telefonicznie 32/233 87 62
Ponadto informujemy, że w ramach umowy z NFZ świadczymy 

usługi w zakresie lekarza rodzinnego - całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Pyskowice: Tydzień temu do domu 
wyjechali z Pyskowic młodzi miesz-
kańcy Opavy. Czechów zaprosiła do 
Polski dyrekcja tutejszego Zespołu 
Szkół Specjalnych. Placówka, jako 
jedna z nielicznych spośród jedno-
stek oświatowych podobnego typu, 
bierze udział w programie wymiany 
edukacyjnej Comenius- „Uczenie się 
przez całe życie”.

Wspólny projekt, który rozpoczął 
się w październiku ub.r. rozciągnię-
ty jest na dwa pełne sezony nauki 
szkolnej. Jednym z aspektów współ-
pracy są wizyty uczniów i nauczycieli 
w partnerskich szkołach. Młodzież 
z Zăkladni Školy w Opavie gościła 
w Polsce. Przez 10 dni, od 1 do 10 
kwietnia, Czesi zobaczyli największe 
atrakcje Śląska i Małopolski. Trasy 
wycieczek wiodły m. in. przez Gli-
wice, Kraków, Wisłę, Częstochowę, 
Jurę Krakowsko-Częstochowską, 
Tarnowskie Góry. Wspólnie z go-
spodarzami bawili się przy ognisku 
w Nadleśnictwie Rudziniec, podczas 
rozgrywek sportowych, na basenie w 
Tarnowskich Górach.

Projekt „Inni, a tacy sami w Euro-
pie” ma na celu poszerzenie doświad-
czeń osobistych uczniów poprzez 
wyjazdy za granicę i nawiązanie przy-
jaźni z rówieśnikami o podobnych 
potrzebach edukacyjnych – wyjaśnia 
dyrektor szkoły Jadwiga Nandzik. – 
Szczególny nacisk położyliśmy na 
praktyczny wymiar tych kontaktów.

W trakcie wizyty młodzi Pola-
cy i Czesi poznawali historię i kul-
turę kraju rówieśników od kuchni. 
Dosłownie. Podczas wspólnych za-
jęć przygotowywano m. in. potrawy 
śląskie, uczono się tutejszych piose-
nek i zwyczajów. Efektem tych dzia-
łań jest książka poświęcona kuchni 
obu narodów, polsko-czesko-angiel-
ski słownik, rozmówki w trzech języ-
kach oraz prace plastyczne. 

W pożegnaniu uczniów i nauczy-
cieli z Opavy uczestniczyli wice-

starosta Powiatu Gliwickiego, pan 
Sławomir Adamczyk i pan Szymon 
Błaszczyk – pracownik wydziału roz-
woju i promocji Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach. Pan wicestarosta 
wręczył gościom pożegnalne upo-
minki. Z piosenką „Szła dzieweczka” 
na ustach cała społeczność szkolna 
podsumowała dziesięciodniowy po-
byt Czechów.  

Rewizyta w Czechach przewidzia-
na jest na czerwiec bieżącego roku. 
Dzięki uczestnictwu w programie 
uczniowie upośledzeni umysłowo 
i w trudnej sytuacji życiowej będą 
mogli, może po raz pierwszy, wyje-
chać poza granice kraju i promować 
się w środowisku lokalnym – mówi 
dyrektor Nandzik. – Nauczyciele 
będą mogli poznać odmienne syste-
my szkolne, warsztat pracy czeskich 
nauczycieli, dokonać wymiany do-
świadczeń i wzbogacić umiejętności 
językowe. 

Program Comenius „Uczenie się 
przez całe życie” wspiera finanso-
wo oraz merytorycznie partnerską 
współpracę europejskich placó-
wek edukacyjnych. Przystąpienie 
do programu wymaga sprostania 
oczekiwaniom Agencji Narodowej. 
Na 168 szkół wyrażających chęć 
udziału, tylko 27 z nich uzyskało 
akceptację. W tym elitarnym gro-
nie znalazł się Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Pyskowicach. Szkoła 
została zakwalifikowana do dwu-
stronnego partnerskiego projektu 
szkół. Uczestniczy w nim wspólnie 
z Zăkladni Škola w Opavie. Współ-
praca obydwu szkół rozpoczęła się 
w październiku 2007 r., zakończy 
w czerwcu 2009 r. Polega na reali-
zacji wspólnego projektu – Inni, 
a tacy sami w Europie.

Partnerami wspierającymi projekt 
są: Starostwo Powiatowe w Gliwi-
cach, Urząd Miejski oraz Ośrodek 
Kultury i Sportu w Pyskowicach. 

Jacek Szczepański

Comenius łączy Pyskowice z Opavą

Reklama 

w 

Przeglądzie 

Pyskowickim

Reklama
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LEGENDY PYSKOWICKIE
18 maja 2008, Rynek w Pyskowicach

czyli opowieœæ o Bia³ej Damie z Karczmy „Germania”

13.00 Warsztaty rzemios³ dawnych
14.00 Potyczki Rycerskie  
       – pokaz walk 
       œredniowiecznych
14.30 Tañcz¹ce P³omienie 
       – grupa ASOCJACJA
15.00 Legendy Czas Zacz¹æ 
       – uroczyste otwarcie
15.30 Zapomniane rytmy 
       – LAS CONGAS
16.00 Legenda o Bia³ej Damie – EPIZOD I 
       – (¯ony i ich mê¿owie)
16.15 Per³y i £otry – koncert
17.15 „Nowe Przypadki Matyjasa” – Carpe Diem
18.00 „CARDUUS” – pokaz tañców szkockich
18.30 Legenda o Bia³ej Damie – EPIZOD II (Duch)
19.00 Mordercze Karaluchy  - koncert
20.00 Legenda o Bia³ej Damie – EPIZOD III 
       – (Ca³a prawda o Karczmie Germania)
20.30 Warsztaty tañców szkockich – grupa CARDUUS
       – Tañcz¹ce P³omienie – grupa ASOCJACJA
       – Zapomniane rytmy – LAS CONGAS
21.00 „GENESIS” – TEATR „A”
Ponadto na rynku rzemios³a dawne:
- papier czerpany
- mincerz
- warsztaty ceramiczne i skórnictwo
- kuŸnia - bartnictwo
- wikliniarstwo
- starodruki i mapy
- kolczu¿nictwo
- zielarstwo i mikstury dla zdrowotnoœci
- garncarstwo - warsztaty ceramiczne

Pokazy walk rycerskich 
i zabawy plebejskie w wykonaniu:
Bractwa "SWARZYCA"
Bractwa "YDALIR LAGET"

Legendy Pyskowickie odbywaj¹ siê pod honorowym patronatem:

Marsza³ka Województwa Œl¹skiego,
Starosty Gliwickiego,
Burmistrza Miasta Pyskowice.

patronat medialny:

Rada Miejska, Burmistrz Miasta i Miejski Oœrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zapraszaj¹ na:

sponsorzy:


