
Dni Pyskowic to bez wątpienia 
najważniejsze cykliczne wydarzenie 
muzyczne w naszym mieście. To 
święto Pyskowic i wszystkich jego 
mieszkańców, które co roku przy-
ciąga tłumy. Wydarzenie to zawsze 
jest niezwykłe i wzbudza wiele pozy-
tywnych emocji, ale w tym roku było 

szczególnie wyjątkowe. Powodów 
tej wyjątkowości było co najmniej 
kilka. Jednak zdecydowanie najważ-
niejszym wyróżnikiem tegorocznych 
Dni Pyskowic było połączenie ich 
z obchodami Światowych Dni Mło-
dzieży. Wiązało się to m.in. z poby-
tem grupy ponad 100 młodych piel-
grzymów z Dominikany w naszym 
mieście. Wyjątkowi i niecodzienni 
goście, wyjątkowy program, a także 

nietypowa, patrząc na dotychczaso-
we, data całego wydarzenia. I pogo-
da też była wyjątkowa. Choć trudno 
w to uwierzyć to w tym roku nie pa-
dało! 

W związku ze Światowymi Dniami 
Młodzieży, których oficjalne i głów-
ne obchody odbyły się w dniach 26-
31 lipca w Krakowie, w naszym mie-
ście w dniach 19-25 lipca przebywała 
grupa pielgrzymów z Dominikany. 
Pyskowickie parafie oraz samorząd 
przygotowały dla naszych gości 
atrakcyjny program pobytu m.in. za-
jęcia integracyjne, wspólne nabożeń-
stwa, spacer po mieście, zwiedzanie 
kopalni GUIDO w Zabrzu i muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 
Pielgrzymi z Dominikany brali ak-
tywny udział w tegorocznych Dniach 
Pyskowic, których program w dużej 
mierze został dostosowany do Świa-
towych Dni Młodzieży. 

W piątkowy wieczór, 22 lipca 
na rynku Burmistrz Pyskowic Wa-
cław Kęska uroczyście powitał gości 

z Dominikany w Pyskowicach. Do-
minikańczycy wraz z mieszkańcami 
naszego miasta wzięli udział w kon-
cercie uwielbieniowym grupy Life 
Worship oraz wspólnie podziwiali 
pokaz laserów. Pielgrzymi otrzymali 
od pyskowickiego samorządu pa-
miątkowe pakiety materiałów infor-
macyjnych i gadżetów promocyjnych 
związanych z naszym miastem.

W sobotę i niedzielę (23 i 24 lipca) 
uroczystości, koncerty i wszystkie 
atrakcje przeniosły się tradycyjnie 
już na plac „dożynkowy” przy zbie-
gu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej 
i Dworcowej. W sobotę dla pyskowi-
czan, a także dla pielgrzymów z Do-
minikany zagrały zespoły ewangeli-
zujące: Schola Ichtis z parafii Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Py-
skowicach, Nowe Przymierze, Prze-
budzenie, Gabriela Gąsior & Holy 
Noiz oraz Beata Bednarz. Po kon-
certach nastąpiła wspólna modlitwa 
oraz występ artystyczny naszych go-
ści, którzy tańcem, śpiewem i insce-
nizacją teatralną przedstawili swoją 
kulturę. Gwiazdą sobotniego święta 
był C-Bool – popularny dj, produ-
cent muzyczny, pyskowiczanin, któ-
ry swoim energetycznym występem, 
wzbogaconym o pokaz laserów, po-
rwał licznie zgromadzoną pod sceną 
publiczność do tańca. Wyśmienita 
zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych.

W niedzielę wśród muzycznych 
atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Świętowanie rozpoczął popu-
larny wykonawca biesiadny Damian 
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MASTERS
Antek Smykiewicz

Jesika
Darek Nowicki

De Silvers

szczegóły wkrótce na plakatach 
i na stronie www.pyskowice.pl

RADOŚĆ, PRZYJAŹŃ I MUZYKA,
CZYLI DNI PYSKOWIC 2016
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Informacje burmistrza

ANKIETA
Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług 

Urząd Miejski w Pyskowicach prowadzi badanie poziomu zadowolenia 
klientów. Ankieta dostępna jest w komórkach organizacyjnych Urzę-
du, którą - aby wziąć udział w badaniu - należy anonimowo wypełnić 
i wrzucić do urny znajdującej się w holu przy głównym wejściu do 
budynku Urzędu. Ponadto na stronie internetowej www.pyskowice.pl 
w zakładce Urząd Miejski/Ankieta dla zainteresowanych dostępna jest 
ankieta interaktywna.

Zachęcamy do uczestnictwa w badaniu i dziękujemy za wypełnie-
nie ankiety. Dołożymy starań aby interesanci byli usatysfakcjonowani 
z pracy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców Pyskowic Zarząd MTBS Sp. z o.o. w Tarnow-
skich Górach wraz z Burmistrzem Miasta Pysko-
wice postanowili rozpocząć budowę kolejnego 
budynku wielorodzinnego przy ul. Strzelców By-
tomskich w Pyskowicach. 

Od 1 grudnia 2015 r. do chwili obecnej powsta-
ły już wszystkie cztery kondygnacje budynku, 
a także zamontowano stolarkę okienną. Kolejne 
etapy obejmują wykonanie dachu oraz montaż 
stolarki drzwiowej. Głównym wykonawcą tej in-
westycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe ,,Budmex” Sp. z o.o. z Nowego Sącza, które 

zgodnie z zawartą umową przekaże budynek do 
użytku do końca lutego 2017 r. Oprócz samego 
budynku powstanie również parking samocho-
dowy oraz nieduży teren rekreacyjny przezna-
czony dla mieszkańców posesji.

Lokalizacja budynku, jak też funkcjonalność 
i przestronność mieszkań, stanowią o atrakacyj-
ności tego miejsca. W ofercie MTBS Sp. z o.o. 
z Tarnowskich Gór będą znajdować się łącznie 24 
mieszkania, w tym 6 mieszkań jednopokojowych 
o średniej powierzchni 35m², 16 mieszkań dwu-
pokojowych o średniej powierzchni 52m² oraz 
2 mieszkania trzypokojowe o średniej powierzch-

ni 66m². Osoby zainteresowane złożeniem wnio-
sku o najem mieszkań mogą uzyskać informację 
na stronie internetowej www.mtbstg.pl lub bez-
pośrednio od koordynatora umów najmu: Beata 
Dyrgała tel. (32) 380 90 06.

Zarząd MTBS Sp. z o.o.
Tarnowskie Góry

PODZIĘKOWANIA
Na początku lipca zakończyło się głosowanie na stronie NestlePo-

rusza.pl, w którym do wygrania było 16 siłowni terenowych ufundo-
wanych w ramach jubileuszowego programu „Nestlé porusza Polskę”. 
Pyskowice walczyły o siłownię na wolnym powietrzu na placu „dożyn-
kowym”. W ogólnopolskim plebiscycie Nestlé konkurowało ze sobą aż 
710 lokalizacji z całej Polski. Niestety naszemu miastu nie udało się 
wygrać. W województwie śląskim zwycięską gminą okazały się Pa-
niówki.

Mimo wszystko serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy bezinteresownie włączyli się w akcję, poświęcili swój cenny czas 
i oddawali głosy na Pyskowice.                                         Wacław Kęska

INFORMACJA
W związku 

z koniecznością 
zachowania w okresie 

rozliczeniowym 
(lipiec, sierpień, 

wrzesień 2016 r.) 
obowiązującego 

wymiaru czasu pracy 
URZĄD MIEJSKI 

W PYSKOWICACH 
2 WRZEŚNIA 2016 r.

BĘDZIE CZYNNY 
w godzinach 7.30 - 15.30

BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 3 – ETAP II

Uroczy skwerek na 
placu Żwirki i Wigu-
ry odzyskał swój blask. 
Uporządkowana została 
zieleń, ustawiono dwie 
wieże kwiatowe oraz 
wykonano 456 m² ale-
jek z kostki brukowej. 
Na placu znajduje się 
także stół do gry w sza-
chy, ping-ponga oraz 
„piłkarzyki”. Przy placu 
wykonano nowe miejsca 
parkingowe, a istniejące 
zmodernizowano. Inwe-
stycja, którą wykonało 
PUH Complex-Bruk Ro-
bert Jendrysik z Gliwic, 
kosztowała ok. 67 tys. 
złotych.                      AK

PLAC ŻWIRKI I WIGURY
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Z prac Rady Miejskiej
Ostatnia przed wakacjami sesja rady miejskiej 

odbyła się 23 czerwca br. Jednym z głównych 
punktów było wręczenie nagród uczniom – lau-
reatom i finalistom konkursów przedmiotowych 
w roku szkolnym 2015/2016. Nagrodzonymi 
byli uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyskowicach, m.in. finalista woje-
wódzkich konkursów przedmiotowych z fizyki 
i biologii oraz grupa sportowców – finalistów 
wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży szkolnej 
w piłce siatkowej chłopców (IV miejsce). Złożo-
no również podziękowania nauczycielom przygo-
towującym uczniów do konkursów oraz dyrektor 
Gimnazjum nr 1. 

W dalszej części radni zajęli się pakietem ma-
teriałów i projektów uchwał związanych z rozpa-
trzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finan-
sowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Pyskowice za rok 2015 oraz z udzieleniem 
Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 r.  

M.in. zapoznano się z informacją o stanie 
mienia, informacją na temat wierzytelności i zo-
bowiązań Gminy Pyskowice oraz skuteczności 
windykacji. Wysłuchano opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym 
przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozda-
niu z wykonania budżetu za 2015 r. oraz o wnio-
sku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 
(opinie te były pozytywne). 

Zapoznano się z wnioskiem komisji rewizyjnej 
w sprawie przedłożonych sprawozdań oraz ab-
solutorium dla Burmistrza Miasta. Wysłuchano 
również opinii pozostałych komisji rady. Następ-

nie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań 
oraz po przeprowadzonej dyskusji, rada podjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mia-
sta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu miasta za 2015 r.

Następnie radni przystąpili do rozpatrywania 
pozostałych projektów uchwał przygotowanych 
na czerwcową sesję. Rezultatem tych prac było 
podjęcie uchwał w sprawie:
• zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pyskowicach;
• stanowiska Rady Miejskiej w Pyskowicach 

dotyczącego wydłużenia trasy pociągów Kolei 
Śląskich do Pyskowic;

• zmiany uchwały nr XXXII/252/09 Rady Miej-
skiej w Pyskowicach z dnia 25 marca 2009 r. 
w sprawie regulaminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków i innych składników 
wynagrodzenia;

• zmiany uchwały nr XX/146/2012 Rady Miej-
skiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 r. 
w sprawie określenia obwodu publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. 
Szkolnej 2;

• zmiany uchwały nr XX/147/2012 Rady Miej-
skiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 r. 
w sprawie określenia obwodu szkoły publicz-
nej – Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wy-
zwolenia 4;

• apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych 
do kompleksowej i ostatecznej likwidacji za-
grożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne 

po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady 
Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich 
Górach;

• określenia terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;

• zmiany uchwały nr IX/56/2015 Rady Miej-
skiej w Pyskowicach z dnia 10 czerwca 2015 r. 
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Pyskowice";

• zmiany uchwały nr XXI/141/2016 Rady Miej-
skiej w Pyskowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Gliwickiemu;

• dokonania zmian budżetu miasta na 2016 r. 
(2 uchwały);

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2016 – 2019 (dwie uchwały).
Rada dokonała również zmian w składach oso-

bowych swoich komisji. W związku ze złożoną 
rezygnacją, odwołano ze składu komisji edukacji, 
kultury i sportu radnego Waldemara Obłąka, któ-
ry pełnił funkcję przewodniczącego tej komisji. 
Nowym przewodniczącym komisji został dotych-
czasowy zastępca - radny Bogusław Domagała. 
Radny Waldemar Obłąk został powołany w skład 
komisji bezpieczeństwa i porządku. Obu panom 
życzymy sukcesów, zapału oraz realizacji planów 
i zamierzeń dla dobra naszego samorządu.

Kolejna sesja rady zaplanowana jest na 25 
sierpnia br. 

Bożena Rutkowska
Biuro Rady Miejskiej

Do czego służą kosze uliczne? Odpowiedź raczej wydaje się prosta. Służą 
do wyrzucania drobnych śmieci takich jak np.: opakowania po batonikach, 
butelki po wypitych przed chwilą napojach czy folie i papierki z kanapek. 

Niestety niektórzy mieszkańcy naszego miasta zamiast wyrzucić swoje 
śmieci do kontenera na śmieci wybierają szybsze rozwiązanie i porzucają 
swoje domowe odpady w najbliższym miejscu, w którym ustawiono jaki-
kolwiek kosz na śmieci.

Jakie są z tego korzyści trudno stwierdzić. Natomiast negatywnych stron 
jest wiele:
- fatalny widok przepełnionych koszy ulicznych,
- dodatkowe koszty wywozu coraz większej ilości śmieci z koszy ulicznych 

(za odpady komunalne każdy płaci i wystarczy je zanieść w odpowiednie 
miejsce by w ramach uiszczonej opłaty ryczałtowej zostały zabrane - bez 
dodatkowych kosztów).
A przecież zamiast dwa razy płacić za wywóz tych samych śmieci można 

pieniądze wydać na coś innego: nową ławkę, huśtawkę na placu zabaw czy 
inny element dekoracyjny.

To jak wygląda nasze miasto zależy w dużej mierze od nas samych.
Wydział GK 

KOSZE ULICZNE – APEL WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017 
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW

Informacje na temat rządowego programu pomocy uczniom – „Wypraw-
ka szkolna” w 2016 r., znajdują się na stronie internetowej www.pyskowi-
ce.pl Jednostki Organizacyjne Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
Informacje Bieżące Dofinansowanie podręczników dla uczniów, w szko-
łach i na ich stronach internetowych, a także na stronie internetowej Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Bożenie i Robertowi Rutkowskim,
a także wszystkim bliskim 

słowa wsparcia oraz wyrazy głębokiego współczucia
w ciężkich chwilach po śmierci teścia i ojca

składa
Burmistrz Pyskowic, Rada Miejska

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
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Holecki. Tuż po nim zaprezentowała 
się grupa Grająca Szafa z repertu-
arem znanych i lubianych przebojów 
lat 80’ i 90’. Później zrobiło się trochę 
bardziej młodzieżowo. To za sprawą 
Mesajah, jednego z bardziej rozpo-
znawalnych i lubianych wykonawców 
muzyki reggae w Polsce, który wraz 
z zespołem przeniósł pyskowicką 
publiczność na słoneczną, rozbujaną 
Jamajkę. Panująca aura była idealna. 
Było słonecznie, bardzo ciepło i wa-
kacyjnie. Na zakończenie, zarówno 
niedzieli, jak i całych Dni Pyskowic, 
zagrał zespól Lemon, niekwestiono-
wana gwiazda tegorocznego święta 
miasta, który wraz z charyzmatycz-
nym wokalistą Igorem Herbutem 
zagrał piękny, emocjonalny koncert, 
wprowadzając uczestników w niesa-
mowity klimat. A doskonała oprawa 
świetlna sprawiła, że scena na placu 
„dożynkowym” wyglądała imponu-
jąco. Nie ma wątpliwości, że ten kon-
cert na długo pozostanie w pamięci 
wielu pyskowiczan. 

Podczas tego niezwykłego week-
endu różnorodnych atrakcji i wy-
darzeń towarzyszących jak zwykle 
nie brakowało. Po raz kolejny odbył 
się „Dzień dawcy szpiku kostnego”. 
W namiocie fundacji DKMS można 
było się zarejestrować w bazie po-
tencjalnych dawców szpiku kostne-
go. W ten lipcowy weekend zrobiło 
to kolejnych 66 osób! Pierwszy raz 
obchodziliśmy natomiast w naszym 
mieście „I Pyskowicki Dzień Zwie-
rzaka”. W niedzielę w przychodni 
weterynaryjnej ProfiWet można 
było skorzystać m.in. z bezpłatnych 
porad weterynaryjnych, wziąć udział 
w akcji adopcyjnej, skorzystać z rad 
psiego trenera czy zrobić zabawkę 
dla swojego zwierzaka. W ramach 
tej akcji odbyła się również zbiórka 
datków na rzecz Towarzystwa Opie-
ki nad Zwierzętami w Polsce Koło 
Gliwice. W ciągu tych kilku godzin 
zebrano 605,47 zł. Wszystkim, któ-
rzy wsparli obie te akcje w imieniu 
ich organizatorów pięknie dzięku-
jemy.

Nasi goście z Dominikany, po tych 
kilku intensywnych dniach w Py-
skowicach, w poniedziałek 25 lipca 
wyruszyli do Krakowa na spotkanie 
z Ojcem Świętym oraz na główne 
obchody Światowych Dni Młodzie-
ży. Zarazili nas swoją radością życia, 
energią i spontanicznością. Mamy 
nadzieję, że pobyt w naszym mieście 
był dla nich ciekawym i wartościo-
wym przeżyciem oraz doświadcze-
niem, które zostanie w ich pamięci 
na długie lata, a zawarte w Pysko-
wicach przyjaźnie przetrwają mimo 
dzielących je kilometrów. 

Dni Pyskowic 2016 przeszły już 
do historii. W tym roku dopisała 
nam wszystkim pogoda, a dzięki 
popularnym, ale też bardzo różnym 
wykonawcom i wielu dodatkowym 
atrakcjom dopisywała również fre-
kwencja oraz humory uczestników. 
Było kolorowo, rodzinnie i między-
narodowo. Pod sceną bawili się za-
równo pyskowiczanie, jak i goście 
z Dominikany oraz miejscowości 
ościennych, których przyciągnął do 

naszego miasta, po raz kolejny zresz-
tą, doskonały program całego wyda-
rzenia. 

Samorząd Pyskowic dziękuje 
wszystkim tym, dzięki którym tego-
roczne Dni Pyskowic były tak pięk-
ne i wyjątkowe. Dziękujemy Miej-
skiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu 
w Pyskowicach, MZBM-TBS Py-
skowice Sp. z o.o., służbom porząd-
kowym, parafiom, szkołom, wolon-
tariuszom, stowarzyszeniom oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację tegorocznych Dni Py-
skowic połączonych z obchodami 
Światowych Dni Młodzieży. Dzięku-
jemy sponsorom, zwłaszcza Bankowi 
Spółdzielczemu w Gliwicach oddział 
w Pyskowicach (sponsor generalny) 
oraz PKO BP za umożliwienie orga-
nizacji wydarzenia na tak wysokim 
poziomie. I przede wszystkim dzię-
kujemy wszystkim pyskowiczanom 
oraz gościom, również tym z Do-
minikany, za obecność i wyśmienitą 
zabawę. Do zobaczenia za rok! 

EM
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Wiele działo się 4 czerwca br. 
w Rodzinnym Ogrodzie Działko-
wym "Witaminka" w Pyskowicach.

Była godzina 15.00, gdy pierw-
si mali goście nieśmiało zaczęli 
się schodzić na plac przy świetli-
cy ogrodu. Na stołach czekały na 
nich tace zastawione przepysznymi 
smakołykami oraz napoje, a na do-
rosłych czekała kawa i ciasta ofia-
rowane przez sponsorów oraz przez 
nasze działkowiczki. Był kolorowy 
klaun z całą masą zabaw, atrakcji, 
konkursów i gier, w których każdy 
uczestnik był zwycięzcą. Były iskier-
ki w oczach dzieci, gdy bańki mydla-
ne nie dawały się maluchom złapać 
oraz ogrom śmiechu i szalony do-
ping przy wyścigach w workach czy 
zawodach w przeciąganiu liny. Była 
radość z nagrody jaką każdy odebrał 
z rąk klauna. A potem lody znika-
jące szybko w dziecięcych buziach. 
I hot-dogi dla milusińskich na za-
kończenie, a dla dorosłych olbrzymi 
gar  śląskiego "żyniatego żuru" (czyli 
"na bogato") oraz chleb ze smalcem.

Jednak wszystko to nie byłoby 
możliwe bez ludzi dobrego serca, 

którzy swoim wsparciem pomogli 
nam wywołać uśmiechy na dziecię-
cych buziach. W imieniu dzieci oraz 
działkowiczów Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego "Witaminka" 
w Pyskowicach pragnie podzięko-
wać za okazaną pomoc w uświet-
nieniu Dnia Dziecka. Dziękujemy 
firmom:   KOMSTA Okna i Drzwi 
SA, PH PINKOWICZ Pyskowice, 
Sklep DRAMA Danuta Schmidt-
ko, Piekarnia MARYSIA Krzysztof 
Szelążek, Ogrodnictwo Anita Pysik 
Wojska, Sklep CIŻEMKA Grzegorz 
WOLSKI, Kwiaciarnia SEZAM 
Edyta Skawińska, FR-B Mariusz 
Przybyła Rudy Raciborskie, Sklep 
Ogólnospożywczy Gizela Pakulla, 
Sklep Spożywczo-Warzywny JA-
GODA Jadwiga Dąbrowska, Firma 
MAHA Tarnowskie Góry, państwu 
Franciszkowi i Gabrieli Schlenga, 
panu Stanisławowi Patynek oraz 
poprzedniemu i obecnemu  właści-
cielowi działki nr 109. Dziękujemy 
również dyrektor Przedszkola nr 
2 za pomoc "techniczną".

Józef Koźlik - Prezes ROD Witaminka
Regina Stasik - skarbnik    

DZIEŃ DZIECKA Z „WITAMINKĄ”
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18 czerwca br. w Pyskowicach odbyła się dru-
ga edycja Biegu Rodzinnego. Inicjatywa powstała 
przy współpracy firmy DB Schenker, Stowarzy-
szenia Ludzie Miasta oraz Klubu Motocyklo-
wego Sąsiedzi. Impreza nie mogłaby się odbyć 
gdyby nie przychylność dyrekcji  Zespołu Szkół 
im. Marii Konopnickiej i wsparcie klasy mundu-
rowej oraz sponsora - hurtowni budowlanej Mal-
Drew z Gliwic.

W tym roku na starcie stanęło 10 rodzin, 
które do przejścia miały 5 stacji. Bieg rozpoczął 
się na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Pyskowicach, gdzie drużyny miały 
posadzić kwiaty we własnoręcznie ozdobionych 
skrzynkach. Aby drużyna mogła wyruszyć dalej 
musiała rozszyfrować plan trasy, który stworzył 
zaprzyjaźniony Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej z Gliwic. Na drugim punkcie trasy rodzi-
ny miały do zaliczenia zadania sprawnościowe, 
które zostały przygotowane przez młodzież z kla-
sy mundurowej pod opieką Sylwii Lenek. Wśród 
zadań znalazły się między innymi skoki w worku, 
chodzenie po linie czy toczenie opony. Następne 
zadanie – puzzle – ukrywało w sobie dodatkowe 
zadania dla uczestników. W pyskowickim par-
ku znajdował się czwarty punkt zorganizowany 

przez Klub Motocyklowy Sąsiedzi. Przygotowali 
oni zabawy sprawnościowe w tym rzut piłecz-
kami do kasku. Ostatnie zadanie, przygotowane 
przez grupę młodzieży z parafii Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, to wielobój, 
po którym można było już odpoczywać i czekać 
na ogłoszenie wyników. Czas ten był wypełniony 
mnóstwem atrakcji dla młodszych oraz starszych 

(grill, poczęstunek), a minął miło i przyjemnie. 
Na zakończenie imprezy zostały wręczone na-
grody, medale oraz zostało zrobione pamiątkowe 
zdjęcie. Cieszy fakt, że rodziny tak dobrze bawią 
się w trakcie imprezy, że już nie mogą doczekać 
się kolejnej edycji biegu. 

Katarzyna Witkowska
DB Schenker

W upalny sobotni poranek, 25 czerwca, na boisku sportowym w Pa-
czynie odbył się festyn zorganizowany przez Klub Futsal Akademię Py-
skowice. Blisko 100 adeptów szkółki wraz ze swoimi rodzicami święto-
wało zakończenie poprzedniego sezonu. Turnieje piłkarskie, zabawa na 
dmuchanej zjeżdżalni, konkursy piłkarskie oraz grill w rodzinnej atmos-
ferze to mniej więcej skrót omawianej imprezy. 

Sukcesy akademii w tym sezonie:
• II miejsce rocznika 1999 – 2002 w Lidze Podokręgu Zabrze
• IV miejsce rocznika 2003 – 2004 w III Lidze Wojewódzkiej
• V miejsce rocznika 2005 w Lidze Podokręgu Zabrze
• IX miejsce rocznika 2006 w Lidze Podokręgu Zabrze oraz niezli-

czona ilość turniejów, w których występowali zawodnicy roczni-
ków: 2007, 2008, 2009.

Wszystkim zawodnikom i ich rodzicom gratulujemy tegorocznych 
sukcesów oraz życzmy udanych, bezpiecznych wakacji! Widzimy się 
w sierpniu, kiedy to rozpoczynamy normalny tryb zajęć (informacje 
będą na bieżąco udostępniane).

Korzystając z okazji pragniemy podziękować naszym sponsorom 
i partnerom tj.: Miastu Pyskowice, SHAUSHA Sport Club, Novitech 
Express, AD Instal, Piekarni MDJ oraz Mechabud. Dziękujemy za 
okazane wsparcie. Każdy kolejny rok jest dla nas coraz to większym wy-
zwaniem sportowym, organizacyjnym, ale również i finansowym, dlate-
go tak ważna jest Wasza rola w funkcjonowaniu naszego klubu. Jeszcze 
raz dziękujemy! 

Mariusz Połeć
Klub Futsal Akademia Pyskowice

BIEG RODZINNY

KLUB FUTSAL AKADEMIA 
PYSKOWICE
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Tłumaczenie dokumentów oraz asysta w urzędach
Kursy językowe:
 dzieci od 6 lat
 dorośli 30+, zajęcia w soboty
 przygotowanie do matury i innych egzaminów

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Ziemięcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

Wydawca: GMINA PYSKOWICE
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. (32) 332 60 66, fax.: (32) 332 60 02, e-mail: gazeta@pyskowice.pl

Redaktor naczelny: Krzysztof Łapucha. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, 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 autorów bierze odpowiedzialność za prawdziwość informa-
cji podanych w artykułach, informacjach i komunikatach. 
Nakład: 3200 egzemplarzy, Skład i druk: Epigraf s.c. Jan Kalnik, Teresa Kalnik, ul. Bernardyńska 19, 44-100 Gliwice, tel. (32) 279 08 56. 

Sprzedam mieszkanie
3 pokoje

w Pyskowicach
tel. 532-361-658

SPRZEDAM MIESZKANIE
przy ul. Wojska Polskiego
o pow. 50,93 m², II piętro

2 pokoje, kuchnia, łazienka, gaz, 
piece węglowe (do remontu)

kontakt: tel. 669 412 929

Kredyty
Pomoc w obniżeniu rat

Tel 731 255 504

Punkt Opłat
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.

Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80

OGŁOSZENIA
SERWIS KOMPUTEROWY PC POMOC
- pogotowie komputerowe u Klienta
- serwis komputerów, laptopów
- usługi informatyczne

798-867-888
www.pcpomoc.com

 
 
 
 

Stanowisko:  KONTROLER JAKOŚCI 
MIEJSCE PRACY: GLIWICE (Strefa Ekonomiczna) 

Zadania: kontrola jakości, selekcja i naprawa części, wsparcie linii produkcyjnej 
Praca dla Każdego od zaraz! 

              WSZYSTKIE OSOBY CHĘTNE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 
             rekrutacja@crspolska.com; 725-257-398 / 735-924-008 
 
 
 
 
 
  

REStauRaCja "OStOja", 44-180 Kotulin, ul. Nakło 1

Nasza restauracja słynie z kuchni myśliwskiej. Posiadamy w ofercie pełen wachlarz dań z dziczyzny. 
Serwujemy również typowe dania kuchni śląskiej, każdy znajdzie coś dla siebie. 

Organizujemy różne przyjęcia okolicznościowe, imprezy integracyjne, spotkania biznesowe, festyny 
etc. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.restauracjaostoja.ns48.pl/

oraz profilu na facebooku: Restauracja 'Ostoja'
lub kontakt telefoniczny: 664-315-865, 509-258-121

Od 10-23 czerwca br. w pyskowickiej galerii PODcień można 
było oglądać prace plastyczne oraz ceramiczne uczniów szkoły 
specjalnej. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 10 czerwca br. 
w obecności dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Pyskowicach oraz dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Py-
skowicach. Uczestnicy wydarzenia nie kryli zachwytu i zdziwie-
nia. Pełne koloru i fantazji prace oddziaływały na wyobraźnię 
i wywoływały pozytywne odczucia.  

Dzieła autorstwa uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Py-
skowicach to podróż przez barwne cztery pory roku. Ekspono-
wane prace powstawały pod bacznym okiem nauczycieli zajęć 
plastycznych oraz technicznych: Marty Filas, Hanny Wierz-
bickiej oraz autorki tego tekstu. Część prac to owoc ciekawych 
warsztatów i konkursów plastycznych. Zmiany zachodzące 
w przyrodzie oraz otaczający nas świat były największą inspi-
racją do wykonania tak wielu ciekawych prac przez naszych 
wrażliwych na piękno uczniów. 
Szkoła umożliwia dzieciom udział 
w różnych zajęciach, dzięki którym 
nasi podopieczni rozwijają swoją 
wyobraźnię i pasję twórczą. Wyko-
rzystując wiele ciekawych technik 
oraz metod plastycznych rozwijamy 
ekspresję twórczą oraz ogromną kre-
atywność naszych podopiecznych.

Wystawa dostępna była dla zwie-
dzających do końca czerwca. Ser-
deczne podziękowania kierujemy 
w stronę Bożeny Jarząbek za okaza-
ną pomoc, wsparcie i rewelacyjną 
współpracę! 

Daria Kotylak

CZTERY PORY ROKU
WYSTAWA PRAC UCZNIÓW ZESPOŁU 

SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH

Kolejny raz Gimnazjum nr 2 im. 
Prymasa Tysiąclecia w Pyskowicach 
zostało wyróżnione w ogólnopol-
skim projekcie Winiary za przeka-
zywanie młodzieży wiedzy i umie-
jętności potrzebnych w codziennym 
życiu. Udział uczniów w sześciu 
edycjach tego konkursu był bardzo 
owocny. Szkoła dostała dwa wy-
różnienia i jedną nagrodę główną. 
W obecnym roku otrzymaliśmy tytuł 
AMBASADORA ŻYJ SMACZNIE 
I ZDROWO za całokształt działań 
związanych z propagowaniem zdro-
wego trybu życia.

Cieszymy się niezmiernie, że nasi 
uczniowie tak chętnie podejmują się 
wykonywania projektów związanych 
z przyrządzaniem posiłków i nie 
marnowaniem produktów. Dodat-
kowo propagują oni idee wspólnego 
spożywania posiłków w miłej atmos-
ferze, co sprzyja zacieśnianiu więzi 
międzyludzkich.

Miło nam jest poinformować, że 
tytuł ten uzyskało tylko 15 na 2500 
szkół z Polski, które brały udział 
w VI edycji. 

Ewa Uznańska 
Ambasador Projektu

ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO
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słoiki i zakrętki
balony na wino i akcesoria
środki zwalczające szkodniki (owady, gryzonie...)

Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. 32 233 97 29

Pan Naturalski
w sierpniu poleca:

Sklep Firmowy Pyskowice
ul. Powstańców Śląskich 7

pn.-pt. 10.00-18-00, sob. 9.30-13.00
tel. 500 267 878, 603 790 069

www.agdoutletrtv.pl

AGD OUTLET
pralki
lodówki
zamrażarki
zmywarki
mikrofale
kuchnie elektryczne
piekarniki
płyty indukcyjne
płyty ceramiczne

Raty
Gwarancja

Dodatkowy Transport

z rynku niemieckiego nowy/powystawowy
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